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A espécie Schinus terebinthifolius apresenta uma ampla distribuição nos diferentes 
perfis fitofisionômicos de restinga. Desde ambientes abertos com alta luminosidade, 
como as formações praiais de moita (FPM), a ambientes sombreados, como as matas 
de restinga (MR). Cabe ressaltar que os altos índices de luminosidade é um dos 
fatores ambientais que podem acarretar alterações estruturais nos cloroplastos. Nesse 
sentido, é que o presente trabalho visa avaliar as possíveis alterações estruturais nos 
cloroplastos de S. terebinthifolius presentes em dois perfils fitofisionômicos (FPM e 
MR) de restinga, que apresentam regimes de luminosidade diferentes. Para isso 
fragmentos da lâmina foliar foram processados seguindo os métodos usuais para 
microscopia eletrônica de transmissão, e para extração de pigmentos. Os resultados 
revelaram uma maior quantidade de grãos de amido e plastoglóbulos nos cloroplastos 
de FPM, além de alteração das membranas tilacoides. Os cloroplastos de MR também 
apresentaram plastoglobulos, porém em menor quantidade e com tamanhos inferiores 
aos de FPM. As membranas tilacoídes em MR apresentaram organização em granas, 
o que não foi observado em FPM. O formato dos cloroplastos também variou, sendo 
estes maiores em MR. Além desses resultados foi observada uma maior relação 
clorofila a/b (clor. a/b) em FPM, o que reflete uma maior quantidade de fotossistemas 
PSI nestes cloroplastos. A maior quantidade de grãos de amido e de plastoglóbulos, 
assim como, uma predominância de lamelas tilacoidais e maior razão clor. a/b nos 
cloroplastos de FPM, representam estratégias adaptativas para evitar a fotoinibição e 
estresse oxidativo provenientes da alta luminosidade neste perfil fitofisionômicos. As 
alterações nas características estruturais dos cloroplastos de S. terebinthifolius a alta 
luminosidade, podem ser um dos atributos funcionais que possibilitaram a adaptação 
dessa espécie nas formações praiais de moita de restinga, o que permite explicar a 
maior densidade da mesma neste perfil fitofisionômico (CNPq, FAPERJ e CAPES). 
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