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Sansevieira é um gênero de monocotiledôneas que compreende cerca de 60 espécies, 
popularmente conhecidas por espada-são-jorge, pertencendo à família Agavaceae. São 
vegetais de características morfológicas expressivas, como: folhas eretas, fibrosas, de 
consistência coriácea com a superfície foliar glabra. Sansevieira trifasciata (Prain) é 
uma das espécies de importância comercial no Espirito Santo, sendo utilizada no 
paisagismo. Embora que S. trifasciata apresente relevância econômica, são poucas as 
informações anatômicas sobre a espécie. Se fazendo necessário analises morfo-
anatômicas dos diferentes órgãos vegetais. São diversas as técnicas de confecção de 
lâminas de epiderme foliar, o estudo epidérmico foliar determina a tipologia estomática 
e distribuição dos mesmos. Portanto o trabalho objetivou testar duas técnicas distintas 
de estudo epidérmico em folhas de S. trafasciata, avaliando as técnicas de impressão 
epidérmica com adesivo instantâneo e o corte paradérmico a mão livre. Para confecção 
das lâminas foram coletadas 3 folhas de 9 indivíduos, após a coleta as folhas foram 
colocadas em F.A.A 70% por 48 horas em seguida foram adicionadas em potes com 
álcool 70% para posterior montagem das lâminas. Foram realizados cortes 
paradérmicos a mão livre, com auxílio de lamina de aço, sendo confeccionadas 10 
lâminas. Para impressão epidérmica foi utilizado adesivo instantâneo (Super Bonder®), 
sendo pingada uma gota sobre a lâmina e em seguida o limbo foliar foi pressionado 
contra a lâmina por um tempo de 30 segundos, sendo confeccionadas 15 lâminas. As 
imagens da epiderme foram processadas pelo software Anati-quanti® para efetuar o 
cálculo de densidade estomática. As imagens obtidas através da técnica de corte a mão 
livre não proporcionaram uma vista bem definida da superfície epidérmica, 
comprometendo a contagem estomática, enquanto, na impressão obtida por meio do 
adesivo instantâneo possibilitou a contagem, determinar o tipo de estômato, tamanho e 
calcular a densidade estomática. Os estômatos foram classificados como tetracíticos, o 
tamanho varia entre 5μm de largura e 18μm de comprimento, a densidade estomática 
média observada foi de 1620 estômatos/mm², por meio da técnica de impressão, sendo 
distribuídos apenas sobre a face adaxial, sendo desta forma classificada como folha 
epistomatica. A técnica de impressão representou uma ferramenta eficiente para análise 
epidérmica, possibilitando o cálculo da densidade e observação dos estômatos com 
exatidão. 
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