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A canarana (Costus scaber Ruiz & Pav.) é uma espécie medicinal conhecida pela
população por diversos nomes como cana do brejo, cana do mato, cana branca, cana de
macaco e outros, cujas partes vegetativas são utilizadas para preparação de chás indicados
para o tratamento de afecções renais. Estudos sobre C. scaber Ruiz & Pav. tem
direcionado-se principalmente a etnofarmacologia, fitoquímica e farmacologia, sendo
ausentes os que tratam da anatomia da espécie, objetivo deste trabalho. Para a realização
deste estudo, folhas e caules coletados no campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio
Goeldi foram fixados em FAA70 e posteriormente submetidos as técnicas usuais em
anatomia vegetal como: secções à mão, coloração com soluções de azul de astra e fuccina
básica 1% e montagem de laminas temporárias. Realizou-se, ainda, a análise da superfície
foliar através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). A superfície foliar encontra-
se revestida por cutícula tenuamente estriada. Tricomas tectores, pluricelulares de aspecto
filiforme ocorrem em ambas as faces. A folha é hipoestomática com estômatos
paracíticos. O mesofilo possui parênquima clorofiliano indiferenciado. A nervura central
mostra-se secção transversal em forma de “V”, observando-se colênquima angular
subjacente apenas a epiderme da face abaxial. O pecíolo é arqueiforme, com epiderme
unisseriada e colênquima lacunar apenas na face abaxial. O caule possui secção
transversal circular, epiderme unisseriada e colênquima angular descontinuo. O
preenchimento da lamina foliar, pecíolo e caule consiste de parênquima. Os feixes
vasculares são colaterais e possuem em geral de um a dois vasos de metaxilema, estando
envoltos por bainha predominantemente esclerenquimática (pecíolo) ou fibrosa e
parenquimática (mesofilo, nervura central e pecíolo). Os feixes vasculares foliares
apresentam também bainha amilífera externa No caule, a bainha consiste apenas de
parênquima nos feixes vasculares centrais e de fibras nos periféricos. Embora C. scaber
Ruiz & Pav. apresente características descritas como sendo comuns a família Costaceae,
foram observadas peculiaridades que individualizam a espécie.
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