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A família Melastomataceae possui um grande número de espécies, sendo as tribos
Melastomeae, Miconieae e Microlicieae as mais importantes para o Brasil. Estudos
sobre as características anatômicas de espécies do gênero Microlicia são escassos. Este
trabalho teve como objetivo analisar a morfoanatomia de folhas e de caule de Microlicia
hatschbachii Wurdack. Para análise da morfologia externa amostras frescas e fixadas
em FAA70 foram analisadas com auxílio de estereomicroscópio e observações de
campo. As secções transversais de lâminas foliares, pecíolo e caule foram coradas com
azul de astra 1% e safranina 1% (9:1), e secções paradérmicas realizadas nas duas faces
das lâminas foliares foram coradas com safranina 1%. M. hatschbachii possui folhas
opostas cruzadas, simples, consistência cartácea, contorno elíptico a oval-elíptico,
margem inteira, ápice agudo e base simétrica e arredondada. A lâmina foliar é
anfistomática, com estômatos do tipo anisiocítico e anomocítico, a epiderme é
uniestratificada, revestida por cutícula delgada, com células isodiamétricas e presença
de inúmeros tricomas glandulares. O mesófilo é do tipo isobilateral, apresentando
parênquima paliçádico próximo às epidermes adaxial e abaxial, formado por duas séries
e parênquima lacunoso constituído por duas a três séries. Os feixes vasculares são
bicolaterais e envolvidos por células esclerenquimáticas. O pecíolo apresenta aspecto
oval com contorno levemente irregular, epiderme uniestratificada revestida por cutícula
delgada e possui tricomas semelhantes aos encontrados nas folhas. O caule possui
secção quadrangular, oval ou circular, epiderme uniestratificada e organização vascular
bicolateral. Drusas de oxalato de cálcio foram encontradas nas folhas, nos pecíolos e no
caule. Assim, os resultados descritos contribuem com os estudos anatômicos da tribo
Microlicieae, uma vez que todos os dados estão em conformidade com outras espécies
já estudadas. (CAPES)
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