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RESUMO. Várias espécies do gênero Bauhinia L. apresentam folhas caracteristicamente bilobadas, o que
lhes confere o nome comum de pata-de-vaca. Entre elas, encontra-se B. variegata L., de origem asiática e
amplamente cultivada pelo aspecto ornamental. Na medicina popular, a exemplo de outras patas-de-vaca,
essa espécie é empregada como antiinflamatório, diurético e hipoglicemiante. Esta investigação teve por
objetivo realizar a diagnose morfoanatômica de folha e caule de B. variegata, contribuindo para a identifi-
cação macro e microscópica no controle de qualidade farmacognóstico, e comparar os caracteres morfoló-
gicos entre exemplares de região subtropical e de cerrado. As amostras foram preparadas de acordo com
microtécnicas usuais para análise fotônica e de varredura. Em ambos os exemplares, a folha é anfiestomá-
tica, com predominância de estômatos paracíticos. A epiderme é unisseriada e recoberta por cutícula es-
triada e placas de cera epicuticular. Tricomas tectores, uni e pluricelulares, revestidos por cutícula granu-
losa estão presentes. O mesofilo tende a homogêneo em paliçada e a nervura central possui um feixe vascu-
lar colateral em arco aberto, circundado por bainha esclerenquimática. O caule jovem apresenta epiderme
unisseriada, colênquima anelar-angular, parênquima cortical, bainha esclerenquimática, um cilindro floe-
mático externo ao xilemático e medula parenquimática. Idioblastos cristalíferos ou contendo compostos fe-
nólicos são encontrados na folha e no caule. De um modo geral, os caracteres morfoanatômicos observados
nos exemplares de região subtropical são semelhantes aos de cerrado, exceto pela maior freqüência de
idioblastos com compostos fenólicos nos primeiros.
SUMMARY. “Bauhinia variegata: Morpho-anatomical Diagnosis and Comparative Analysis between Samples
from Distinct Climate Regions”. Several species from the genus Bauhinia L. have peculiar bilobate leaves, which
render the common name pata-de-vaca (cow’s hoof). Among them, it is found B. variegata L., from Asian origin
and extensively grown as ornamental. In folk medicine, as other allied representatives, this species is used as an-
ti-inflammatory, diuretic and hypoglycemic agent. This investigation has aimed to carry out the morpho-anatom-
ical diagnosis of the leaf and stem of B. variegata, contributing to macro and microscopic identification for the
pharmacognostic quality control, and compare the morphological characters between samples from subtropical
and cerrado regions. The samples were prepared according to standard light and scanning microtechniques. In
both samples, the leaf is amphistomatic, having predominantly paracytic stomata. The epidermis is uniseriate and
coated with striate cuticle and epicuticular wax plates. Non-glandular trichomes, uni- and multicellular, coated
with granular cuticle are present. The mesophyll tends to be palisade homogeneous and the midrib has a collater-
al vascular bundle in open arc, encircled by a sclerenchymatic sheath. The young stem shows uniseriate epider-
mis, annular-angular collenchyma, cortical parenchyma, a phloem cylinder external to the xylem one, and
parenchymatic pith. Idioblasts having crystals or phenolic compounds are found in the leaf and stem. In general,
the morpho-anatomical characters observed in samples from the subtropical region are similar to those from the
cerrado, except for the higher frequency of phenolic idioblasts found in the former.

INTRODUÇÃO
O gênero Bauhinia L. (Fabaceae-Caesalpi-

nioideae) é de ocorrência pantropical, compre-
ende cerca de 250-300 espécies e consiste de ár-
vores, arbustos e trepadeiras 1, que possuem em
geral folhas bilobadas, aparentemente simples,

em razão do concrescimento parcial de dois fo-
líolos 2. Pelo fato dessas folhas apresentarem
uma morfologia peculiar, muitas espécies de
Bauhinia são  denominadas  pata-de-vaca  ou
unha-de-vaca, a exemplo de B. forficata Link,
B. variegata L., B. forficata Link subsp. pruinosa
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(Vogel) Fortunato & Wunderlin (sinonímia B.
candicans Benth.), B. cheilantha (Bong.)
Steud., B. unguiculata Baker 3, B. holophylla
(Bong.) Steud. 4 e B. blakeana Dunn 5, empre-
gadas indistintamente na medicina popular co-
mo hipoglicemiante, diurético e antiinflamatório. 

Diversas investigações fitoquímicas têm iden-
tificado flavonóides, taninos, alcalóides, esterói-
des, naftoquinonas e sesquiterpenóides no gê-
nero 1,6-10. Com relação a B. variegata (Fig. 1A),
árvore de origem asiática 10, amplamente culti-
vada no Brasil pelo aspecto ornamental, os fla-
vonóides constituem um grupo químico de inte-
resse 11-13. Ensaios farmacológicos conduzidos
com extratos dessa espécie têm comprovado as
atividades antiinflamatória 13, antiulcerogênica
14, antimicrobiana 15, antiviral 16, citotóxica 17 e
antitumoral 18.

Figura 1. Bauhinia variegata L., exemplar de região
subtropical: A. aspecto geral; B. detalhe de ramo api-
cal vegetativo; C. pormenor de folha bilobada e flor.
Barra = 2 cm.

Em virtude dos promissores resultados far-
macológicos que vêm sendo obtidos com B. va-
riegata e face ao limitado conhecimento que se
tem sobre essa planta medicinal, esta investi-
gação teve por objetivo realizar a diagnose mor-
foanatômica de folha e caule, contribuindo para
a identificação macro e microscópica do mate-
rial vegetal no controle de qualidade farmacog-
nóstico. Adicionalmente, para avaliar a influên-
cia de ambientes climáticos distintos no desen-
volvimento estrutural dessa espécie exótica, esta
análise comparou os caracteres morfoanatômi-
cos de exemplares de B. variegata cultivados
em região subtropical e de cerrado. A primeira
região se caracteriza por apresentar chuvas
constantes, verões amenos e invernos relativa-
mente frios, enquanto que no cerrado predomi-
na o clima tropical sazonal, com invernos secos.

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal

Amostras de exemplares de B. variegata cul-
tivados em região subtropical foram coletadas
em Curitiba-PR, município da Região Sul do
Brasil (coordenadas de 25° 26’ S e 49° 14’ W, al-
titude de 930 m, temperatura média anual de 16
°C, índice pluviométrico médio anual de 1500
mm), em novembro de 2005. O material vegetal
proveniente de área do cerrado foi obtido de re-
presentantes cultivados em Caldas Novas-GO,
cidade localizada na Região Centro-Oeste do te-
rritório brasileiro (coordenadas de 17° 44’ S e
48° 37’ W, altitude de 680 m, temperatura média
anual de 23 °C, índice pluviométrico médio
anual de 1200 mm), em junho de 2004. Ambos
os materiais floridos foram identificados por ta-
xonomista como equivalentes à exsicata regis-
trada como MBM 241604 no Herbário do Museu
Botânico Municipal de Curitiba.

Metodologia
Os aspectos da morfologia foliar externa fo-

ram descritos com base na classificação de Hic-
key 19. Para o estudo anatômico, folhas desen-
volvidas e ramos apicais foram fixados em FAA
70 20, que posteriormente foi substituído por
etanol a 70 % 21. Estudaram-se o terço inferior
da lâmina foliar, o pecíolo e fragmentos de cau-
le jovem, entre 2 e 5 cm do ápice caulinar, a
partir de seccionamentos transversais e longitu-
dinais, à mão livre. Os cortes foram corados
com azul de astra e fucsina básica 22 ou subme-
tidos a testes microquímicos usuais, tais como:
lugol para amido 21, FeCl3 para compostos fenó-
licos 20, Sudam III para substâncias lipofílicas 23,
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floroglucina clorídrica para lignina 24 e H2SO4

para cristais 25.
A análise da superfície foliar por microscopia

eletrônica de varredura (MEV) 26 foi realizada
com fragmentos de folhas fixadas, que foram
desidratados em série etanólica crescente e pelo
ponto crítico de CO2, metalizados com ouro e
examinados em alto vácuo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um modo geral, os resultados morfoa-

natômicos observados nos exemplares de B. va-
riegata de região subtropical e de cerrado são
semelhantes. Com relação à morfologia externa,
em ambos os exemplares as folhas são alternas
e coriáceas, com 3-8 cm de comprimento e 4-9
cm de largura. São formadas de dois lobos de
ápice arredondado e fusionados até pouco mais
de 3/4 da lâmina foliar (Figs. 1B, 1C). Possuem
pequeno mucron no ponto de divergência dos
lobos, base arredondada a cordata, margem lisa
e pecíolo de 1-4 cm de comprimento. Distin-
guem-se cerca de onze nervuras, originárias de
um ponto único e que formam arcos convergen-
tes em direção ao ápice foliar, tipicamente de
nervação campilódroma. 

Espécies Características Diagrama
gerais foliar

B. variegata
árvore

(pata-de-vaca)

B. forficata árvore
(pata-de-vaca) 3 com

espinhos

B. forficata subsp. árvore
pruinosa com
(pata-de-vaca) 3 espinhos

B. unguiculata
árvore

(pata-de-vaca) 3

B. cheilantha
árvore

(pata-de-vaca) 3

B. microstachya arbusto
(escada-de-macaco) 28 trepador com

gavinhas

Tabela 1. Aspectos morfológicos externos de espécies
de Bauhinia: B. variegata, B. forficata, B. forficata
subsp. pruinosa, B. unguiculata, B. cheilantha e B.
microstachya.

Embora esses aspectos sejam compatíveis
com as espécies conhecidas como pata-de-vaca,
algumas características apresentadas por B. va-
riegata revelam-se de importância diagnóstica.
De acordo com as informações constantes da
Tabela 1, a espécie em estudo apresenta folhas
cujos lobos têm ápice nitidamente arredondado,
o que difere dos ápices agudos de B. forficata e
B. unguiculata, tomando-se por base a ilus-
tração dos ramos foliares apresentada por Lo-
renzi & Matos 3. Segundo esses mesmos autores,
em B. forficata subsp. pruinosa (= B. candi-
cans) o ápice dos lobos é obtuso e, embora B.
cheilantha possua lobos mais arredondados, o
concrescimento destes é comparativamente me-
nor do que em B. variegata. De acordo com Mi-
yake et al. 27, B. forficata possui folhas membra-
náceas e estípulas que lembram espinhos, em
contraste ao observado neste trabalho. Compa-
rando-se com B. microstachya (Raddi) J.F.
Macbr., denominada de escada-de-macaco devi-
do ao hábito arbustivo trepador, esta difere por
possuir folhas bilobadas, de ápice que varia de
agudo a obtuso 28. Com relação ao tipo de ve-
nação descrito neste estudo, classificação con-

Figura 2. Bauhinia variegata L., exemplar de cerra-
do. Folha: A, B. microscopia eletrônica de varredura,
mostrando estômato na face abaxial da epiderme e
detalhe das placas de cera epicuticular, respectiva-
mente; es: estômato. Barra = 10 µm (A), 2 µm (B).
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cordante foi relatada por Seetharam & Kotresha
29 para a mesma espécie.

Em referência à anatomia de ambos os
exemplares, na lâmina foliar, o sistema de re-
vestimento é recoberto por cutícula delgada e
levemente estriada e por pequenas placas de
cera epicuticular dispostas perpendicularmente
à superfície (Figs. 2A, 2B). Na opinião de Barth-
lott 30, embora a deposição de cera na superfície
vegetal seja usual e tenha papel funcional e
ecológico, camadas espessas ou projeções são
incomuns. Estas têm composição química varia-
da e podem assumir ultra-estruturas diversas.
Entre os padrões de orientação e agregação
conhecidos, as placas são consideradas um dos
tipos de relevância sistemática, podendo ser
úteis na caracterização de grupos. 

Em vista frontal, as células da epiderme
apresentam formato praticamente poligonal
(Figs. 3A, 3B). A folha é anfiestomática, haven-
do predominância de estômatos do tipo paracíti-
co (Fig. 3A) e ocorrência de alguns anomocíti-
cos. As células-guarda, em secção transversal,
estão inseridas no mesmo nível das células cir-
cunvizinhas (Fig. 6B), embora pelo aspecto pa-
piloso destas pareçam estar em leve depressão.
Tricomas tectores (Fig. 3B), uni ou pluricelula-
res (duas a oito células em série única), eretos
ou ocasionalmente curvos, de ponta aguda, pa-

Figura 3. Bauhinia variegata L., exemplar de cerra-
do. Folha, em vista frontal: A. face adaxial da epider-
me; B. face abaxial da epiderme, indicando tricomas
tectores. es: estômato, tt: tricoma tector. Barra = 20
µm.

Figura 4. Bauhinia variegata L., exemplar de cerra-
do. Folha, em secção transversal. A. parte da região
internervural e nervura central. B. nervura lateral e
parte da região internervural. C. pormenor do mesofi-
lo e de um feixe vascular. be: bainha esclerenquimá-
tica, cf: idioblasto com conteúdo fenólico, dr: drusa,
eb: extensão de bainha, ep: epiderme, es: estômato,
fx: feixe vascular, pp: parênquima paliçádico, pr:
prisma. Barra = 50 µm (A, B), 20 µm (C).
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redes espessadas e revestidos por cutícula gra-
nulosa ocorrem com maior freqüência na face
abaxial. A epiderme é uniestratificada e a pare-
de periclinal externa das células da superfície
abaxial é convexa (Figs. 4C, 6B). O mesofilo
tende a ser homogêneo em paliçada, sendo que
as células estreitas e alongadas junto à face su-
perior progressivamente tornam-se mais curtas e
largas em direção à superfície oposta (Figs. 4C,
6B). Feixes vasculares colaterais percorrem o
clorênquima, sendo os de pequeno porte cir-
cundados por bainha esclerenquimática, a qual
forma extensão de bainha nos de médio porte
(Figs. 4B, 4C, 6B).

Comparativamente a outras Bauhinia cuja
anatomia foi investigada (Tabela 2), B. forficata
difere da espécie em estudo devido à presença
de tricomas glandulares, além dos tectores 27,31.
Esses anexos epidérmicos secretores e mesofilo
dorsiventral são relatados em B. blakeana 5 e B.
holophylla 4. Para Albuquerque et al. 32, B. pur-
purea Wall. e B. monandra Kurz também apre-
sentam mesofilo dorsiventral. Em B. microstachya
a folha é hipoestomática, as células epidérmicas
têm contorno sinuoso em vista frontal, os trico-
mas tectores são unicelulares e o mesofilo é
dorsiventral 28. Segundo Smith et al. 33 e Vogel-
mann et al. 34, esse tipo de mesofilo aumenta a
eficiência na absorção luminosa, na medida em
que o parênquima paliçádico propaga luz para
as camadas mais profundas do clorênquima e o
esponjoso a reflete no interior da folha, intensi-
ficando a captação de fótons pelos cloroplastos.

Figura 5. Bauhinia variegata L., exemplar de cerra-
do. Folha: pormenor do feixe vascular colateral da
nervura central, em secção transversal. be: bainha es-
clerenquimática, cf: idioblasto com conteúdo fenóli-
co, fl: floema, xi: xilema. Barra = 10 µm

Por outro lado, espécies submetidas à maior in-
cidência luminosa tendem à simetria fotosintéti-
ca, ou seja, apresentam parênquima paliçádico
em ambas as superfícies e são anfiestomáticas,
como o verificado em B. variegata.

A nervura central, em secção transversal, re-
vela contorno aproximadamente plano-convexo
(Figs. 4A, 6A). Ocorre colênquima anelar-angu-
lar subjacente à epiderme e um feixe vascular
colateral, em arco aberto e envolto por bainha
esclerenquimática, está presente (Figs. 5, 7).
Descrição semelhante foi relatada para B. forfi-
cata por Miyake et al. 27 e Oliveira et al. 31, e
para B. purpurea e B. monandra por Albuquer-
que et al. 32.

Figura 6. Bauhinia variegata L., exemplar de região
subtropical. Folha, em secção transversal: A. nervura
central; B. pormenor do mesofilo e de um feixe vas-
cular com extensão de bainha. be: bainha escleren-
quimática, cf: idioblasto com conteúdo fenólico, eb:
extensão de bainha, ep: epiderme, es: estômato, fx:
feixe vascular, pf: parênquima fundamental, pp:
parênquima paliçádico, pr: prisma, tt: tricoma tector.
Barra = 50 µm (A), 20 µm (B).
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O pecíolo é plano a levemente côncavo na
superfície adaxial e convexo no lado oposto
(Fig. 8). Na porção peciolar próxima ao caule,
encontram-se vários feixes vasculares colaterais
em arranjo circular, envoltos por bainha escle-

Espécies Tricomas Estômatos Mesofilo Cristais

B. variegata tector uni / pluri ad / ab; parac / anomoc homogêneo em paliçada drusa
prisma

B. forficata (Miyake tector uni / pluri ad / ab; parac homogêneo em paliçada drusa
et al. 27; Oliveira et al. 31)glandular prisma

B. blakeana tector uni / pluri ad / ab; parac / anomoc dorsiventral drusa
(Ferreira et al. 5) glandular prisma

B. holophylla tector ad / ab     - dorsiventral -
(Bicalho et al. 4) pluriglandular

B. purpurea tector uni / pluri ad / ab; parac / anisoc/ dorsiventral drusa
(Albuquerque 32) anomoc prisma

B. monandra tector uni / pluri ad / ab parac / anomoc dorsiventral drusa
(Albuquerque et al. 32) prisma

B. microstachya tector uni ab ; parac / anomoc dorsiventral prisma
(Duarte & Debur 28)

Tabela 2. Caracteres anatômicos de folha de espécies de Bauhinia: B. variegata, B. forficata, B. blakeana, B.
holophylla, B. purpurea, B. monandra e B. microstachya. ab: face abaxial da epiderme, ad: face adaxial da epi-
derme, anisoc : anisocítico, anomoc: anomocítico, parac: paracítico, pluri: pluricelular, uni: unicelular.

Figura 7. Bauhinia variegata L., exemplar de região
subtropical. Folha: detalhe do feixe vascular colateral
da nervura central, em secção transversal. be: bainha
esclerenquimática, cf: idioblasto com conteúdo fenó-
lico, fl: floema, xi: xilema. Barra = 20 µm.

Figura 8. Bauhinia variegata L., exemplar de cerra-
do. Folha, em secção transversal: porção peciolar
próxima do caule. be: bainha esclerenquimática, co:
colênquima, fx: feixe vascular, pf: parênquima funda-
mental. Barra = 100 µm.

renquimática, além de um feixe em posição
central e dois outros junto à face adaxial, estes
exibindo também bainha esclerenquimática (Fig.
8). Na porção peciolar próxima da lâmina foliar,
os feixes vasculares tendem a se dispor em arco
fechado e são envoltos por bainha esclerenqui-
mática. Ocorrem dois feixes acessórios do tipo
colateral junto à face adaxial. 
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Idioblastos apresentando prismas e drusas de
oxalato de cálcio, bem como contendo compos-
tos fenólicos são encontrados no mesofilo (Figs.
4C, 6B), na nervura central (Figs. 5, 6A, 7) e no
pecíolo, preferentemente ao redor dos feixes
vasculares. Como característica diferencial ob-
servada entre os dois exemplares estudados, na-
queles provenientes de região subtropical a fre-
qüência de idioblastos com conteúdo fenólico é
visualmente maior que nos de cerrado. As

Figura 9. Bauhinia variegata L., exemplar de cerra-
do. Caule, em secção transversal: A. aspecto geral da
organização caulinar; B. detalhe de epiderme, região
cortical e floema; be: bainha esclerenquimática, cf:
idioblasto com conteúdo fenólico, co: colênquima,
cx: córtex, ep: epiderme, fl: floema, me: medula, pc:
parênquima cortical. xi: xilema. Barra = 100 µm (A),
80 µm (B). Figura 10. Bauhinia variegata L., exemplar de região

subtropical. Caule, em secção transversal. A: organi-
zação caulinar geral. B: pormenor de epiderme,
colênquima e bainha esclerenquimática. be: bainha
esclerenquimática, cf: idioblasto com conteúdo fenó-
lico, co: colênquima, cx: córtex, ep: epiderme, fl: flo-
ema, me: medula, pc: parênquima cortical, pr: pris-
ma, xi: xilema. Barra = 50 µm

substâncias fenólicas detectadas na reação com
FeCl3 compreendem principalmente flavonóides
e taninos, ambos considerados compostos de
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defesa vegetal. A síntese desses metabólitos se-
cundários e a esclerofilia são respostas ativas de
plantas sujeitas a estresse ambiental, como seca,
concentração baixa de nutrientes e radiação ul-
travioleta 35. Para Hollósy 36, os flavonóides são
filtros fotoestáveis, que interceptam os raios ul-
travioleta B, deletérios ao DNA e aos processos
fisiológicos. Por outro lado, os taninos apresen-
tam ação antimicrobiana, inibindo a invasão te-
cidual por microrganismos 37,38, e são redutores
de digestibilidade, afastando predadores herbí-
voros 7.

Levando-se em conta o conjunto dos aspec-
tos anatômicos foliares observados neste traba-
lho e o relato apresentado por Albuquerque et
al. 32 para a mesma espécie, as informações es-
truturais são coincidentes, excetuando-se o me-
sofilo dorsiventral descrito por esses autores
que difere do homogêneo em paliçada encon-
trado em B. variegata.

Em se tratando de caracteres caulinares, em
ambos os exemplares o caule jovem possui
secção transversal circular e é revestido por uma
epiderme unisseriada (Figs. 9B, 10B), que apre-
senta  tricomas  tectores  semelhantes  aos  da
folha. O felogênio tem instalação superficial. Na
seqüência, ocorrem algumas camadas de colên-
quima anelar-angular, sendo que nas mais inter-
nas algumas células podem apresentar paredes
colabadas (Fig. 9B), e vários estratos de parên-
quima cortical (Figs. 9B, 10B), contendo cloro-
plastos e amiloplastos. Uma bainha esclerenqui-
mática (Figs. 9A, 9B, 10A, 10B), constituída na
sua maioria de fibras e de poucas células pétre-
as, envolve o sistema vascular. Este é formado
de um cilindro floemático externo ao xilemático,
ambos apresentando raios estreitos (Figs. 9A,
10A). Em meio aos elementos crivados e células
parenquimáticas, são encontrados grupamentos
de fibras no floema. O xilema é totalmente lig-
nificado e os elementos traqueais se dispõem
isoladamente ou em pequenas fileiras (Figs. 9A,
10A). A medula consiste de células parenquimá-
ticas (Figs. 9A, 10A), gradualmente maiores em
direção ao centro. Essas características seguem o
padrão de Caesalpinioideae, de acordo com
Metcalfe & Chalk 39. A título de comparação
com B. microstachya, a organização caulinar atí-
pica dessa trepadeira difere de B. variegata, em
razão do crescimento irregular do câmbio vas-
cular, que é mais ativo em lados opostos 28, o
que favorece a condução e a flexibilidade em
lianas 40.

Ocorrem numerosos idioblastos contendo
cristais de oxalato de cálcio na forma de prisma

(Fig. 10B) e drusa, bem como com conteúdo fe-
nólico (Figs. 9B, 10A, 10B). Os idioblastos cris-
talíferos predominam no córtex e os fenólicos
concentram-se no córtex, no floema e na medu-
la. De modo semelhante à folha, o maior núme-
ro de idioblastos fenólicos nos exemplares culti-
vados em região subtropical é a característica di-
ferencial comparativamente aos cultivados em
cerrado. 

CONCLUSÕES
Os caracteres morfoanatômicos dos exempla-

res de B. variegata provenientes de região sub-
tropical e de cerrado são semelhantes, exceto
pela maior freqüência de idioblastos com conte-
údo fenólico naqueles de região subtropical. Es-
sa característica diferencial provavelmente ocor-
re em resposta ativa ao estresse ambiental, uma
vez que os compostos fenólicos, que compreen-
dem flavonóides e taninos, são considerados de-
fesas químicas. Com relação a outras Bauhinia,
os caracteres morfológicos externos permitem a
distinção de B. variegata das outras patas-de-va-
ca mencionadas, além de as informações anatô-
micas contribuírem para diferenciá-las.
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