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O gênero Pouteria pertencente à família Sapotaceae possui representatividade expressiva 
no Brasil ocorrendo em diversos domínios fitogeográficos. O presente estudo objetivou 
caracterizar a anatomia foliar de algumas espécies de Pouteria ocorrentes na Amazônia, 
buscando evidenciar caracteres anatômicos úteis para a taxonomia do grupo. Os espécimes 
foram coletados em campo e obtidos de herbários nacionais. O material foi submetido ao 
processo de reversão de herborização. Cortes a mão livre foram realizados. O material foi 
corado em fucsina básica/azul de astra e lâminas semipermanentes foram confeccionadas. 
A análise do pecíolo em secção transversal mostra uma cutícula espessa e epiderme 
uniestratificada em todos os indivíduos.  A presença de tricomas malpighiáceos do tipo T e 
Y no pecíolo e na lâmina foliar foi comum à maioria dos indivíduos, mas algumas espécies 
mostraram-se glabras. Observou-se três tipos de contorno do pecíolo, biconvexo na grande 
maioria, plano convexo em P. erytrocrysa T.D.Penn. e P. oppositifolia (Ducke) Baehni e 
circular em P. mínima T.D.Penn. e P. virescens Baehni. Quanto à conformação dos feixes 
vasculares foram constatados quatro tipos: côncavo convexo em P. fimbriata Baehni, P. 
manaosensis (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. e P. oppositifolia; biconvexo em P. virescens e 
P. petiolata T.D.Penn.; arco aberto com as extremidades convolutas em P. minima e plano-
convexo nas demais espécies. Floema incluso estava presente tanto no pecíolo, quanto na 
lâmina foliar de P. campanulata Baehni, P. erytrocrysa, P. fimbriata, P. rostrata (Huber) 
Baehni, P. vernicosa T.D.Penn. e P. virescens. Na análise da lâmina foliar todos os 
indivíduos apresentaram nervura principal com contorno biconvexo, cutícula espessa, 
laticíferos, mesofilo dorsiventral, esclerênquima circundando os feixes. Com relação à 
conformação do feixe vascular houve o predomínio do tipo plano convexo, mas também 
visualizou-se o tipo côncavo convexo em P. manaosensis, biconvexo em P. fimbriata, e P. 
petiolata e circular em P. vernicosa. As variações anatômicas encontradas tais como 
contorno e conformação dos feixes vasculares, presença/ausência de feixes acessórios, 
presença/ausência de tricomas e presença/ausência de floema medular tanto no pecíolo 
como na lâmina foliar, possibilitaram a elaboração de uma chave de identificação para as 
espécies analisadas. Acredita-se que o presente estudo poderá contribuir com futuros 
estudos taxonômicos e filogenéticos do grupo. 
(PIBIC-UESPI) 
 
Palavras chaves: Amazônia Brasileira, Anatomia Aplicada a Taxonomia, Pouteria. 
 
 

mailto:josianebio@hotmail.com

