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O gênero Pouteria Aublet, é o maior da família Sapotaceae, com cerca de 325 espécies, tendo
188 na região Neotropical, e o Brasil expressivo número de táxons. Seus representantes
possuem grande variabilidade morfológica o que dificulta a diagnose e a determinação das
espécies. Dentre os diferentes ambientes de ocorrência das espécies no Rio de Janeiro
destaca-se o de Restinga, no qual é possível encontrar algumas populações que possibilitam
estudos morfológicos e ecológicos. Tendo em vista a importância do grupo e a necessidade do
estudo da sua variabilidade foi selecionada a espécie P. grandiflora a fim de caracterizar
melhor a espécie e suas variações, bem como subsidiar estudos posteriores de anatomia
ecológica. O estudo foi realizado com indivíduos localizados na Restinga de Rio das Ostras,
RJ, entre as praias Virgem e Joana no perímetro de um quilometro e duzentos metros. Os
procedimentos foram realizados de acordo com as técnicas usuais em taxonomia e anatomia
vegetal, através dos quais foram elaboradas descrições da morfologia externa e descrições da
anatomia. A espécie em questão caracteriza-se por possuir folhas com padrão de
vascularização broquidódroma e grande variação no que diz respeito a tamanho e forma, tanto
em folhas de sol quanto em folhas de sombra. As flores verde pálidas, tem aroma
desagradável, cálice com quatro sépalas de margens sinuosas. Lacínia (4-7), androceu (3-6) e
gineceu (5-6 lóculos) apresentam grande variação em número e forma de suas peças. No que
se refere à anatomia, o material estudado apresentou folha hipostomática, glabra, dorsiventral.
Epiderme simples, mesofilo possuindo de dois a três estratos de parênquima paliçádico e seis
a oito estratos de parênquima esponjoso. O bordo varia entre leve e fortemente fletido. A
nervura principal apresenta sistema vascular com arco descontínuo na face adaxial,
guarnecido por bainha de fibras de esclerênquima, e presença de pequeno arco de formato
invertido de floema e xilema imerso na medula. Laticíferos encontram-se dispersos por toda a
lâmina.
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