
ANATOMIA DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE HIBISCUS SABDARIFFA L.
(MALVACEAE), UMA ESPÉCIE MEDICINAL DA AMAZÔNIA.

Aline Ribeiro da Silva Marvão¹; Raimunda Conceição de Vilhena Potiguara². Adalgisa
da Silva Alvarez³; Ana Carla Feio dos Santos4; Roberto Koichi Ninokata Miyahara5.1.
Estudante de Pós-Graduação em Biologia Aplicada ao Ensino Superior da Faculdade
Ipiranga, (alinemarvao@yahoo.com.br); 2. Doutora Pesquisadora do Museu Paraense
Emílio Goeldi (MPEG); 3. Doutoranda da Universidade Federal Rural da Amazônia; 4.
Mestrando em Botânica Tropical - Museu Paraense Emílio Goeldi; 5. Graduando de
Engenharia Florestal – Universidade Federal Rural da Amazônia.

Dentre as espécies medicinais pertencentes à família Malvaceae, que ocorrem na
Amazônia, encontra-se Hibiscus sabdariffa L., vernaculamente conhecida como
Vinagreira. No Pará a espécie é comercializada nas feiras livres, e no mercado do Ver-
o-Peso. Muito consumida pela população, é utilizada na forma de chás, na culinária de
pescados e saladas cruas. Diante da importância desta espécie, este trabalho teve como
objetivo conhecer a biologia de Hibiscus sabdariffa L., com ênfase nas estruturas
secretoras, caracterização histoquímica e analise ultraestrutural. Foram realizadas
técnicas usuais em anatomia vegetal, tais como: dissociação, diafanização, cortes
histológicos, aplicação de testes histoquímicos e análise em microscopia eletrônica de
varredura (MEV). Os resultados mostram epiderme foliar em vista frontal com células
epidérmicas irregulares em ambas as superfícies, e presença de base de tricomas
glandulares do tipo peltado, vasos condutores e estômatos paracíticos. A nervura central
em secção transversal tem forma côncava na parte inferior e convexa na parte superior,
apresenta células da epiderme de formas regulares com tricomas glandulares. O pecíolo
tem forma circular, e encontra-se revestido por células epidérmicas uniformes com
ocorrência de tricomas glandulares e não-glandulares e feixes vasculares dispostos em
um cordão na porção medular. O caule é revestido por células arredondadas. O córtex é
constituído por células parenquimáticas e seguido por uma feloderme. A medula
apresenta células parenquimáticas de paredes delgadas. A raiz tem formato circular. As
células do súber são de paredes lignificadas, de formas retangulares e bem espessadas.
Algumas dessas células apresentam drusas em seu interior. A presença de substâncias
lipofílicas nas glândulas secretoras nos leva a considerá-la como espécie promissora
para o estudo fitoquímico no uso de suas propriedades medicinais. (MPEG)
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