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RESUMO

Palicourea coriacea, pertencente à família Rubiaceae, é uma espécie de
 importância medicinal no Cerrado conhecida como douradinha. Na medicina
 popular suas folhas são utilizadas no preparo de chás para o tratamento de
 tosses, bronquite, inflamação das vias urinárias, sífilis e cistite. Para o estudo
 anatômico da espécie, foram coletadas folhas entre o 3º e o 8º entrenós, sadias e
 livres de injúrias, fixadas em FAA 50%, armazenadas em etanol 70%, cortadas à
 mão e coradas com safrablau 9:1 (v/v). As lâminas foram montadas em glicerina
 50% e fotografadas. As folhas estudadas apresentam cutícula espessa e estriada
 em ambas as faces foliares. A epiderme é simples  formada por células pequenas
 e arredondadas na região da nervura central e grandes e tabulares na face
 adaxial da lâmina foliar. As paredes anticlinais das células epidérmicas variam de
 retas a levemente curvas. Os estômatos são predominantemente paracíticos,
 situados apenas na face abaxial da folha. O mesofilo é dorsiventral representado
 por duas camadas de parênquima paliçádico, várias camadas de parênquima
 lacunoso e apresenta idioblastos com ráfides. Tricomas tectores observados
 apenas na face abaxial do mesofilo concentram-se nas margens laterais da
 nervura mediana. Na face aba e adaxial da nervura mediana e no bordo da
 lâmina observa-se colênquima angular subepidérmico. A nervura mediana
 apresenta feixe vascular colateral em forma de arco com extremidades
 fortemente fletidas ou em forma de arco tênue acompanhado por dois feixes
 vasculares laterais menores concêntricos. Os tecidos vasculares apresentam-se
 completamente envolvidos por fibras esclerenquimáticas formando uma bainha
 de sustentação. Os resultados obtidos devem contribuir para a caracterização
 anatômica do gênero Palicourea bem como fornecer subsídios para o estudo da
 família Rubiaceae. Algumas características anatômicas observadas podem ser
 interpretadas como adaptações ao ambiente xérico em que a espécie
 naturalmente ocorre.
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