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Byrsonima sericea DC., Malpiguiaceae, conhecida popularmente como “murici”, é uma espécie 

cujas folhas e cascas do caule são comumente empregadas como medicinais, no tratamento de 

asmas, febres e resolutivas nas infecções da pele.1 Estudos também mostraram que óleos 

essenciais extraídos das folhas desta espécie possuem compostos com atividades anti-

inflamatória, antitumoral, bactericida e repelente como β-cariofileno e antissépticas, como o 

apiol.2 Realizou-se um estudo farmacobotânico e histoquímico foliar em Byrsonima sericea, com 

ênfase na densidade e índice estomático, com o objetivo de apoiar o controle de qualidade de 

suas etnodrogas e também a taxonomia do gênero. Folhas foram coletadas de três diferentes 

indivíduos, nos ramos inferiores (cerca de dois metros acima do solo), tanto em áreas expostas 

quanto protegidas da exposição solar, no remanescente de Mata Atlântica da UFPB. As análises 

seguiram as técnicas usuais de anatomia, com seções paradérmicas e transversais de folhas 

(lâmina e pecíolo), complementados por testes histoquímicos para detecção in situ de compostos 

fenólicos, acúmulos de proteínas, amido e alcaloides. A densidade e índice estomático foram 

analisados utilizando o Anati Quanti3 e GraphPad Prism 7.00. A espécie possui folhas 

hipoestomáticas, estômatos anomocíticos e epiderme com células de paredes anticlinais retas, na 

superfície adaxial (Figura 1A), e curvas na abaxial (Figura 1B), com tricomas em forma de T, 

principalmente na abaxial; o mesofilo é dorsiventral (Figura 1C); a nervura principal é 

biconvexa, com 3-4 feixes vasculares, colaterais, com bainha esclerenquimática; o pecíolo exibe 

contorno circular nas porções basal e mediana, e biconvexo na porção apical, com 3-5 feixes 

vasculares colaterais (Figura 1D). Observou-se a presença de compostos fenólicos na nervura 

central, mesofilo e na epiderme; acúmulos proteicos na nervura central; alcaloides no mesofilo e 

nervura central; inclusões de amido na nervura central; drusas e cristais prismáticos no mesofilo, 

nervura central e pecíolo. O índice estomático foi de 14,5 ± 0,53% (p < 0,05), variou conforme o 

ambiente e a incidência de luz, e a densidade estomática média foi de 318,1 mm², porém não 

apresentou uma variação significativa. Os dados obtidos correspondem aos padrões de 

Byrsonima referidos por Araújo et al.,4 entretanto, o conjunto de caracteres da morfologia foliar, 

epiderme e seus anexos e o sistema vascular da nervura principal e do pecíolo são distintivos 

para B. sericea e constituem parâmetros para separá-la de outras espécies do gênero. 
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Figura 1: A-B. Epiderme foliar de Byrsonima sericea: A. Superfície adaxial. B. Superfície 

abaxial. C. Mesofilo. D. Vascularização do pecíolo.   
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