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A floresta tropical é o bioma com maior biodiversidade do mundo, servindo de habitat 
para quase dois terços de todas as espécies vegetais. A capacidade das árvores de 
adaptarem-se em relação à variação ambiental está relacionada tanto com aspectos 
genotípicos, quanto com a plasticidade fenotípica, expressando-se em termos de 
mudanças morfológicas e fisiológicas. Os estômatos são estruturas morfológicas 
bastante sensíveis às variações na intensidade luminosa e na concentração de CO2. 
São responsáveis pelas trocas gasosas e pela difusão de vapores d’água na 
transpiração. Cariniana legalis (Lecythidaceae), conhecida como jequitibá-rosa, é 
uma árvore semicaducifólia, de floresta secundária tardia, que estende-se desde o sul 
da Bahia até o Rio Grande do Sul. Cordia trichotoma (Boraginaceae), conhecida 
como louro, apresenta maior área de dispersão estendendo-se do Sul da Bahia e norte 
do Espírito Santo, até as bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Objetivou-se 
avaliar as características estomáticas de C. legalis e C. trichomota, espécies arbóreas 
de Mata Atlântica. Dados de área, comprimento, largura e espessura foliar foram 
obtidas de dez folhas de cada espécie. Lâminas para análise do tamanho e densidade 
estomática foram preparadas usando a técnica de esmalte incolor. Os resultados foram 
submetidos à ANOVA. Verificou-se diferenças significativas (P<0,05) entre os 
valores de área, de comprimento, de largura e de espessura foliar entre as espécies 
estudadas, sendo que C. trichomota apresentou os maiores valores. Constatou-se que 
as duas espécies apresentam estômatos nas duas faces da folha, sendo chamadas de 
anfiestomáticas. Observou-se diferenças significativas (P<0,05) comparando-se o 
tamanho e a densidade dos estômatos entre as superfícies adaxial e abaxial das folhas 
dentro de cada espécie, bem como, entre as espécies, com exceção do tamanho dos 
estômatos na superfície abaxial entre as duas espécies. Nas duas espécies foram 
encontrados maiores valores de tamanho de estômato na superfície adaxial das folhas, 
ao passo que, as maiores densidades estomáticas foram verificadas na superfície 
abaxial. C. legalis possui estômatos maiores e maior densidade na superfície adaxial 
em relação à C. trichomota, que apresenta maior densidade na superfície abaxial. 
Portanto, há diferenças entre dimensões de folhas e estômatos entre as espécies 
estudadas e há uma relação inversa entre o tamanho das folhas e dos estômatos. 
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