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A família Sapotaceae, representada por árvores e arbustos, apresenta uma importância 
econômica, com produtos como o látex, a madeira, e os frutos. O gênero Manilkara 
Adans. se destaca como o quarto maior da família, apresentando 16 espécies 
ocorrentes no Brasil, destas, nove ocorrem na Bahia. Manilkara rufula (Miq.) 
H.J.Lam é caracterizada pela presença de indumento conspícuo na face abaxial da 
folha e filotaxia tendendo a oposta ou espiralada em alguns casos; a espécie tem 
ampla distribuição pelo Nordeste do Brasil. Considerando-se os problemas de 
identificação taxonômica dentro deste gênero, buscou-se realizar o levantamento de 
dados micromorfológicos afim de contribuir para a delimitação das espécies. Foi 
realizada coleta de material botânico (folhas) para realização de cortes transversais à 
mão livre e análise da epiderme pelo Método de Jeffrey. As amostras processadas 
foram montadas em lâminas com glicerina a 50% e analisadas em microscopia ótica. 
A espécie possui epiderme unisseriada, hipoestomática, com estômatos anisocíticos, 
face adaxial glabra e face abaxial com tricomas tectores simples. O mesofilo é 
dorsiventral, possui uma camada subepidérmica parenquimatosa, e três estratos de 
parênquima paliçádico, onde observou-se a presença de amido caracterizando um 
parênquima amilífero; o parênquima lacunoso apresenta de sete a oito estratos, com 
células braciformes distribuídas frouxamente; há presença de esclereides no mesofilo. 
Feixes vasculares colaterais, com medula cilíndrica fechada com feixes laterais, 
circundado pelo esclerênquima externamente, presença de colênquima nas regiões 
adaxial e abaxial da nervura central. O bordo mostra-se levemente fletido, com 
esclereides na parte distal. Grande quantidade de laticíferos foram observados 
associados a nervura central. Presença de células idioblásticas contendo cristais. A 
cutícula é espessa, medindo ca. 0,98 µm na região inferior e 0,66 µm na região 
superior,  formando flanges em toda a extensão da epiderme. O pecíolo possui 
epiderme unisseriada, um feixe vascular cilíndrico circundado por esclereídes 
externamente ao feixe colateral, laticíferos distribuídos por todo o pecíolo e 
associados a nervura central, e tricomas tectores. A cutícula é espessa e forma flanges 
medindo em média 0,96 µm. Devido a inexistência de dados micromorfológicos para 
a espécie, o presente estudo contribuiu com informações morfológicas inéditas que 
poderão auxiliar na sua delimitação taxonômica. (CNPq) 
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