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Chrysophyllum L., pertencente à família Sapotaceae, está representado no Brasil por 28
espécies. Na Bahia, estima-se a ocorrência de 8 espécies, entre elas, Chrysophyllum flexuosum
L. com grande ocorrência em Mata Atlântica. Esse trabalho teve como objetivo a
caracterização anatômica da folha de C. flexuosum, visando contribuir com informações sobre
a sua morfologia interna, devido a escassez de estudos nessa área para o grupo. Para tanto,
foram utilizados materiais frescos de três populações desta espécie, coletados em Mata
Atlântica da Reserva Ecológica da Michelin, Igrapiúna/BA. Foram feitos cortes transversais à
mão livre do pecíolo e da lâmina foliar, e cortes longitudinais na região da nervura central, os
quais foram clarificados com hipoclorito de sódio a 4-6% e corados com safranina e azul de
astra a 1%. Os métodos de Jeffrey e de Schultze foram empregados para a obtenção da
epiderme, utilizando a safranina alcoólica a 1% como corante. Testes histoquímicos foram
realizados para amido, lignina, lipídio. A análise foi feita em microscopia óptica. As folhas da
espécie estudada são anfiestomáticas, com estômatos anisocíticos, porém com maior
ocorrência destes na superfície abaxial. A epiderme apresenta células com paredes anticlinais
sinuosas e tricomas malpiguiáceos. O mesofilo é dorsiventral, composto por um estrato de
parênquima paliçádico, e vários estratos de parênquima lacunoso ocupando cerca de ¾ do
mesofilo. Na região da nervura central e no pecíolo, o sistema vascular apresenta-se no
formato de meia lua, caracterizando-se pela disposição contínua do xilema e floema ao redor
de uma medula parenquimática, circundado externamente por um cinturão de fibras
esclerenquimáticas; laticíferos estão distribuídos por toda a região central, sendo mais
evidente no córtex; presença de colênquima no córtex. Somente na nervura central identifica-
se uma camada de parênquima paliçádico, diferenciado das células corticais, logo abaixo da
epiderme da superfície adaxial. Em vista longitudinal da região da nervura central, observou-
se a presença de monocristais prismáticos dispostos em fileiras na região cortical. Os testes
histoquímicos permitiram identificar a pequena ocorrência de grãos de amido no parênquima
paliçádico, gotas de lipídios no parênquima clorofiliano, e lignina nas fibras, além de
evidenciar a cutícula (cutina). Os laticíferos indicaram a presença de lipídios no látex com o
teste do Sudan III. (Plantações Michelin da Bahia Ltda.)
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