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RESUMO. Neste trabalho foram estudadas quatro espécies usadas na medicina popular para o 
tratamento do diabetes: Turnera ulm~oüa L (Tumeraceae), Bauhinia monandm Kurz, B. purpurea L. e B. 
variegata L. (Caesalpiniaceae). Sáo fornecidas importantes características histológicas para identificaqáo 
dessas espécies quando comercializadas inteiras ou fragmentadas. 
SUMMARY. "Pharmacobotanical Study of Species Used in the Treatrnent of the Diabetes". Four species used in 
popular medicine for treatment of the diabetes were studied: Turnera ulmifolia L (Turneraceae), Bauhinia mo- 
nandra Kurz, B. purpurea L. and B. variegata L. (Caesalpiniaceae). Important histological characters are sup- 
plied for identification of fragmented or entire samples. 

~ ~ T R O D U ~ O  
Neste trabalho s5o tratadas quatro espécies 

amplamente utilizadas na medicina popular no 
tratamento d o  diabetes: Turnera ulmifolia L 
(Turneraceae), Bauhinia monandra Kurz, B. 
puqurea L. e B. variegata L. (Caesalpiniaceae). 

O diabetes é uma doenca do metabolismo 
que vem sendo objeto de diferentes pesquisas. 
Na medicina popular, muitas espécies tem sido 
empregadas no seu tratamento, 

algumas das quais exercendo ou sugerindo 
ac5o hipoglicemiante já demonstrada experi- 
mentalmente, como em espécies do  genero 
Bauhinia: B. candicans Benth. 1, B. puqurea e 
B. variegata 23.  No Brasil, espécies desse gene- 
ro, conhecidas por pata-de-vaca ou m~roró,  siio 
empregadas para essa finalidade teragutica. 

Um outro conjunto de plantas importantes 
envolve as espécies pertencentes ao  genero 
Turnera, da família Turneraceae 4. Diversas es- 
pécies s5o empregadas na medicina popular co- 
mo tonicas, estimulantes, expectorantes, afrodi- 
síacas, antimaláricas, diuréticas, antidiarréicas, 

no combate a dispepsias, úlceras, febre, asma, 
bronquite, infeccks e inflamac6es 5-7. A espécie 
T. ulmifolia L. forma um interessante complexo, 
sendo encontrada como ruderal e invasora em 
várias partes do  mundo. 

Diante da carencia de informacoes faririaco- 
bot2nicas sobre as espécies citadas, o presente 
estudo objetivou oferecer meios para o controle 
de qualidade e identificaciio das plantas quando 
comercializadas inteiras ou fragmentadas. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram estudadas quatro espécies que siio 

utilizadas na medicina popular no tratamento do 
diabetes: Turnera ulmifolia L (Turneraceae), 
Bauhinia monandra Kurz, B. puqurea L. e B. 
variegata L. (Caesalpiniaceae). Material teste- 
munho encontra-se depositado no Herbário UFP 
(Departamento de Botanica, Universidade Fede- 
ral de Pernambuco, Brasil). A análise dos carac- 
teres microscópicos foi feita a partir de cortes 
transversais (lamina foliar e pecíolo no  seu terco 
médio) e paradérmicos da lamina foliar, realiza- 
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dos a miio livre, corn o auxílio de lamina de 
barbear e medula de embaúba como suporte. 
Os cortes transversais foram diafanizados em so- 
luciio de hipoclorito de sódio a 20% e em segui- 
da lavados em água destilada. Foram corados 
em safranina alcoólica 1% e azul de Alcian, sen- 
do montados em laminas de microscopia corn 
glicerina aquosa 50%. 

RESULTADOS 
l. Turnera ulm~oZia L 
Lamina foliar (Fig. 1A-C) 

A epiderme foliar, vista de face, exibe células 
de paredes retas a sinuosas na superfície adaxial 
e de retas a onduladas na superfície abaxial. Em 
ambas as superficies, as células apresentam pa- 
redes espessadas e de formato bastante variado. 
Siio observados tricomas tectores simples, unice- 
lulares e multicelulares, corn parede externa re- 
cobena por granulacks conferindo aspecto ve- 
rrucoso, e tricomas glandulares corn cabeca e 
pedículos pluricelulares, principalmente sobre 
as nervuras. Os tricomas distribuem-se por toda 
a epiderme sendo aparentemente mais abun- 
dantes na face abaxial, principalmente os glan- 
dulares. A epiderme abaxial é guarnecida por 
estomatos diacíticos, paracíticos e anisocíticos, 
sendo comum visualizar o tipo paracítico na fa- 
ce adaxial. Drusas siio observadas em grande 

quantidade, principalmente na face abaxial, 
concentradas sobre as nervuras. 

A lamina, em secciio transversal, exibe uma 
epiderme uniestratificada corn células de di- 
mensoes variadas. As células da epiderme ada- 
xial siio alongadas periclinalmente enquanto 
que as da epiderme abaxial alongam-se anticli- 
nalmente. A cutícula é lisa e delgada. Tricomas 
tectores inserem-se basalmente entre as células 
da epiderme e apresentam a parede finamente 
espessada e de superfície externa verrucosa, 
corn a célula basa1 de secciio triangular ou tra- 
pezoidal. 

O mesofilo é dorsiventral, corn parenquima 
palicádico uniestratificado e de células estreitas 
e alongadas, ocupando cerca de 112 de todo o 
mesofilo. O parenquima lacunoso, corn cerca de 
3-5 camadas de células, é frouxo e exibe células 
de secg5o circular ou lobada. Em todo o mesofi- 
lo, na regiiio de transiciio entre os parenquimas, 
siio observadas drusas de oxalato de cálcio. A 
nervura mediana, em secciio transversal, apre- 
senta contorno biconvexo. A epiderme é unies- 
tratificada corn células alongadas anticlinalmen- 
te. Sob a epiderme observa-se colenquima corn 
cerca de 2 a 3 camadas. O parenquima exibe 
células de contorno arredondado e paredes del- 
gadas corn diminutos espacos intercelulares, ob- 
servando-se drusas. O feixe vascular é colateral 
e disposto na forma de arco. 

Figura 1. Represei~ta@o 
esquemática de 
Turnera ulmifolia L. 
A: epiderme adaxial; 
B: epiderme abaxial; 
C: corte transversal da folha; 
D: corte transversal do pecíolo. 
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Pecíolo (Fig. ID) 
O pecíolo, em secciio transversal da regiiio 

mediana, possui contorno cilíndrico. A epider- 
me é simples com células pequenas e de forma- 
to tabular, alongadas periclinalmente, tendo a 
parede periclinal externa espesada ,  sobre a 
qual deposita-se uma cutícula delgada. Os ele- 
mentos epidérmicos siio os mesmos já descritos 
para a lamina foliar, compreendendo tricomas 
tectores e glandulares. O colenquima pode 
apresentar de uma a mais camadas. O parenqui- 
ma fundamental exibe células de contorno ¿r- 
cular, lúmen amplo, e paredes levemente espes- 
sadas. O feixe vascular é colateral, em forma de 
arco, delimitado por uma bainha cristalífera de 
drusas. 

2. Baubtnla variegata L. 
Lamina foliar(Fig. 2A-B, Fig. 3A) 

A epiderme foliar é semelhante 2 descrita pa- 
ra B. purpurea. Vista de face, exibe células de 
contorno arredondado e paredes retas a leve- 
mente onduladas em ambas as superficies; as 
células apresentam paredes delgadas na face 
abaxial e relativamente espessadas na adaxial. 
Siio observados tricomas tectores simples, unice- 
lulares e multicelulares, restritos a face abaxial. 
Ambas as epidermes siio guarnecidas por esto- 
matos paracíticos e anisocíticos, observando-se 
ainda o tipo anomocítico na face adaxial. Dru- 
sas e cristais prismáticos si50 observados, estes 
principalmente concentrados sobre as nervuras. 

A lamina, em secci5o transversal, exibe uma 

Figura 2. Representacáo 
esquemática de 
Bauhznia variegata L. 
A: epiderme adaxial; 
B: epiderme abaxial. 
B. purpurea L. 
C :  epiderme adaxial; 
D: epiderme abaxial. 
B. rnonandra Kurz. 
E: epiderme adaxial; 
F: epiderme abaxial. 
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epiderme uniestratificada corn células de contor- 
no circular a tabular. As células de ambas as 
epidermes siio alongadas periclinalmente. A cu- 
tícula é delgada na face abaxial e espessada na 
adaxial. O mesofilo é dorsiventral, corn paren- 
quima palicádico bisseriado e de células curtas 
e algo compactadas. O parenquima lacunoso, 
corn cerca de 4-5 camadas de células, é muito 
frouxo. Em todo o mesofilo siio observadas 
dmsas e cristais prismáticos. A nervura mediana, 
em sEcciio transversal, apresenta contorno pla- 
no-convexo a ligeiramente biconvexo. A epider- 
me é uniestratificada corn células pequenas, de 
contorno circular, sobre a qual deposita-se uma 
cutícula espessada e estriada. Sob a epiderme 
observa-se colenquima corn cerca de 2 a 3 ca- 
madas. O parenquima exibe células de contorno 
arredondado, observando-se drusas. O feixe 

Figura 3. Representacao esquemática 
da folha e pecíolo em corte 
transversal. 
A-B: Bauhinia variegatu L.;  
C-D: B. putpurea L . ;  
E-F: B. monandra Kurz. 

vascular é colateral e delimitado por uma bain- 
ha esclerenquimática. 

Pecíolo (Fig. 3B) 
O pecíolo, em secciio transversal da regiiio 

mediana, possui contorno cilíndrico a concavo- 
convexo. A epiderme é estmturalmente semel- 
hante a nervura mediana, corn células pequenas 
e de contorno circular, alongadas anticlinalmen- 
te, sobre a qual deposita-se uma cutícula espes- 
sa. Os elementos epidérmicos siio os mesmos já 
descritos para a lamina foliar. Uma camada de 
cerca de 4-5 células de colenquima é visualiza- 
da. O parenquima fundamental exibe células de 
contorno circular. Na regiiio cortical observa-se 
drusas. O sistema vascular é formado por cilin- 
dros concentricos de xilema e floema delimita- 
dos por uma bainha esclerenquimática. Na re- 
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giiio de  medula observa-se um grande feixe 
central ou tres pequenos; dois feixes laterais 
também siio observados na regiiio dorsal. 

3. Baubtniu purpurea L. 
Lamina foliar (Fig. 2C-D, Fig. 3C) 

A epiderme foliar, vista de face, exibe células 
de contorno arredoridado e paredes retas a le- 
vemente oriduladas em ambas as superficies. 
Siio observados tricornas tectores simp!es, unice- 
lulares e multicelulares, restritos i face abaxial. 
Ambas as epidermes siio guarnecidas por esto- 
matos paracíticos, anisocíticos e anomocíticos. 
Drusas e cristais prismáticos siio observados, es- 
tes principalmente concentrados sobre as ner- 
vuras. 

A lamina, em secciio transversal, exibe uma 
epidernie uniestratificada corn células de con- 
torno circular. As células de ambas as epidermes 
siio alongadas periclinalmente, sendo que as da 
epiderme adaxial siio relativamente maiores 
que as da abaxial. A cutícula é delgada na face 
abaxial e espessada na adaxial. O mesofilo é 
dorsiventral, corn pareriquima palicádico bisse- 
riado e de células curtas e frouxas, corn tenden- 
cia para homogeneidade. O parenquima lacuno- 
so, corn cerca de 4-7 camadas de células, é mui- 
to frouxo. Também observa-se feixes vasculares 
acompanhados por esclerenquima. Em todo o 
rnesofilo siio observadas drusas e cristais pris- 
máticos. A nervura mediana, em secciio trans- 
versal, apresenta contorno plano-convexo a li- 
geiramente biconvexo. A epiderme é uniestrati- 
ficada corn células pequenas, de contorno circu- 
lar, sobre a qual deposita-se uma cutícula espes- 
sada. Sob a epiderme observa-se colenquirna 
corn cerca de 2 a 3 camadas. O pareriquima exi- 
be células de contorno arredondado e paredes 
delgadas, observando-se drusas. O feixe vascu- 
lar é colateral, delimitado por uma bainha es- 
clerenquimática. 

O pecíolo, em secciio transversal da regiiio 
mediana, possui contorno ligeiramente concavo- 
convexo. A epiderme é estruturalmente semel- 
hante a nervura mediana, corn células pequenas 
e de contorno circular, alongadas anticlinalmen- 
te, sobre a qual deposita-se uma cutícula espes- 
sa. Os elementos epidérmicos siio os mesmos já 
descritos para a lamina foliar. Uma camada de 
cerca de 4-5 células de colenquima é visualiza- 
da. O parenquima fundamental exibe células de 
contorno circular. Em toda a regiiio cortical ob- 
serva-se drusas e raros cristais prismáticos. O 

sistema vascular é formado por cilindros con- 
centricos de xilema e floema delimitados por 
uma bainha esclerenquimática. Na regiiio de 
medula observa-se um pequeno feixe central e 
dois feixes laterais na regiiio dorsal. 

4. Bauhtniu monandra Kurz 
Lamina foliar(Fig. 2E-F, Fig. 3E) 

A epiderme foliar, vista de face, exibe céliilas 
de contorno arredondado e paredes retas a le- 
vemente sinuosas na superfície adaxial e retas a 
onduladas na superficie abaxial. Siio observados 
tricomas tectores simples, unicelulares e multi- 
celulares, corn paredes lisas ou de aspecto leve- 
mente verrucoso, restritos a face abaxial. Ambas 
as epidermes siio guarnecidas por estomatos pa- 
racíticos e anomocíticos, raros na face adaxial. 
Drusas e cristais prismáticos siio observados, es- 
tes principalmente concentrados sobre as ner- 
vuras. 

A lamina, em secciio transversal, exibe uma 
epiderme uniestratificada corn células de di- 
mens&s e formatos variados. As células de am- 
bas as epidermes siio no geral alongadas peri- 
clinalmente. O mesofilo é dorsiventral, corn pa- 
renquima palicádico bisseriado e de  células 
alongadas e compactadas, ocupando mais da 
metade de todo o mesofilo. A segunda camada 
do palicádico exibe células menores e menos 
compactadas. O parenquirna lacunoso possui de 
1-2 camadas de células. Também observa-se fei- 
xes vasculares acompanhados por esclerenqui- 
ma. Em todo o mesofilo siio observadas drusas 
e cristais prismáticos. A nervura mediana, em 
secciio transversal, apresenta contorno plano- 
convexo a ligeiramente concavo-convexo. A 
epiderme é uniestratificada corn células alonga- 
das periclinalmente, sobre a qual deposita-se 
uma cutícula espessa. Sob a epiderme observa- 
se colenquima corn cerca de 2 a 3 camadas. O 
parenquima exibe células de contorno arredon- 
dado, observando-se drusas. O feixe vascular é 
colateral e delimitado por uma bainha escleren- 
quimática. 

Pecíolo (Fig. 3F) 
O pecíolo, em secciio transversal da regiiio 

mediana, possui contorno plano-convexo. A 
epiderme é simples corn células pequenas e de 
contorno circular, alongadas anticlinalmente, so- 
bre a qual deposita-se uma cutícula espessa. Os 
elementos epidérmicos siio os mesmos já descri- 
tos para a lamina foliar. Uma camada de cerca 
de 4 células de colenquima é visualizada. O pa- 
renquima fundamental exibe células de contor- 
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no circular e paredes delgadas. Em toda a re- 
giao cortical observa-se dmsas e cristais prismá- 
ticos. O sistema vascular é formado por cilin- 
dros concentricos de xilema e floema delimita- 
dos por uma bainha esclerenquimática. 

~~scussÁo E CONCLUSÁO 
Todas as espécies estudadas enquadram-se 

perfeitamente no padriio anatomico de suas fa- 
mílias: Turneraceae e Caesalpiniaceae. A presen- 
ca de tricomas tectores com paredes espessadas, 
recobertos por granulacoes, e a existencia de 
estomatos anisocíticos e anomociticos em espé- 
cies da família Turneraceae 8, foram também ob- 
servados em T. ulmifolia. Metcalfe & Chalk 8 in- 
formam para essa espécie a presenca de um 
mesofilo isobilateral, com células em palicada 
em ambas as superficies, o que niio foi observa- 
do  no  material estudado. Talvez essa variaciio 
esteja relacionada com fatores ambientais. A 
presenca de drusas é marcante em espécies de 
Turnera, como pode ser visto em Metcalfe & 
Chalk 8 e reforcado por Gonzales 9 que estudou 
os nectários extra-florais de  varias espécies. 
Contudo, a disposicao dessas drusas formando 
uma bainha cristalífera em T. ulmifolia parece 
bastante singular. Considerou-se caracteres im- 
portantes na diagnose dessa espécie: os trico- 
mas tectores de parede espessada e superficie 
de aspecto vernicoso ao rnicroscópio óptico; a 
presenca de drusas no  mesofilo e no pecíolo, 
neste formando uma bainha cristalífera. 

Com relaeiio 2s espécies de Bauhinia é co- 
mum: a presenca de estomatos paracíticos e 
anomocíticos com arranjo bastante variado das 
células subsidiarias, esclerenquima acompan- 
hando os feixes vasculares no  mesofilo, bem co- 
mo a presenca de um anel esclerenquimático 
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