
113ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 22 (2): 113-8 (2003)
Recibido el 30 de septiembre de 2002
Aceptado el 2 de enero de 2003

Trabajos originales

PALAVRAS-CHAVE. Farmacobotânica, Histoquímica, Morfo-anatomia, Sterculiaceae, Waltheria douradinha.
KEY WORDS: Pharmacobotanical, Histochemistry, Morpho-anatomical, Sterculiaceae, Waltheria douradinha.

* Autora a quem dirigir a correspondência. E-mail: Farmind@ccs.ufsm.br

Estudo Morfo-Anatômico da Raiz de Waltheria douradinha
Saint Hilaire (Sterculiaceae)

Solange Cristina da Silva Martins HOELZEL 1*, Ademir Farias MOREL 2,
Gilberto Dolejal ZANETTI 1, Melânia Palermo MANFRON 1 & Cleber SCHMIDT 1

1 Departamento de Farmácia Industrial,
2 Departamento de Química,

Universidade Federal de Santa Maria, 97105-900-Santa Maria,RS, Brasil

RESUMO. Foi realizada a análise morfo-anatômica da raiz de Waltheria douradinha St. Hil., estabelendo-
se parâmetros no controle botânico de qualidade da droga. A raiz axial e rugosa, de estrutura poliarca,
apresenta casca esfoliativa em semi-circulos e súber pluriestratificado com paredes anticlinais coinciden-
tes. O parênquima possui idioblastos com drusas, cristais prismáticos e grãos de areia. Constatou-se a pre-
sença de mucilagens nos raios intraxilemáticos, cardioativos no cilindro central e alcalóides no córtex e ci-
lindro central. 
SUMMARY. The morpho-anatomical analysis of the root of Waltheria douradinha St. Hil. was realized, estab-
lishing parameters in the botanical quality control of the drug. The axial and rugose root, of polyarc structure,
presents exfoliative bark in semicircle and multiseriate suber with anticlinals coincident walls. The parenchyma
presents idioblasts with druses, prismatic crystals of calcium oxalate and grains of sand. It was verified the pres-
ence of mucilage in the rays of xylem, cardiac glycosides in the central cylinder and alkaloids in the cortex and
central cylinder.

INTRODUÇÃO
O gênero Waltheria compreende aproxima-

damente 60 espécies pertencentes à família Ster-
culiaceae. Waltheria douradinha ocorre na
América do Sul (Uruguai, Argentina, Paraguai e
sul do Brasil). É heliófita e seletiva xerófita, ca-
racterística de campos, onde forma pequenos
agrupamentos em solos rochosos e arenosos en-
xutos 1. 

Esta espécie é conhecida na medicina popu-
lar como douradinha-do-campo, sendo utilizada
como cicatrizante, anti-sifilítica e no tratamento
de laringites, bronquites e inflamações na bexi-
ga 2. Estudos químicos realizados com espécies
de Waltheria demonstram principalmente a pre-
sença de alcalóides ciclopeptídicos e quinolono-
nas, compostos com significativa atividade con-
tra bactérias Gram-positivas e fungos o que po-
deria explicar a utilização na medicina popular 3.

Brito 4 assinala a importância da análise mor-
fo-anatômica para o controle de qualidade da
matéria-prima, uma vez que esta análise fornece

parâmetros que contribuem na identificação e
padronização de insumos farmacêuticos, permi-
tindo a diferenciação de adulterantes de drogas
e entre espécies botanicamente próximas. Em
relação a Waltheria douradinha, a padroni-
zação botânica de sua droga (raízes), contribui
para a diagnose da mesma, uma vez que outras
plantas de gêneros e famílias diferentes, como
espécies do gênero Byrsonima (Malpighiaceae),
são tratadas pela denominação de douradinha-
do-campo. 

Waltheria douradinha é um arbusto perene
que alcança 50 cm de altura, com pilosidade
cinzenta e aveludada. Apresenta raiz profunda e
grande parte dos ramos decumbentes. Os caules
são cilíndricos na parte basal, passando a acha-
tados e acanalados na parte superior. As folhas
discolores e concolores, são alternas, curtamen-
te pecioladas, com estípulas lineares persistentes
e limbo ovalado a oblongo de base arredonda-
da, ápice obtuso e margem serreada. A venação
apresenta linhas proeminentes na face abaxial;



114

Hoelzel, S.C. da S.M., A.F. Morel, G.D. Zanetti, M.P. Manfron & C. Schmidt

da base partem 2 pares de nervuras, o principal
segue reto até a metade apical do limbo, parale-
lo aos demais pares laterais. As inflorescências
são terminais, do tipo cincínios compostos den-
sos e globosos. As flores são sésseis, reunidas
em pares, cada uma com 1 bractéola e 1 bráctea
oposta, bífida ou trífida. As sépalas são soldadas
até a metade, com face externa densamente pu-
bescente e dentes triangulares. As pétalas espa-
tuladas são amarelas. O tubo estaminal possui
filamentos soldados até quase o ápice. O ovário
é obovóide e o estigma laciniado. O fruto é do
tipo cápsula monococa bivalva, obovóide, rode-
ada pelo cálice persistente. A semente obovóide
e lisa, apresenta coloração castanha escura 1,5.

Este trabalho tem como objetivo a análise
morfo-anatômica da raiz, visando o estabeleci-
mento de parâmetros diagnósticos que permi-
tem a padronização botânica da droga para a in-
dústria farmacêutica de fitoterápicos.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Waltheria douradinha foi coletada no muni-

cípio de São Pedro/RS - Brasil, conforme regis-
tra a exsicata SMDB 8073, na Universidade Fe-
deral de Santa Maria. A análise morfológica da
raiz foi efetuada por estereomicroscópio, segun-
do Oliveira & Akisue 6 e Gattuso & Gattuso 7. A
análise anatômica foi realizada com a região
mediana-apical de raízes, fixadas e conservadas

em álcool etílico 70%. O material foi previamen-
te desidratado em série etílica ascendente de 70
a 96° GL e incluídos em blocos de hidroximetil-
metacrilato, segundo Gerrits & Smidt 8 e Ruetze
& Schimitt 9. Os cortes transversais do material
incluído foram obtidos em micrótomo rotativo,
com 4 (m de espessura. O corante utilizado foi
o azul de toluidina 1%, conforme Gerlach 10, fi-
xado com bálsamo sintético entellan. Para a
análise histoquímica, foram montadas lâminas
semi-permanentes com secções transversais da
raiz, de exemplares mantidos a fresco, em rea-
gentes específicos de coloração ou precipitação,
conforme Costa 11 e Gattuso & Gattuso 7. Todas
as lâminas foram registradas por fotografias obti-
das em microscópio com câmara digital (Nicon
Eclipse E-400). As análises macroscópica, mi-
croscópica e organoléptica da droga em pó fo-
ram obtidas conforme Oliveira et al. 12, as nor-
mas da OMS 13 e Gattuso & Gattuso 7.

RESULTADOS
Caracterização Morfológica

A raiz de coloração marrom escuro é do tipo
axial as poucas ramificações quando ocorrem
aparecem na parte superior. O diâmetro dificil-
mente ultrapassa 3 cm e o comprimento médio
é de 30 cm. Apresenta caracteristicamente rugo-
sidades por toda a superfície, assim como uma
angulosidade de 30( na região mediana-inferior,
conforme mostra a Fig. 1.

Figura 1. Aspecto geral (a) e detalhe (b) da raiz de Waltheria douradinha.
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Caracterização Microscópica
A raiz, de casca esfoliativa, característicamen-

te em semicírculo, possui estrutura poliarca.
Apresenta restos de epiderme e um súber plu-
riestratificado de aproximadamente 20 camadas
de células achatadas e sobrepostas, caracteriza-
do pelas paredes anticlinais coincidentes (Fig.
2). Em seqüência segue o felogênio e a feloder-
me com 4 a 8 camadas. O parênquima cortical
está constituído por células justapostas, de pare-
de periclinal maior que a anticlinal, e ricas em
amido. 

Figura 2. Secção transversal da região cortical da raiz
de Waltheria douradinha: 1) súber; 2) feloderma, 3)
parênquima cortical (aumento 40X).

No parênquima ocorrem idioblastos com
drusas e cristais prismáticos, isolados ou em pe-
quenos grupos, de forma concêntrica, nas pri-
meiras camadas ou profundamente entre os
raios parenquimáticos. Entre estas duas regiões,
no parênquima junto às fibras esclerenquimáti-
cas que ocorrem próximo ao floema, tem-se a
presença de drusas, cristais prismáticos e areias
cristalinas (Fig. 3). 

Figura 3. Idioblastos contendo cristais prismáticos (a) e drusas (b) na região cortical (aumento 40X).

Observam-se pequenos grupos de fibras es-
clerenquimáticas distribuídas em 2 a 3 regiões
do córtex, dispostos concentricamente e de for-
ma descontínua, ao redor do cilindro central,
unidos por uma rede de células mucilaginosas.
Destacam-se ainda, grupos maiores de fibras,
por entre os raios parenquimáticos próximos ao
floema.

Na região central o xilema forma um cilindro
maciço, onde as células que acompanham os
elementos de vaso apresentam reforços de ligni-
na. A partir dessa estrutura tem-se uma confor-
mação estrelar com o floema estratificado e cé-
lulas parenquimáticas de paredes periclinais e
anticlinais de tamanho aproximadamente igual.
Os espaços existentes entre essa estrutura estre-
lar é preenchido pelos raios intraxilemáticos,
com células parenquimáticas de paredes pericli-
nais maiores que as anticlinais (Figura 4 e 5). 

Figura 4. Secção transversal da raiz de Waltheria
douradinha- região do cilindro central; 1)raio intraxi-
lemático; 2) xilema; 3) floema.



116

Hoelzel, S.C. da S.M., A.F. Morel, G.D. Zanetti, M.P. Manfron & C. Schmidt

Caracterização Macro, Microscópica
e Organoléptica da Droga em Pó

O pó é de sabor acre e adstringente, apre-
senta um odor inespecífico, é moderadamente
grosso, heterogêneo, de cor marrom, predomi-
nantemente marrom escura sobre a clara. Carac-
teriza-se principalmente pelas fraturas com 4 ou

Figura 5. Secção transversal da raiz de Waltheria
douradinha, região medular; 1) xilema, 2) esclerên-
quima.

5 lados, ângulos de 45° e bordos retos, irregula-
res e com poucas reentrâncias. Apresenta super-
fície áspera, glabra, rugosa e de consistência du-
ra. 

Na série de tâmis, 30% do pó permaneceu
em malha de 500 µm, caracterizando-se pelas
fraturas retangulares, bordos retos e irregularida-
des nas regiões de menor superfície, de colo-
ração palha, superfície estriada e consistência
dura. 

Microscopicamente, as fraturas do pó pos-
suem as mesmas características histológicas des-
critas acima, salientando-se a presença de oxala-
to de cálcio, floema estratificado, fibras escle-
renquimáticas em pequenos grupos e restos de
parênquima com meatos.

Análise Histoquímica
Pela análise histoquímica verificou-se que

apenas os taninos, saponinas e alcalóides en-
contram-se em todas as regiões da raiz, os ou-
tros grupos de constituintes químicos estão em
regiões específicas do córtex ou do cilindro cen-
tral, conforme Tabela 1.

Constituintes analisados Localização histológica na raiz

Alcalóides No súber, no córtex e cilindro central 

Amido No parênquima cortical 

Antracenosídeos Não foi evidenciado.

Antocianinas Não foi evidenciado.

Cardiotônicos Cilindro central em grandes quantidades 

Flavonóides Próximos a epiderme 

Mucilagens No córtex e raios intraxilemáticos 

Óleos Fixos e Voláteis Nas camadas subjacentes a epiderme e profundamente no cilindro central 

Saponinas Em todas as regiões 

Taninos Em todas as regiões 

Tabela 1. Localização histológica dos principais constituintes químicos de Waltheria douradinha St. Hil.

DISCUSSÃO
As rugosidades e angulosidades da raiz são

características marcantes para a espécie, confe-
rindo com outros gêneros da família, como Bra-
chichiiton. Para a família Sterculiaceae, confor-
me Metcalfe & Chalk 14, o floema é característi-
camente estriado e no parênquima ocorrem
grandes espaços intracelulares. Assim é que, de
um modo geral a espécie estudada não foge ao
padrão descrito, porém em Waltheria douradin-
ha, o parênquima com meatos e cristais de oxa-
lato de cálcio na forma de drusas, grãos de
areias e cristais prismáticos, o esclerênquima

distribuído em grupos de fibras, pelo córtex e a
disposição do súber, são características utéis co-
mo parâmetros na diagnose botânica da droga. 

A análise histoquímica é baseada em reações
químicas cromáticas ou de precipitação entre os
reagentes específicos e os constituintes celulares
presentes na droga. As reações histoquímicas
permitem a caracterização de certos grupos de
constituintes químicos. São auxiliares na identifi-
cação de estruturas microscópicas e úteis na
comprovação da autenticidade da droga em es-
tudo 15. Segundo Metcalfe & Chalk 14 as espécies
de Sterculiaceae são ricas em mucilagem, o que
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pode ser comprovado com as raízes da W. dou-
radinha, porém alcalóides são os constituíntes
em maior destaque. Os cardioativos ficaram ca-
racterizados junto ao cilindro central pela utili-
zação do reativo de Kelle-Killiane, que caracteri-
za o anel esteroidal desses compostos 16.

A droga mesmo quando sob a forma de pó,
pode ser padronizada botanicamente e identifi-
cada em laboratório, conforme Jorge & Mark-
man 17, através das microestruturas característi-
cas. Najera et al. 18, por exemplo, padronizaram
o pó do ginseng coreano e americano, e pela
comparação entre diferentes amostras comer-
ciais com o padrão inferiram sobre a qualidade
dos mesmos. Amat 19, estudando os caracteres

histofoliares de Ilex paraguariensis chegou a
conclusões que permitiram a identificação do
pó desta espécie e de Mandigifera indica, plan-
ta utilizada para adulterações. 

Na padronização da droga em pó de W.
douradinha, o sabor, as fraturas rugosas, de
poucas reentrâncias, bem como as característi-
cas do floema e parênquima são relevantes. As
características macroscópicas também são úteis,
conforme Farias et al. 20, como indicativos de
boa desidratação, conservação e armazenamen-
to da droga, o que foi constatado pela mesma
análise, permitindo inferir que a mesma não so-
freu ataques de insetos e fungos.
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