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Neste trabalho realizou-se um estudo morfoanatômico comparativo de folhas de sete espécies de
Solanum sect. Crinitum Child, um grupo com cerca de oito espécies neotropicais e distribuição
exclusiva na América do Sul. Vários autores têm apontado dificuldades na delimitação do grupo e em
seu número de espécies. Este estudo foi realizado com o objetivo de investigar variações
morfoanatômicas que auxiliem na identificação dos táxons e na delimitação do grupo, fornecendo
subsídios adicionais à sua taxonomia. Análises macroscópicas e microscópicas foram realizadas em
amostras frescas e secas de S. altissimum Benítez, S. crinitum Lam., S. grandiflorum Ruiz & Pav., S.
gomphodes Dunal, S. lycocarpum A. St.-Hil., S. oocarpum Sendtn. e S. tricuspidatum Dunal.
Realizaram-se seções paradérmicas de folhas (lâminas) e transversais (lâminas e pecíolos), à mão
livre, com lâmina cortante, coradas com safranina e safrablue, observadas e fotografadas ao
microscópio óptico. As espécies estudadas compartilham os seguintes caracteres: epiderme abaxial
com paredes anticlinais ondeadas; parênquima paliçádico unisseriado; nervura principal biconvexa
com vascularização bicolateral; colênquima angular; idioblastos de areia cristalina no mesofilo,
nervura e pecíolo. Em vista frontal, a epiderme adaxial possui células de paredes anticlinais retas em S.
grandiflorum; retas a levemente sinuosas em S. crinitum, S. gomphodes, S. lycocarpum e S.
tricuspidatum; sinuosas em S. altissimum; e ondeadas em S. oocarpum. As lâminas foliares são
hipoestomáticas em S. grandiflorum e S. oocarpum e anfiestomáticas nas demais espécies. Estômatos
do tipo anisicítico foram comuns a todas as espécies, ocorrendo simultaneamente o tipo anomocítico
em S. crinitum, S. gomphodes, S. lycocarpum e S. tricuspidatum, e o paracítico em S. lycocarpum. O
mesofilo é isobilateral em S. lycocarpum e dorsiventral nas demais espécies. Os contornos peciolares
variaram de semi-circular, em S. altissimum; plano-convexo, em S. crinitum, S. tricuspidatum e S.
grandiflorum; costelado, em S. lycocarpum; e quadrangular, em S. oocarpum. Tricomas setosos foram
característicos de S. altissimum e S. tricuspidatum; multiangulados em S. oocarpum; e tricomas
porrecto-estrelados, sésseis e estipitados nas demais espécies. A morfologia foliar (lâmina e pecíolo) e
a anatomia da epiderme e seus anexos foram os principais caracteres distintivos para os táxons
estudados. (CNPq).
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