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O gênero Pouteria Aublet. é o maior da família Sapotaceae, com cerca de 325 espécies, sendo
que 103 ocorrem no Brasil e cerca de 20 são referidas para a Bahia. Mesmo possuindo uma
grande importância econômica, no que se refere à taxonomia e estudos micromorfológicos,
pouco tem sido estudado. Tendo em vista os problemas taxonômicos apresentados pelo grupo
e a escassez de estudos focados na flora brasileira, este trabalho visou ampliar e atualizar o
conhecimento de Pouteria para a Bahia, através de estudo micromorfológico aprofundado, de
modo a selecionar caracteres mais consistentes que contribuam para a taxonomia do gênero.
Para tanto, foram utilizadas amostras provenientes de 8 espécies: Pouteria andarahiensis T.D.
Penn., P. caimito (Ruiz & Pav.) Radlk., P. gardneri (Mart. & Miq.) Baehni, P. gardneriana
(A.DC.) Radlk., P. grandiflora (A.DC.) Baehni, P. ramiflora (Mart.) Radlk., P. torta (Mart.)
Radlk., P. venosa (Mart.) Baehni, coletadas em diversas localidades baianas. Utilizou-se
procedimentos usuais em estudos taxonômicos para a identificação das espécies. Para a
análise anatômica, foram feitos cortes transversais na lâmina foliar e pecíolo, os quais foram
clarificados e corados com azul de astra e safranina. Para a análise da epiderme foram
utilizados os métodos de Jeffrey e Schultze; e para a análise palinológica foi utilizada a
técnica de acetólise de Erdtman. Todas as amostras foram analisadas em microscópio óptico e
fotomicrografadas. No que se refere ao caráter anatômico da folha, todas as espécies
apresentaram cutícula espessa (maior em P. grandiflora), estômatos na superfície abaxial,
ausência de cristais, feixe vascular colateral e laticíferos distribuídos por todo o mesofilo. O
contorno das paredes anticlinais das células epidérmicas, o grau de bifurcação dos tricomas e
o número de camadas de parênquima paliçádico no mesofilo variaram nas espécies estudadas.
Além disso, a epiderme de P. gardneriana e P. grandiflora são bisseriadas e a de P. venosa,
com 3-4 camadas. O pecíolo de todas as espécies apresentou feixe vascular cilíndrico fechado,
exceto P. gardneriana, na qual o feixe se apresenta como um arco com invaginações nas
extremidades. Na análise da superfície todas as espécies são hipoestomáticas, com estômatos
variando de 17,39-30,68x11,98-30,88µm, e ostíolo 12,48-25,26µm de comprimento. As
células epidérmicas 25,37-45,32 X 14,4-30,10 µm, e maiores diâmetros entre µm, com
variação no grau de sinuosidade das paredes anticlinais. Ornamentação da cutícula variando
de lisa a ondulada ou estriada, porém pouco visível em microscopia óptica. Todas as espécies
estudadas são glabras. O estudo morfopolínico das espécies analisadas apresentou grãos de
pólen variando de pequenos a grandes, 22,08-61,50x15,32-58,20μm; oblatos a oblato
esferoidais e prolatos, 4-5-colporados, endoabertura lalongada, exina psilada em microscopia
óptica, 1,41-3,95μm, sem distinção entre sexina e nexina em algumas espécies. Pouteria
andarahiensis e P. grandiflora foram as que apresentaram, respectivamente, os menores e
maiores valores registrados. Todas as espécies possuem grãos de pólen com um espessamento
levemente acentuado da exina próximo às aberturas.
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