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O gênero Byrsonima Rich ex. Kunth é o mais diverso de Malpighiaceae A.Juss contendo 
aproximadamente 150 espécies descritas e 99 brasileiras. Este trabalho analisou 
anatomicamente as folhas de 14 espécies de Byrsonima e um grupo externo com 
proximidade filogenética, Diacidia aracaënsis, no intuito de contribuir para a taxonomia 
do grupo. As amostras foram seccionadas a mão livre, diafanizadas e coradas com fucsina 
básica/azul de astra. Lâminas semipermanentes foram confecionadas. As espécies 
analisadas foram: Byrsonima correifolia A.Juss.; Byrsonima crassifolia (L.) Kunth; 
Byrsonima crispa A.Juss.; Byrsonima chrysophylla Kunth; Byrsonima cydoniifolia A.Juss.; 
Byrsonima gardneriana A.Juss.; Byrsonima guilleminiana A.Juss.; Byrsonima intermedia 
A.Juss.; Byrsonima laxiflora Griseb; Byrsonima ligustrifolia A.Juss.; Byrssonima 
pachyphylla A.Juss.; Byrsonima sericea DC.; Byrsonima verbascifolia (L) DC.; Diacidia 
aracaënsis W.R. Anderson. Observou-se a variação no contorno do pecíolo entre plano-
convexo, biconvexo e circular. A conformação dos feixes vasculares no pecíolo 
apresentou-se em arco aberto com extremidades convolutas e o número de feixes 
acessórios variou em um par e dois pares. Floema medular ocorreram no pecíolo de quatro 
espécies. Já em D. aracaënsis o sistema vascular era constituído de feixes organizados em 
dois arcos. O contorno da nervura mediana variou em plano-convexo e biconvexo. A 
conformação do sistema vascular variou entre as espécies, sendo: biconvexa com e sem 
floema medular, plano-convexa com floema medular, côncavo-convexa sem floema 
medular ou 3-4 feixes adjacentes à face adaxial e um arco voltado à mesma. Crista 
estomática ocorreu na maioria das espécies. Cicatrizes de tricomas e tricomas tectores em 
“T”, “Y”, “V” e não ramificados foram observados e em B. crispa e B. ligustrifolia 
somente as cicatrizes. A epiderme adaxial é biestratificada não contínua na maioria das 
espécies, exceto em B. correifolia, B. crispa, B. gardneriana, e B. spicata, sendo 
uniestratificada. Já B. intermedia possuía epiderme biestratificada não contínua em ambas 
as faces. Entre as dez espécies analisadas ocorreram três tipos de mesofilo: dorsiventral, 
homogêneo e isobilateral. Os caracteres úteis para auxiliar na distinção das espécies e que 
são promissores para a taxonomia do gênero são: presença de cristas estomáticas, tipos de 
tricomas, contorno e conformação do sistema vascular da nervura mediana e do pecíolo e a 
quantidade de feixes acessórios.  
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