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Lamiaceae (Labiatae) é uma das maiores famílias de Angiospermas (7500 espécies). 
Vários autores confirmam que 25 espécies dessa família são plantas medicinais 
nativas e exóticas no Brasil. O objetivo do trabalho foi caracterizar a anatomia e 
histoquímica das folhas de Oriza (Pogostemon cablin) e identificar as principais 
substâncias de importância farmacológica presentes nos tecidos foliares. As folhas 
foram coletadas na comunidade Monte Cristo no município de Itacoatiara e 
submetidas a estudos de microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), obedecendo a protocolos para anatomia e histoquímica. Na microscopia 
eletrônica, os cortes foram desidratados em álcool etílico nas diferentes 
concentrações, submetidos a ponto crítico, metalização e por último 
fotomicrografados em MEV. A epiderme em vista frontal caracterizou-se 
anfiestomática com estômatos diacíticos. No MEV, foi possível confirmar a 
morfologia dos tricomas e verificar a ornamentação da cutícula que se apresenta de 
forma aleatória. O mesofilo é dorsiventral, parênquima paliçadico em uma única 
camada de células e o lacunoso com 4 a 5 camadas, duas delas constituídas de células 
paralelas e as demais de distribuição irregular. O pecíolo não é cilíndrico, com feixes 
líbero-lenhosos que se dispõem em um semicírculo. Histoquimicamente os cortes 
reagiram para pectinas, amido, proteínas e compostos fenólicos, taninos, lipídeos 
ácidos, portanto, a oriza apresentou todas as substâncias avaliadas nos testes. A 
presença de substâncias e a caracterização anatômica podem auxiliar estudos 
taxonômicos e farmacológicos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: célula vegetal em cortes, estudos taxonômicos, 
farmacognosia, microscopia eletrônica de espécie medicinal. (CAPES, 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA). 
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