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A morfogênese foliar envolve três principais estágios: iniciação, através das divisões
celulares; aquisição da morfologia e diferenciação dos tecidos. A compreensão destes
processos pode gerar subsídios para futuros estudos ecofisiológicos desta espécie.
Paratecoma peroba é uma espécie arbórea nativa de grande interesse econômico e
ecológico, estando em risco de extinção local pela exploração seletiva e ilegal. O
objetivo deste trabalho é caracterizar o desenvolvimento foliar de P. peroba.
Fragmentos de folíolos do primórdio foliar, terceiro nó e folhas totalmente expandidas
foram preparados de acordos com técnicas de rotina para microscopia óptica. A
superfície do primórdio foliar apresentou tricomas tectores unisseriados (1 a 4 células)
presentes sobre as nervuras, e tricomas peltado (1 célula basal e 13 a 15 células
secretoras, na cabeça). As epidermes abaxial e adaxial apresentaram parede anticlinal
levemente sinuosa e estômatos anomocíticos apenas na epiderme abaxial. Em secção
transversal, a epiderme se mostrou constituída por uma única camada de células
isodiamétricas recoberta por uma cutícula delgada, o mesofilo formado por 6 a 9
estratos de células isodiamétricas não diferenciadas. Feixes vasculares são evidenciados
pela presença de células de xilema e floema, não totalmente diferenciadas. Fragmentos
do terceiro nó mostraram, aparentemente, maior ocorrência de ambos tricomas,
concentrando-se sobre as áreas de nervuras. No primeiro estrato do mesofilo, subjacente
a epiderme adaxial, visualizou-se o alongamento das células parenquimáticas, indicando
a formação do parênquima paliçádico. Os demais estratos permanecem indiferenciados.
Feixes vasculares mostraram células mais diferenciadas que no estágio anterior. Na
lâmina de folíolos totalmente expandidos observou-se redução na ocorrência de
tricomas tectores e glandulares, especialmente em nervuras. A cutícula foi mais espessa
em relação aos outros fragmentos observados, a epiderme apresenta-se tabular, mesofilo
isoventral, formado por parênquima paliçádico com 3 a 4 estratos de células. Podemos
destacar na morfogênese foliar: variações na estrutura da epiderme, tornando-se
tipicamente tabular e reduções significativas nas ocorrências de tricomas; início do
desenvolvimento do parênquima paliçádico e feixes vasculares no terceiro nó,
completando seu desenvolvimento no folíolo totalmente expandido. Futuros estudos são
necessários para o entendimento do desenvolvimento foliar da espécie. (CNPq,
FAPERJ, UENF)
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