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Mollinedia é um gênero pertencente à família Monimiaceae que possui aproximadamente 84 

espécies no Brasil. Quimicamente apresenta alcaloides benzilisoquinolinicos, fenilamidas, óleos 

essenciais e esteroides. Espécies pertencentes a Monimiaceae são utilizadas na medicina popular 

como antiespasmódico, antitérmico, analgésico e também para problemas digestivos.1 Objetivo: 

caracterizar anatomicamente as folhas de Mollinedia clavigera Tul. a fim de fornecer dados 

taxonômicos para a identificação da espécie, uma vez que podem ser encontradas espécies que 

apresentam a morfologia externa muito semelhante. Material e Métodos: O material botânico foi 

submetido à análise anatômica, testes histoquímicos e microscopia eletrônica de varredura. 

Foram realizados cortes transversais e paradérmicos à mão livre e foi utilizada a dupla coloração 

azul de astra e fucsina. Para os testes histoquímicos foi utilizado lugol para detectar amido, 

sudam III para substâncias lipofílicas, cloreto férrico para compostos fenólicos, para elementos 

lignificados floroglucina clorídrica e a natureza dos cristais de oxalato de cálcio foi confirmada 

com uma solução de ácido sulfúrico a 1%. Resultados e Discussão: Em vista frontal, as folhas de 

M. clavigera apresentam células epidérmicas com paredes anticlinais delgadas e retas em ambas 

as faces. A folha é caracterizada como hipoestomática e os estômatos são paracíticos. Diferentes 

autores2,3,4 afirmam que em Monimiaceae os estômatos são paracíticos ou anomocíticos. Em 

secção transversal, a epiderme é unisseriada com células isodiamétricas em ambas as faces, a 

cutícula é espessa e reage positivamente com Sudam III. No pecíolo, a epiderme assemelha-se 

com à da lâmina, no entanto as células são achatadas e a cutícula mostra-se delgada. São 

observados tricomas tectores curtos e dibraqueados na lâmina foliar e no pecíolo. O mesofilo é 

dorsiventral, sendo formado por uma camada de células de parênquima paliçádico, uma camada 

de células de transição e 7-8 camadas de parênquima esponjoso. A nervura central, em secção 

transversal, mostra formato plano-convexo. Na região da nervura central, o sistema vascular 

encontra-se na forma de arco, seguido por células parenquimáticas e, estas, circundadas por 

fibras perivasculares que podem formar um anel, assim como em M. schottiana5 O pecíolo 

apresenta formato plano-convexo a côncavo-covexo e seu sistema vascular evidencia a forma de 

arco com as suas extremidades voltadas para dentro. Dispersas no parênquima fundamental 

braquiesclereides são encontradas em grupos ou isoladas próximas aos feixes condutores. São 

visualizados no interior das células do parênquima fundamental cristais com os mais variados 

formatos. Substâncias fenólicas são evidenciadas no floema através da reação com cloreto 

férrico. As características anatômicas da folha descritas nesse estudo auxiliam na diferenciação e 

identificação da espécie M. clavigera. 
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