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Licania tomentosa (Benth.) Fritsch., Chrysobalanaceae, é uma espécie arbórea originária da 

Mata Atlântica e com comprovada atividade farmacológica de seus extratos, incluindo inibição 

do vírus de herpes-simplex, atividades antibacteriana, antioxidante e antitumoral, inclusive 

contra linhagens multirresistentes.1 As resoluções RDC 10/2010 e 17/2010 determinam que 

matérias-primas destinadas à fitoterápicos e drogas vegetais disponham de controle de qualidade 

que incluam análises morfoanatômicas.2 Este trabalho objetiva descrever a morfoanatomia foliar 

de L. tomentosa. O material foi coletado no campus da Unirio. Alguns exemplares foram 

depositados no Herbário da Unirio (HUNI3770). Algumas folhas foram submetidas a medições 

(comprimento e largura totais) do pecíolo e limbo individualizados. Parte do material foi fixado 

em glutaraldeído 2,5%. Para a descrição da arquitetura foliar e análises dos padrões de nervação, 

folhas foram diafanizadas e confrontadas com o Manual of Leaf Architecture.3 Para diagnóstico 

dos padrões estomáticos, fragmentos foliares foram dissociados. Porções do material fixado 

foram incluídas em historesina, seccionadas e coradas com azul de Alcian seguido por safranina 

hidroalcoólica ou azul de toluidina para análise anatômica.4,5 L. tomentosa possui filotaxia 

alterna, folhas simples, microfilas (169 mm²), de limbo simétrico, com angulações, de ápice e 

base agudos. Pecíolo curto (14,07 mm²), marginal e cilíndrico. O limbo, oblongo-lanceolado, 

apresenta ápice agudo, base cuneada e bordo inteiro. Nervura de primeira ordem classificada 

como pinada, enquanto as de segunda ordem são broquidódromas fracas, de ângulos uniformes e 

espaçamentos irregulares. Nervuras de terceira ordem percurrentes, mistas entre opostas e 

alternas, com angulação obtusa e de curso sinuoso enquanto as de quarta e quinta ordem formam 

polígonos reticulados regulares. As nervuras não alcançam o bordo recurvando-se e formando 

laços. Areolações são bem definidas. Análise do limbo indica epiderme simples e não 

esclerificada. Complexos estomáticos do tipo paracítico apenas na face abaxial. Tricomas 

simples e alongados, formando novelos, abundantes na face abaxial e infrequentes na adaxial. 

Mesofilo dorsiventral com dois estratos de parênquima paliçádico e 4-6 camadas de parênquima 

esponjoso, com feixes vasculares do tipo colateral, associados a duas calotas de fibras que 

podem alcançar a epiderme. Presença de colênquima anelar na nervura principal, associado a 

ambas as faces, seguido por uma bainha de fibras envolvendo o feixe, esse de composição 

variada ao longo da estrutura foliar. O pecíolo apresenta composição anatômica semelhante à 

nervura principal. Análises morfoanatômicas demonstraram a ausência de plasticidade, 

revelando padrões efetivos para o controle de qualidade, como o arranjo estomático, padrões de 

nervação, morfologia dos tricomas e conformação dos feixes e nervura principal. 
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