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Seção: Morfologia/Anatomia

DESCRIÇÃO ANATÔMICA COMPARADA DAS FOLHAS DE Hibiscus acetosella Welw. ex 
Hiern E H. sabdariffa L. (Malvaceae)
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Hibiscus acetosella e H. sabdariffa são utilizadas na medicina popular no controle da hipertensão, 

como anti-sépticas, diurética, purgativa. A taxonomia desse gênero é considerada complexa por 

haver homogeneidade dos caracteres morfológicos e o estudo anatômico pode localizar o sítio 

de produção e/ou armazenamento dos princípios ativos, além de possibilitar uma identiicação 
botânica mais segura. Diante deste contexto, foi feita a caracterização e comparação anatômica 

dessas espécies. Folhas do 6º e 7º nós de plantas cultivadas no horto da Embrapa Amazônia Orien-

tal foram coletadas, ixadas em FAA50 e conservadas em etanol 70%.  Cortes da região mediana 
do pecíolo e da lâmina foliar foram incluídos em paraina e seccionados em micrótomo rotativo. As 
secções foram coradas com astrablau e fucsina básica a 1%. Veriicou-se que em ambas as espé-

cies a epiderme do pecíolo é unisseriada, com tricomas tectores e glandulares e estômatos em ní-

vel superior em relação às demais células epidérmicas; no córtex e na medula há presença de dru-

sas e canais secretores. Na lâmina foliar, a epiderme é unisseriada, aniestomática, com estômatos 
em nível superior as demais células da epiderme da face abaxial e ocorrem tricomas glandulares; 

o mesóilo é dorsiventral com uma camada de células em paliçada, no tecido esponjoso ocorrem 
idioblastos com drusas; na nervura central veriicou-se ocorrência de drusas e canais secretores, 
o feixe vascular é colateral com formato arqueiforme. Foram veriicadas diferenças no pecíolo e na 
nervura central entre as espécies avaliadas; em H. acetosella o pecíolo é plano convexo com duas 

camadas alongadas de células subepidérmicas e nervura central com formato subtriangular, en-

quanto que H. sabdariffa apresenta pecíolo subtriangular, com uma camada de células alongadas 

subjacentes à epiderme e nervura central com formato triangular. 
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