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Sapotaceae é uma família que ocupa lugar de destaque em ambientes florestais, sendo 
representada por árvores e arbustos reconhecidos facilmente pela combinação do látex 
com o arranjo e venação das folhas e apresenta hoje 77 nomes aceitos para a Bahia. 
Chrysophyllum L. é o segundo maior gênero de Sapotaceae, abrangendo em torno de 
43 espécies na região neotropical e para a Bahia, são citadas até o momento 12 espécies, 
das quais 08 espécies foram estudadas. Levando-se em consideração a importância dos 
estudos morfológicos para a delimitação das espécies, esse trabalho objetivou levantar 
o maior número de características anatômicas presente nas folhas das espécies deste 
gênero. As amostras utilizadas foram obtidas de material herborizado e depositados no 
HUEFS. Folhas inteiras e totalmente expandidas foram reidratadas com água e gotas 
de glicerina, e estocadas em etanol a 70%. Foram feitos cortes transversais à mão livre 
do pecíolo e da lâmina foliar, os quais foram clarificados com hipoclorito de sódio a 4-
6%, e corados com safranina e azul de astra a 1%, na proporção 9:1. Para obtenção da 
epiderme foi utilizado o método de Jeffrey, sendo posteriormente coradas com 
safranina alcoólica . A análise foi realizada em microscopia óptica de luz. Os dados 
obtidos foram analisados qualitativa e quantitativamente. Como resultados, as folhas 
apresentaram características morfoanatômicas comuns a todas as espécies e 
caracteríticas distintas que delimitam a particularidade de cada uma das espécies. Os 
dados obtidos estão em conformidade com a literatura para a família, entretanto o tipo 
de estômato e de tricoma diferem da literatura. Assim, é possível concluir que alguns 
caracteres da anatomia foliar são de grande importância para as análises taxonômicas, 
como por exemplo o estômato, a conformação do sistema vascular do pecíolo, o número 
de camadas de células da epiderme, a conformação do mesofilo, a ocorrência de 
tricomas, de laticíferos e a presença de cristais. É importante destacar que o ambiente 
interfere nas características anatômicas da folha, entretanto no presente estudo não foi 
verificada nenhuma alteração, tanto qualitativa quanto quantitativa, para as espécies 
estudadas. (FAPESB) 
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