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Os estômatos são estruturas funcionalmente essenciais para as plantas terrestres. 
Características relacionadas a essa estrutura são de grande importância na descrição do 
comportamento de plantas submetidas a diferentes condições ambientais. A espécie 
Prunus myrtifolia (L.) Urban pertencente à família Rosaceae, é nativa do Brasil. Dessa 
forma, objetivou-se nesse estudo comparar as dimensões dos estômatos e a densidade 
estomática em quatro diferentes níveis de altitude (1500 m, 1700 m, 1900 m e 2100 m) 
em uma Floresta Ombrófila Densa Altomontana, em Itamonte – MG. As folhas foram 
coletadas de três indivíduos por cota altitudinal e fixadas. As avaliações anatômicas 
foram realizadas obtendo-se secções paradérmicas, realizadas com procedimentos 
usuais de microtécnica vegetal. Para as análises anatômicas quantitativas as lâminas 
foram fotografadas e as imagens analizadas em Software Imagetool e em seguida os 
dados foram submetidos a análise de variância e ao Teste Tukey P ≤0,05. Observou-se 
para as cotas de 1500, 1700, 1900 e 2100 m, as médias de 320, 280, 296 e 263 
estômatos/mm2 respectivamente. Para as dimensões estomáticas as médias foram de 
17,82; 19,35; 17,84 e 20,48µm de diâmetro equatorial e 23,34; 25,08; 24,38 e 26,66µm 
de diâmetro polar respectivamente. Nota-se que a densidade estomática diminuiu à 
medida que se eleva a altitude e o tamanho do estômato foi maior na cota de 2100. 
Esses resultados observados nas características estomáticas estão possivelmente 
ligados ás alterações das condições ambientais proporcionadas pela altitude, tais como 
a concentração de dióxido de carbono e radiação. (FAPEMIG, CNPq) 
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