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Introdução

Ocimum gratissimum L. (Lamiaceae), conhecida 
vulgarmente como alfavaca, alfavaca-cravo ou 
alfavacão, é um subarbusto aromático, originário da 
Ásia e África. Frequentemente encontrada no território 
brasileiro [1], suas folhas são usadas popularmente no 
tratamento da infecção do trato respiratório, 
pneumonia, conjuntivites e no controle biológico de 
insetos e fitopatógenos [2].

Apesar da comprovada importância econômica, 
estudos morfológicos e anatômicos dos órgãos 
vegetativos de representantes do gênero Ocimum ainda 
são raros. A maioria dos trabalhos publicados refere-se 
à atividade dos óleos essenciais secretados de tricomas 
glandulares presentes nestes órgãos. Recentemente, foi 
avaliado o efeito da luminosidade sobre características 
anatômicas em folhas de O. gratissimum mantidas sob
condições artificiais, especificamente quanto à lâmina 
foliar e aos graus de variação na sua estrutura em 
função dos tratamentos aplicados [3].

Tendo em vista sua importância medicinal e a 
escassez de informações sobre a espécie em estudo, 
este trabalho visa descrever a anatomia da lâmina 
foliar, pecíolo e caule de O. gratissimum. Serão 
identificados caracteres estruturais que auxiliem na 
identificação botânica mais eficiente, visto que o termo 
“alfavaca” é usado para outras espécies do mesmo 
gênero. Além disso, este estudo contribuirá para o
controle de qualidade em material comercializado
como droga vegetal.

Material e Métodos

Indivíduos de O. gratissimum foram coletados no 
campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
encaminhados ao Laboratório de Fitomorfologia 
Funcional, fixados em FAA 50 por 48h e,
posteriormente, confeccionadas lâminas 
semipermantes, seguindo metodologia usual.

Foram obtidas secções transversais, à mão livre, da
porção mediana da lâmina foliar, do pecíolo e do caule. 

As secções foram clarificadas em solução comercial de 
hipoclorito de sódio a 30% por, aproximadamente, cinco 
minutos. Em seguida, foram neutralizadas em água acética 
na proporção de 1:500, lavadas em água destilada, coradas 
com safranina e azul de astra e montadas em glicerina 
aquosa a 50% [4]. As lamínulas foram vedadas com 
esmalte de unhas incolor.

Para a análise da epiderme foram retirados, 
manualmente, fragmentos da lâmina foliar, com auxílio de 
lâmina comum de barbear. Os fragmentos epidérmicos 
foram clarificados com hipoclorito de sódio a 30% e 
seguida metodologia idêntica àquela aplicada às secções 
transversais.

As análises anatômicas foram realizadas em imagens 
digitais obtidas com câmera CCD acoplada a um 
microscópio óptico. A descrição da anatomia foliar seguiu 
as convenções estabelecidas em Metcalfe & Chalk [5] e 
dados da literatura.

Resultados e Discussão

Em vista frontal, a epiderme foliar em O. gratissimum
mostra células com paredes anticlinais sinuosas, em ambas 
as faces, sendo mais acentuada na abaxial. As folhas são 
anfiestomáticas, com estômatos diacíticos, mais freqüentes 
na face abaxial (Fig. 1A-B). A anfiestomatia é uma 
característica descrita por Metcalfe & Chalk [5] como 
sendo comum à família Lamiaceae. Martins et al. [3] citam
a presença de estômatos anomocíticos em ambas as faces 
epidérmicas de O. gratisimum. No entanto, os estômatos 
aqui observados foram identificados como diacíticos, visto
que os estômatos estão envolvidos por duas células 
subsidiárias, cujo eixo maior forma um ângulo reto com o 
ostíolo, não correspondendo à descrição de um estômato 
anomocítico. Em vista transversal, a epiderme é 
unisseriada, constituída por células retangulares, alongadas 
periclinalmente e revestida por cutícula delgada. A face 
adaxial possui células ligeiramente maiores do que aquelas 
da face abaxial. O mesofilo é dorsiventral, constituído por
uma camada de parênquima paliçádico e quatro camadas de 
parênquima esponjoso (Fig. 1C). Em ambas as faces, são 
encontrados tricomas tectores unisseriados, multicelulares,



glandulares peltados e capitados, especialmente sobre 
as nervuras (Fig. 1D), conforme citado por Metcalfe & 
Chalk [5] para alguns membros da família Lamiaceae.
Segundo estes autores, é comum, entre as espécies 
desta família, a presença de vários tipos de tricomas na 
epiderme foliar, sendo uma característica de grande 
valor para a identificação taxonômica. Werker et al. [6] 
referem-se à presença de tricomas tectores, glandulares 
capitados e peltados em O. basilicum. Na região da
nervura principal, o feixe vascular é do tipo colateral
(Fig. 1E), com colênquima do tipo angular (Fig. 1F).
Estruturação anatômica da lâmina foliar semelhante foi 
observada por Satil et al. [7] para outras espécies da 
família Lamiaceae.

O pecíolo, em vista transversal, exibe duas leves 
projeções nas extremidades de sua porção superior, 
contendo um feixe vascular de tamanho reduzido. Está 
revestido por epiderme similar àquela descrita para a
lâmina foliar. Apresenta uma faixa contínua de 
colênquima angular, constituída por três camadas, 
seguida por parênquima fundamental. O feixe vascular 
principal é do tipo colateral, em arco raso aberto,
constituído por cinco feixes, e um menor em cada uma 
das projeções laterais do pecíolo (Fig. 1G-H). Tais 
características são muito semelhantes àquelas descritas 
por Duarte & Lopes [8] para Plectranthus neochilus, 
espécie pertencente à mesma família. Segundo 
Metcalfe & Chalk [5], a estrutura vascular do pecíolo é 
também de importância taxonômica.

O caule apresenta contorno quadrangular, com faces 
levemente convexas, revestidas por epiderme 
unisseriada. Apresenta os mesmos tipos de tricomas 
observados na lâmina foliar e no pecíolo também estão 
presentes no caule. O colênquima é angular, 
concentrado nos ângulos, com 6 a 8 camadas; o feixe 
vascular é colateral com 32 raios vasculares e calotas 
de fibras associadas ao floema (Fig. 1I-J). De acordo 
com Metcalfe & Chalk [5], é comum o 
desenvolvimento do colênquima nos ângulos do caule 
de algumas espécies da família Lamiaceae, sendo o
arranjo deste tecido importante como valor diagnóstico.

O conjunto dos caracteres morfoanatômicos aqui 
observados complementam as informações para o 
gênero Ocimum, descrevendo alguns inéditos para a 
espécie em estudo, como foi a presença de estômatos 
diacíticos. Isto possibilita uma diagnose mais acurada e 
eficiente para a espécie O. gratissimum. A atribuição 
da relevância destes caracteres como valor taxonômico 
para esta espécie requer estudos anatômicos adicionais, 
relativos a uma investigação ultraestrutural em 
microscopia eletrônica de varredura da superfície 
epidérmica, especialmente das folhas.
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Figura 1. Folha e caule de Ocimum gratissimum L. A. Vista frontal da face adaxial da epiderme. B. Vista frontal da face abaxial da 
epiderme mostrando estômatos diacíticos e tricomas glandulares. C. Vista transversal do mesofilo mostrando tricomas glandulares 
peltados em ambas as faces epidérmicas. D. Vista transversal da região superior da nervura principal, destacando tricomas tector e 
capitado. E. Vista transversal do feixe vascular da nervura principal. F. Detalhe do colênquima angular na folha. G-H. Vista 
transversal do pecíolo. I-J. Vista transversal do caule. *, tricoma glandular; cl, colênquima; fl, floema; st, estômato diacítico; tc, 
tricoma capitado; tp, tricoma peltado; tt, tricoma tector; x, xilema. Barras: 100m.


