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Brunfelsia pauciflora (Benth.) (Solanaceae) é espécie higrófita e esciófita do interior de
fragmentos florestais; cresce quase exclusivamente ao longo dos regatos e pequenas
depressões de solos úmidos das matas sombrias. Tem distribuição muito irregular, pois é
freqüente no seu hábitat preferencial e falta quase completamente nas encostas e demais solos
enxutos da mata. Devido ao aspecto vistoso das flores, têm sido muito usadas como
ornamentais. O objetivo deste trabalho, etapa de projeto mais amplo, é a descrição anatômica
das folhas de populações de B. pauciflora nativas no Estado de Santa Catarina, embasando
investigações comparativas entre B. pauciflora, que ocorre naturalmente em locais
sombreados, e B. uniflora (D. Don), que ocorre em locais ensolarados, além de estudos
comparados outras espécies do gênero que ocorrem no Sul do Brasil. Lâminas, contendo
secções transversais e paradérmicas de folhas totalmente expandidas, a partir do material
herborizado reidratado e in vivo, foram montadas com gelatina glicerinada. Foram feitas
observações controle, sem ação de reagentes, e com testes histoquímicos: ácido clorídrico
para oxalato de cálcio; sudan IV para cutina; lugol para amido e floroglucinol acidificado para
lignina. A lâmina foliar de B. pauciflora é oblonga a obovada, com ápice acuminado e base
cuneada, margem lisa e nervação broquidodroma. É dorsiventral e anfiestomática, sendo raros
estômatos adaxiais. Estômatos, do tipo anomocítico, são um pouco elevados em relação às
demais células. A epiderme é uniestratificada, com membrana cuticular espessa. O mesofilo é
constituído por parênquimas paliçádico, geralmente uniestratificado, e esponjoso, com
espaços intercelulares conspícuos. Ocorre amido no mesofilo e na bainha perivascular. A
nervura mediana é percorrida por um feixe vascular bicolateral em arco aberto; ocorrem
algumas células esclerenquimáticas junto ao floema. A folha de B. pauciflora é curto-
peciolada. O pecíolo é sulcado adaxialmente. A epiderme é uniestratificada e, adjacente a
esta, ocorre colênquima. Possui um feixe vascular bicolateral principal, em forma de arco
aberto, com raríssimas células de sustentação acompanhando o floema. Também há dois
pequenos feixes vasculares em cada lado do feixe principal. Drusas de oxalato de cálcio foram
encontradas em todos os tecidos parenquimáticos da folha. As características histológicas
evidenciadas condizem com aspectos usualmente apresentados para folhas de locais
sombreados.
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