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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E HISTOQUÍMICA DA FOLHA E CAULE DE
 Vernonia ferruginea Less. (Asteraceae) (1)
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Vernonia ferrufinea Less., conhecida popularmente como assa-peixe-branco, é
 uma espécie bastante utilizada para fins de tratamento, prevenção e cura de
 doenças. O presente trabalho objetivou identificar as principais características
 anatômicas e histoquímicas, por meio de técnicas usuais de anatomia vegetal em
 plantas coletadas em área de cerrado do município de Rio Verde-GO. As folhas
 são anfihipoestomáticas com estômatos do tipo anomocítico. Em secção
 transversal, a epiderme da folha é unisseriada e revestida por uma fina cutícula.
 Em ambas as faces da folha e na nervura principal ocorrem inúmeros tricomas
 tectores pluricelulares unisseriados e em menor quantidade, tricomas glandulares
 pluricelulares. O mesofilo é dorsiventral, com duas camadas de parênquima
 paliçádico, e nervura principal apresenta feixes vasculares do tipo colateral. Em
 geral, a folha possui poucos espaços intercelulares, apresentando um aspecto
 compacto. O caule contém epiderme unisseriada, revestida por uma cutícula
 delgada, apresentando um grande número de tricomas. Logo abaixo a epiderme,
 ocorre colênquima do tipo angular e em seguida células do parênquima de
 preenchimento. Possui vários feixes vasculares do tipo colateral que se dispõe de
 forma irregular em torno da medula, caracterizando uma estrutura do tipo eustele.
 Os testes histoquímicos revelaram a presença de essências nos tricomas
 glandulares e uma mistura de essências e de ácidos resínicos em algumas
 células do parênquima de preenchimento, proteínas no parênquima clorofiliano e
 feixe vascular da folha e compostos fenólicos no parênquima clorofiliano e de
 preenchimento.

 

Palavras-chave: Vernonia ferrugínea Less., Anatomia Vegetal, Histoquímica.

JAQUELINE MARTINS VASCONCELOS

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



(1) Apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
 Gerais - FAPEMIG e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
 Tecnológico - CNPq

(2) Universidade Federal de Viçosa - UFV, Mestrado em Botânica, Viçosa, MG,
 Brasil. jaqueline.vasconcelos@ufv.br

(3) Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde - IF Goiano

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




