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A família Malpighiaceae possui aproximadamente 65 gêneros, no Brasil são
encontrados cerca 32 gêneros e 300 espécies. O estudo dessa família é dificultado pelo
grande número de representantes e problemas taxonômicos devido a sinonímia existente
entre as espécies e a utilização de caracteres morfológicos pouco concretos. Com isso o
presente trabalho teve como objetivo analisar a anatomia foliar de 3 espécies de
Byrsonima com o intuito de obter caracteres distintivos para estas espécies. O material
foi coletado em área de restinga e foi obtido no herbário Afrânio Fernandes. As folhas
das espécies B. intermedia, B. gardneriana e B. orbygyniana sofreram o processo de
reversão de herborização. Foram feitos cortes a mão livre nas regiões de ápice, meio,
base e pecíolo, o material foi corado com fucsina básica e azul de alcian. Pode-se
observar uma variação entre as espécies no que se refere a presença de tricomas,
contorno do pecíolo, quantidade de feixes acessórios e disposição dos feixes vasculares
na região mediana da lamina foliar. Tricomas não foram observados em B. gardneriana,
estando presentes em B. intermedia e B. orbignyana em forma de T e Y. A conformação
dos feixes vasculares no pecíolo de B. intermedia e B. orbignyana ocorreu em forma de
arco aberto com extremidades convolutas enquanto B. gardneriana apresentou arco
aberto e extremidades não-convolutas. Feixes acessórios foram observados em B.
intermedia e B. orbignyana variando entre dois e quatro, respectivamente. Foi
verificada a presença de floema medular na nervura mediana em B. intermedia e B.
orbignyana. Quanto ao contorno do pecíolo as espécies apresentaram dois tipos: plano-
convexo encontrado em B. gardneriana e côncavo-convexo encontrado em B.
intermedia e B. orbignyana. Com a realização do presente estudo foi possível observar
caracteres que podem ser considerados relevantes para a distinção das espécies
analisadas, possibilitando a elaboração de uma chave de identificação para as espécies
estudadas.
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