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RESUMO. O estudo farmacobotiinico de Capraria biflora L. (Scrophulariaceae) foi realizado para fins 
diagnósticos. A anatomia das folhas, caule e raízes foi descrita e a presenp de características típicas da fa- 
mília Scrophulariaceae foi confirmada. No presente trabalho algumas características foram consideradas 
como importantes para o diagnóstico: a presenqa de numerosas e conspicuas células pétreas na medula do 
caule e a cutícula estriada em ambas as superficies das folhas. 
SUMMARY. "Botanical Standartization of Caprana bijlora L. (Scrophulariaceae)". Pharmacobotanical study of 
Capraria biJlora L. was realized with diagnostic aims. The anatomy of the leaves, stem and roots is described 
and the presence of features typical of Scrophulariaceae is confmed. In the present study some characteristics 
were considered important for diagnosis: presence of conspicuous stone cells in the stem pith and the grouved 
cuticle in both surfaces of the leaves. 

I N T R O D U ~ ~ O  
Originária das Antilhas e da América do  Sul, 

Capraria bzflora L. é uma planta arbustiva ou 
herbácea, de aproximadamente 1,5 m de  altura, 
pertencente 3 família Scrophulariaceae. Por se 
tratar de uma planta invasora, é encontrada em 
terrenos baldios, preferindo locais úmidos, pró- 
ximos ao litoral, riachos ou lagoas l. 

No Brasil, Capraria bzflora L. é encontrada 
principalmente em Goiás, Minas Gerais e faixa 
litoranea que se estende desde o Piauí até o Es- 
pírito Santo. Na regiio Nordeste, a planta vegeta 
principalmente nos estados do Ceará e Pernam- 
buco. Pode-se encontrar, também, em outros 
países d o  continente americano como Bahamas, 
Guatemala, Trinidade-Tobago, Guiana Francesa 
e Peru 2 6 .  Popularmente é conhecida por vários 
nomes, como: chá-das-antilhas, chá-da-calcada, 
chá-da-américa, chá-do-méxico, chá-de-lima, 
chá-da-martinica, chá-preto, chá-bravo ou chá- 
do-maranhio 7. Dentre os usos populares, a in- 
fusio das partes aéreas é utilizada como febrífu- 

ga, digestiva, diurética, estimulante, bem como 
para tosse, gripe, diarréia, dismenorréia e pro- 
blemas renais. A tintura preparada a partir das 
raízes é comumente utilizada em afeccoes a t a -  
neas 3,s-lo. Na literatura nao se encontra qual- 
quer estudo científico com relacio a efeitos tó- 
xicos causados a partir da infusiio de folhas e 
flores 1. Todavia, de acordo com a cultura po- 
pular, sabe-se que a administracio em doses 
elevadas pode causar sonolencia, vertigem, ton- 
tura e rigidez muscular 11. 

A partir das raízes de C. bzflora, é extraída 
uma substancia denominada biflorina que pos- 
sui uma estrutura o-quinonica, e que até o mo- 
mento é a única substancia isolada descrita para 
a planta em questio com acio medicinal com- 
provada, possuindo atividade antibiótica frente 
a bactérias, leveduras e fungos dermatófitos 12. 

Há aproximadamente 50 anos se realizam 
trabalhos com C. bzjlora visando principalmente 
o estudo fitoquímico 8 e de  sua atividade bioló- 
gica 11, havendo uma carencia de  pesquisas pa- 
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ra a caracterizacao botanica da espécie, sendo, 
portanto este um trabalho oportuno. Assim, ob- 
jetivou-se caracterizar as raízes, caule e folhas 
da espécie, contribuindo para a sua identifi- 
cacao e controle de qualidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Estudou-se raízes, caules e folhas, fixados 

em álcool etílico 70%, obtidos de materiais de 
Capraria bzjlora L. coletados de populacoes m- 
derais no município Ilha de Itamaracá, litoral 
norte do estado de Pernambuco (Nordeste do 
Brasil). Material-testemunho encontra-se deposi- 
tado no Herbário do Instituto de Pesquisa Agro- 
pecuária (IPA), sob o número 57.902. 

A análise dos caracteres microscópicos foi 
feita a partir de cortes transversais (raízes, cau- 
les e folhas) e paradérmicos da lamina foliar, re- 
alizados a miio livre, corn o auxílio de lamina 
de barbear, utilizando-se medula de embaúba 
(Cecropia sp.) como suporte. Os cortes foram 
submetidos 2 dupla coloraciio segundo a técnica 
sugerida por Etzold 13, sendo em seguida mon- 
tados em laminas de microscopia corn glicerina 
aquosa 50%. O amido foi testado corn solucio 
de lugol, substancias lipídicas corn Sudan 111, e 
compostos fenólicos corn cloreto férrico. 

espessadas, corn lúmen que se reduz 2 medida 
que se aproximam da regia0 perivascular. A re- 
giao floemática é razoavelmente desenvolvida, 
algumas vezes delimitada por grupos de fibras 
lenhosas de lúmen estreito que formam uma 
bainha descontínua, exibindo amiloplastos em 
abundancia. A regiiio central é macicamente 
ocupada por xilema. 

Caule (Fig. 1B-E) 
No caule, em estrutura primária, a epiderme 

exibe células de contorno ligeiramente retangu- 
lar, sendo algumas vezes nitidamente circulares 
(Figura IB). Apresenta estrutura sifonostética 
contínua ectoflóica. As células possuem paredes 
bem espessadas, nas quais observa-se raros tri- 
comas glandulares pedicelados de cabeca multi- 
celular. 

Os caules mais velhos exibem súber formado 
por felogenio desenvolvido logo abaixo da epi- 
derme. A periderme é espessa, formada por ter- 

ca de 13 camadas de células de formato tabular, 
algumas vezes alongadas no sentido anticlinal 
(Figura 1C). Estas células coram-se discretamen- 
te de vermelho pelo Sudan 111. O parenquima 
cortical é constituído por células de contorno 
circular, delimitado por um macico de células 
de paredes espessadas, formado por 12 a 14 ca- 

RESULTADOS 
madas ( ~ i ~ u r a  1C-D), abundantes ern amiloplas- 
tos. O periciclo é fibroso e descontínuo (Figura 

Caracterizq¿Zo rnacroscdptca 
ID). O floema é constituído por células mais ou 

A planta é perene, herbácea ou subarbustiva, 
menos regularmente distribuidas em faixas ra- 

que pode atingir até 1,5 m de altura, glabra a 
diais. A regiiio medular é constituída por células 

pubescente. O caule é sublenhoso, corn ramos 
de contorno circular e paredes fortemente es- 

alternos, cilíndricos, esverdeados e algumas ve- 
pessadas, na qual também se observa numero- 

zes vináceos nas extremidades, glabros ou pilo- 
sas e conspícuas células pétreas (Figura 1E). As 

sos. As folhas sao sésseis, alternas, 2,2-5,5 cm 
células mais periféricas sao abundantes em ami- 

de comprimento e 0,7-1,3 cm de largura, oblon- 
loplastos. 

go-lanceoladas, agudas, cuneadas, serradas na 
metade superior, pilosas nas margens, peninér- 
veas, tendo as nervuras salientes na face infe- 
rior. As raízes s io  pouco espessas, numerosas e 
longas, apresentando-se tortuosas e de cor par- 
dacenta, corn 0,7-3,l cm de circunferencia. 

Caracterizqdo rnicroscdpica 
Raízes (Figura 1A) 

A periderme é bastante desenvolvida, provi- 
da de 8 a 25 camadas de células usualmente re- 

' 
tangulares, corn paredes relativamente delgadas, 
e de paredes radiais curtas. O parenquima corti- 
cal também é desenvolvido, constituído por cé- 
lulas de contorno variado, predominando o re- 
tangular, que formam de 8 a 14 camadas. As cé- 
lulas corticais apresentam uma considerável 
quantidade de amiloplastos. Essas células s io  

Lamina folkar (Fig. 2A-E) 
Em corte paradérmico, a epiderme foliar exi- 

be células de paredes sinuosas. Em ambas as 
superficies as células apresentam paredes delga- 
das, de formato bastante variado e irregular. Sao 
observados tricomas tectores simples, unicelula- 
res e multicelulares, corn parede externa lisa, 
muito raros em ambas as epidermes, e tricomas 
glandulares corn cabeca pluricelular e pedicelos 
uni a pluricelulares (Figura 2C). Os tricomas dis- 
tribuem-se por toda a epiderme sendo aparente- 
mente mais abundantes na face abaxial. Ambas 
as epidermes sao guarnecidas por estomatos 
anisocíticos e anomocíticos, estes notadamente 
mais raros. A cutícula apresenta-se nitidamente 
estriada, principalmente na face abaxial. 
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Figura 1. Representacóes esquemáticas de Capraria bijlora L. A: Sqiio transversal da raiz em estrutura secun- 
dária; Seccóes transversais em caule: B: Estrutura primária; C-D: Estrutura secundária; E: Detalhe de célula pé- 
trea na medula do caule. c: córtex; cp: célula pétrea; ep: epiderme; E fibras; fl: floema; p: periderme; x: xilema. 

A lamina, em secc5o transversal, exibe uma 
epiderme uniestratificada com células de di- 
mensoes variadas. As células da epiderme ada- 
xial siio em geral alongadas anticlinalmente, en- 
quanto que as da epiderme abaxial alongam-se 
periclinalmente. A cutícula é bastante espessada. 
Tricomas tectores s5o raramente observados e 
apresentam a parede finamente espessada e su- 
perficie lisa. Tricomas glandulares sésseis, além 

dos pedicelados já descritos, siio observados em 
ambas as superficies. O conteúdo dos trico- 
mas glandulares reage positivamente para com- 
postos fenólicos. 

O mesofilo é dorsiventral, com parenquima 
palicádico frouxo, uniestratificado e de células 
alargadas e curtas, ocupando cerca de 1/4 de 
todo o mesofilo. O parenquima lacunoso, com 
cerca de 7-8 camadas de células é frouxo e exi- 
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Figura 2. Representacoes esquemáticas de Capraria bij'ora L. Detalhes da lamina foliar: A: Epiderme abaxial 
em vista frontal, com predominancia de estomatos anisocíticos e cutícula fortemente estriada; B: Epiderme ada- 
xial em vista frontal; C: Tricoma glandular observado em seccáo transversal da folha; D: Regiáo do bordo da la- 
mina foliar em seccáo transversal; E: Regiao mediana do mesofilo foliar em secgáo transversal. 

be células de seccao circular ou lobada. No me- gular com cerca de 1 a 2 camadas. O parenqui- 
sofilo siio observados feixes vasculares, algumas ma exibe células de  contorno arredondado e 
vezes delimitados por uma bainha de  células paredes delgadas com diminutos espacos inter- 
parenquimáticas. A nervura mediana, em sec@o celulares. O feixe vascular é colateral. Amilo- 
transversal, apresenta contorno concavo-conve- plastos ocorrem em considerável quantidade em 
xo. Sob a epiderme observa-se coí~nquima an- todo o mesofilo. 
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Na regiiio do  bordo observa-se que as célu- 
las epidérmicas sofrem um maior espessamento 
na parede periclinal externa, ocorrendo também 
uma reduciio do tamanho das células epidérmi- 
cas da face abaxial (Figura 2D). A organizaciio é 
no geral semelhante a já descrita para o restante 
da lamina foliar, com a exceciio de que nessa 
regiiio o mesofilo parece ser muito mais ho- 
mogeneo. Siio visualizados diminutos feixes vas- 
culares colaterais delimitados por bainha paren- 
quimática. 

~~scussAo E CONCLUSAO 
Existe uma boa quantidade de informacoes 

relacionadas a anatomia de espécies da família 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Matos, F.J.A. (1988) Plantas Medicinais, Uni- 
versidade Aberta, Fortaleza 

2. Morton, J.F. (1968) Econ. Bot. 22: 87-102 
3. Luu, C. (1975) Plant. Med. Phytother9: 125-35 
4. Eldridge, J. (1975) Econ. Bot. 29: 307-32 
5. Alfaro, M.A.M. (1984) J. Ethnopham. 11: 203- 

2 1 
6. Comerford, S.C. (196) Econ. Bot. 50: 327-36 
7. Menezes, A.I. (1949) 'Flora da Babia", Ed. Na- 

cional, S50 Paulo 
8. Goncaives de Lima, O., I.L. D'Albuquerque & 

P. Loureiro (1954) Rev. Quám. Indust. 249: 28- 
30 

9. Ramirez, V. R., L.J. Mostacero, A.E. Garcia & 
C.F. Mejia (1988) "Vegetales Empleados en Me- 

Scrophulariaceae, inclusive em generos de inte- 
resse farmacognóstico como Digitalis 1 4 J 5 .  De 
um modo geral, Capraríu bzjlora possui muitos 
elementos histológicos característicos de vários 
generos da família como: os estomatos anisocíti- 
cos e anomocíticos, os diversos tipos de trico- 
mas glandulares, o periciclo fibroso no caule, a 
origem subepidérmica da casca referida para es- 
pécies de  Veronica e Dermatobotrys, e também 
a presenca d e  células pétreas na medula do  
caule 1 5 .  Apesar das características observadas 
serem comuns nas Scrophulariaceae, a presenca 
de uma cutícula estriada em ambas as faces da 
folha, e a ocorrencia de  notáveis células pétreas 
na medula do  caule, indica a importancia desses 
elementos na diagnose da especie. 

dicina Tradicional No'peruana", Banco Agra- 
rio del Perú ( Nacional Universidad Trujillo 

10. Ayensu, E.S. (1978) "Medicinal Plants of the 
West Indies", Unpublished Manuscript 

11. Lyra Júnior, D.P. (199) 'Tsohmento, atiuidade 
antifúngica e valida~Go do método de dosea- 
mento da 3-prenil-6,9-dimetil- 7,8-dioxoquino- 
na-bzjlorina", Dissertaciio de Mestrado, Uni- 
versidade Federal de Pernambuco, Recife 

12. Goncalves de Lima, O., 1.L D'Albuquerque & P. 
Loureiro (1953) Rev. Quám. Indust. 14: 2-3 

13. Etzold, H. (1983) Mikmskosmos 72:  213-8. 
14. Oliveira, F., G. Akisue, G. & M.K. Akisue 

(1998) 'Farmacognosia': Atheneu, Siio Paulo 
15. Metcalfe, C.R. & L. Chalk (1955) 'Xnatomy o j  

dicotyledons". Claredon Press, Oxford 




