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Dorstenia brasiliensis Lam. (Moraceae) conhecida como carapiá é uma erva nativa
 do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Investigações fitoquímicas resultaram
 no isolamento de psoraleno, bergapteno, Ácido dorstenico A e B, Isopimarena e
 seis cumarinas. Estão sendo desenvolvidas pesquisas em busca da comprovação
 de sua eficácia para o tratamento de afecções cutâneas, como a psoríase e
 vitiligo. Este trabalho busca contribuir para a caracterização morfoanatômica
 de Dorstenia brasiliensis. O material foi coletado no município de Santa Cruz de
 Minas, MG. Foram realizados cortes paradérmicos e transversais do pecíolo e da
 lâmina foliar, clarificados com hipoclorito de sódio a 20% e corados (solução de
 safranina e azul de astra, safranina e Sudan IV) montados entre lâmina e
 lamínula e analisados ao microscópio óptico BX 51. A análise morfológica
 de Dorstenia brasiliensis mostra que possui folhas pecioladas, peninérveas e
 pilosas. A inflorescência é monóica, do tipo cenanto, forma discóide, de cor roxa.
 O rizoma é cilíndrico, medindo de 5 a 10 cm de comprimento por 10 a 20 mm de
 largura, cor amarelada, com entrenós muito curtos, brácteas lanceoladas e
 numerosas raízes longas e delgadas. A análise anatômica das folhas revela
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 epidermes com células irregulares sendo as da face adaxial maiores que as da
 abaxial. A lâmina foliar é anfiestomática com estômatos anomocíticos. Os
 tricomas são tectores, unicelulares, não ramificados podendo ser cônicos ou
 alongados com o ápice curvo. Os tricomas glandulares são pluricelulares, não
 ramificados, formados por uma cabeça com duas células apicais maiores que se
 unem a um pedúnculo bicelular. O mesófilo é dorsiventral. Na nervura principal
 cinco feixes vasculares colaterais se organizam de forma circular. O pecíolo está
 revestido por epiderme unisseriada com cutícula espessa e colênquima lacunar
 sub-epidérmico.O sistema vascular do pecíolo possui forma circular e está
 organizado por oito feixes vasculares colaterais.
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