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O estudo foi realizado utilizando a espécie Coccoloba uvifera, popularmente conhecida 
como uva-da-praia, forma arbustos lenhosos e pequenas árvores, utilizada como arbusto 
ornamental, crescendo na horizontal, localizada predominantemente em praias da região 
intertropical. Analisou-se folhas de C. uvifera, submetidas a condições diferentes de 
luminosidade: pleno sol e sombra. As folhas foram coletadas no Parque Pedra da 
Cebola, Vitória-ES. O material coletado foi fixado e em seguida realizado cortes 
anatômicos nas folhas que foram corados com azul de metileno para observação das 
diferenças. As medições dos cortes foram realizadas no programa AxioVision 4.6. Os 
resultados indicaram que o pecíolo folha de sombra apresentou 7 vasos condutores 
enquanto a exposta ao sol apresentou 14. Nos cortes transversais da região mediana das 
folhas foi observado que o mesmo padrão com 3 e 3,69 μm nas folhas de sombra e de 
sol respectivamente. Foi observado que epiderme adaxial apresentou espessura de 1,28 
μm (sombra) e 6,92 μm (sol). Adicionalmente analisou-se a quantidade de tricomas e 
estômatos em ambas folhas resultando em nenhum estômato e 1 tricoma na epiderme 
adaxial, e na parte abaxial, resultando em nenhum estômato e 2 tricomas na folha com 
sombreamento. Já na planta de sol, na parte abaxial encontramos 298 estômatos e 23 
tricomas, e na parte adaxial encontramos 276 estômatos e 20 tricomas. Desta forma que 
as folhas de sol apresentou epiderme mais espessa assim como os parênquimas em 
relação a folha da sombra, indicando que essas alterações correspondem a adaptação a 
condição de luz ao qual as folhas estão expostas. Outro fator é a quantidade de vasos 
condutores das folhas de sol que é maior do que da folha de sombra, que pode estar 
relacionado a uma maior necessidade de aporte de água, nutriente e redistribuição mais 
eficiente dos fotoassimilados. Concluímos que a espécie C. uvifera, apresenta alterações 
morfológicas em resposta as condições as quais estão expostas, indicando tanto a 
elevada plasticidade e tolerância da espécie quanto o potencial de utilização da mesma 
para fins paisagísticos ou da recuperação de áreas degradadas. 
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