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RESUMO. Foram determinados parâmetros morfo-anatômicos por análises macro e microscópicas das
folhas de Luehea divaricata Mart., planta reconhecida tradicionalmente como medicinal, objetivando sua
diagnose como insumo farmacêutico. Macroscopicamente a folha é discolor, com margem serrilhada e
com três nervuras principais desde a base. Quando desidratada apresenta os bordos enrolados sobre a
nervura principal. Microscopicamente, a presença de cristais de oxalato de cálcio na forma de drusas e
monocristais prismáticos, de células mucilaginosas, de bainhas vasculares com extensões que ocasionam
partições transversais do mesofilo face a face e parênquima esponjoso com células braciformes, são carac-
terísticas significativas no controle botânico de qualidade desta espécie para a indústria farmacêutica,
quando analisadas em conjunto.
SUMMARY. “Morpho-anatomy and Histochemistry of the Leaves of Luehea divaricata Mart.” Morpho-anatomi-
cal parameters of Luehea divaricata Mart. leaves were determined aiming its diagnosis as a pharmaceutical drug.
This plant is traditionally known as medicinal. The macroscopic characteristics shown that the leaves were dis-
colors, with serrated edges and three principals nervures from the base. When dehydrated it presents edges rolled
on the principal nervure. The microscopic characteristics showed the presence of crystals of calcium oxalate in
the form of druses and prismatic monocrystals, mucilaginous cells, vascular form extensions that cause to
transversal partitions of mesophyll face the face and present too, spongy parenchyma with brachyforms cells,
which are significative characteristics in the botanical quality control of this plant for the pharmaceutical indus-
try, when analyzed together.

INTRODUÇÃO
A classificação do Angiosperm Phylogeny

Group inseriu os representantes da família Tilia-
ceae em Malvaceae, e assim, por este sistema de
classificação botânica, Luehea divaricata Mart.,
é uma espécie pertencente às Malváceas 1. Esta
planta é conhecida popularmente por açoita-ca-
valo, ibatingui, ivatingui, caiboati e esteiveira 2,3.
É uma árvore nativa no Brasil (Bahia e Minas
Gerais até o Rio Grande do Sul), Argentina, Uru-
guai e Paraguai 3-5. As folhas desta espécie vege-
tal são decíduas, a floração ocorre durante o
verão e os frutos encontram-se maduros de
maio a junho 2,5. Esta planta é pioneira em vá-
rias formações florestais. Trata-se de uma espé-
cie heliófita e seletiva higrófila, que possui dois
ambientes ecológicos distintos para o seu de-

senvolvimento, pois é característica nas florestas
aluviais e também é muito comum nas matas se-
midevastadas, nas capoeiras e capoeirões. Con-
tudo, é rara ou pode faltar nas matas altas e
densas com solos profundos 2. 

Na análise fitoquímica das folhas de L. diva-
ricata ficou caracterizada a presença de flavo-
nóides, saponinas, taninos catéquicos e mucila-
gem. Também ficou constatada, em menor
quantidade, a presença de alcalóides, óleos fi-
xos, antocianinas e carotenóides 6. O estudo
químico da fração clorofórmica do extrato bruto
metanólico das folhas resultou no isolamento do
ácido 3β-ρ-hidroxibenzoil tormêntico e do ácido
maslínico 7. Dando continuidade a estes estu-
dos, os mesmos autores, no ano de 2005, isola-
ram da fração acetato de etila, a vitexina, uma
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flavona C-glicosilada, e da fração clorofórmica
foi isolado o esteróide glicopiranosilsitosterol 7,8. 

As cascas, folhas e flores de L. divaricata são
usadas tradicionalmente pela população como
cicatrizante externo, antiartrítico, antileucorréico,
diurético, em afecções do aparelho respiratório
e urinário 7,9,10. As raízes têm uso como depura-
tivo e antiinflamatório e as folhas são emprega-
das nos casos de disenteria, reumatismo, bleno-
rragia e ainda como calmante e antiespasmódi-
co 8,10,11. As famílias da cultura Mbyá-Guarani,
no município de Viamão/RS, utilizam as folhas
de Luehea divaricata com o propósito de pre-
venir afecções bucais 12.

Parâmetros morfo-anatômicos de um deter-
minado órgão vegetal que tem importância me-
dicinal, como as folhas de L. divaricata, podem
ser utilizados como um recurso no controle
botânico de qualidade dos mesmos como insu-
mos farmacêuticos. Este fato permite a autentici-
dade do material vegetal, possibilitando a dife-
renciação inclusive entre espécies botanicamen-
te muito próximas 13,14. O presente trabalho ob-
jetiva apresentar subsídios à identificação de L.
divaricata através da identificação morfo-anatô-
mica foliar da planta fresca e pulverizada, con-
tribuindo na produção de padrões que possam
ser utilizadas pela indústria farmacêutica.

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção do material vegetal

As folhas de Luehea divaricata Mart. foram
coletadas na cidade de Santa Maria, Rio Grande
do Sul, Brasil. Uma amostra do material vegetal
foi identificado e depositado no Herbário do
Departamento de Farmácia Industrial, conforme
exsicata HDFI 172.

Análise morfo-anatômica
A análise morfológica foi efetuada utilizando

estereomicroscópio binocular, tomando por ba-
se para a descrição macroscópica os trabalhos
de Gattuso & Gattuso 15, Oliveira & Akisue 16,
Hickey 17 e Felipe & Alencastro 18. 

Para a análise anatômica utilizaram-se
secções paradérmicas e transversais. As secções
paradérmicas foram realizadas com material
fresco e a mão livre, em lâminas semipermanen-
tes, utilizando glicerol como meio de inclusão e
azul de metileno 0,05% como corante 17. Para a
análise da secção transversal, a parte mediano-
apical das folhas foi seccionada (2 x 2 mm), fi-
xada em glutaraldeído 2% em PBS e conservada
sob refrigeração a 4 °C, por 48 h. O material foi
desidratado em série etílica ascendente de 50 a

96 °GL e incluído em blocos de hidroxietilmeta-
crilato 19,20. No micrótono rotativo fizeram-se
secções de 4 µm, que foram levadas a banho
histológico, repassadas para lâmina e coradas
com azul de toluidina 0,05% 20. Após a colo-
ração, uma lamínula foi fixada sobre as secções
com bálsamo sintético entellan. A presença de
mucilagens foi detectada pela utilização de tinta
da china 0,25% e azul de metileno 0,15% 22. A
constituição química dos cristais foi verificada
com ácido acético 6% ou ácido clorídrico 7% 22.
As secções foram analisadas tomando por base
Appezzato-da-Glória & Carmello-Guerreiro 23,
Dickison 24, Fahn 25 e Cutter 26. O material foi
microfotografado em microscópio com câmara
digital e as lâminas depositadas no laminário do
Departamento de Farmácia Industrial, Universi-
dade Federal de Santa Maria. 

As características macroscópicas e organolép-
ticas das folhas em pó foram analisadas toman-
do por base Gatuso & Gatuso 17 e Oliveira et al.
27. Para a análise granulométrica por tamisação,
100 gramas da droga moída foram submetidas à
passagem forçada por vibração, através de uma
série de tamises, com abertura de malhas dife-
renciadas. As porcentagens de retenção em cada
tamis foram pesadas e calculadas. A média de
três determinações foi expressa em porcenta-
gem (%, p/p), representada graficamente e o
diâmetro médio da malha do tâmis foi obtido
por regressão linear 28.

RESULTADOS
Determinação de características
macroscópicas

As folhas de Luehea divaricata são simples e
exibem filotaxia alterna. A lâmina foliar é oval,
discolor e apresenta consistência coriácea. Estas
folhas possuem nervação peninérvia, trinervada
desde a base, caracterizando o tipo craspedódro-
ma. Em média atingem 7 x 4 cm. A base é obtu-
sa, o ápice é agudo e a margem é serrilhada. A
face adaxial é praticamente lisa, glabra e pouco
luzidia, e a face abaxial é tormentosa. O pecíolo
é ferruginoso, reto e possui inserção lateral, atin-
gindo cerca de 1 cm de comprimento. Em
secção transversal é circular. Pela desidratação a
35-40 °C, o enrolamento da lâmina foliar da-se
dos bordos, para a face adaxial, à nervura princi-
pal, tomando aspecto característico (Fig. 1).

Determinação de características
microscópicas

Em vista superior, a face adaxial (Fig. 2A)
apresenta células epidérmicas de parede celular
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reta, ausência de estômatos e esparsos tricomas
tectores e glandulares. Na face abaxial apresenta
células epidérmicas com parede celular pouco
sinuosa, estômatos do tipo anomocítico/xerofíti-
cos e uma grande densidade de tricomas simila-
res aos observados na face adaxial. Os tricomas
tectores são uni ou plurisseriados e apresentam
forma estrelar, forma de agulha de bússola ou
são muito longos e os tricomas glandulares são
unisseriados (Figs. 3A-C, 4 A-C e 5 B). 

A porção mediana da lâmina foliar, em
secção transversal, é levemente reentrante na fa-
ce adaxial e exibe contorno convexo na face
abaxial (Fig. 3A). A epiderme é unisseriada. Na
face adaxial as células epiteliais exibem, em ge-
ral, parede periclinal maior que a anticlinal.
Contudo, as paredes periclinais e anticlinais das
células epidérmicas podem apresentar tamanhos
semelhantes, e, próximo à região distal, assu-
mem a forma mais circular (Figs. 3 A, B e C). A
face abaxial, em toda a porção lateral da lâmina
foliar é ondulada e as células epidérmicas são
caracteristicamente menores e mais circulares do
que na região adaxial, porém, esporadicamente,
ocorrem células de forma retangular ou quadra-
da. Na região da nervura principal as células
epidérmicas, na face abaxial e adaxial, apresen-
tam-se na forma ovóide (Figs. 3A e C).

O mesofilo é heterogêneo, assumindo uma
disposição dorsiventral (Figs. 4A e B). O parên-
quima paliçádico apresenta duas a três camadas

Figura 1 (A-B).
A. Aspecto geral das
folhas frescas de Lue-
hea divaricata Mart.
a) face adaxial; b) fa-
ce abaxial. B. Aspec-
to geral das folhas de
Luehea divaricata
Mart. após desidra-
tação a 38 °C durante
48 h.

Figura 2 (A-B).
A . Secção da face
adaxial da folha de
Luehea divaricata
Mart. em vista para-
dérmica B. Secção da
face abaxial da folha
de Luehea divaricata
Mart. em vista para-
dérmica: 1) células
epidérmicas; 2) estô-
matos. Escala 15 µm.

de células, sendo que a primeira camada está
constituída de células mais alongadas do que as
demais camadas (Fig. 4B). Cristais são comu-
mente observados no parênquima paliçádico,
principalmente na primeira camada de células
(Fig. 5A). Estes cristais apresentam-se na forma
de prisma ou de drusas, assumindo tamanhos
consideráveis. O parênquima esponjoso está
constituído em média por até sete camadas de
células que podem ser braciformes ou circula-
res. O espaço intercelular no parênquima es-
ponjoso é do tipo câmara. Algumas células cir-
culares do parênquima esponjoso apresentam
cristais na forma de drusas (Fig. 4B).

Os feixes vasculares encontram-se envoltos
por uma bainha de esclerênquima (Figs. 3 A, C,
D e 4 B, C). As extensões das bainhas dos fei-
xes vasculares de segunda e terceira ordem oca-
sionam regularmente partições transversais do
mesofilo face a face (Figs. 4 A, B, C). O xilema
apresenta raios de parênquima (Figs. 3 A, C e
D). Na região da nervura principal ocorre uma
formação de colênquima, restrito a uma ou duas
camadas, subjacente a epiderme na face adaxial
e abaxial (Figs. 3 A, B, C, D e 5B). 

Análise histoquímica
Através da análise histoquímica pode-se afir-

mar que a natureza química dos cristais presen-
tes nas folhas de Luehea divaricata é de oxalato
de cálcio, pois na presença de ácido acético 6 %
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são insolúveis e, na presença de ácido clorídrico
7%, os mesmos solubilizam sem produzirem
efervescência. Estes cristais encontram-se nos
parênquimas paliçádico e esponjoso na forma
de drusas ou de monocristais (Fig. 5 A-E). 

Figura 3 (A-C). Secção
transversal da folha de
Luehea divaricata Mart.
evidenciando a região
da nervura principal. 1)
epiderme adaxial; 2)
epiderme abaxial; 3) cé-
lulas de parênquima es-
ponjoso; 4) células do
parênquima paliçádico;
5) células de colênqui-
ma; 6) fibras de es-
clerênquima; 7) xilema;
8) floema; 9) tricoma;
10) cristais de oxalato
de cálcio na forma de
drusas; 11) monocristais
de oxalato de cálcio; 12)
células mucilaginosas.
Escala 15 µm.

Figura 4 (A-C). Secção
transversal da folha de
Luehea divaricata Mart.
evidenciando a região
lateral. 1) epiderme ada-
xial; 2) epiderme aba-
xial; 3) células de parên-
quima paliçádico; 4) cé-
lulas do parênquima es-
ponjoso; 5) feixes vascu-
lares; 6) bainha vascular;
7) extensão da bainha
vascular; 8) células de
mucilagem; 9) tricoma.
Escala 15 µm.

A presença de mucilagens foi detectada em al-
gumas células epidérmicas e também em algumas
células do parênquima paliçádico, que se desta-
cam das demais por apresentarem-se como gran-
des idioblastos (Figs. 3 A, C, D, 4 A-C e 5 A, B). 
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Análise da droga pulverizada
O pó das folhas de Luehea divaricata apre-

senta cor verde-musgo, sabor mucilaginoso e
odor sui generis. As fraturas possuem superfície
estriada e farto tomento, são friáveis e duras, as-
sumem forma retangular com ângulos de 90° ou
são disformes. Os tamises de 420 µm a 200 µm
retiveram 40% do pó e o tamis de 3150 µm, re-
teve 11% do pó (Fig. 6), ocasionando um gran-
de volume devido a retenção de tricomas nestas
malhas. O diâmetro médio do tamis foi calcula-
do, por regressão linear, em 0,21 mm. Com es-
tes resultados o pó de Luehea divaricata pode
ser caracterizado como heterogêneo.

As características microscópicas do pó das
folhas de Luehea divaricata são as mesmas des-
critas na caracterização histológica, destacando-
se a presença de cristais na forma de prismas e
de drusas, de células mucilaginosas, bem como
porções de epiderme com uma grande quanti-
dade de longos tricomas tectores.

DISCUSSÃO
Dentre as características morfológicas de

Luehea divaricata encontradas na literatura po-
de-se destacar que as folhas são praticamente
glabras na face adaxial, mas densamente pubes-
centes e de cor esbranquiçada na face abaxial,
atingindo 9-12 cm de comprimento e 4-6 cm de
largura 2,5. No presente trabalho foi constatado
que as folhas são simples, trinervadas desde a
base, de superfície lisa e pouco luzidia na face
adaxial e fartamente pubescente na face abaxial,
atingindo em média 7 x 4 cm. Os valores da

Figura 5 (A-E). Secção
transversal da folha de
Luehea divaricata Mart.
1) célula contendo mo-
nocristais de oxalato de
cálcio; 2) célula conten-
do cristais de oxalato de
cálcio na forma de dru-
sas; 3) células mucilagi-
nosas; 4) epiderme aba-
xial; 5) tricoma; 6) colên-
quima. Escala 15 µm.

média da dimensão foliar foram menores dos
encontrados na literatura, o que pode ser justifi-
cado pelo material botânico ter sido coletado
em um mesmo local, portanto com condições
de luz e solo semelhantes. Os resultados obti-
dos também estão de acordo com os caracteres
morfológicos descritos para a família, que desta-
cam para as folhas o indumento veludoso de tri-
comas estrelados e a nervação palminérvia 29-31.
Os tricomas tectores estrelados foram observa-
dos em ambas as faces da epiderme de L. diva-
ricata, em maior quantidade na face abaxial, di-
ficultando a observação das células epidérmicas
e dos estômatos.

As características epidérmicas constituem-se
em bons marcadores anatômicos para a autenti-
cidade de drogas vegetais. A presença de trico-
mas e de estômatos apenas na face abaxial da
epiderme foliar de L. divaricata e a leve sinuo-
sidade das células epidérmicas nesta face, po-
dem ser consideradas como características rele-
vantes, capazes de auxiliar na autenticidade des-
tes órgãos como insumo farmacêutico. Há estô-
matos presentes nas duas faces da epiderme fo-
liar em Phyllanthus tenellus, enquanto que Ph.
niruri exibe estômatos somente na face abaxial
da epiderme 32. A sinuosidade das paredes das
células epidérmicas constitui-se um caráter
adaptativo contra a perda excessiva de água 33.
L. divaricata é uma espécie heliófita e seletiva
higrófila, características ecológicas que podem
explicar a ocorrência de células epidérmicas de
paredes retas na face adaxial 2. Contudo, con-
forme o mesmo autor, esta espécie vegetal é



208

WALKER C.I.B., ZANETTI G.D., CERON C.S. & MANFRON M.P.

pioneira em várias formações florestais, o que
pode justificar a leve sinuosidade encontrada
nas células da face abaxial da epiderme foliar.

A ornamentação cuticular revela-se como um
importante caráter taxonômico 24,26. Em Phy-
llanthus, por exemplo, a espessura e a forma da
cutícula é uma das características anatômicas
que auxiliam na autenticidade de Phyllanthus
niruri e de Ph. tenellus, espécies muito próxi-
mas botanicamente 32. A cutícula de Syzygium
cumini é reta ou plicada dependendo da região
foliar 28. Na face abaxial, apenas na região da
nervura principal, a cutícula de L. divaricata é
plicada, em outras regiões é reta, lisa e espessa.
Esta característica pode ser tomada como rele-
vante, pois em outras plantas medicinais as ca-
racterísticas da cutícula são ressaltadas, já que
em plantas pulverizadas estas características são
preservadas. 

Em L. divaricata foi observada a ocorrência
de tricomas glandulares e tectores. As caracterís-
ticas dos tricomas são muito utilizadas na diag-
nose de drogas vegetais. Estas estruturas epidér-
micas revestem-se de grande valia na diagnose
de inúmeras drogas vegetais, principalmente
quando as mesmas apresentam-se fragmentadas
ou mesmo pulverizadas 34. A classificação do ti-
po de tricoma tem valor taxonômico, pois esta é
uma característica constante para uma determi-
nada espécie vegetal 35. Os tricomas são como
anexos epidérmicos que reduzem a transpi-
ração, pois produzem uma camada de ar parado
que retém vapor junto a lâmina foliar 24,36,37. As-
sim é que os tricomas seriam estruturas úteis em
plantas de ambientes xerofíticos. Como L. diva-
ricata é uma espécie heliófita e seletiva higrófi-
la, a presença dos tricomas não teria função
aparente em reduzir a transpiração 2. As taxas
de parasitismo em plantas estão diretamente re-
lacionadas com a presença, natureza e quantida-

Figura 6. Perfil granulométrico obtido por tamisação
do pó das folhas de Luehea divaricata Mart. (resulta-
dos expressos em porcentagem %. p/p).

de de tricomas que as mesmas exibem 38. Des-
sa forma, a presença dos tricomas nas lâminas
foliares de L. divaricata pode ser justificada co-
mo estruturas que a planta utiliza prioritaria-
mente para defender-se de fitopatógenos em ge-
ral.

Em L. divaricata foram detectados monocris-
tais e drusas de oxalato de cálcio no parênqui-
ma esponjoso, principalmente junto à região da
nervura principal, e também no parênquima pa-
liçádico. Têm sido atribuídas várias funções para
justificar a presença de cristais de oxalato de
cálcio nos vegetais, como a defesa contra herbí-
voros, a regulação metabólica de cálcio, a deto-
xificação de ácido oxálico ou metais pesados e
proporcionar a concentração ou difusão lumino-
sa no órgão vegetal 39. É atribuído valor taxonô-
mico à presença de cristais, sendo a forma, a
constituição química e a localização destas es-
truturas relevantes na taxonomia e na autentici-
dade de drogas vegetais 24,26,35,36. A presença de
idioblastos contendo drusas na lâmina foliar de
Syzygium cumini é uma característica relevante
na autenticidade das folhas desta planta como
insumos farmacêuticos 28. Da mesma forma, a
presença de idioblastos contendo drusas em To-
coyena formosa, cuja localização interrompe o
estrato superior do parênquima paliçádico, é
destacado como um fator relevante na autentici-
dade de suas folhas como insumo farmacêutico
40. Também é salientada a presença de drusas
na lâmina foliar de Phyllanthus niruri, como
um diferencial de Ph. tenellus uma vez que esta
última não apresenta a formação de cristais em
sua lâmina foliar 32. A presença de drusas e a
ausência de ráfides na epiderme foliar de Dief-
fenbachia picta, por exemplo, a diferem de D.
maculata, pois esta última apresenta drusas
apenas no mesofilo e ráfides no mesofilo e na
epiderme foliar 41. Da mesma forma que a pre-
sença de cristais nos diversos tecidos vegetais, a
ocorrência de idioblastos contendo mucilagem
também pode conferir valor taxonômico a uma
espécie vegetal 42. A localização histológica de
compostos mucilaginosos entre os diferentes
grupos taxonômicos é constante, tornando-se
uma característica relevante na identificação de
inúmeras espécies vegetais, e, consequentemen-
te, na autenticidade de um determinado material
botânico 22. O azul de toluidina cora de púrpura
as substâncias pécticas que constituem as muci-
lagens de modo que, com a utilização deste rea-
gente detecta-se, por coloração, a presença de
células mucilaginosas 43. Na lâmina foliar de L.
divaricata ocorre uma quantidade considerável
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de células mucilaginosas com localização desta-
cada, devido ao tamanho que as mesmas atin-
gem, nas formações parenquimáticas e também
na epiderme. A presença destas células mucila-
ginosas foi confirmada pela utilização de tinta
da china ou azul de metileno em secções de
material fresco de L. divaricata. Os ensaios his-
toquímicos com estes reagentes são práticos e
tiram proveito da propriedade que as mucila-
gens apresentam em reter água, tornando mais
clara as células onde estes metabólitos encon-
tram-se armazenados 22. 

A presença de braquiblastos no parênquima
esponjoso e de feixes vasculares envoltos por
uma bainha de esclerênquima com extensões
que ocasionam regularmente partições transver-
sais do mesofilo face a face são características
microscópicas que também se destacam na aná-
lise microscópica das folhas de L. divaricata. Es-
tas características anatômicas devem ser úteis na
diagnose e em ensaios de autenticidade das
mesmas como insumos farmacêuticos.

CONCLUSÕES
As folhas de L. divaricata Mart. apresentam

características macroscópicas relevantes, como o
aspecto grisáceo na face abaxial, devido à gran-
de quantidade de tricomas, o bordo serrilhado e
o fato de ser trinervada desde a base. Quando
desidratada, apresenta a tendência de enrolar os
bordos sobre a nervura principal. Microscopica-
mente a presença de idioblastos contendo muci-
lagens ou cristais de oxalato de cálcio na forma
de prisma e de drusa, a elevada densidade de
tricomas na face abaxial da epiderme, a pre-
sença de estômatos anomocíticos somente na
face abaxial, os feixes vasculares protegidos por
uma bainha vascular fibrosa, com extensões que
ocasionam partições no mesofilo e de braqui-
blastos no parênquima esponjoso, são caracte-
rísticas, que em conjunto, auxiliam na autentici-
dade e na diferenciação de L. divaricata com
outras espécies, sendo caracteres úteis na pa-
dronização botânica destas folhas como insu-
mos farmacêuticos.
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