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O gênero Byrsonima (Malpighiaceae) é nativo das regiões tropicais e subtropicais, com
aproximadamente 150 espécies. No Brasil possui ampla distribuição, ocorrendo especialmente
em ambiente de cerrado. A arquitetura floral do gênero é muito similar e, por esse motivo,
atributos foliares podem ser úteis como uma ferramenta auxiliar na classificação das espécies.
Neste contexto, estudos anatômicos dos tecidos foliares também têm sido empregados com
sucesso na sistemática, indicando tendências evolutivas e as relações de parentesco entre as
espécies. No presente trabalho foi feita a anatomia comparada de quatro espécies do cerrado B.
basiloba Juss, B. crassifolia HBK, B. verbascifolia DC e B. coccolobifolia Kunth, com o
objetivo de caracterizá-las e fornecer dados para estudos de sistemática. Foram coletadas folhas
maduras de indivíduos (n=3) no cerrados de Roraima e de Brasília. O material foi fixado em
FAA 70, conservado em álcool 70º e transferido para o laboratório de Anatomia Vegetal da
UnB. Foram feitos cortes transversais em micrótomo manual e preparadas lâminas semi-
permanentes, seguindo os métodos usuais de dupla coloração e realizado testes histoquímicos.
As espécies são hipoestomáticas e os estômatos possuem cristas desenvolvidas. Apresentam
feixes vasculares de três tamanhos nas alas, com drusas e cristais no mesofilo. As análises
histoquímicas do tecido foliar indicam a presença de cristais de carbonato de cálcio em B.
basiloba, enquanto as outras três espécies apresentam cristais de oxalato de cálcio. A espécie B.
basiloba tem o mesofilo mais fino, cutícula espessa na face adaxial, saliências e cutícula
delgada na face abaxial. A epiderme é uniestratificada e ocorrem três tipos de tricomas tectores
(T, Y e V), abundantes apenas na face abaxial. B. crassifolia, B. verbascifolia e B.
coccolobifolia apresentam cutícula espessa em ambas as faces, epiderme biestratificada
descontinua na face adaxial, mesofilo isobilateral e tricomas tectores do tipo T em ambas as
faces, com exceção de B. coccolobifolia que não apresenta tricomas. As espécies B. basiloba e
B. verbascifolia apresentam feixes acessórios na nervura central. (FAPDF, CNPq).
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