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A família Sapotaceae compreende aproximadamente 53 gêneros e 800 espécies,
 com distribuição pantropical. No Brasil, a família é representada por 14 gêneros,
 compreendendo 200 espécies, principalmente na floresta Amazônica. Estudos
 morfoanatômicos podem servir como mais uma ferramenta para a caracterização
 do grupo e a folha é o órgão mais analisado nesse tipo de estudo. Com o intuito
 de complementar a taxonomia do grupo, o presente trabalho teve como objetivo
 descrever e caracterizar a anatomia foliar, buscando padrões morfoanatômicos
 das espécies de Manilkara ocorrentes no Nordeste do Brasil. Foram analisadas
 as folhas de 12 espécies (Manilkara bidentata, M. cavalcantei, M. dardanoi, M.
 decrescens, M. elata, M. longifolia, M. maxima, M. multifida, M. paraensis, M.
 rufula, M. salzmannii e M. triflora) provenientes de herbários e de algumas coletas
 realizadas em campo pelos autores. As lâminas foram montadas de acordo com
 os protocolos usuais em anatomia vegetal. O gênero Manilkara Adans. apresenta
 como principais caracteres anatômicos o contorno do pecíolo que apresentou
 formas variando de circular, côncavo-convexo a plano convexo; com relação a
 conformação do feixe vascular do pecíolo também observou-se diferenças,
 variando entre plano convexo, côncavo convexo a arco aberto com extremidades
 convolutas, a presença de feixes acessórios também foi outro caráter
 considerado relevante. Com relação a análise da lâmina foliar não foram
 observadas  diferenças que pudessem ser consideradas relevantes, tendo sido
 importante a descrição para caracterização das espécies. A presença de
 epiderme uniestratificada, bainha esclerenquimática envolvendo os feixes
 vasculares e laticíferos presentes na região cortical e medular foi comum as doze
 espécies analisadas. Os dados anatômicos contribuíram, juntamente com dados
 morfológicos externos, para a proposta de sinonimização das espécies M. elata e
 M. huberi, e mostram a importância da anatomia como ferramenta complementar
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 à taxonomia.
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