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A anatomia foliar, apesar de pouco estudada em Euphorbiaceae, têm constituído 
ferramenta ímpar na delimitação de táxons na família. Porém, o uso de tal ferramenta 
na caracterização de espécies de Microstachys praticamente inexistem e este gênero 
detém espécies com interessantes e diferentes preferências ambientais e padrões 
morfológico-vegetativos, particularmente, foliares. O gênero apresenta cerca de 24 
espécies, sendo 15 brasileiras e encontradas principalmente na porção central do país. 
Visando contribuir com o conhecimento anatômico da família Euphorbiaceae e do 
gênero Microstachys, realizou-se, a partir de técnicas usuais, o estudo da anatomia 
foliar para M. bidentata (Mart. & Zucc) Esser, M. crassifolia M. J. Silva, Pscheidt & 
Cordeiro e M. ditassoides (Didr.) Esser, táxons comuns nas savanas do Brasil central, 
sendo o segundo deles endêmico. As folhas destas espécies apresentam forma, 
dimensões e consistência variáveis, sendo anfiestomáticas com estômatos situados ao 
mesmo nível das demais células da epiderme, que por sua vez compõe-se de células 
comuns arredondadas a retangulares revestidas por cutícula delgada em M. bidentata 
e espessa nas demais. O limbo é glabro em M. bidentata e M. crassifolia, 
indumentados por tricomas tectores e unicelulares de comprimento variável em M. 
ditassoides, possui margem plana nas duas primeiras e revoluta na terceira. O 
mesofilo das espécies estudadas é isobilateral com parênquima paliçádico evidente 
em M. bidentata e, dorsiventral com parênquima paliçádico e lacunoso conspícuos em 
M. crassifolia e M. ditassoides. No limbo das espécies estudadas os feixes vasculares 
são colaterais e de reduzido calibre; já no córtex da nervura central delas o 
colênquima é anelar em torno do cilindro vascular, possuem feixes vasculares 
colaterais descontínuos circundados por células de parênquima e laticíferos em maior 
proporção no floema. As folhas são pecioladas em M. bidentata e M. crassifolia e, 
sésseis em M. ditassoides, sendo os pecíolos plano-convexos e glabros, com epiderme 
semelhante a do mesofilo, com cutícula espessa e estômatos esparsos. O córtex no 
pecíolo possui apenas parênquima. O cilindro vascular possui três feixes colaterais 
descontínuos circundados por parênquima e laticíferos em torno floema. As variações 
anatômicas das espécies estudadas demonstram a diversidade anatômica dentro do 
gênero e subsidia a melhor delimitação de suas espécies. 
(CAPES, ICB/UFG, CNPq).  
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