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O gênero Smilax L. é o maior da família Smilacaceae, com 31 espécies assinaladas para o
Brasil, e expressiva importância medicinal. Tendo em vista a importância medicinal do grupo
e a necessidade de investigações científicas de táxons brasileiros, as espécies foram estudadas
morfologicamente e anatomicamente, a fim de fornecer subsídios para anatotaxonomia do
gênero e contribuir para a diagnose das mesmas, do ponto de vista farmacognósico,
permitindo a identificação de amostras vegetais oriundas dessas espécies. O estudo foi
realizado de acordo com procedimentos e técnicas usuais em taxonomia e anatomia vegetal,
através dos quais foram elaboradas descrições da morfologia externa, descrições da anatomia
e ilustrações. No total foram tratadas seis espécies brasileiras: S. elastica Griseb., S.
fluminensis Steud., S. muscosa Tol., S. rufescens Griseb., S. spicata Vell. e S. subsessiliflora
Duham., quanto ao padrão de vascularização foliar, epiderme e aos  elementos de vaso nos
três órgãos, raiz, caule e folha. O padrão de vascularização foliar nas espécies estudadas
apresentou os tipos de venação acródromo e/ou campilódromo, com nervuras de ordem
superior reticuladas, nervuras fimbriadas no bordo e rede vascular densa. O material
apresentou características anatômicas como células epidérmicas de paredes anticlinais
levemente sinuosas a fortemente sinuosas, espessamento cuticular maior na face adaxial,
folhas hipostomáticas ou anfistomáticas, estômatos predominantemente do tipo anomocítico,
estes podendo estar protegidos por projeções epicuticulares, e elementos de vaso com placas
de perfuração escalariforme nas paredes terminais, estas com grande variação no número de
barras. As informações geradas no presente trabalho contribuiram para o melhor
entendimento das espécies brasileiras do gênero Smilax L. e mostraram potencial em auxiliar
no posicionamento de Smilacaceae em relação a outras famílias botânicas principalmente no
que tange às informações anatômicas geradas pela análise dos elementos de vaso.
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