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Bauhinia monandra Kurz. é utilizada principalmente por possuir ação hipoglicemiante. Na
região amazônica é conhecida principalmente por “pata-de-vaca”. Considerando a
importância de estudos morfoanatômicos de plantas medicinais a presente pesquisa foi
desenvolvida, corroborando com estudos de taxonomia vegetal e fitoterápicos. Sementes
coletadas no Banco de Germoplasma da EMBRAPA Amazônia Oriental foram semeadas para
obtenção das plântulas; testes fitoquímicos e microquímicos para compostos fenólicos e
substâncias lipídicas foram realizados para identificação e quantificação de componentes de
origem metabólica secundária, assim como diafanização, eletromicrografias e fotografias. O
sistema radicular apresenta-se pivotante, com raiz primária axial, sub-herbácea, nódulos
ausentes. Coleto pouco evidente. O hipocótilo é faneroepígeo, com formação tetragonal, sub-
herbáceo. Paracotilédones faneroepígeos, opostos, foliáceos, oblongos, ápice arredondado,
com nervação palmatinérvia e protófilos unifoliolados, bilobados, com base cordata e ápices
arredondados com prefoliação conduplicada. O epicótilo apresenta-se, anguloso-biconvexo e
sub-herbáceo. De modo geral apresenta epiderme uniestratificada com paredes lisas de
formato circular, globoso ou cilíndrico encobertas por cutícula sob camada delgada de cera
epicuticular. Foram observados grãos de amido no córtex do hipocótilo e no mesofilo dos
protófilos, grãos de aleurona nos paracotilédones. Observaram-se estômatos no hipocótilo,
paracotilédones, gemas axilares e hepicótilo, assim como tricomas inclusive no pecíolo, estes
são macios de diversos tamanhos, hialinos, tectores, pluricelulares, unicelulares, simples
aculeados. Raiz, hipocótilo e epicótilo são tetrarcas com quatro pólos procambias, nos dois
últimos observou-se formação inicial de medula. Paracotilédones e protófilos anfiestomáticos
com duas ou três camadas de células em paliçada, diferindo das demais células do parênquima
lacunoso, que são mais arredondadas e com espaços intercelulares evidentes o floema e
xilema são envolvidos por bainha de feixe, nos paracotilédones os estômatos encontram-se
em depressões pouco acentuadas, os protófilos são dorsiventrais. A concentração de
flavonóides totais da plântula foi de 0,62%.

Palavras-chave: Bauhinia monandra, pata-de-vaca, morfoanatomia, flavonóidae.
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