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Os dentes foliares constituem projeções marginais do limbo que possuem características 
estruturais variadas e importantes para a compreensão taxonômica e filogenética de 41 
ordens e 170 famílias de Angiospermas. No entanto, estudos com enfoque anatômico dessa 
região foliar são escassos quando se considera a diversidade florística de plantas com 
margens denteadas, como ocorre no Brasil, centro de diversidade e endemismo da flora 
mundial. A espécie Klotzschia brasiliensis Cham. (Apiaceae), endêmica dos remanescentes 
da Caatinga e do hotspot Cerrado encontrados nos estados da Bahia e Minas Gerais, é uma 
erva de ambientes abertos e solos arenosos ou pedregosos que possui folhas com margens 
denteadas. Embora sejam perceptíveis no ambiente, a descrição anatômica dessas 
projeções não foi realizada, condição que motivou o presente estudo. Amostras de folhas 
em três estágios de desenvolvimento foram coletadas em indivíduos dessa espécie nas 
proximidades da Cachoeira do Moinho, no município de Serro-MG. Os dentes marginais 
foram fixados em FAA70 e processados conforme técnicas usuais para microscopia óptica 
(diafanização e cortes paradérmicos) e microscopia eletrônica de varredura. Os dentes de 
K. brasiliensis consistem em hidatódios, cujo tamanho, formato, quantidade e distribuição 
variam entre as folhas de mesma idade e entre os diferentes estádios de desenvolvimento 
da folha. Os hidatódios apresentam epiderme uniestratificada e uma camada de hipoderme. 
A epiderme apresenta células isodiamétricas com paredes levemente espessadas, cutícula 
delgada e estômatos concentrados na região apical. O epitema é constituído por células 
com paredes pouco espessas e de formatos e tamanhos irregulares frouxamente arranjadas. 
A vascularização é exclusivamente xilemática compostas por traqueídes que se projetam 
até o epitema. Os hidatódios não possuem bainha. A ocorrência de hidatódio associado ao 
dente foliar de K. brasiliensis e a descrição de sua estrutura anatômica realizada nesse 
estudo, amplia o conhecimento sobre essa espécie, contribuindo para elucidar aspectos 
taxonômicos, filogenéticos e ecológicos.  
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