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Em Simaroubaceae é relatada a ocorrência de estruturas estipulares (estípulas 
verdadeiras) e de estruturas definidas como pseudoestípulas ou metaestípulas, 
especialmente nos gêneros Ailanthus Desf., Picrasma Bl. e Harrisonia (R. BR.) Juss. 
No entanto, essas modificações da base da folha não foram estudadas sob o aspecto 
ontogenético a partir da estrutura anatômica. No presente estudo, selecionamos as 
espécies Picrasma crenata (Vell.) Engl., e Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, por 
apresentarem estruturas modificadas na base da folha, segundo a literatura. Como 
estudo comparativo, analisamos o desenvolvimento da raque/pecíolo alado de Quassia 
amara L. e o desenvolvimento de folíolos em espécies de Homalolepis. O material foi 
coletado e submetido às técnicas usuais em anatomia vegetal, incluindo microscopia 
óptica e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados obtidos revelam uma grande 
diversidade morfológica de estruturas presentes na base das folhas, desde estípulas 
caducas em Picrasma crenata a estípulas perenes com padrão de desenvolvimento 
semelhante ao folíolo, como em Ailanthus altissima. O desenvolvimento das estípulas 
e dos folíolos em Picrasma crenata compartilham as mesmas etapas iniciais, isto é, 
formação de um primórdio lateral a partir de um eixo principal. No entanto, na fase de 
expansão da lâmina foliar, as estípulas apresentam uma reduzida ou praticamente 
ausência da atividade marginal, ao contrário dos primórdios de folíolo que expandem 
sua lâmina completamente. Na maturidade, as estípulas caem deixando uma reduzida 
cicatriz no eixo caulinar. Os resultados obtidos permitem confirmar a natureza estipular 
das estruturas presentes em Ailanthus altissima e Picrasma crenata, as quais 
apresentam processos ontogenéticos semelhantes aos folíolos presentes em outras 
espécies de Simaroubaceae. Desta forma, consideramos que tais estruturas definidas 
como pseudoestípulas ou metaestípulas são, na verdade, estípulas verdadeiras. Em 
relação às espécies de Homalolepis, os folíolos apresentam padrões diferentes de 
desenvolvimento, podendo ser acrópeto ou basípeto, independente da região de 
crescimento da folha (apical ou basal). Em todas as espécies analisadas de Homalolepis 
não foram observadas estruturas estipulares. O mesmo podemos dizer de Quassia 
amara, onde a condição alada da raque/pecíolo é o resultado do meristema marginal 
durante a formação da folha, sem evidências estruturais do desenvolvimento de 
primórdios de estípulas.   
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