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Os vegetais são fontes de medicamentos e o número de plantas utilizadas 
popularmente é grande, mas pesquisas científicas confirmando efeitos terapêuticos 
são poucas. A família Commelinaceae é constituída por 42 gêneros e 655 espécies. 
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohw é encontrada no Brasil em vários Estados, 
inclusive no Amazonas. Na literatura, espécies de Commelinaceae utilizadas 
medicinalmente são raras, daí a necessidade de estudos sobre essa espécie facilitando 
sua identificação e importância para o conhecimento popular e aplicabilidade 
medicinal. O material botânico foi coletado em Itacoatiara, comunidade Nossa 
Senhora de Fátima e incorporado nos herbários do CESIT/UEA e IPA/PE. Retirou-se 
folhas de indivíduos adultos a partir do terceiro nó, fixados em FAA, por 24 horas, e 
conservados em álcool 70%. Na preparação de lâminas, foram utilizados cortes do 
limbo e bainha, clarificados em hipoclorito de sódio a 20%, corados com safrablau e 
montados em glicerina. Na dissociação da epiderme, os cortes foram submetidos à 
solução de peróxido de hidrogênio e ácido acético na proporção de 1:1. As imagens 
foram obtidas com auxílio do microscópio óptico Axioskop, câmera MC 80. Os testes 
histoquímicos aplicados buscavam determinar amido, pectinas, compostos fenólicos, 
proteínas e taninos. Na microscopia eletrônica, os cortes foram submetidos a 
clorofórmio, desidratados em álcool etílico nas diferentes concentrações, ressecados 
em ponto crítico, metalização e por último fotomicrografados em MEV. A folha é 
hipoestomática com estômatos na face abaxial do tipo tetracítico. Há presença de 
tricomas tectores e glandulares simples, epiderme com células buliformes, presença 
de ráfides. Nos estudos histoquímicos foram identificadas substâncias, como amido, 
lipídeos, pectinas, proteínas, taninos e compostos fenólicos. (CAPES) 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: células buliformes, espécie menos citada, farmacognosia, 
microscopia eletrônica de plantas medicinais 
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