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O gênero Micropholis, pertencente a família Sapotaceae, estima-se estar representado por sete
espécies na Bahia. Devido à ausência de estudos micromorfológicos com representantes de
Sapotaceae no âmbito mundial, este estudo objetivou caracterizar, morfologicamente as folhas
e grãos de pólen, de seis espécies pertencentes ao gênero ocorrentes no estado da Bahia. O
referido estudo foi realizado a partir de indivíduos herborizados e depositados nos herbários
baianos (ALCB, CEPEC, IBGE, HUEFS), os quais foram corretamente identificados. As
espécies estudadas foram: Micropholis compta T.D. Penn., M. crassipedicellata (Martius &
Eicher) Pierre, M. emarginata T.D. Penn., M. gardneriana (A. DC.) Pierre, M.
gnaphaloclados (Mart.) Pierre e M. guyanensis (A. DC.) Pierre. As amostras foliares foram
reidratadas, fervidas e fixadas em álcool a 70%, para então serem submetidas à metodologia
de Jeffrey (obtenção da epiderme), à inclusão em resina (cortes histológicos em micrótomo de
deslizamento) e cortes transversais à mão livre. Já o processamento das amostras de grãos de
pólen seguiu o método de acetólise de Erdtman (1960). Posteriormente, as amostras de cortes
transversais e da epiderme foram coradas e juntamente com as amostras de grãos de pólen,
foram montadas em preparações semi-permanentes, analisadas em microscopia óptica e
fotomicrografadas. Todas as espécies apresentaram cutícula espessa, limbo hipoestomático,
sistema vascular colateral, laticíferos e cristais de oxalato de cálcio por todo mesofilo e ao
redor dos feixes vasculares. Quanto ao indumento, apenas M. crassipedicellata é glabra, as
demais espécies são pubescentes. O contorno das paredes anticlinais das células epidérmicas,
o tipo de estômatos, as camadas da epiderme e os parênquimas paliçádico e lacunoso no
mesofilo pouco variaram entre as espécies. Nas espécies, o floema não dispõe continuamente
no cilindro central de tecido vascular e há células lignificadas em ambos os lados dos feixes
vasculares. As espécies estudadas apresentaram grãos de pólen médios, isopolares, prolatos,
âmbito triangular ou quadrangular, 3(-4)-colporados, com colpos longos, endoabertura
lalongada e exina psilada. Os dados micromorfológicos obtidos podem contribuir
significativamente para a identificação das espécies.
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