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Manihot Mill. com mais de 100 espécies neotropicais, a maioria (90) brasileira, inclui 
19 seções, entre as quais se destaca Quinquelobae Pax com cerca de 30 espécies 
diferenciadas por caracteres tênues, algumas formando híbridos naturais, o que a torna 
promissora para estudos micromorfológicos. Realizou-se um estudo da anatomia 
foliar dez espécies de Quinquelobae (M. alutacea D.J. Rogers & Appan, M. 
confertiflora M.J. Silva, M. divergens Pohl, M. lourdesii M.J. Silva, M. luxurians M.J. 
Silva, M. mossamedensis Taub., M. pruinosa Pohl, M. pulchrifolius M.J. Silva, M. 
sparsifolia Pohl e M. veadeirensis M.J. Silva) visando levantar caracteres que 
subsidiem a delimitação delas. Para tanto, foram coletadas, fixadas em FAA 50% e 
preservadas em álcool a 50% cinco folhas expandidas de cinco indivíduos de cada 
espécie; feitas secções transversais à mão livre na região mediana do pecíolo e limbo, 
os quais foram clarificadas em hipoclorito de sódio 20%, corados com azul de astra 
aquoso 0,3% e safranina aquosa 0,1% (3:1 v/v), montados em lâminas, fotografadas 
em microscópio óptico, e descritas. As folhas das espécies estudadas são 
anfiestomáticas com estômatos ao mesmo nível das células comuns da epiderme que é 
unisseriada com células arredondadas ou retangulares, lisas ou papilosas na face 
abaxial (M. pruinosa e M. sparsifolia) e com cutícula espessa. O mesofilo é 
isobilateral em todas as espécies, exceto em M. pruinosa, onde é dorsiventral, e a 
margem é circular, plana ou ligeiramente curva (M. alutacea e M. mossamedensis). 
Os pecíolos são arredondados (maioria das espécies), circulares (M. luxurians, M. 
mossamedensis, M. pruinosa e M. pulchrifolius) ou plano-convexos (M. sparsifolia e 
M. divergens) com cilindro vascular em arco fechado ou aberto (M. veadeirensis) com 
feixes colaterais variando de 5 a 9. As nervuras são côncavo-convexas ou plano-
convexas (M. alutacea, M. lourdesii e M. divergens), têm epiderme semelhante a do 
mesofilo, córtex com colênquima angular e anelar, além de parênquima e feixes 
vasculares colaterais. Laticíferos ocorrem no córtex e floema do pecíolo e nervura 
central; assim como drusas, estas últimas mais frequentes no mesofilo. Os táxons 
estudados possuem características anatômicas úteis taxonomicamente pela variação 
exibida no contorno e número e arranjo dos feixes vasculares no pecíolo e nervura 
central, tipos de mesofilos, presença/ausência de epiderme papilosa, distribuição e 
tipo de estômatos e padrão de cera epicuticular. 
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