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Schinus molle L., Anacardiaceae, é conhecida no Brasil como aroeira-salsa ou aroeirinha, sendo 

utilizada na medicina popular como anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica e cicatrizante.1 

Essa espécie apresenta hábito arbóreo, medindo de 8–20 m, com copa globosa e presença de 

folíolos.2 É confundida com outras espécies de Schinus, pois apresenta aspectos morfológicos 

semelhantes.3 Considerando a similaridade morfológica de espécies de Schinus, objetivou-se 

analisar anatomicamente a folha e o caule de S. molle a fim de indicar dados farmacobotânicos 

para o controle da qualidade de plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos, além de 

fornecer subsídios taxonômicos para o gênero. Foram utilizadas técnicas usuais de microscopia 

de luz e eletrônica de varredura.  Anatomicamente, as células epidérmicas dos folíolos possuem 

paredes anticlinais delgadas e retas em ambas as faces. Estômatos anomocíticos e ciclocíticos 

foram observados na face abaxial. Os folíolos (lâmina e peciólulo) apresentam epiderme 

unisseriada e coberta por cutícula espessa. O mesofilo é isobilateral, formado por três camadas 

de parênquima paliçádico em ambas as faces e duas de parênquima esponjoso na região mediana. 

O sistema vascular é formado por feixes colaterais de pequeno porte, mergulhados no 

parênquima esponjoso. A organização dos parênquimas fotossintetizantes de S. molle difere dos 

de S. longifolia que possui mesofilo dorsiventral.4 Tricomas tectores unicelulares simples e 

tricomas glandulares multicelulares foram observados nos folíolos. A nervura principal é 

praticamente plano-convexa. O peciólulo, seccionado transversalmente na região mediana, 

apresenta sistema vascular formado por oito feixes vasculares colaterais livres em anel. Drusas 

foram observadas no mesofilo, nervura principal e peciólulo. No caule o cilindro vascular é 

típico de Anacardiaceae. Apostos ao floema, são encontrados cerca de 20 dutos circundando o 

cilindro vascular. Nos testes microquímicos, compostos lipofílicos foram observados na cutícula 

e nos dutos secretores. Os compostos fenólicos foram encontrados na camada subepidérmica, no 

mesofilo foliolar, nas células que circundam os feixes vasculares de pequeno porte; na nervura 

principal e no caule. Compostos lignificados foram observados no xilema e nas células 

esclerenquimáticas dos folíolos (lâmina e peciólulo) e do caule. Conclui-se que as características 

anatômicas indicadas nesse estudo farmacobotânico, quando avaliadas em conjunto, permitem a 

identificação de S. molle e a diferenciação das demais espécies desse táxon, auxiliando no 

controle da qualidade da droga vegetal.  
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