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Ipomoea L. é considerado o gênero mais representativo da família Convolvulaceae, 
com cerca de 605 espécies e distribuição cosmopolita. No Brasil, o gênero está 
representado por 146 espécies, dentre as quais destaca-se Ipomoea setosa Ker Gawl, 
espécie nativa conhecida popularmente como falso-café, sendo encontrada em áreas de 
Caatinga, Cerrado e Floresta Atlântica nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 
O objetivo do presente trabalho foi realizar uma caracterização anatômica e 
histoquímica de folhas e caule desta espécie, afim de evidenciar caracteres diagnósticos 
para sua identificação. Seções paradérmicas (lâminas) e transversais (laminas e 
pecíolos) foram realizadas para os estudos anatômicos e testes histoquímicos, seguindo 
as técnicas usuais, posteriormente analisadas e fotografadas ao microscópio óptico. Em 
vista frontal, a lâmina foliar de Ipomoea setosa apresentou epiderme anfiestomática 
com estômatos paracíticos, e paredes anticlinais retas a curvas na face adaxial e curvas 
na face abaxial. O indumento é glabrescente na lâmina foliar, com tricomas glandulares, 
e hirsuto, com tricomas multicelulares multiseriados no pecíolo. Em secção transversal, 
o mesofilo é dorsiventral, com parênquima paliçádico bisseriado, onde ocorre a 
presença de células espiculares e drusas. A nervura principal exibe contorno que varia 
de plano-convexa a biconvexa, com epiderme unisseriada, e sistema vascular com um 
único feixe bicolateral central, em forma de arco aberto. Canais laticíferos e idioblastos 
com drusas ocorrem próximo aso feixes vasculares. O pecíolo é côncavo-convexo, com 
colênquima angular e sistema vascular com 5-9 feixes bicolaterais. O caule possui 
contorno circular, com epiderme unisseriada, seguida pelo colênquima angular, 
parênquima cortical com canais laticíferos e idioblastos com drusas, com sistema 
vascular sifonostélico contínuo anfiflóico. Os testes histoquímicos evidenciaram a 
presença de amido, compostos fenólicos, cutina e lignina. A anatomia da epiderme 
foliar, o indumento, presença de inclusões, a vascularização, a presença de célula 
espicular, em conjunto com a organização vascular do caule, foram os principais 
caracteres distintivos para o reconhecimento de Ipomoea setosa. 
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