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A mangaba (Hancornia speciosa Gomes) é uma espécie com potencial para exploração das
atividades agroindustriais, e tem sido caracterizada quanto à variabilidade de seus recursos
genéticos para subsídio aos planos de manejo e conservação. A análise da microestrutura
foliar constitui uma ferramenta que permite a caracterização dessa variabilidade. Nesse
trabalho foi realizada a caracterização anatômica foliar de quatro variedades de mangaba.
Foram coletadas folhas expandidas de Hancornia speciosa var. cuyabensis Malme, Hancornia
speciosa var. gardneri (A. DC.) Müll. Arg., Hancornia speciosa var. pubescens (Nees & C.
Mart.) Müll. Arg.,  e Hancornia speciosa var. speciosa Gomes de matrizes do banco de
germoplasma da Escola de Agronomia da UFG. O material foi fixado em FAA 70%. Secções
obtidas à mão livre foram coradas com azul de astra (1%) e safranina (0,5%) ou submetidas a
testes histoquímicos. Os pecíolos destas variedades possuem forma cilíndrica, epiderme
unisseriada com células arqueadas, cutícula espessa, hipoderme secretora, feixe vascular em
forma de arco, laticíferos associados ao floema, idioblastos com substâncias fenólicas no
córtex e associados aos tecidos vasculares. As lâminas foliares têm epiderme unisseriada,
células epidérmicas com paredes anticlinais curvadas ou levemente sinuosas. As folhas são
hipostomáticas com estômatos paracíticos. Os mesofilos são dorsiventrais com parênquima
lacunoso constituído por células braciformes. As nervuras centrais possuem feixe vascular
bicolateral em forma de arco com laticíferos. Tricomas tectores unisseriados foram
observados apenas na variedade pubescens. A variedade speciosa possui feixe vascular
circular com maior quantidade de fibras associadas e menor quantidade de camadas celulares
no córtex. De acordo com o estudo, as características anatômicas mais eficazes para a
diferenciação das variedades são a presença de tricomas, o número de camadas de parênquima
no córtex do pecíolo e a quantidade de fibras nos tecidos vasculares.

Palavras chave: Laticíferos, Apocynaceae, Cerrado.
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