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Em muitas espécies, a margem foliar possui projeções denominadas dentes, os quais 
apresentam características variadas e podem estar associados a estruturas secretoras. Os 
dentes begonióides, presentes na família Begoniaceae, se caracterizam por apresentar 
nervuras que se tornam proeminentes nas proximidades do ápice, constituído por uma 
glândula, entretanto, a natureza dessa glândula ainda não foi descrita. Dentro dessa família, 
o gênero Begonia apresenta maior riqueza, representada por cerca de 1.500 espécies 
distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, centro de endemismo para esse 
gênero, congrega 213 espécies nativas, das quais 186 (87%) possuem ocorrência restrita. 
Begonia grisea A.DC., é uma espécie endêmica da Caatinga e do hotspot Cerrado, 
crescendo preferencialmente em áreas de campos rupestres. Considerando que o 
conhecimento sobre a anatomia dos dentes foliares pode contribuir para elucidar a 
biologia, a taxonomia e ecologia da flora, além de subsidiar estratégias de conservação, 
esse trabalho teve como objetivo descrever a anatomia do dente foliar de B. grisea, 
confirmando ou não a presença de glândulas associadas aos dentes begonióides. Amostras 
de meristemas apicais e de folhas em três estágios de desenvolvimento foram coletadas em 
uma área de campo rupestre do município de Mucugê-BA,  fixados em FAA70 e 
processadas conforme técnicas usuais para microscopia óptica e microscopia eletrônica de 
varredura. O dente foliar de B. grisea é constituído por um nectário extrafloral estruturado, 
proeminente, séssil e globoso, cuja dimensão acompanha a expansão da lâmina. A 
epiderme é uniestratificada, composta por células isodiamétricas com paredes delgadas, 
cutícula espessa, estômatos e destituída de tricomas os quais são abundantes nas demais 
regiões da folha.  O tecido nectarífero é constituído de quatro a sete camadas de células 
parenquimáticas que contém abundante quantidade de compostos fenólicos e apresentam 
espaços intercelulares. O último estrato do parênquima envolve os feixes vasculares, 
formados por xilema e floema, que se concentram na região central do nectário e se 
projetam para o ápice do dente. Os resultados desse estudo contribuem com informações 
inéditas sobre a ocorrência de um nectário associado ao dente begonióide, auxiliando na 
compreensão do seu significado taxonômico e ecológico para B. grisea. 
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