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Heteropterys é o segundo maior gênero de Malpighiaceae, possui cerca de 120 espécies, 
de distribuição essencialmente neotropical. No Brasil, o grupo está representado por 97 
espécies, dentre as quais destaca-se Heteropterys pauciflora A. Juss., uma espécie 
nativa, endêmica da flora brasileira, com distribuição nas regiões Nordeste, Sul e 
Sudeste. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo da morfo-anatomia foliar desta 
espécie, visando reconhecer caracteres úteis para a sua identificação e delimitação. As 
análises morfológicas foram realizadas com material fixado e herborizado, após 
hidratação. Seções paradérmicas (lâminas) e transversais (laminas e pecíolos) foram 
obtidas e submetidas técnicas usuais para análise ao microscópio óptico. Heteropterys 
pauciflora possui lâmina foliar elíptica, com 8-10 glândulas na face abaxial, com 
indumento tomentoso em ambas as faces, e tricomas tectores unicelulares em formato 
de T; margem inteira-ondulada, base obtusa, ápice cuspidado e consistência 
membranácea. A lâmina foliar apresentou epiderme hipoestomática com estômatos 
paracíticos, e células com paredes anticlinais sinuosas em ambas as faces. O mesofilo 
é dorsiventral, com parênquima paliçádico unisseriado e o esponjoso 6-8 seriado. A 
nervura principal é biconvexa, com epiderme unisseriada, colênquima angular e 
sistema vascular com um único feixe colateral central, em arco aberto. O pecíolo é 
cilíndrico, sendo plano-convexo em seção transversal, com colênquima lacunar, 3-4-
estratificado; o sistema vascular é constituído de três feixes colaterais, sendo um central 
em forma de arco aberto com extremidades convolutas, acompanhados por dois 
acessórios, laterais. Idioblastos com cristais do tipo drusas são observados no 
parênquima. Os testes histoquímicos evidenciaram a presença de lignina, cutina, e 
células mucilaginosas na nervura principal. A consistência foliar, número e posição das 
glândulas, tipo de tricoma e o contorno do pecíolo, constituem um conjunto de 
caracteres distintivos para a separação e delimitação de Heteropterys pauciflora A. 
Juss. (Apoio: CNPq). 

 
 


