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Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand apresenta ampla distribuição no 
Brasil, estando presente em ambientes de floresta semidecídua, cerrado, pantanal, 
matas ciliares e restingas, em áreas com solos inundáveis, argilosos, arenosos, secos 
ou úmidos. No Maranhão, populações de P. heptaphyllum são comuns na restinga, 
ocorrendo em regiões sujeitas ao alagamento provocado pelo pulso das marés e em 
áreas mais altas não-alagáveis. Nosso objetivo foi analisar a anatomia foliar de P. 
heptaphyllum ocorrente em área alagável e não-alagável da restinga do Maranhão. O 
estudo foi realizado na ilha de Itaputiua, município de Raposa. Foram coletadas folhas 
totalmente expandidas de dez indivíduos na área não-alagável e de dez indivíduos na 
área alagável na transição com o manguezal. As amostras foram processadas segundo 
técnicas usuais em anatomia vegetal e analisadas ao microscópio de luz. Análises 
quantitativas foram realizadas utilizando o software Olympus Cell B e os dados foram 
submetidos ao teste de normalidade e teste t de Student. Foram analisadas: espessura 
foliar, espessura da epiderme, densidade estomática, espessura do mesofilo, espessura 
do parênquima paliçádico e lacunoso, espessura da calota das fibras perivasculares e 
das paredes das fibras, área dos espaços intercelulares no parênquima esponjoso, e 
densidade e área do lume dos espaços secretores de resina. As folhas de P. 
heptaphyllum são hipostomáticas, heterobáricas, com epiderme unisseriada, mesofilo 
dorsiventral com uma camada de parênquima paliçádico e 3-5 camadas de 
parênquima esponjoso. Feixes vasculares colaterais estão imersos no mesofilo. De 
forma geral, a maioria das variáveis analisadas se manteve semelhantes nos dois 
ambientes. Entretanto, espaços intercelulares mais amplos no parênquima esponjoso, 
além de maior densidade e área do lume de estruturas secretoras foram observados em 
indivíduos do ambiente alagável. As características microambientais na área alagável 
como maior salinidade do solo e diminuição da oxigenação do solo podem representar 
estímulos suficientes para desencadear aumento nos índices de produção de etileno no 
corpo vegetal, o que leva ao maior desenvolvimento dos espaços intercelulares e do 
sistema secretor em plantas sujeitas ao estresse. Nossos resultados podem fornecer 
informações para subsidiar programas de restauração em locais sujeitos ao 
alagamento, como matas ciliares degradadas.(CNPq) 
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