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Pertencente à Myrtaceae, Campomanesia Ruiz & Pavón reúne cerca de 30 espécies
distribuídas nas regiões tropical e subtropical da América do Sul. Apesar de bem
definido morfologicamente, alguns limites específicos são pouco compreendidos. Este
trabalho teve como objetivo colaborar com os estudos taxonômicos do gênero na Bahia,
sobretudo na identificação de materiais estéreis. Analisou-se o padrão de nervação foliar
e o arranjo do sistema vascular no pecíolo de C. anemonea Landrum, C. aromatica
(Aubl.) Griseb., C. dichotoma (O.Berg) Mattos, C. eugenioides var. desertorum (DC.)
Landrum, C. grandiflora (Aubl.) Sagot, C. guaviroba (DC.) Kiaersk., C. guazumifolia
(Cambess.) O.Berg, C. laurifolia Gardner, C. schlechtendaliana (O.Berg) Nied., C.
sessiliflora var. sessiliflora (O.Berg) Mattos, C. sessiliflora var. bullata (Barb.Rodr.)
Landrum, C. sessiliflora var. lanuginosa (Barb.Rodr. ex Chodat & Hassl.) Landrum, C.
velutina (Cambess.) O.Berg, C. viatoris Landrum, e C. xanthocarpa O.Berg. Folhas
desenvolvidas foram obtidas em campo, com vouchers no herbário HUEFS, e através de
materiais herborizados depositados nos herbários ALCB, ASU, HUEFS, NY e R. Na
diafanização, utilizou-se hipoclorito de sódio, seguindo-se sucessivas lavagens em água
e posterior coloração do material com safranina. As preparações foram montadas em
placas de vidro para registro e descrição dos tipos de nervação. Na análise da
configuração do arco vascular e da natureza das células da bainha perivascular do
pecíolo, cortes transversais à mão livre foram clarificados, corados com safrablau, e
montados em lâminas semipermanentes. Fotografias foram feitas e diagramas
elaborados a partir do exame dos cortes. O padrão secundário de nervação foliar
camptódromo-broquidódromo foi uniforme entre todos os táxons, o mesmo se repetindo
quanto ao ângulo de divergência (agudo), à nervação última marginal (em arcos), à
nervação terciária (reticulada ortogonal), e ao arco vascular do pecíolo (aberto, indiviso
e bicolateral). Houve diferenças quando consideradas a presença de nervuras
intersecundárias e de vênulas nas aréolas, além da conformação das extremidades do
arco vascular na região mediana do pecíolo (voltada para o centro e fletida), e da
natureza da bainha perivascular [células parenquimáticas ou mistas (parenquimáticas e
esclerenquimáticas)]. Tais caracteres possibilitaram a formação de grupos, podendo ser
utilizados para fins taxonômicos que visam à separação dos táxons de Campomanesia
na Bahia. (FAPESB, CNPq)
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