
 

ANATOMIA FOLIAR DE TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA MELIACEAE 
 

Jackeline da Silva Melo¹; Kerciane Pedro da Silva¹; Dihego Rosa das Chagas¹; 
Cassiele Fonseca da Cruz¹; Alisson Rodrigo Souza Reis¹ 

 
¹ Universidade Federal do Pará. Campus Universitário de Altamira. Faculdade de 

Engenharia Florestal. e-mail: jackelinemelo698@gmail.com 
 

A família Meliaceae compreende 50 gêneros e cerca de 600 espécies, no Brasil 
ocorrem seis gêneros e cerca de 80 espécies. Algumas espécies da família Meliaceae 
são importantes economicamente, como fontes de madeira, no caso do mogno 
brasileiro (Swietenia macrophylla King) e do mogno africano (Khaya ivorensis A. 
Chev.), introduzido recentemente na Amazônia; e também por possuírem 
propriedades fitoterápicas, como no caso da andiroba (Carapa guianensis Aubl.), 
utilizam o óleo na medicina tradicional e como repelente de insetos, sendo comum a 
utilização de alguns grupos indígenas e populações tradicionais. Diante disso é 
importante o conhecimento dos caracteres anatômicos destas espécies, assim o 
objetivo deste trabalho é descrever as estruturas anatômicas das espécies, como 
contribuição a taxonomia, auxiliando na utilização destas. Para isto foi feitas laminas 
permanentes através de técnicas usuais de anatomia vegetal. Todas as espécies 
possuem epiderme uniseriada na região do mesofilo, e bisseriada próximo ao feixe 
vascular, papilosa, heterodimensionais com células poligonais, na região da nervura 
estas células tornam-se mais alongadas e próximo as margens elas tornam-se menores 
e mais numerosas, com ocorrência de corpos silicosos na região da nervura, exceto o 
mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.), com cutícula. As espécies são 
hipoestomatica, com estômatos anomociticos. Quanto ao feixe vascular, a andiroba 
(Carapa guianensis Aubl.) possui feixe vascular com formato triangular, anficrival, o 
mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King), tem o feixe vascular biconvexo, 
colateral, com formato losangular, com presença de tricoma glandular na região da 
nervura e o mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.), possui o feixe vascular 
colateral, com formato triangular. Os feixes vasculares das espécies possuem 3-5 
células xilemáticas organizadas radialmente, com camada de fibra envolvendo o 
feixe, e o mesofilo possui parênquima paliçádico com 2 camadas de células 
alongadas, compactos, parênquima lacunoso possui 5 camadas de células organizadas 
frouxamente. Os resultados obtidos além de importantes, são contribuições para o 
conhecimento destas espécies, e ajudam na taxonomia. 
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