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O Nim (Azadirachta indica A. Juss.) pertence à família Meliaceae, é uma espécie 
exótica, bastante utilizada e recomendada devido suas propriedades inseticidas. No 
município de Altamira-PA é comum utilizar esta espécie na arborização urbana, 
espécie foi plantada com intuito de reduzir a proliferação de mosquitos causadores de 
febre amarela e malária, entre outras doenças transmitidas por insetos. Com isso, faz-
se necessário estudos que verifique as estruturas anatômicas dessa espécie para 
posterior verificação da sua propriedade. Diante disso o objetivo do presente trabalho 
é descrever as estruturas anatômicas da folha de Nim (A. indica), como contribuição a 
taxonomia, ecologia, e utilização correta desta espécie. Para isso foram feitas lâminas 
permanentes através de técnicas usuais de anatomia vegetal. As folhas de Nim 
possuem na epiderme bisseriada, papilosa, heterodimensionais com células 
poligonais, com cerca de 3-6 paredes, na região das nervuras estas células tornam-se 
mais alongadas e próximo as margens elas tornam-se menores e mais numerosas, 
ocorrência de corpos silicosos na região da nervura e cutícula espessa. Observa-se a 
presença de tricomas filiformes tectores, Folhas anfiestomática com estômatos 
próximos a região da nervura no lado adaxial, parasíticos. O feixe vascular tem 
formato biconvexo, proeminente na região adaxial e abaxial. 3-4 celulas xilemáticas 
organizadas radialmente no feixe, anficrival, com formato losangular. O mesofilo 
possui parênquima paliçádico com duas camadas de células alongadas, compactados, 
parênquima lacunoso possui 5 camada de células organizadas frouxamente, com a 
presença de células secretoras. As descrições destas características auxiliam na 
taxonomia, ecologia e melhor uso da espécie, recomenda-se teste histoquímicos para 
verificação dos componentes químicos presentes nas folhas, bem como ensaios de 
laboratório para verificar a repelência de insetos.  
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