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Introdução 

 

O controle da qualidade de produtos fitoterápicos é de grande importância para a sociedade, devido a seu crescente uso 

e reconhecida eficácia 
[1]

. Entre as formas de avaliar a qualidade de produtos de origem vegetal, a caracterização 

anatômica é uma técnica eficiente e acessível no controle da adulteração do produto 
[2]

. Lafoensia pacari, popularmente 

conhecida como pacari, manga-brava ou dedaleiro é uma planta com ampla distribuição no Cerrado. Possui reconhecido 

valor medicinal, por sua ação cicatrizante, tônica, antifebrífuga, entre outras 
[3]

. O objetivo deste trabalho foi reconhecer 

caracteres anatômicos diagnósticos da espécie para o uso no controle da qualidade da droga obtida da folha. 

Material e métodos 

 

O material vegetal foi coletado no município de Januária, MG, fragmentado, fixado em solução de Karnovsky 
[4]

, 

desidratado em série etílica e incluído em resina metacrilato 
[5]

. Foram obtidas seções transversais em micrótomo 

rotativo, com 5μm de espessura, coradas com vermelho de Rutênio e azul de toluidina 
[6] 

e montadas em resina acrílica. 

As seções foram fotografadas com câmera digital acoplada a microscópio óptico. 

Resultados 

O pecíolo apresenta sistema vascular em arco aberto formado por feixes vasculares bicolaterais (Fig. 1A); no floema, 

células do parênquima axial apresentam  paredes transversais com numerosas pontoações (Fig. 1B); idioblastos 

contendo cristais e mucilagem (Figs. 1C-D) são observados no parênquima cortical. A nervura mediana é revestida por 

cutícula ornamentada e as células epidérmicas são pavimentosas na face adaxial côncava e globoides na face abaxial 

convexa; adjacente à epiderme observa-se um colênquima lamelar e o sistema vascular matem a conformação em arco 

aberto (Fig. 1E); fibras mucilaginosas (Fig. 1F) estão presentes no floema. A região internerval apresenta epiderme 

anfiestomática e mesofilo compacto e isobilateral; o parênquima paliçádico, voltado para a face adaxial é composto por 

duas camadas de células, o lacunoso composto por três a quatro camadas e o paliçádico, voltado para a face abaxial, por 

uma a duas camadas de células mais curtas que as voltadas para a face adaxial; observa-se acúmulo significativo de 

compostos fenólicos por todo o mesofilo e a presença de ductos cristalíferos, ricos em mucilagem (Fig. 1G). A margem 

apresenta células epidérmicas papilosas e o mesofilo é homogêneo com registro de células idioblásticas mucilaginosas 

(Fig. 1H). 

Discussão 

Os caracteres anatômicos são uma ferramenta útil e barata para o controle de adulteração de drogas de origem vegetal 

permitindo identificar estruturas diagnósticas para as espécies 
[2,5]

. O mesofilo isobilateral e a epiderme anfiestomática 

constituem caracteres que distinguem a espécie das demais espécies do gênero 
[3,9]

.  Feixes bicolaterais estão presentes 

em todas as espécies do gênero Lafoensia 
[8]

. Cristais de cálcio estão ecologicamente relacionados com a defesa da 

espécie, mas podem ser uma forma de retirar de circulação íons cálcio em excesso 
[3,9]

. A presença de mucilagem em 

ductos, idioblastos, fibras mucilaginosas e plasmodesmos em grande número são aspectos que podem estar relacionados 

com o acúmulo de água, tendo em vista que a espécie encontra-se em ambiente sujeito a períodos severos de seca 
[3,9]

. 

 



 

 

 

Considerações finais 

Mesofilo isobilateral, epiderme anfiestomática, fibras mucilaginosas, plasmodesmos conspícuos e ductos cristalíferos 

são caracteres que podem contribuir para o reconhecimento e no controle de qualidade de drogas obtidas a partir da 

espécie.  
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Figura 1. Anatomia de folha de Lafoensia pacari (Lytraceae) (A-D) Pecíolo. (A) Sistema vascular em arco aberto e feixes 

bicolaterais. (B) Pontoações nas paredes transversais do parênquima axial do floema. (C) Fibras mucilaginosas e idioblasto 

cristalífero no parênquima cortical. (D) Idioblastos cristalíferos. (E-F) Nervura mediana. (E) Visão geral. (F) Fibras mucilaginosas, 

idioblasto cristalífero, colênquima lamelar e epiderme abaxial com cutícula espessa. (G) Região internerval evidenciando mesofilo 

isobilateral e ducto cristalífero. (H) Margem evidenciando epiderme papilosa e parênquima homogêneo. ab: abaxial; ad: adaxial; cd: 

ducto cristalífero; ci: idioblastos cristalífero; co: colênquima; cu: cutícula; sp: parênquima lacunoso; mf:  fibras mucilaginosas; mu: 

mucilagem; pi: idioblastos fenólicos;  ph: floema; pp:  parênquima paliçádico; xy: xilema. 


