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A família Apocynaceae apresenta distribuição predominantemente tropical, compreendendo
aproximadamente 400 gêneros e 3700 espécies. No Brasil ocorrem cerca de 90 gêneros e 850
espécies. Hancornia speciosa Gomes conhecida como mangabeira é uma árvore nativa do
bioma cerrado e de outras partes do Brasil, sendo popularmente apreciada pelo seu fruto
saboroso e utilizada como medicinal. O presente estudo teve como principal objetivo
descrever a anatomia foliar de Hancornia speciosa, ocorrente numa área de cerrado no
município de Caetité-Ba. Espécimes foram coletados, e suas folhas fixadas em álcool a 70%.
Em laboratório foram realizados cortes à mão livre, transversais do pecíolo e da lâmina foliar
e paradérmicos das superfícies adaxial e abaxial da folha. Os cortes foram clarificados em
hipoclorito de sódio a 10%, corados com safrablau (cortes transversais) e safranina (cortes
paradérmicos), montados entre lâminas e lamínulas com glicerina a 50% ou gelatina-
glicerinada, e analisados sob microscopia de luz. A epiderme nas duas superfícies apresenta-
se uniestratificada com cutícula espessada. Os estômatos localizados na face abaxial (folha
hipoestomática) são do tipo paracítico e anisocíticos com predomínio dos primeiros. O
mesofilo é dorsiventral com parênquima paliçádico em duas camadas e parênquima lacunoso
com células braciformes em três a quatro camadas. No pecíolo verifica-se uma epiderme
unisseriada e a camada subepidérmica apresenta-se homogênea. O feixe vascular é do tipo
bicolateral em forma de arco. Há presença de monocristais e laticíferos. Conclui-se que a
espécie apresenta caracteres anatômicos que refletem a capacidade de adaptação em seu
ambiente natural exposto ao Sol.
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