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Caracteres estruturais considerados xeromórficos, como epiderme fortemente 
cutinizada, venação densa, densidade de tricomas, presença de hipoderme, maior 
desenvolvimento de parênquima paliçádico, criptas estomáticas e depressões na 
superfície do limbo, entre outros, podem estar correlacionados com a ausência de 
certos nutrientes no solo. Espécies de Melastomataceae podem apresentar estes 
caracteres quando ocorrem no cerrado, ambiente que se caracteriza pela intensidade 
luminosa e deficiência em alguns nutrientes minerais. Caracteres xeromórficos foram 
investigados em folhas de espécies endêmicas Lavoisiera caryophyllea Naudin, 
Lavoisiera imbricata DC., Microlicia viminalis Triana e a espontânea Trembleya 
phlogiformis DC., que ocorrem no cerrado da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. 
Seções da região média do limbo foram obtidas através de cortes transversais a mão 
livre e coradas com safrablau, segundo técnicas usuais em anatomia vegetal. A 
epiderme é unisserida nas quatro espécies, com cutícula espessa em L. imbricata e T. 
phogiformis, e com tricomas e emergências em T. phlogiformis. O mesofilo é 
isobilateral em Lavoisiera, dorsiventral em T. phlogiformis e homogêneo em M. 
viminalis. O número de estratos de parênquima paliçádico difere nas espécies de 
Lavoisiera. Cordões de fibras ocorrem subepidermicamente e no bordo de M. 
viminalis. O bordo de L. imbricata também possui fibras, diferindo das outras 
espécies, que possuem parênquima (L. caryophyllea) e colênquima (T. phlogiformis). 
A nervura mediana possui um único feixe vascular de contorno circular, exceto em T. 
phlogiformis cujo feixe tem formato de “V” ou meia lua. Colênquima ocorre na 
nervura central de L. caryophyllea e T. phlogiformis, enquanto cordões de fibras estão 
presentes nas outras duas espécies. Os caracteres estruturais foliares observados nas 
quatro espécies de Microlicieae são úteis para sua separação. Caracteres estruturais 
foliares xeromórficos foram registrados nas folhas das espécies investigadas, mas 
nenhuma das quatro espécies apresentou todos estes caracteres no mesmo órgão. Isto 
pode indicar desenvolvimento de estratégias adaptativas diferentes adotadas pelas 
espécies aqui estudadas, no ambiente de cerrado da Serra do Cipó. (CNPq) 
 
 


