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Elaeis guineensis Jacq. é uma monocotiledônea perene de origem africana e pertence à
família Arecaceae. O dendezeiro é cultivado em regiões com clima tropical e possui
importância econômica devido à utilização do óleo de suas sementes, com vasta utilização
industrial. O objetivo deste trabalho foi comparar anatomicamente folhas de indivíduos
cultivados in vitro e em casa de vegetação. O trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura
de Tecidos, do Departamento de Conservação de Germoplasma, Embrapa Recursos Genéticos
e Biotecnologia, Brasília-DF. Foram coletadas folhas de E. guineensis com sete meses de
idade nas duas condições de cultivo. Cortes transversais à mão livre e paradérmicos foram
corados com Azul de Alciano e Safranina. As células epidérmicas das folhas em casa de
vegetação apresentam cutícula mais espessa que as in vitro. Células contendo cristais de
oxalato de cálcio na forma de ráfides foram verificadas no parênquima clorofiliano das folhas
cultivadas em ambos os ambientes. In vitro, as células parenquimáticas apresentam-se
significativamente menores que as células das folhas cultivadas em casa de vegetação. A
espessura da bainha foliar em casa de vegetação foi superior à das folhas in vitro, o que se
deve à somatória do maior espessamento do tecido de expansão e do parênquima clorofiliano
nesta mesma condição. Nas plantas em casa de vegetação, a nervura principal apresenta
apenas um grande feixe vascular cônico com floema distribuído em grupos isolados. No
ambiente in vitro, o sistema vascular é constituído por três a quatro feixes vasculares
colaterais, o maior deles com floema distribuído em grupos isolados, e os outros são ovais
apresentando apenas um feixe de floema. A folha é um órgão altamente susceptível a
modificações decorrentes de alterações ambientais. A intensidade dessas alterações pode
variar em função das características próprias de cada espécie. (CNPq)
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