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Plantas produzem alguns compostos do metabolismo secundário que atuam como 

inibidores ou que favorecem o processo germinativo. Estes compostos são conhecidos como 
alelopáticos. Esta ação se dá através destas substâncias em conjunto com as condições 
ambientais. Este estudo objetivou-se, verificar o efeito de dois diferentes estratos vegetais 
na morfoanatomia de Protium heptaphyllum em uma florestal estacional semidecidual. A 
área da pesquisa encontra-se no município de Cáceres-MT, no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo de 
coordenadas geográficas 16º07’43,9”S e 57º41’09,5”W (altitude de 117 m). A vegetação 
encontrada é de floresta estacional semidecidual, com as bordas compostas majoritariamente 
por Guadua paniculata e o interior com a predominância de estrato arbóreo climáxico. Os 
materiais foram obtidos dos órgãos vegetativos (raiz, caule e pecíolo) de plântulas de p. 
heptaphyllum presentes em estrato de borda e na regeneração do estrato arbóreo climaxico. 
Os cortes do material foram realizados à mão livre, fixado em FAA (Formaldeído, ácido 
acético e álcool etílico 70%), e dispostos em água destilada. Clarificados em Hipoclorito de 
Sódio 12%, imaculados em água destilada por 5 vezes por um minuto cada. Passados em 
ácido acético a 5% para fixação e novamente imaculados em água destilada, por apenas uma 
vez e corados com Azul de Astra e safranina, na proporção 9:1 (v/v) por 8 segundos. As 
lâminas foram montadas com água glicerinada 50%. No caule em ambos os casos, 
notabilizou-se medula constituída com parênquima de preenchimento, vasos meta e 
protoxilematicos, floema com assiduidade de protofloema circundando o xilema, presença 
de cutícula e epiderme disposta unisseriadamente e assiduidade marcante de periciclo. 
Evidenciou-se nos pecíolos estruturas metaxilemáticas e medula composta de parênquima 
cortical regular. Nas raízes averiguou-se frequência relevante de parênquima axial, raios 
parenquimáticos proeminentes, medula composta de parênquima esponjoso, epiderme 
unisseriada, parênquima cortical regular circundando o floema, frequência de periciclo 
evidente e cutícula sob a epiderme. A caracterização anatômica de Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand (BURSERACEAE) sob dois diferentes estratos vegetais mostrou que não 
há distinção quanto as suas estruturas histológicas.  
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