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Bauhinia monandra Kurz. (Leguminosae - Caesalpinioideae), popularmente conhecida por
“pata-de-vaca” é abundante na região amazônica, alguns autores relatam seu potencial
medicinal como, por exemplo, hipoglicemiante. Considerando o elevado risco do uso de uma
espécie que não possua princípio ativo necessário ou que não tenha valor terapêutico
preconizado, esta pesquisa foi desenvolvida para auxiliar nos estudos taxonômicos de B.
monandra. O material foi coletado no Banco de Germoplasma da Embrapa Amazônia
Oriental. As análises revelaram folhas bilobadas, bífidas, de base cordata, ápices dos lóbulos
arredondados, sub-agudos, verdes, com a face adaxial mais escura que a abaxial, prefoliação
conduplicada. Filotaxia alterna e oposta com múcron bastante acentuado na terminação da
nervura central. A epiderme é unisseriada a folha é anfiestomática, com estômatos do tipo
anomocítico, encobertos por cera epicuticular. Observou-se abundância de tricomas tectores
de uni a pluricelulares, hialinos, heterodimensionais e recobertos por cera epicuticular, os
tricomas estão presentes em ambas as faces, porém encontra-se em maior quantidade na face
abaxial, principalmente sobre as nervuras principais e margens do limbo foliar. O mesofilo é
constituído por dois estratos de parênquima paliçádico seguido de um estrato pouco
expressivo de parênquima lacunoso, o feixe vascular no mesofilo é envolto por bainha de
feixe, constituída por células de paredes periclinais lisas, e por células esclerenquimáticas,
porém, associadas aos feixes de forma descontínua, próximas às epidermes abaxial e adaxial.
Grãos de amido são encontrados em abundância nas células do mesofilo, envolvidos por
membranas protéicas no interior das células parenquimáticas. As folhas dos indivíduos em
estádio adulto possuem venação palmada, campilódroma marginal e reticulado, contendo em
torno de 11 nervuras principais originando na base da lâmina foliar. As nervuras principais da
face adaxial são pouco evidentes, na face abaxial, apresentam-se bastante proeminentes e
cristadas, com uma ou duas cristas, recobertas por cera epicuticular. As células epidérmicas
das nervuras principais, das duas faces, são retangulares e alongadas, heterodimensionais, de
paredes lisas, diferenciando-se das demais células da epiderme. O feixe vascular é único,
ocupando quase todo o espaço central das nervuras principais. Contudo, este trabalho vem
contribuir efetivamente com estudos de plantas medicinais na região amazônica.

Palavras-chave: Bauhinia monandra, Pata-de-vaca e morfoanatomia.

mailto:ilkiuf@cpatu.embrapa.br

