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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo criar parâmetros para o controle de 

qualidade através da caracterização da organização anatômica das seguintes espécies de 

interesse farmacológico: Medicago sativa L., Nasturtium ojficinale R. Br., Phyllanthus 

tenellus Roxb., Sida rhombifolia L., Taraxacum ojficinale Weber. Os resultados obtidos 

indicam que a estrutura da epiderme é de grande relevância para a identificação de matérias 

fragmentados, sendo possível detectar se há ou não adulteração do material analisado. Além 

disso, a organização estrutural da planta antes de ser triturada pode ser empregada na 

identificação de matéria-prima utilizada na forma inteira como é o caso do “Agrião” (N. 
officinalé).
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1.0 INTRODUÇÃO

Durante a maior parte do desenvolvimento das várias civilizações, o homem 

manteve uma relação muito intensa e vantajosa com as plantas. Desde os tempos mais 

remotos, os gregos, egípcios e outros povos já praticavam a utilização das plantas para 

tratamento de doenças. Estes conhecimentos foram herdados e passados a outros povos. 

(RODRIGUES et a i, 1996)

Até há algum tempo, o uso das plantas medicinais não era reconhecido no meio 

científico e a pesquisa sobre elas foi subestimada. Essa situação, no entanto, foi se 

modificando à medida que as pesquisas confirmavam resultados positivos na obtenção de 

novas substâncias com ação definida e com grandes chances de serem transformadas em 

medicamentos. (BACCHI, 1996)

Hoje, apesar do intenso desenvolvimento da química sintética com seus novos 

medicamentos, as plantas medicinais voltaram a ser utilizadas pelo homem, fato este 

decorrente principalmente de fatores econômicos e sociais. Os medicamentos sintéticos ou 

semissintéticos apresentam um custo muito elevado, ao contrário das plantas medicinais que, 

via de regra, originam medicamentos em menor tempo, com custo inferior e 

consequentemente mais acessíveis à população (MARTINS et al., 1998).

As plantas medicinais que têm avaliadas a sua eficiência terapêutica e a 

toxicologia ou segurança do uso, dentre outros aspectos, estão cientificamente aprovadas a 

serem utilizadas pela população nas suas necessidades básicas de saúde (MARTINS et al., 

1998). A fitoterapia inclusive vem sendo recomendada pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde) nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (CUNHA, 1996) e regulamentada 

pelo Ministério da Saúde no Brasil (IWASAKI, 1999; PIMENTEL et al., 1996). Assim,
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nesses países, o uso das plantas medicinais está cada vez mais difundido bem como nos países 

desenvolvidos, nos quais isso se deve a uma tendência à automedicação e à preferência do uso 

de produtos “naturais” (CUNHA, 1996).

E por conta do título de “Produto Natural” que muitas plantas são utilizadas 

indiscriminadamente podendo acarretar mais problemas ao invés de proporcionar a cura 

desejada. Para exemplificar essa situação, pode-se citar o caso de uso abusivo do “Quebra- 

pedra” (Phyllanthus spp.) que, segundo MARTINS et al. (1998), toma-se tóxico com ação 

abortiva e purgativa em doses acima das normais. Outros exemplos importantes são a “Losna” 

(Artemisia absinthium L.) que não deve ser utilizada continuamente ou em excesso, pois pode 

provocar convulsões e perturbações da consciência, e o “Guaco” (Mikania glomeraia Spreng.) 

que, em excesso, pode causar vômitos e diarréia (MARTINS et al., 1998). Muitas outras 

plantas medicinais precisam de acompanhamento médico para a sua utilização. Muitas vezes 

o título de “produto natural” prevalece e não são considerados seus constituintes químicos que 

podem ser tóxicos, mutagênicos e/ou carcinogênicos (SUGAI, 1996). Nesse sentido, foca-se o 

desenvolvimento dos esforços de pesquisadores para testar a planta nos quesitos segurança e 

eficácia (CUNHA, 1996). Mais que a preocupação com a segurança do uso da planta 

medicinal, precisa-se saber se o que está sendo utilizado é o vegetal desejado, pois sabe-se 

que em função da nomenclatura popular, muitas plantas de gêneros ou até mesmo famílias 

diferentes recebem o mesmo nome popular.

Apesar do incentivo que vem sendo dado ao cultivo de plantas medicinais, a 

grande maioria das drogas vegetais brasileiras ainda é proveniente de vegetais não cultivados 

(OLIVEIRA et al., 1991). Uma vez que as plantas medicinais são classificadas como produtos 

naturais, a lei permite que sejam comercializadas livremente (MARTINS et al., 1998). A 

falsificação das drogas vegetais vinda da desonestidade de alguns, que apenas visam o



aumento do lucro, somada à ignorância de outros, que não possuem conhecimentos 

suficientes para a coleta de vegetais, é fato que tem contribuído muito para a má qualidade 

dos fítoterápicos, sendo considerada verdadeiro entrave na eficácia da fitoterapia (OLIVEIRA 

& AKISUE, 1989; OLIVEIRA et a l, 1991; MESSIAS et a l, 1996).

A adulteração de qualquer produto comercializado constitui crime contra o 

consumidor e principalmente contra a saúde pública quando se trata de produtos 

farmacológicos. A transformação de uma planta medicinal em um produto fitoterápico requer 

conhecimentos que ultrapassam a mera experiência empírica ou o puro tecnicismo, exigindo o 

delineamento preciso de uma qualidade total individual (PETROVICK, 1996). Nesse caso, é 

de grande relevância que haja um rígido controle de qualidade, que passa inicialmente pela 

identificação botânica da matéria-prima vegetal através das análises macro e microscópicas 

(BANDEIRA et a l, 1996). A análise de características anatômicas, com o emprego de 

técnicas adequadas, é um bom método para o controle de qualidade. Ela indica e diferencia 

estruturas ao microscópio e permite a identificação de materiais fragmentados. Deste modo, 

certifica-se de que o material analisado é puro ou adulterado (VALDUGA, 1995).

A pureza e a identificação do material vegetal são tarefas indispensáveis aos que 

buscam produtos fítoterápicos de boa qualidade (OLIVEIRA & AKISUE 1989; OLIVEIRA et 

al, 1991), pois em virtude do crescimento exacerbado da produção de fármacos de origem 

vegetal nas últimas décadas, aumentaram também as exigências e problemas dele decorrente, 

refletindo sobre a saúde, preservação ambiental e legislação. Assim, os itens segurança, 

eficácia e qualidade, tripé essencial ao bom medicamento, passaram a ser enfatizados 

tomando-se imprescindíveis entre os pesquisadores e profissionais militantes nas áreas de 

produção, controle e distribuição de fítoterápicos. (TOMASSINI, 1996)
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O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de auxiliar na área de controle 

de qualidade dos fitoterápicos. Para este estudo foram selecionadas cinco espécies dentre as 

mais usadas pelo Herbarium Laboratório Botânico, sendo elas: Medicago sativa L. 

(FABACEAE), Nasturtium officinale R. Br. (BRASSICACEAE), Phyllaníhus tenellus Roxb. 

(EUPHORBIACEAE), Sida rhombifolia L. (MALVACEAE) e Taraxacum officinale Weber 

(ASTERACEAE).

1.1. Aspectos gerais das espécies:

Medicago sativa L. (FABACEAE), segundo CRUZ (1982), recebe as 

denominações populares de “Alfafa”, “Luzerna” e “Melga-dos-prados”, sendo uma planta 

muito conhecida em praticamente todos os continentes. É uma excelente forrageira 

introduzida na América pelos espanhóis e muito cultivada nos Estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Planta herbácea de caule comprido e ramoso podendo 

atingir 1 m de altura, possui folhas compostas de três folíolos oblongos e flores pequenas de 

cor azulada a violácea ou amarela reunidas em cachos. O fruto é um pequeno legume 

enrolado em forma de caracol. Quando nova, a erva se parece com o “trevinho” que cresce 

nos prados, e à medida que vai crescendo as folhas vão se estreitando (FONT QUER, 1962). 

Seus brotos são muito utilizados na culinária na forma de salada ou em pratos preparados. Sua 

importância medicinal está no fato de ser muito rica em vitaminas. Quando usada seca atua na 

indigestão, afecções nervosas, cistite crônica, insônia, reumatismo, artritismo, falta de apetite 

e como ótimo reconstituinte nos casos de anemia. Porém, quando fresca, a planta causa graves 

distúrbios aos organismos dos animais, provocando-lhes inchaços e inflamações internas. 

Quando coberta de flores constitui uma bela planta ornamental (CRUZ, 1982).



Nasturtium ojficinale R. Br. (BRASSICACEAE), conhecido popularmente como 

“Agrião”, também recebe os nomes “Agrião-Oficinal”, “Agrião-da-Ponte”, “Agrião-d’Água” 

e “Saúde-do-Corpo” Planta nativa, o agrião é abundantemente cultivado no Brasil, 

constituindo um excelente alimento contendo ferro e iodo, além de outros princípios ativos. 

Planta herbácea de caule reptante, podendo atingir até 30cm de comprimento; suas folhas são 

pecioladas, recortadas nas bordas e compõem-se de folíolos ovais. As flores são pequenas e 

de cor branca, reunidas em inflorescências tipo cacho. O fruto é seco, um pouco arqueado, 

sendo que as sementes são escuras e miúdas (CRUZ, 1982; SANTOS et al., 1988). Além da 

importância na culinária, suas partes aéreas possuem relevantes propriedades medicinais. São 

indicadas no tratamento de várias doenças, além de auxiliar na neutralização dos efeitos do 

fumo no organismo humano. Possui propriedades tônicas, estimulantes e depurativas (CRUZ, 

1982), além de ser expectorante e vermífúga (BALBACH, s.d.). Nas palavras do Dr. 

Domingos D’Ambrósio (BALBACH, s.d.), essa planta “é aperitiva, diurética, adstringente, 

antiescorbútica, refrescante, fortificante, oxidante dos humores do sangue, antidiabética e 

depurativa. Seu sumo é muito usado nas dermatites e nas litíases hepáticas e renais”. Porém 

seu uso em excesso pode ocasionar irritação do estômago e vias urinárias (SANTOS et a l, 

1988)

Phyllanthus tenellus Roxb. (Euphorbiaceae) recebe os nomes populares “Quebra- 

Pedra-Branca”, “Quebra-Pedra-Roxa” e ‘Tilanto”. Planta herbácea de até 50cm de altura, 

delgada em todas as partes e glabra. Possui estipulas estreito-triangulares de 

aproximadamente lmm de comprimento, pecíolos curtos, folhas dos ramos principais 

reduzidas a escamas e folhas dos raminhos dísticas e largo-obovaladas. Suas flores são 

monóicas e dispostas em fascículos bissexuais ou, para os ápices dos raminhos, flores 

femininas solitárias. Floresce todo o ano. Erva característica e exclusiva da subsérie da



floresta pluvial da costa atlântica (Floresta Ombrófila Densa) onde apresenta larga, não 

obstante irregular e descontínua dispersão. Espécie heliófita, freqüente e indiferente quanto às 

condições físicas dos solos. Ocorre como planta ruderal e erva daninha nos mais variados 

ambientes como roças, terrenos baldios, barrancos de estrada e até nas fendas das calçadas nas 

ruas da cidade (SMITH et al., 1988). Possuindo inúmeras propriedades medicinais, esta 

Euphorbiaceae tem larga aplicação, sendo seu uso, em muitos casos, recomendado pelos 

médicos (CRUZ, 1982). Segundo MENEZES et al. (1996), P. tenellus tem sido usada no 

tratamento de litíase renal, cólicas renais, afecções hepáticas e diabetes, além de ser diurética 

e auxiliar na eliminação de ácido úrico. Também é relacionada à ação hipoglicemiante, 

bactericida, antineoplásica, antiespasmódica e antivírus da hepatite B. Ainda são encontrados 

trabalhos referindo o gênero à potente ação analgésica (MORENO et al., 1996) e à utilização 

pela população no tratamento de icterícia e asma, “sendo seu uso descrito na literatura indiana 

Ayurvédica há mais de 2000 anos” (FERREIRA et al., 1996).

Sida rhombifolia L. (Malvaceae), a popular “Guanxuma” possui cerca de 30 

binômios recebidos de diferentes taxonomistas (UGBOROGHO, 1980 apud SINARAJAN & 

PRADEEP, 1994) sendo as sinonímias Sida canariensis Willd., Sida canescens Cav. e Sida 

scoparia Vell. citadas por LORENZI (1982). É chamada popularmente também de “Mata- 

pasto” em Santa Catarina, “Vassourinha”, “Relógio”, “Vassoura-relógio” na Bahia, 

“Guanxima”, “Malva”, “Vassourinha-do-campo”, “Malva-preta” no Pará e “Tupitixa”. Planta 

subarbustiva anual ou perene, é ereta e pode medir até 80cm de altura. Possui folhas alternas, 

pecioladas e estipuladas, tendo a face superior esparsamente pubescente e a inferior de 

coloração mais clara e com pilosidade mais pronunciada; as inflorescências são arranjadas em 

umbelas ou possuem flores solitárias, axilares e terminais, de cor amarelo-claro (LORENZI, 

1982). Floresce quase o ano inteiro, as flores se abrem no final da manhã, geralmente entre
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10h45min e 11 h (SINARAJAN & PRADEEP, 1994). É cosmopolita em distribuição, 

ocorrendo desde as regiões tropicais do Velho e Novo Mundo e se estendendo até as zonas 

temperadas (FRYXELL, 1988 apud SINARAJAN & PRADEEP, 1994) Ocorre em 

praticamente todo o território brasileiro; no Paraná é mais freqüente nas regiões Norte, 

Sudoeste e dos Campos Gerais, constituindo neste uma séria invasora de cultivos. Como 

planta medicinal, suas partes aéreas são usadas contra problemas do coração e dos pulmões, 

como emoliente, febrífiiga, tônica e antidiarréica (LORENZI, 1976 e 1982). Sua utilização 

também é indicada contra queda de cabelo (MARQUESINI, 1995).

Taraxacum officinale Weber (Asteraceae) recebe o nome popular de “Dente-de 

leão” e, segundo LORENZI (1982), tem como sinonímias Taraxacum alpinum C. Koch., 

Taraxacum aureum Fisch., Taraxacum wallichii DC., Taraxacum vulgare (Lam.) Shrank.. 

Ainda pode ser chamada popularmente de “Dente-de-leão-dos-jardins”, “Taraxaco”, 

“Amargosa” , “Salada-de-toupeira” e “Alface-de-cão” (LORENZI, 1982; CRUZ, 1982; 

MARTINS et. al., 1998). Planta herbácea anual ou perene, com caule reduzido e raiz 

pivotante, possui folhas em roseta, sem pecíolos, curto-pilosas ou glabras, inteiras ou 

pinatipartidas, medindo 15-25cm de comprimento. Suas inflorescências apresentam-se em 

capítulos solitários situados no ápice de escapos ocos, com flores amarelas e andróginas. O 

fruto aquênio é oblanceolado e a semente possui tegumento reduzido a uma fina película 

transparente (ARANHA, 1972 apud MARQUESINI, 1995). De origem européia ocorre 

principalmente na Região Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, aparecendo também em 

Minas Gerais, Bahia e Goiás; no Paraná ocorre nas regiões Oeste, Sudoeste, Campos Gerais e 

Bacia de Curitiba. E uma erva daninha invemal muito freqüente no sul do país, onde infesta 

gramados, pastagens, jardins, hortas e lavouras de cereais (LORENZI, 1982). Na fitoterapia, é 

indicada como tônico e hipoglicemiante, usada também no combate ao colesterol e ácido



úrico. Possui propriedades febrífuga, depurativa, laxante suave, diurética, antidiarréica, 

estimulante da secreção de suco gástrico e auxiliar nos problemas do fígado e em casos de 

hemorróida (PACIORMCK, 1992; MARTINS et al., 1998). Além disso, pode ser consumida 

em saladas e sucos, apresentando também efeitos terapêuticos (MARTINS et. a l, 1998). Em 

trabalhos de etnobotânica, constatou-se seu uso em ferimentos pelos índios do Paraná e Santa 

Catarina (MARQUESBMI, 1995).
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2.0 OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo criar parâmetros a serem utilizados no 

auxílio ao controle de qualidade de plantas de interesse farmacológico, através da descrição 

da organização estrutural de cinco espécies, sendo elas: Medicago sativa L.; Nasturtium 

officinale R. Br.; Phyllantht4S tenellus Roxb.; Sida rhombifolia L.; Taraxacum officinale 

Weber. Objetiva o presente também analisar as amostras de material fragmentado 

provenientes das mesmas espécies e utilizados pela empresa Herbarium Laboratório Botânico 

na industrialização e comercialização dos fitoterápicos.

Os resultados obtidos serão utilizados na incrementação do atlas de auxílio no 

controle de qualidade de plantas medicinais que já vem sendo desenvolvido e conta com 20 

espécies já descritas e fotomicrografadas.
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS

As espécies foram coletadas na Região Metropolitana de Curitiba -  PR.

3.1. Técnicas histológicas

Os materiais coletados foram fixados em FAA 70% por 48 horas (JOHANSEN, 

1940) e armazenados em álcool 70%.

Para análise estrutural da epiderme foliar utilizaram-se lâminas semi permanentes 

de secções paradérmicas clarificadas em hipoclorito de sódio a 20% por 30 (trinta) minutos 

aproximadamente, lavadas em água destilada, banhadas em água acidulada e novamente em 

água destilada. A coloração foi feita com fucsina básica a 0,5% em solução alcoólico-etílica 

50% (ROESER, 1972) por cerca de 10 (dez) segundos. O meio de montagem utilizado foi 

glicerina 40% (PURVIS et al., 1964) e na vedação utilizou-se esmalte sintético incolor.

Outros órgãos como o caule e as partes da folha (pecíolo, limbo e nervura 

principal) foram desidratados em série alcoólico-etílica e emblocadas em glicol metacrilato 

(GMA) de acordo com as técnicas de FEDER & 0 ’BRIEN (1968) e de BENNET et al. 

(1976), seguida das recomendações do fabricante. Secções de 5-8nm foram obtidas em 

micrótomo rotativo e distendidas em água. Depois de montadas, as lâminas permanentes 

foram coradas em azul de toluidina 1% em solução aquosa por 3 (três) minutos ( 0 ’BRIEN, 

1965) ou em fucsina básica 0,0125% por 3 (três) minutos e azul de astra 1% (ambos em 

solução aquosa) por 50-90 (cinqüenta a noventa) minutos de acordo com a técnica de ALVES 

DE BRITO & ALQUINI (1996). O meio de montagem utilizado foi entelan.
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O material fragmentado foi fornecido pelo Herbarium Laboratório Botânico, com 

granulometria dè acordo com a utilizada comercialmente. Amostras desse material foram 

submetidas à diafanização de acordo com a técnica de FRANKLIN (1946), permanecendo 

esses na estufa a 60°C por no máximo 24 horas. Após clarifícação plena, estas amostras foram 

lavadas, desidratadas em série crescente alcoólico-etílica até álcool 50% e armazenadas em 

safranina a 1% em álcool 50%. Foram montadas 8 (oito) lâminas de cada material para a 

análise microscópica.

As ilustrações foram feitas através de fotomicrografías realizadas no 

fotomicroscópio Zeiss MC-80 do Laboratório de Botânica Estrutural do Departamento de 

Botânica, do Setor de Ciências Biológicas da UFPR.

Foram efetuadas também pranchas com os resultados obtidos, organizadas para a 

incrementação do atlas que já vem sendo desenvolvido há um ano e já conta com 20 espécies 

descritas e fotomicrografadas.
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Medicago sativa L. (FABACEAE)

As células da epiderme na face adaxial (fig. 01) da lâmina foliar de Medicago 

sativa apresentam formato irregular e paredes anticlinais sinuosas. Cada ângulo apresenta um 

espessamento parietal mais evidenciado. De acordo com METCALFE & CHALK (1950 e 

1988) a presença de paredes anticlinais “dobradas” é uma ocorrência comum na família 

Fabaceae. Estômatos do tipo anomocítico se fazem presentes, embora MAUSETH (1988) 

registre a presença de estômatos do tipo paracítico no grupo das Leguminosae. A epiderme da 

face abaxial (fig. 02) assemelha-se à da face anterior, porém apresenta tricomas tectores 

longos de parede ornamentada com papilas (fig. 03), como citado por HAYWARD (1953) e 

METCALFE & CHALK (1988). HAYWARD (1953) refere-se à epiderme abaxial da mesma 

espécie como possuindo um maior número de estômatos em relação à adaxial. Não foram 

observados tricomas glandulares com pedicelo longo como citado por METCALFE & 

CHALK (1950) e por HAYWARD (1953) como sendo característica do gênero e da espécie, 

respectivamente. Além disso, também não foram observados os tricomas glandulares com 

conteúdo lipídico citados por RODRIGUEZ et al. (1984), que também referem-se à presença 

de dois tipos de tricomas glandulares na espécie M. sativa.

Apenas um estrato epidérmico se faz presente em ambas as faces do limbo (fig. 

04). O mesofilo é assimétrico composto de um estrato de parênquima clorofiliano paliçádico e 

cerca de três estratos de parênquima clorofiliano lacunoso. As células do parênquima 

clorofíliano paliçádico apresentam espaços intercelulares e formato pouco alongado de acordo 

com ESAU (1974) que cita a presença de células do parênquima paliçádico “mais curtas” em
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M. sativa. Além disso, entre os parênquimas paliçádico e lacunoso situa-se o parênquima 

paravenal característico da família Fabaceae

Na região do terço médio, a nervura principal (fig. 05) apresenta a face adaxial 

praticamente plana e a face abaxial convexa. O parênquima clorofiliano paliçádico sofre 

processo de continuidade na face adaxial e o parênquima clorofiliano lacunoso é interrompido 

por parênquima fundamental na face abaxial. O sistema vascular é formado por um único 

feixe. As células esclerenquimáticas que acompanham o feixe, citadas por HAYWARD 

(1953), não se fazem presentes, provavelmente porque a folha analisada ainda era muito 

jovem, com formato de folha de “trevinho” característica de indivíduos jovens deM  sativa.

O pecíolo (figs, 06 e 07) é revestido por um único estrato epidérmico e possui a 

face adaxial côncava e a face abaxial convexa. Internamente à epiderme, cerca de três a quatro 

estratos de parênquima clorofiliano se fazem presentes. O sistema vascular é composto de três 

feixes dispostos concentricamente no parênquima fundamental, como citado por METCALFE 

& CHALK (1950) para a espécie em questão.

O caule jovem (figs. 08 e 09) é revestido por um estrato epidérmico. Internamente 

à esta se fazem presentes alguns estratos de parênquima clorofiliano e algumas células de 

colênquima dispostas em grupos. O sistema vascular é formado por inúmeros feixes dispostos 

colateralmente no parênquima fundamental. Este possui as células da região medular muito 

maiores que as demais como citado por HAYWARD (1953) que também menciona a 

presença de parênquima clorofiliano no córtex e de endoderme. Segundo ainda METCALFE 

& CHALK (1950), os feixes vasculares do caule jovem do gênero Medicago são separados, 

porém unidos por esclerênquima e com células parenquimáticas presentes no mesmo. O fato 

dessa característica não ter sido observada nesta espécie pode ter duas razões: 1) essa não é 

uma característica para a espécie estudada; ou 2) os indivíduos analisados eram muito jovens
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e poderiam não ter alcançado ainda tal grau de desenvolvimento. Entretanto, de acordo com a 

descrição e as ilustrações de Medicago sativa em METCALFE & CHALK (1988), FAHN

(1990) e RAVEN et al. (1999), as características do caule jovem em secção transversal 

coincidem com o que foi observado neste estudo, corroborando a segunda hipótese 

supracitada.

Os indivíduos analisados já apresentavam folhas do 4o nó. Por esse motivo e pelo 

fato de indivíduos mais desenvolvidos serem encontrados apenas secos ou rasurados (usados 

comercialmente) é que se procederam as análises microscópicas. No entanto, sugere-se a 

análise estrutural de indivíduos em estágio de desenvolvimento mais avançados.

A análise de amostras do material fragmentado diafanizado revelou que o pó 

utilizado comercialmente estava adulterado, pois muitos fragmentos de epiderme com 

estômatos em halteres característico de Poaceae foram encontrados (figs. 10-13), enquanto 

que poucos fragmentos de epiderme de M. sativa foram encontrados e nenhum foi 

fotomicrografado por falta de nitidez da imagem.
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A folha possui a epiderme da face adaxial (fig. 14) com células de formato 

irregular com paredes anticlinais acentuadamente sinuosas. Há presença de estômatos do tipo 

anomocítico, embora METCALFE & CHALK (1950 e 1988) e MAUSETH (1988) citem a 

família Brassicaceae como portadora de estômatos do tipo anisocítico. A epiderme na face 

abaxial (fig. 15) mostra-se semelhante à epiderme adaxial, porém o número de estômatos 

nesta face é ligeiramente maior, caracterizando a folha como anfíhipoestomática. Segundo 

METCALFE & CHALK (1950), o tamanho e o formato do estômato variam 

consideravelmente em diferentes indivíduos ou até mesmo em diferentes partes da mesma 

folha na família Brassicaceae. Tal característica não foi observada na espécie em questão, 

sendo que esse fato pode vir a ocorrer em outros indivíduos eventualmente analisados, pois 

trata-se de uma espécie amplamente cultivada e utilizada. Possivelmente uma análise 

estrutural comparativa entre os diversos cultivares de N. officinale seja de grande valia para o 

controle de qualidade dessa planta. s

O limbo (fig. 17) possui um único estrato epidérmico em ambas as faces. O 

mesofilo é assimétrico sendo composto de cerca de três estratos de parênquima clorofiliano 

paliçádico e vários estratos de parênquima clorofíliano lacunoso. As células do parênquima 

clorofiliano paliçádico apresentam formato isodiamétrico e os espaços intercelulares são 

bastante evidentes. As do parênquima lacunoso apresentam formato isodiamétrico à alongado, 

porém são menores que as do paliçádico.

A região do terço médio da nervura principal (fig. 16) apresenta a face adaxial 

côncava e a abaxial convexa. Raros tricomas simples podem ocorrer (fig., 18). Internamente 

ao único estrato epidérmico presente, vários estratos de parênquima fundamental preenchem a

4.2 Nasturtium officinale R. Br. (BRASSICACEAE)
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estrutura. Alguns espaços intercelulares mais evidentes se fazem presentes no parênquima 

fundamental. O sistema vascular é composto de cinco feixes dispostos em forma de arco, 

sendo três maiores e dois menores nas extremidades superiores. Em secção transversal da 

mesma estrutura, porém acompanhada de lâmina foliar (fig. 19), constata-se que ambas as 

faces possuem um único estrato epidérmico. Os parênquimas clorofilianos do mesofilo são 

interrompidos por parênquima fundamental e há apenas um feixe vascular no centro da 

estrutura. O câmbio se faz presente nos feixes vasculares de ambas as estruturas, 

acompanhadas ou não de lâmina foliar.

O pecíolo em secção transversal (fig. 20) apresenta a face adaxial côncava e a face 

abaxial convexa. As células do único estrato epidérmico têm paredes periclinais mais espessas 

que as anticlinais. Além disso, a epiderme apresenta estômatos e alguns tricomas simples. O 

parênquima fundamental possui células espaçadas que deixam lacunas entre elas. O sistema 

vascular apresenta a mesma disposição do terço médio da nervura.

O caule (fig. 21) é circular em secção transversal e possui uma grande lacuna na 

região central da medula. A epiderme é biestratificada e internamente a esta, se fazem 

presentes muitos estratos de parênquima fundamental com espaços intercelulares evidentes. O 

sistema vascular é formado por inúmeros feixes colaterais com distinção entre região do 

câmbio fascicular e interfascicular. Uma endoderme circunda externamente a região vascular, 

sendo essa destacada por METCALFE & CHALK (1950) como característica do gênero. 

METCALFE & CHALK (1988) enfatizam que a presença de estrias de Caspary estão 

relacionadas com o ambiente em que a planta se encontra, podendo muitas vezes ocorrer em 

alguns indivíduos e não em outros. As células mais centrais do parênquima medular sofrem 

lise e provocam a grande lacuna da estrutura, característica esta citada para a família pelo 

mesmo autor.
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O agrião não é utilizado na forma triturada como as demais espécies pela empresa 

Herbarium Laboratório Botânico. Desse modo não foram feitas as análises de material em pó 

diafanizado.
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P. íenellus (fig. 22) possui folhas cuja face adaxial (fig. 23) apresenta epiderme 

com células de formato irregular e paredes anticlinais acentuadamente sinuosas como citado 

por METCALFE & CHALK (1988) para a família Euphorbiaceae. Estômatos do tipo 

anisocítico aparecem raramente nesta. A epiderme na face abaxial (fig. 24) apresenta células 

semelhantes às da epiderme adaxial e um grande número de estômatos predominantemente do 

tipo paracítico. Assim sendo, a folha é caracterizada como anfihipoestomática, no entanto 

METCALFE & CHALK (1950) descrevem os estômatos de Euphorbiaceae como sendo 

confinados à face abaxial, ocorrendo mais raramente em ambas as faces. Já AMAT et al.

(1991) descrevem os estômatos de Phyllanthus tenellus como sendo numerosos em ambas as 

faces. Com relação ao tipo dos estômatos, METCALFE & CHALK (1988) referem-se aos 

estômatos de Euphorbiaceae como variando entre anomocítico, paracítico e paralelocítico e 

AMAT et a l (1991) os descrevem como paracíticos em ambas as faces da folha da espécie 

em questão. Algumas células epidérmicas mucilaginosas podem ser observadas em secção 

transversal da folha, sendo essa característica citada para algumas espécies do gênero 

Phyllanthus por METCALFE & CHALK (1950).

O limbo de P. tenellus (fig. 25) possui apenas um estrato epidérmico em cada uma 

das faces. O mesofilo é constituído de um estrato de parênquima clorofiliano paliçádico e dois 

ou três estratos de parênquima clorofiliano lacunoso. Idioblastos com monocristais se fazem 

presentes no parênquima paliçádico. De acordo METCALFE & CHALK (1988), o formato 

das células do parênquima paliçádico podem ter valor taxonômico a nível de espécie. 

METCALFE & CHALK (1950) citam a presença de células esclerenquimáticas no mesofilo 

desse gênero, fato este não observado na espécie em questão. Além disso, a presença de

4.3 Phyllanthus íenellus Roxb. (EUPHORBIACEAE)
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cristais em forma de V ou W foi citado pelos mesmos autores, o que pode ser extrapolado 

para a espécie em questão pois os cristais observados apresentam formato de cubo quando 

observados tridimensionalmente. Quando vistos de forma bidimensional eles se parecem com 

a letra V realmente.

A nervura principal em secção transversal do terço médio (fig. 27) possui ambas 

as faces convexas. É constituída de parênquima fundamental que interrompe os parênquimas 

clorofilianos do mesofílo. O sistema vascular é formado por um único feixe.

O pecíolo (fig. 26) possui formato circular em secção transversal. Um único 

estrato epidérmico reveste a estrutura. Internamente à epiderme, um a dois estratos de 

parênquima fundamental se fazem presentes. O sistema vascular é formado por um único 

feixe e alguns estratos de esclerênquima não lignificado acompanham o floema. Idioblastos 

com mucilagem podem ocorrer próximos à epiderme.

O caule jovem (fig. 28) é circular em secção transversal e revestido por dois 

estratos epidérmicos cujas paredes são espessadas. O segundo estrato pode ser uma 

hipoderme, uma vez que METCALFE & CHALK (1950 e 1988) citam a presença dessa 

característica para o gênero. Internamente à essa, encontram-se dois ou mais estratos de 

parênquima clorofiliano. O sistema vascular é formado por um anel rodeado de grupos de 

células de esclerênquima sem deposição de lignina nas paredes como citado para a espécie 

por AMAT et al. (1991). A região central é preenchida por parênquima fundamental. A 

mesma estrutura analisada em um estágio mais avançado de desenvolvimento (fig. 29) revela 

que as características são praticamente as mesmas, diferindo somente no fato do parênquima
I

clorofiliano ter sido substituído por parênquima fundamental, da medula estar mais alargada e 

da estrutura já estar em crescimento secundário com anel contínuo de tecidos vasculares. 

Algumas caraterísticas divergentes foram encontradas no trabalho de AMAT et al (1991),
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tais como: presença de grânulos de amido compostos, gotas lipidicas e cristais no parênquima 

cortical; presença de colênquima; e medula parenquimática com numerosas drusas.

Amostras do material triturado processado para análise microscópica revelaram 

fragmentos de epiderme com células de formato poligonal (fig. 30), fragmentos de 

colênquima (fig. 33) e fragmentos de tecidos contendo monocristais em forma de cubo (fig. 

31), além de fragmento de epiderme da região da nervura (fig. 32). Excetuando-se os 

monocristais em forma de cubo, o restante dos fragmentos encontrados não coincidem com as 

características anatômicas da espécie analisada. Porém, havia mais fragmentos de tecidos 

contendo monocristais em forma de cubo do que do restante.
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A folha de Sida rhombifolia (fig. 34), em vista frontal, possui a epiderme na face 

adaxial (fig. 35) com células poliédricas, tricomas estrelados e alguns tricomas glandulares. 

Estômatos do tipo anisocítico e estriações na cutícula se fazem presentes nessa face (fig. 36). 

A face abaxial (figs. 37 e 38) apresenta epiderme com células poliédricas de paredes 

anticlinais levemente sinuosas, tricomas glandulares (fig. 49) e um maior número de tricomas 

estrelados em relação à face adaxial. Um maior número de estômatos também do tipo 

anisocítico se faz presente (fig. 38), porém são de difícil visualização devido ao grande 

número de tricomas presentes nessa face. Os tricomas estrelados são característicos de 

Malvaceae de acordo com METCALFE & CHALK (1950) e UPHOF (1962), sendo também 

citados por ESAÚ (1974) para o gênero Sida. UPHOF (1962) também cita a presença de 

grupos de células no ápice dos tricomas. RAO & SAIBABA (1988) encontraram 15 (quinze) 

tipos diferentes de tricomas em seu trabalho sobre anatomia da epiderme de espécies do 

gênero Sida L.. Além disso, os mesmos autores registraram que a distribuição dos tricomas é 

de grande relevância para a identificação de algumas espécies do gênero. A presença de 

estômatos nas duas faces é registrada por METCALFE & CHALK (1950), embora o mesmo 

autor e também MAUSETH (1988) registrem estômatos do tipo anomocítico como 

característicos da família Malvaceae. Já METCALFE & CHALK (1988) citam os estômatos 

de Malvaceae como sendo do tipo helicocítico, que é muito semelhante ao tipo anisocítico e 

RAO & SAIBABA (1988) descrevem os estômatos de Sida como sendo variáveis, porém 

predominantemente do tipo anisocítico. Em secção transversal do limbo é possível visualizar 

que os tricomas estrelados da face abaxial possuem um tipo de pedúnculo (fig. 45), o que os

4.4 Sida rhombifofía L. (MALVACEAE)
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deixa elevados, diferindo dos da epiderme adaxial cujos tricomas estrelados ficam bem 

próximos da superfície epidérmica (fig. 44).

O limbo (fig. 40) é revestido por um único estrato epidérmico em ambas as faces. 

O mesofilo é assimétrico, apresentando cerca de oito estratos de parênquima clorofiliano 

paliçádico e mais ou menos seis estratos de parênquima clorofiliano lacunoso. No entanto, há 

registros da presença de tecido paliçádico nas duas faces em alguns gêneros de Malvaceae 

(METCALFE & CHALK, 1950), porém os autores não citam o gênero em questão. 

Idioblastos com drusas foram encontrados no parênquima clorofiliano lacunoso e alguns 

idioblastos com mucilagem no parênquima clorofiliano paliçádico.

A nervura principal (fig. 41), em secção transversal do terço médio, apresenta a 

face adaxial curta e angulosa e a face abaxial convexa formando um semicírculo. Há presença 

de tricomas. Internamente às epidermes, os parênquimas clorofilianos do mesofilo são 

interrompidos por parênquima fundamental. O sistema vascular é composto por um único 

feixe. Idioblastos contendo drusas são comuns no floema e idioblastos com mucilagem 

ocorrem no parênquima fundamental como citado por METCALFE & CHALK (1950).

O pecíolo (fig. 42) é revestido por um único estrato epidérmico, apresentando a 

face adaxial plana e a abaxial convexa. Internamente à epiderme, alguns estratos de 

parênquima fundamental se fazem presentes. Glândulas aparecem em meio ao parênquima 

fundamental. O sistema vascular é formado por quatro feixes muito próximos que formam um 

anel. Células esclerenquimáticas se fazem presentes acompanhando o floema, podendo 

aparecer entre os feixes também. A região central é preenchida por parênquima. Idioblastos 

com drusas se fazem presentes em meio ao floema e ao parênquima fundamental. A referência 

de METCALFE & CHALK (1950) para o pecíolo do gênero Sida é a presença de feixes 

vasculares colaterais arranjados em círculo na região distai e presença de glândulas secretoras
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lisígenas, do mesmo modo como foi visualizado na espécie estudada. OLATUNJI & 

BAKARE (1993) também constataram que a presença de feixes vasculares colaterais em 

forma de círculo é comum no gênero, sendo o número de feixes presentes importantes 

características taxonômicas.

O caule (fig. 43), em secção transversal, apresenta uma epiderme, seguida de 

vários estratos de colênquima. Tricomas e estômatos podem ser visualizados em secção 

transversal do caule, embora numa análise do mesmo em estágio mais avançado de 

desenvolvimento foi constatado que a epiderme foi substituída por periderme. Internamente à 

este, segue-se ainda três ou quatro estratos de parênquima fundamental, sistema vascular e 

medula. O sistema vascular em crescimento secundário é formado por anel anficrival, tendo o 

floema acompanhado por células esclerenquimáticas. A medula é composta de células de 

parênquima fundamental ocorrendo inúmeros grãos de amido no interior destas, além de 

alguns idioblastos com mucilagem. A organização estrutural do caule de Sida rhombifolia 

condiz com a descrição de METCALFE & CHALK (1950) que cita a presença de córtex com 

zonas de colênquima e parênquima na família Malvaceae, periciclo com fibras geralmente em 

grupos externos ao floema e células mucilaginosas especialmente numerosas no gênero Sida. 

No entanto, o mesmo autor cita a presença de glândulas secretoras com conteúdo marrom no 

córtex desse gênero, o que não foi observado na espécie estudada. Idioblastos com drusas são 

freqüentes no córtex, floema e parênquima medular, confirmando a descrição de METCALFE 

& CHALK (1950).

A análise do material fragmentado revelou a presença de inúmeros idioblastos 

com drusas (fígs. 47 e 49), tricomas estrelados (fígs. 46 e 52) e fragmentos de epiderme com 

estômatos do tipo anisocítico (fígs. 48 e 50), sendo características estas encontradas na 

espécie estudada. Além disso, não foram encontrados fragmentos de epiderme diferentes dos
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de descritos para a espécie estudada, indicando que o material fragmentado condiz com as 

características anatômicas dessa espécie.
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Taraxacum officinale (fig. 53) apresenta folhas com epiderme na face adaxial (fig.

54) composta de células com formato irregular, porém alongado, e paredes anticlinais 

sinuosas. Estômatos do tipo anomocítico se fazem presentes. A epiderme na face abaxial (fig.

55) possui células de formato irregular e paredes anticlinais acentuadamente sinuosas. Os 

estômatos desta face são do tipo anomocítico, assim como citado por METCALFE & 

CHALK (1950 e 1988) para a família Asteraceae.

O limbo (fig. 56) é revestido por um único estrato epidérmico em ambas as faces. 

O mesofilo é formado por dois estratos de parênquima clorofiliano paliçádico e cerca de 

quatro estratos de parênquima clorofiliano lacunoso, caracterizando-o como assimétrico assim 

como descrito para a família Asteraceae por METCALFE & CHALK (1950). As células do 

parênquima clorofiliano paliçádico são mais ou menos isodiamétricas a levemente alongadas. 

De acordo com METCALFE & CHALK (1950) não há diferenças essenciais de estrutura 

entre folhas lobadas e inteiras em Taraxacum qfficinale.

A região do terço médio da nervura principal (fig. 57) apresenta ambas as faces 

convexas e a região central possui uma lacuna. A epiderme é uniestratificada e possui paredes 

periclinais externas e internas espessadas. Internamente à epiderme há um único estrato de 

colênquima. O parênquima fundamental apresenta espaços intercelulares evidentes. O sistema 

vascular é composto por três feixes grandes dispostos na região inferior da lacuna e alguns 

feixes menores dispostos na região superior. Esclerênquima sem espessamento interno de 

lignina acompanha os feixes. A lacuna central é formada pela lise de célula.s do parênquima 

fundamental.

4.5 Taraxacum qfficinale Weber (ASTERACEAE)
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A análise do material fragmentado revelou que a amostra do pó continha 

fragmentos de epiderme com células íusiformes e estômatos anomocíticos (fig. 58), diferentes 

das descritas para T. officinale, sendo que estas podem ser células de revestimento da nervura 

principal. Apenas fragmentos de parênquima (figs. 59, 60 e 62) e elementos traqueais com 

espessamento helicoidal (fígs. 61 e 62) foram encontrados em grande quantidade. No entanto 

os mesmos não podem ser usados para identificação precisa do material visto que são 

características relativamente comuns nas plantas.
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5.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados obtidos neste estudo revelaram características anatômicas 

importantes para a identificação das espécies vegetais estudadas, sendo as características da 

epiderme as mais relevantes para o controle de qualidade de M. sativa, P. tenellus, S. 

rhombifolia e T. officinale.

Ainda para P. tenellus a presença de parênquima paliçádico contendo idioblastos 

com monocristais também apresentou grande relevância.

Através da análise microscópica do material fragmentado e da comparação do 

mesmo com a organização estrutural de cada espécie, pode-se concluir que:

• As amostras do pó denominado “Alfafa” estavam adulteradas com fragmentos de 

epiderme com características típicas de Poaceae;

• As amostras do pó denominado “Quebra-pedra” estavam adulteradas com fragmentos de 

epiderme com células poligonais pertencentes à outra espécie vegetal não identificada;

• Nas amostras do pó denominado “Guanxuma” não foram encontrados vestígios de 

adulterantes, sendo que os fragmentos de epiderme encontrados possuiam características 

semelhantes às descritas neste estudo;

• As amostras do pó denominado “Dente-de-leão” não apresentaram fragmentos 

reconhecíveis como característicos da espécie, porém não há como inferir que a amostra 

estava adulterada, pois a epiderme das regiões da nervura principal e escapo floral não foi 

analisada nesse estudo.
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O “Agrião” é industrializado a partir da planta inteira sem passar pelo pó, logo a 

organização estrutural de todo o corpo da planta é importante para o seu controle de 

qualidade, além das características morfológicas externas.

Pode-se concluir então que a análise de características anatômicas é um 

importante instrumento a ser utilizado no controle de qualidade de produtos fítoterápicos.

Sugere-se que sejam feitos estudos de comparação da anatomia de espécies do 

mesmo gênero que tenham muitas semelhanças morfológicas externas, bem como de 

cultivares diferentes de espécies vegetais largamente cultivadas como o agrião.



FIGURAS



Figuras 01-09: Medicago sativa; microscopia fotônica (M.F.)

01-Epiderme da face adaxial em vista frontal, registrando estômatos do tipo 

anomocítico.

02-Epiderme da face abaxial em vista frontal, registrando estômatos do tipo 

anomocítico.

03-Detalhe de tricoma tector de parede ornamentada (face abaxial).

04-Secção transversal do limbo.

05-Região do terço médio da nervura principal em secção transversal.

06-Detalhe do feixe vascular em secção transversal da região do terço médio 

do pecíolo.

07-Aspecto geral da estrutura da região do terço médio do pecíolo em secção 

transversal.
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08-Detalhe do caule jovem em secção transversal.

09-Aspecto geral do caule jovem em secção transversal.

Figuras 10-13: Material fragmentado denominado “Alfafa”. (M.F.)

10-Amostra contendo vestígios de epiderme de Poaceae.

11-Amostra contendo vestígios de epiderme de Poaceae.

12-Amostra contendo vestígios de epiderme de Poaceae e células 

parenquimáticas.

13-Amostra contendo vestígios de epiderme de Poaceae.





Figuras 14-21: Nastiirtium officinale (M.F.)

14-Epiderme da face adaxial em vista frontal, evidenciando estômatos do tipo 

anomocítico.

15-Epiderme abaxial em vista frontal, evidenciando estômatos do tipo 

anomocítico.

16-Secção transversal da região do terço médio da nervura principal.
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17-Secção transversal do limbo.

18-Detalhe de tricoma tector simples encontrado em secção transversal da 

nervura principal.

19-Secção transversal da região do terço médio da nervura principal 

acompanhada de lâmina foliar.

20-Secção transversal da região do terço médio do pecíolo.

21-Detalhe do caule em secção transversal.
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22-Hábito de Phvllanthus tenellus.

Figuras 23-32: Phyllatithus tenellus; M.F.

23-Epiderme da face adaxial em vista frontal, evidenciando estômato do tipo 

anisocítico.

24-Epiderme abaxial em vista frontal, evidenciando estômatos 

predominantemente do tipo paracítico.

25- Secção transversal do limbo.

26- Secção transversal da região do terço médio do pecíolo.

27- Secção transversal da região do terço médio da nervura principal.
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28- Secção transversal do caule jovem.

29- Detalhe do caule em secção transversal, em fase mais avançada de 

desenvolvimento.

Figuras 30-33: Material fragmentado denominado “Quebra-pedra”. 

(M.F.)

30- Fragmeto de epiderme registrando células de formato poliédrico.

31- Fragmento de tecido contendo idioblastos com monocristais.

32- Epiderme da região de nervura.

33- Fragmento de colênquima.





34- Detalhe do ramo de Sida rhombifolia .

Figuras 35-49: Sida rhombifolia; M.F.

35- Epiderme da face adaxial em vista frontal, evidenciando estômatos do tipo 

anisocítico, tricomas tectores estrelados e tricoma glandular.

36- Detalhe da figura 35, destacando estômatos do tipo anisocítico.

37-Aspecto geral da epiderme da face abaxial em vista frontal, evidenciando 

estômatos, tricomas tectores estrelado e tricomas glandulares.

38-Detalhe da figura 37, destacando estômatos do tipo anisocítico.

39-Detalhe de um tricoma da epiderme abaxial.
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40- Secção transversal do limbo.

41- Secção transversal da região do terço médio da nervura principal.

42- Secção transversal da região do terço médio do pecíolo.

43- Detalhe do caule em secção transversal.





44- Detalhe de tricoma estrelado da face adaxial.

45- Detalhe de tricoma estrelado com pedúnculo (face abaxial).

Figuras 46-52: Material fragmentado denominado “Guanxuma”(M.F.)

46- Fragmento de epiderme evidenciando tricomas estrelados.

47- Fragmento de tecido contendo grande quantidade de drusas.

48- Fragmento de epiderme evidenciando estômato e células epidérmicas 

poligonais.

49- Idem figura 47, porém sob efeito de luz polarizada.

50-Fragmento de epiderme evidenciando estômato e células epidérmicas 

poligonais.

51- Elemento traqueal isolado.

52- Tricoma estrelado.





53- Hábito de Taraxacum officinale.

Figuras 54-57: Taraxacum officinale; M.F.

54- Epiderme da face adaxial em vista frontal, evidenciando estômatos do tipo 

anomocítico.

55- Epiderme da face abaxial em vista frontal, evidenciando estômatos do tipo 

anomocítico.

56- Secção transversal do limbo.

57- Nervura principal em secção transversal da região do terço médio.





Figuras 58-62: Material fragmentado denominado “Dente-de-Ieão^M.F.)

58-Fragmento de epiderme com células alongadas e estômatos do tipo 

anomocítico.

59- Fragmento de tecido parenquimático.

60- Fragmento de tecido parenquimático.

61- Elementos traqueais.

62- Material fragmentado (diferentes partes da planta).
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