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A família Moraceae é constituída por 40 gêneros e cerca de 1.217 espécies, de ocorrência nas 

regiões tropicais do planeta e está bem representada no Brasil, tanto por espécies indígenas, 

como por cultivadas.1 As espécies dessa família têm importante valor medicinal e econômico, 

sendo conhecidas por apresentar uma rica fonte de metabólitos secundários bioativos.2 

Apresentam também biominerais, os quais possuem significância taxonômica, além de valor 

funcional.3 O objetivo do trabalho foi caracterizar os cristais presentes em lâminas foliares de 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, Artocarpus heterophyllus Lam. e Morus nigra L. Foram 

confeccionadas lâminas semipermanentes, seguindo procedimentos usuais em anatomia vegetal,4 

para análise de secções paradérmicas e transversais de lâminas foliares em microscopias de luz e 

de polarização. Foi realizado também teste histoquímico com ácido sulfúrico (10%) para 

detecção da natureza dos cristais. Através das análises microscópicas foram observadas drusas na 

epiderme, no parênquima da nervura central, no parênquima lacunoso e nos feixes vasculares de 

A. altilis e A. heterophyllus. Morus nigra apresentou cristais prismáticos no floema; drusas no 

floema, parênquima da nervura e mesofilo, além de cistólitos no mesofilo. Os testes 

histoquímicos indicaram que as drusas presentes nas espécies de Artocarpus e os cristais 

prismáticos e as drusas presentes em M. nigra são de oxalato de cálcio. Os litocistos contêm 

cistólitos de carbonato de cálcio. O cálcio é predominante na biomineralização vegetal, sendo 

que os cristais de oxalato de cálcio e os de carbonato de cálcio estão entre os biominerais mais 

abundantes.5 Entretanto, cristais de carbonato de cálcio são encontrados apenas em poucas 

famílias, como Moraceae, Urticaceae e Acanthaceae. Poucos estudos descrevem a presença dos 

dois tipos de cristais em uma mesma espécie. Este trabalho contribui com a caracterização de 

macropadrões cristalinos importantes para a identificação de espécies de Moraceae. 
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