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A Eugenia luschnathiana (O.Berg) Klotzsch ex B.D.Jacks. (Myrtaceae), conhecida 
popularmente como pitomba-da-baía, é uma espécie frutífera com potencial medicinal 
que pode ser encontrada nas Restingas cearenses. Visto que a anatomia foliar pode ser 
usada para compreender melhor as estratégias adaptativas das plantas para sobreviver 
nas diversas condições ambientais impostas em seu habitat, o presente trabalho 
objetivou caracterizar a epiderme foliar da E. luschnathiana nas estações chuvosa e 
seca da Restinga cearense. Para isso, 10 folhas completamente expandidas da espécie 
em questão foram fixadas em FAA70, sendo substituído por etanol 70% após 24 horas. 
As amostras foram coletadas no Parque Estadual Botânico do Ceará nos meses de abril 
(estação chuvosa) e outubro (estação seca). Após a coleta, as amostras foram 
submetidas a metodologias padrões em anatomia vegetal, sendo realizadas secções 
paradérmicas com solução de Franklin a fim de analisar qualitativamente e 
quantitativamente as estruturas da epiderme foliar. Para a análise estatística utilizou-se 
o teste F e Tukey ao nível de 5% de probabilidade (n=30). Qualitativamente, observou-
se que a face adaxial da epiderme apresentou células com paredes anticlinais sinuosas 
e presença de cavidades secretoras circundadas por células poligonais à circulares 
dispostas de forma radiada. Já a face abaxial, além da presença das células presentes 
para a face adaxial, pode-se observar ainda estômatos do tipo paracítico, tricomas 
tectores unicelulares e cicatrizes de tricomas. Em relação à análise quantitativa todas as 
determinações testadas com diferenças estatísticas foram maiores nas folhas coletadas 
na estação chuvosa, as quais estão: frequência de tricomas; densidade estomática; 
frequência estomática; e índice estomático. As determinações testadas mostraram-se ter 
relação com a proteção e o melhor funcionamento da folha. Pode-se concluir que a E. 
luschnathiana possui uma grande capacidade aclimatativa às condições de diferentes 
condições hídricas. Palavras-chave: plasticidade anatômica, anatomia ecológica, 
Restinga. 
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