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Os aspectos morfo-anatômicos, bem como a composição química de uma planta, são 
fatores capazes de determinar ou modificar a organização vegetal de acordo com as 
condições em que a planta é cultivada. Para a realização desse estudo, foram 
selecionadas três espécies do gênero Justicia (J. gendarussa, J. pectoralis e J. 
brandegeana) as quais foram cultivadas nas condições de pleno sol e recobertas com 
sombrite 70%. Amostras do caule e das folhas foram fixadas em solução de 
Karnovsky, desidratadas em série etílica e infiltradas com resina plástica. As amostras 
foram seccionadas em micrótomo rotativo manual e as secções, com 5µm de 
espessura, foram coradas com azul de toluidina 0,05% em tampão fosfato e citrato pH 
4,5. Em relação às análises químicas, foram coletadas amostras de folhas sadias e 
completamente desenvolvidas de cada planta, levadas a estufa (40-45ºC) por 48h e, 
posteriormente, trituradas. 1g de material vegetal pulverizado foi extraído com 30mL 
de metanol utilizando dispersor Ultra Turrax®, centrifugado e evaporado em 
rotaevaporador. Os extratos obtidos foram analisados por cromatografia em camada 
delgada utilizado como fase estacionária placas de sílica gel e como fase móvel uma 
hexano e acetato de etila (70:30) e uma de acetato de etita: ac. fórmico:ac. 
acético:água (100:11:11:26). As placas foram reveladas com solução de anisaldeído, 
NP e macrogol em luz UV (254 e 366 nm). Os resultados mostram que, em relação às 
plantas cultivadas a sol pleno, os caules e pecíolos apresentaram, como alteração 
anatômica mais evidente, o aumento da espessura do tecido colenquimático e nas 
folhas, o aumento no número de camadas de parênquima paliçádico. Por meio do Rf 
das substâncias, evidenciou-se a presença de rutina em J. brandegeana e J. pectoralis 
e cumarina em J. pectoralis. Análises preliminares evidenciam maior quantidade de 
cumarina em J. pectoralis na condição de sol pleno, contudo, análises quantitativas 
serão realizadas para confirmação desse resultado. Conclui-se dessa forma que as 
plantas sofrem alterações anatômicas e químicas em resposta as diferentes 
intensidades luminosas. 
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