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Realizou-se um estudo morfoanatômico de folhas de duas espécies de Solanum sect.

Torva Nees, Solanum guaraniticum A. St.-Hil. e Solanum metrobotryon Dunal, com o

objetivo de elaborar morfodiagnoses macroscópicas e microscópicas como uma

contribuição às suas caracterizações. As duas espécies apresentam distribuição

neotropical, sendo S. metrobotryon exclusiva da flora brasileira, com registros de

ocorrência apenas para o estado do Rio de Janeiro, e S. guaraniticum encontrada no

Sudeste e Sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Efetuaram-se secções paradérmicas

(lâminas foliares) e transversais (lâminas foliares e pecíolos), à mão livre,

posteriormente coradas com safranina e/ou safrablue, observadas e fotografadas ao

microscópio óptico. Solanum guaraniticum possui folhas solitárias, oval-lanceoladas a

elípticas, cuneadas na base, subinermes, e indumento tomentoso a velutino. Tricomas

porrecto-estrelados estipitados, epiderme anfiestomática com paredes anticlinais retas a

sinuosas na face adaxial; sistema vascular com feixes em semi-arco, sendo 5 feixes no

pecíolo e 1-2 na nervura principal. Solanum metrobotryon possui folhas geminadas

com lâmina largo oval-elíptica, base oblíqua, aculeada em ambas as faces, indumento

escabro, rubiginoso a marrom, tricomas estrelados ou largo-estipitados; epiderme

hipoestomática com paredes anticlinais sinuosas a ondeadas na face adaxial; sistema

vascular com feixes em forma de U, sendo 7-9 feixes no pecíolo e um único na nervura

principal. Embora as espécies sejam bastante distintas, alguns caracteres são comuns:

pecíolo plano-convexo, epiderme com paredes anticlinais ondeadas na face abaxial,

estômatos anisocíticos e anomocíticos, mesofilo dorsiventral com o parênquima

paliçádico unisseriado e o esponjoso 4-6-seriado, sistema vascular bicolateral,

colênquima angular e idioblastos com areia cristalina. Destacam-se como caracteres

diagnósticos para a identificação das espécies estudadas a morfologia da lâmina foliar,

incluindo o indumento e os tricomas, anatomia da epiderme e seus anexos, e a

vascularização (Apoio: CNPq).
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