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Folhas são órgãos altamente plásticos e suas repostas a fatores ambientais podem ser 
importantes na avaliação de determinado ambiente. Folhas de espécies de ambientes com 
escassez de água ou nutrientes podem apresentar caracteres anatômicos e morfológicos 
que auxiliam na sobrevivência da planta sob estresse hídrico. Caracteres desenvolvidos 
na condição de seca são chamados xeromórficos. No presente trabalho foram 
selecionadas 4 espécies de Lavoisiera DC. (Microlicieae, Melastomataceae) do cerrado 
da Serra do Cipó, Minas Gerais (L. confertiflora Rich. ex Naudin., L. cordata Cogn., L. 
glandulifera Naudin. e L. subulata Triana.), com finalidade de se identificar e comparar 
caracteres xeromórficos destas espécies, além de contribuir com a taxonomia da tribo. O 
material foi fixado em glutaraldeído, emblocado em historresina, secionado em 
micrótomo de rotação e corado em azul de toluidina. Também foi realizada a dissociação 
da epiderme, utilizando ácido crômico 10% e ácido nítrico 10% (1:1). A ilustração 
anatômica foi feita em microscópio Leica com câmera digital. Nas folhas das espécies 
analisadas foram observados diversos caracteres xeromórficos, como mesofilo 
heterogêneo, com parênquima paliçádico em ambas as faces da lâmina; estômatos nas 
duas faces da epiderme e cutícula espessa; redução da área foliar em L. subulata; presença 
de esclereídes; e ocorrência em todas as espécies, exceto L. cordata, de emergências 
tectoras e glandulares com possível função de absorção de água. Estes caracteres devem 
ter importante papel no estabelecimento e sobrevivência dessas espécies em seu hábitat 
natural, principalmente por elas serem típicas de Campos Rupestres, formação vegetal do 
Cerrado, presente em áreas com altitudes acima de 900 m, com solo raso e com baixa 
disponibilidade de nutrientes e água. As estruturas verificadas se mostraram constantes 
dentro do gênero e podem ter valor taxonômico. (CAPES, CNPq) 
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