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A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é uma planta de ampla utilização na culinária,
indústria e na alimentação animal. No Brasil, já foram catalogadas mais de 4 mil
cultivares. Caracterizações anatômicas sobre cultivares são escassas, dessa forma o
presente trabalho visa estudar a anatomia foliar da cultivar “manteiga”. Para realização
do mesmo, o material botânico foi coletado na Embrapa Amazônia Oriental e em
seguida submetido às técnicas usuais em anatomia vegetal, tais como: fixação em
FAA70, secções à mão, inclusão em parafina histológica, coloração em soluções de azul
de astra e safranina 1% e montagem de lâminas permanentes e temporárias. A epiderme
do limbo em vista frontal apresenta células heterodimensionais de paredes anticlinais
sinuosas que sobre as nervuras mostram-se alongadas no eixo longitudinal. A folha é
anfiestomática, na apiderme adaxial os estômatos distribuem-se margeando as nervuras
e, na abaxial, por toda a lâmina foliar. Predominam estômatos paracíticos ocorrendo
também anisocíticos. O mesofilo é dorsiventral, com células epidérmicas cobertas por
cutícula espessa. O parênquima lacunoso é formado por 2-4 camadas de células e o
paliçádico por células colunares justapostas que ocupam mais da metade do mesofilo. A
nervura central é convexa abaxialmente com dois feixes colaterais intercalados por
tecido parenquimático. O pecíolo em secção transversal apresenta epiderme unisseriada
revestida por uma cutícula delgada, parênquima fundamental, colênquima lamelar, duas
camadas de fibras, abaixo do qual estão os feixes colaterais e a região medular que é
formada por células parenquimáticas. Drusas de oxalato de cálcio e grãos de amido
estão presentes nos tecidos parenquimáticos. Na região basal do pecíolo há formação de
uma zona cambial. A organização anatômica da folha da cultivar estudada apresenta
aspectos comuns ao taxa, embora com características especificas tais como: estômatos
anisocíticos e ausência de papilas. CNPq.
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