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O estudo foi realizado utilizando a espécie Bougainvillea spectabilis, popularmente 

conhecida como primavera, trata-se trepadeira lenhosa que possui florescimento 

abundante cujo o intenso colorido, proporcionado pelas brácteas que protegem as 

flores amarelas, o conjunto resulta numa aparência exótica apreciada para fins 

ornamentais. O objetivo foi analisar a anatomia foliar de B. spectabilis com intuito de 

compreender as mudanças sofridas pela influenciadas condições de sol e sombra. 

Para tanto Foram coletadas dez exemplares de folhas que se encontravam no sol e 

dez na sombra, no Parque Pedra municipal da Cebola localizado no município de 

Vitória, Espírito Santo. As folhas foram armazenadas em potes plásticos com fixador 

formol 40%, até o momento das análises em laboratório para realização dos cortes 

histológicos. As análises anatômicas foram realizados por observação em 

microscopia de luz, captura de imagens e medição das estruturas com o software 

AxioVision 4.6. Os resultados indicaram em média 26 vasos na nervura central da 

folha de sombra e 30 na folha de sol, seguido de 62 vasos no pecíolo da folha de 

sombra e 70 da folha de sol. A contagem de estômatos na epiderme adaxial foi de 

20 da folha de sombra e 18 da folha de sol. Foram encontrados 15 estômatos na 

epiderme abaxial de sombra e 39 na folha de sol. O resultado para os tricomas da 

epiderme adaxial foram 70 para folha de luz e 30 para folha de sombra, na epiderme 

abaxial da folha de luz encontramos 27 tricomas e 65 na folha de sombra. 

Concluímos que a espécie B. spectabilis apresenta alterações morfo-anatômicas em 

resposta da variação da luminosidade que permitem a espécie tolerar e sobreviver a 

diferentes condições ambientais, reforçando o potencial para aplicação como planta 

ornamental. 
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