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Homalolepis Turcz. representa um dos grupos mais diversificados em Simaroubaceae 
em termos morfológicos e ecológicos, com representantes apresentando formas de vida 
contrastantes, desde altas arvores até arbustos geófitos. O grupo apresenta uma ampla 
distribuição, desde mata úmida (alagada ou terra firme) até regiões de campos arenosos 
e cerrado. No presente estudo, selecionamos duas espécies: Homalolepis pumila e H. 
arenaria, sendo a primeira ocorrente em uma região de cerrado e, H. arenaria, em área 
de restinga, tendo como principal objetivo realizar uma análise comparativa dos 
mecanismos estruturais de proteção de gemas caulinares (apical e laterais). O material 
foi coletado e submetido às técnicas usuais em anatomia vegetal, incluindo microscopia 
óptica e microscopia eletrônica de varredura. Homalolepis pumila é uma geófita, com 
ápice caulinar situado ao nível ou abaixo do solo, enquanto H. arenaria é uma fanéofita, 
com indivíduos de até 1,5m de altura. Observamos que ambas as espécies apresentam 
uma grande quantidade de tricomas não glandulares protegendo o ápice caulinar, sendo 
esta a principal estratégia de proteção do meristema apical caulinar nessas espécies. O 
sistema subterrâneo de H. pumila é caraterizado por ramos caulinares conectados a um 
eixo radicular tuberoso, sendo uma estratégia frequentemente relatada como adaptação 
às condições adversas do cerrado. As gemas laterais em H. pumila, presentes na 
estrutura caulinar subterrânea, são protegidas por catafilos, os quais apresentam um 
desenvolvimento foliar bastante reduzido, sem expansão total da lâmina foliar e, 
consequentemente, sem formação de folíolos. Já em H. arenaria, as gemas axilares 
apresentam profilos modificados em glândulas secretoras, os quais iniciam seu 
processo de desenvolvimento semelhante ao de um primórdio foliar, mas cessam seu 
crescimento após a formação das glândulas apicais. Em resumo, a partir do nosso 
estudo foi possível descrever diferentes estratégias de proteção das gemas, algumas 
relacionadas a forma de vida da planta, como os catafilos; outros ocorrendo tanto em 
fanerófitas ou geófitas, como os tricomas não glandulares nos primórdios foliares da 
região apical do caule, e por fim, os profilos modificados em glândulas que devem estar 
relacionados a proteção de herbívoros. Neste último caso, novos estudos estão sendo 
realizados para detectar a natureza do exudado das glândulas, bem como seu papel 
ecológico. 
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