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Neste trabalho realizou-se um estudo morfo-anatômico comparativo de folhas de Turnera

blanchetiana var. blanchetiana Urb. e Turnera cearensis Urb., espécies neotropicais, com o

objetivo de efetuar  morfodiagnoses que auxiliem suas caracterizações, dada a grande

semelhança existente entre estas espécies, que muitas vezes  dificultam suas identificações.

Ambas são exclusivas da flora brasileira, encontradas em áreas da Caatinga e Cerrado,

Turnera blanchetiana na região Nordeste e norte de Minas Gerais, e Turnera cearensis nas

regiões Nordeste e Centro-oeste. Realizaram-se morfodiagnoses macroscópicas de material

herborizado com auxilio de estereomicroscópio, complementadas pelas observações de

campo. Secções paradérmicas de folhas (lâmina) e transversais (lâmina e pecíolo) foram

clarificadas com hipoclorito de sódio 50%, neutralizadas em ácido acético, coradas com

safranina e safrablue, analisadas e fotografadas ao microscópio óptico. Turnera blanchetiana

apresenta o indumento tomentoso na face adaxial, tricomas porrecto-estrelados em ambas as

faces, pecíolo cilíndrico, nectários extraflorais na base da lâmina e pecíolo, mesofilo com

areia cristalina, sistema vascular em forma de “U” (nervura e pecíolo), com pecíolo

circundado por fibras esclerenquimáticas. Turnera cearensis indumento escabro na face

adaxial, tricomas 2-4 armados em ambas as faces, pecíolo plano-convexo, nectários

extraflorais apenas no pecíolo, sistema vascular em forma de arco na nervura principal e em

semi-arco no pecíolo. Embora vários caracteres sejam distintivos, as duas espécies possuem

caracteres comuns, como a morfologia da folha (ápice agudo, base obtusa, margem denteada),

coléteres apicais no bordo foliar, epiderme hipoestomática, mesofilo dorsiventral, bordo foliar

arredondado e levemente revoluto, nervura principal biconvexa, sistema vascular colateral e

idioblastos com drusas circundando o feixe vascular. As semelhanças entre as espécies são

bastante superficiais, o estudo morfoanatomico realizado revelou que T. blanchetiana e T.

cearensis possuem vários caracteres distintivos, dentre os quais destacam-se: a morfologia do

pecíolo, indumento, posição dos nectários extraflorais, e a anatomia da epiderme, tricomas e a

vascularização (CNPq: PIBIC- PIBIC, IC).
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