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Macairea radula é uma espécie do Bioma Cerrado de porte arbustivo ou arbóreo. Na Estação
Ecológica de Águas Emendadas – Planaltina/DF indivíduos desta espécie invadiram a zona de
fundo da vereda mantendo-se sempre verde. Estudos recentes demonstraram plasticidade da
raiz com a formação de aerênquima secundário. Como parte da caracterização desta espécie
foi realizada a descrição anatômica foliar através de cortes transversais e paradérmicos.
Folhas de M. radula foram coletadas, fixadas em FAA 50 e armazenadas em álcool 50. O
terço médio do limbo foliar foi seccionado transversalmente de material incluso em parafina e
não incluso. As secções foram coradas com safranina e fast green e safranina e azul de alcian,
respectivamente. A folha de M. radula apresenta epiderme formada por uma camada de
células, com paredes periclinais externas espessas na face adaxial, e cutícula fina seguida de
hipoderme com 2 a 5 camadas de células que é interrompida na região da nervura principal. A
face abaxial apresenta estômatos localizados em câmaras subestomáticas e diferentes tipos de
tricomas glandulares pedicelados: uni e plurisseriados, geminados e com esclereídes. O
mesofilo é dorsiventral, compacto, com uma única camada de parênquima paliçádico e 2 a 4
de parênquima lacunoso. Esclereides fibriformes se estendem desde muito próximo às
extensões das bainhas dos feixes vasculares, passando sob a hipoderme, e convergem
formando uma emergência que se projeta na superfície epidérmica conferindo um aspecto
hirsuto à lâmina foliar. Na região da nervura principal ocorre colênquima com 2 a 3 camadas
de células em ambas as faces e parênquima isodiamétrico. Os tecidos vasculares estão
organizados em um feixe central em formato de arco aberto e feixes menores na medula. Os
feixes da nervura principal e feixes maiores nas alas são bicolaterais. Compostos fenólicos
estão presentes no parênquima clorofiliano, cortical e do floema, evidenciados pelo cloreto
férrico. Idioblastos contendo drusas ocorrem no parênquima lacunoso e parênquima cortical
na nervura principal. Tais características anatômicas conferem à folha um aspecto xeromorfo,
que pode ter contribuído, juntamente com a plasticidade da raiz, para o sucesso desta espécie
neste ambiente. (Capes)
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