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Anatomia dos Órgãos Vegetativos de Vernonia brasiliana (L.) Druce 1

INTRODUÇÃO
A família Asteraceae é encontrada na Améri-

ca do Sul, principalmente no Brasil, Bolívia e
Venezuela 1-3, apresentando cerca de 1535 gêne-
ros e, aproximadamente, 23000 espécies 4,5. Para
o Brasil são referenciados cerca de 180 gêneros
6 e, aproximadamente, 900 espécies de Verno-
nia 7, amplamente distribuídos em toda a região
norte e nordeste. Seus representantes ocorrem
como ervas, arbustos e rastejantes 8. 

Vernonia brasiliana (L.) Druce é vulgarmen-
te conhecida como assa-peixe, assa - peixe pre-
to, assa-peixe roxo, pau de múquem, pau de
muqueca e manjericão de cavalo 9. Esta espécie
se destaca por sua ação antioxidante 10, tendo
sido extensivamente estudada, principalmente
devido à presença de alguns flavonóides capa-
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RESUMO. Descrições anatômicas de raiz, caule e folha de Vernonia brasiliana (L.) Druce foram realizadas
em cortes transversais e paradérmicos, à mão livre, corados com safranina/azul de astra. Todas as análises
foram feitas em imagens digitais sob microscópio ótico pré-calibrado. A espécie apresentou tricomas não-
glandulares em forma da letra T, distribuídos por toda a planta, principalmente na epiderme inferior das
folhas. Alguns tricomas capitados foram observados na epiderme inferior das folhas. O caule apresentou
estrutura do tipo eustele com feixes vasculares colaterais de tamanhos variados. Na raiz, os feixes vascula-
res colaterais estavam circundados por uma faixa descontínua de fibras agrupadas. A região medular
apresentou células com as menores dimensões na posição central.
SUMMARY. “Anatomy of The Vegetative Organs of Vernonia Brasiliana (L.) Druce”. Anatomical descriptions
of root, stem and leaf of Vernonia brasiliana (L.) Druce were made. Transversal and paradermal free-hand sec-
tions of fresh material were stained with safranin/astra blue. The analysis was done in digital images under a pre-
calibrated light microscope. Non-glandular two-arms T-shaped trichomes were found in the whole plant, mainly
in the lower epidermis of the leaves. Some capitate trichomes in the lower epidermis of the leaves were observed.
The stem showed collateral vascular bundles of different sizes. In root, the vascular bundles were collateral with
a discontinuous band of clustered fiber cells. The pith region showed smaller parenchyma cells in the central po-
sition.

zes de exterminar o Trypanosoma cruzi 11.
Esta espécie é encontrada erroneamente

identificada como V. scabra Pers em diferentes
herbários, provavelmente como conseqüência
da identificação feita por Baker 12. Uma vez que
esta espécie é amplamente usada na medicina
popular por pessoas mais carentes, uma acurada
identificação é de vital importância para que a
mesma não seja confundida com uma outra
planta que, além de não solucionar um determi-
nado problema, ainda provoque o aparecimento
de outros. O objetivo deste estudo foi investigar
a estrutura anatômica dos órgãos vegetativos de
Vernonia brasiliana (L.) Druce, visando resolver
prováveis problemas na sua identificação ta-
xonômica.
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MATERIAL E MÉTODOS
O material tipo foi depositado no Herbário

IPA (Empresa Pernambucana de Pesquisa Agro-
pecuária), sob o número IPA 59515, identificado
pela Dra. Rita de Cássia Araújo Pereira. Indiví-
duos de V. brasiliana (L.) Druce foram coleta-
dos num fragmento de Floresta Atlântica, locali-
zado no município do Curado, Recife, estado de
Pernambuco, Brasil.

Material fresco de raízes, caule e folhas, in-
cluindo o pecíolo, foram fixados em FAA, por
48 horas 13,14 e corados com safranina e azul de
astra 15. As características anatômicas foram ana-
lisadas em cortes transversais, à mão livre. Epi-
dermes de ambas as superfícies foliares foram
clarificadas com hipoclorito de sódio 30%, neu-
tralizado em água acética 1%, coradas com sa-
franina e azul de astra, montadas em glicerina
50% 13-15 e analisadas sob microscópio precali-
brado (Olympus B071). Todas as análises foram
feitas em imagens digitais, usando o programa
de análise de imagens Image Tool 3.0 16. Os ti-
pos estomáticos foram identificados segundo
Van Cotthem 17.

A descrição morfoanatômica apresentada ba-
seou-se nos critérios e parâmetros utilizados por
Oliveira et al. 18.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vernonia brasiliana (L.) Druce (Fig. 1) é um

arbusto perene variando entre 0,5 e 2,5 m de al-
tura. Caule muito ramificado com ramos de con-
torno circular, verdes a amarronzados e tricomas
abundantes. Folhas alternas, simples e peciola-
das com estípulas persistentes. Pecíolo achata-
do, inserção marginal, biconvexo e base arre-
dondada. Lâmina lanceolada, membranácea,
delgada, margem lisa e nervação peninérvea. O
limbo é de consistência membranácea com al-
gumas espécies apresentando ápice agudo, ge-
ralmente truncado, base arredondada, bordo li-
so com 15-40 mm de comprimento e 10-20 mm
de largura. Flores reunidas em inflorescências
do tipo capítulo, racemiformes e congestas. Co-
loração violácea-pálida.

De modo geral, os caracteres morfológicos
encontrados nesta espécie correspondem àque-
les apresentados para o gênero por Althof 19 e
Nunes 20.

Cortes transversais mostraram raízes de con-
torno perfeitamente circular (Fig. 2A) com re-
vestimento de epiderme simples, seguida por
um parênquima cortical com uma linha descon-
tínua de grupos de fibras em sua porção media-
na. O sistema vascular está composto por qua-

tro feixes colaterais e parênquima medular (Fig.
2B).

As raízes, em vista transversal, mostraram
contorno perfeitamente circular (Fig. 2B) revesti-
das por epiderme simples seguida por parênqui-
ma cortical e uma faixa descontínua de fibras
agrupadas. O sistema vascular é composto por
quatro feixes colaterais e parênquima medular.

O caule apresentou contorno sinuoso, em
vista transversal (Fig. 2C), com revestimento de
epiderme simples contendo tricomas não glan-
dulares. Os tricomas do tipo não-glandular, são
consistidos de um pedúnculo 7-seriado, encima-
do por uma única célula que, em posição trans-
versal, assemelha-se a dois braços, já foram des-
critos previamente para Vernonia 21.

O cilindro central apresentou estrutura do ti-
po eustele com feixes vasculares colaterais
maiores nas margens mais sinuosas e de 3 a 7
feixes vasculares menores entre eles. A medula
está constituída por dois tamanhos de células
parênquimáticas com as menores na posição
central.

A vista transversal do pecíolo mostrou con-
torno côncavo-convexo com feixes vasculares
colaterais, 3 a 5 maiores e 3 a 4 menores. As cé-
lulas epidérmicas, em vista frontal, mostraram
paredes anticlinais levemente sinuosas, em am-
bas as superfícies foliares (Fig. 2,E-F). A epider-
me foliar é simples, uniestratificada e revestida
por uma cutícula delgada, em ambas as superfí-
cies (Fig. 2G). Foram identificados estômatos
anomocíticos (Fig. 2F) na face inferior, situados
ao mesmo nível das demais células epidérmicas.
Pêlos glandulares e não-glandulares estão pre-
sentes em ambas as superfícies foliares, apre-
sentando uma maior densidade na face inferior
(Fig. 2H). Os pêlos não-glandulares (Fig. 2I)
consistiram de um pedúnculo 7-seriado, encima-
do por uma única célula que, em posição trans-
versal, apresenta a forma da letra T. Os pêlos
glandulares capitados (Fig. 2E, seta) apresenta-
ram um pedúnculo unicelular encimado por
uma célula globular.

A nervura principal (Fig. 2D), na porção me-
diana da lâmina foliar, apresentou três feixes
vasculares colaterais de tamanhos similares. O
mesofilo dorsiventral (Fig. 2G) está constituído
de uma camada de parênquima paliçádico sob a
epiderme superior e 4-5 camadas de parênqui-
ma lacunoso.

Em geral, os representantes da família Aste-
raceae apresentam uma ampla variação na es-
trutura anatômica em resposta às condições am-
bientais. A despeito desta ampla variação, os tri-



301

acta farmacéutica bonaerense - vol. 22 n° 4 - año 2003

Figura 1. Vernonia brasiliana (L.) Druce. A. ramo vegetativo; B. ramo florífero; C. inflorescência capítulo;
D. estilopódio; E. brácteas involucrais pilosas; F. receptáculo; G. cipsela.

comas identificados nas Asteraceae poderiam
ser utilizados como caractere diagnóstico 21.

Os tricomas observados em V. brasiliana
apresentaram dois braços desiguais em forma
de T (Fig. 2I), similares aos tricomas encontra-
dos em V. senegalensis Less. 21. Trabalhos ante-
riores destes autores apresentaram característi-
cas semelhantes de diferentes gêneros de Aste-
raceae, contudo essa informação foi restrita a
poucas espécies nesta família sem qualquer re-
ferência à V. brasiliana (L.) Druce.

A literatura disponível é abundante acerca da
existência de tricomas glandulares em indiví-
duos pertencentes ao gênero Vernonia. A
ocorrência de pêlos glandulares capitados no

caule e folhas nesta espécie não foi registrada.
O potencial sistemático desta característica
anatômica parece óbvio, mas a eficiência na sua
aplicação necessitará de observações comparati-
vas entre as diferentes espécies do gênero Ver-
nonia.

Provavelmente, as mais importantes caracte-
rísticas anatômicas que devem ser consideradas
bons descritores e atributos diagnóstico em V.
brasiliana (L.) Druce são: 1) dois tipos de trico-
mas, não-glandular com pedúnculo e dois
braços em forma de T e glandular 1-pedúnculo
e 1-cabeça, abundantes na epiderme foliar infe-
rior, 2) faixa descontínua de fibras agrupadas no
cilindro vascular das raízes, 3) células com dois
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tamanhos no parênquima medular do caule e,
4) contorno fortemente sinuoso com grandes
feixes vasculares nas áreas mais sinuosas.

A grande quantidade de tricomas nas epider-
mes de V. brasiliana está, provavelmente, asso-
ciada com sua atividade medicinal, uma vez que
estas estruturas são o maior reservatório de
substâncias produzidas pelas plantas. Estudos em
plantas medicinais indicam a relevância conside-
rável da presença de pêlos como células de arma-

Figura 2. Vernonia brasiliana (L) Druce. A. pecíolo; B. raiz; C. caule; D. nervura principal;
E. epiderme adaxial com tricoma glandular capitado; F. epiderme abaxial; G. mesofilo; H.
margem foliar; I. tricoma não-glandular.

zenamento. Alguns deles podem armazenar ter-
penóides, derivados de floroglucinol, além de ou-
tros altamente importantes no uso medicinal 22.

Nas células do parênquima radicular e cauli-
nar não foi observado armazenamento de amido
ou outro tipo de material de reserva, provavel-
mente porque esta planta está bem estabelecida
e bem adaptada às condições ambientais onde
ela foi coletada.

Vernonia é um gênero que contém muitas
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espécies e oferece muitas oportunidades para
estudos anatômicos comparativos além da pes-
quisa original de Metcalfe & Chalk 21. Em conse-
qüência de seu uso extensivo pela população e
pela indústria como medicamento, é necessário

examinar estágios sucessivos do desenvolvimen-
to dos órgãos vegetativos, principalmente as fol-
has, em qualquer estudo comparativo de V. bra-
siliana (L.) Druce.
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