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RESUMO
O  objetivo  deste  trabalho  foi  identificar  as  diferenças  anatômicas  foliares  entre  as
plantulas  cultivadas  in  vitro  aclimatizadas  e  plantas  adultas  cultivadas  em  casa  de
vegetação de  Uncaria  guianensis.  Para o estudo anatômico foram utilizadas plântulas
mantidas por 45 dias em condição in vitro, com 15, 30, 45, 60 e 90 dias de aclimatização
e  plantas  adultas  cultivadas  em  casa  de  vegetação.  As  folhas  foram  coletadas  e
conservadas em álcool 70% para a realização dos cortes transversais e paradérmicos. Os
resultados  indicaram  que  as  plântulas  in  vitro possuem  os  tecidos  foliares  pouco
desenvolvidos e menos diferenciados que nas condições  ex vitro e grande número de
estômatos,  que  se  reduz  no  decorrer  da  aclimatização,  auxiliando  o  processo  de
adaptação das plantas às novas condições ambientais, assim como há um aumento na
diferenciação e no tamanho dos tecidos do mesofilo.

Palavras-chave: Unha de gato- planta medicinal- características anatômicas. 

ABSTRACT
Anatomical characterization of Cat’s claw leaves cultivated in vitro and in vivo 

The  objective  of  this  work  was  to  identify  the  leaves anatomical  differences  between
plantlets  cultivated  in  vitro acclimatized  and  adult  plants  cultivated  in  greenhouse  of
Uncaria guianensis. For the anatomical study were used plantlets kept during 45 days in
vitro condition,  with  15,  30,  45,  60  and  90  days  of  acclimatization  and  adult  plants
cultivated in greenhouse. The leaves were collected and conserved in alcohol 70% for the
accomplishment  of  the  transversal  and  paradermics  cuts.  The  results  indicated  that
plantlets  in vitro have less differentiated and underdeveloped leaves tissues than in  ex

vitro conditions and a larger number of  stomata,  that decreases during acclimatization
period, supporting the adaptation process of the plants to a new environmental condition,
likewise there is an increase in the differentiation and size of the mesophyll tissue.
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 A  espécie   unha  de  gato  (Uncaria  guianensis) é  utilizada  pelos  indígenas  do
Amazonas, sendo até hoje a maior atenção dispensada a esta planta devido à presença
em suas raízes e cascas de alcalóides oxindólicos, com vários estudos relatando o poder
de estimular o  sistema imunológico (Gontuzzo,1993). 

Atualmente, esta espécie vem sendo submetida a uma extração indiscriminada e
intensiva,  o  que  poderá  levá-la  a   sua   extinção.  Como  alternativa  viável  para  a
preservação desta espécie, o cultivo comercial de folhas poderá  ser uma alternativa para
a  industria  farmaceutica.  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  caracterizar
anatomicamente as folhas de Uncaria guianensis cultivadas in vivo e in vitro. 

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento de cultura de tecido foi  conduzido no Laboratório  de Cultura de

Tecidos e Plantas Medicinais do Departamento de Agricultura e os cortes anatômicos
foram realizados no Laboratório de Anatomia Vegetal do Departamento de Biologia da
Universidade Federal de Lavras, MG. 

Foram  utilizados  como  explantes  embriões  retirados  de  sementes  de  Uncaria

guianensis,  o meio de cultura utilizado foi  o MS completo (Murashige & Skoog, 1962)
suplementado com 30 g.L-1  de sacarose, 6 g. L-1 de ágar e o pH do meio ajustado em
5,7. Em câmara de fluxo laminar,  os embriões foram retirados e inoculados  em tubos de
ensaio contendo 10 mL do meio, e incubados em sala de crescimento com fotoperíodo de

16 horas, intensidade luminosa de 15 mol.m-2.s-1,  e temperatura de 25 1C.
 Após  45  dias  em  sala  de  crescimento,  as  plântulas  foram  transferidas  para

bandejas de isopor, contendo substrato Plantmax. Decorridos 15 dias, as mudas foram
transplantadas para vasos plásticos com capacidade de 1Kg de substrato.  Durante 90
dias as plântulas foram aclimatadas em casa de vegetação com sistema de nebulização
intermitente. 

As  plantas  adultas   foram  obtidas  por  meio  de  propagação  por  sementes

semeadas em bandejas de isopor contendo Plantimax como substrato.  Após 60 dias
de germinação, as mudas foram transplantadas para sacos de plásticos com capacidade
de  4  Kg.  As  mudas  foram  mantidas  em  casa  de  vegetação  do  Horto  de  Plantas
Medicinais, com 50% de sombreamento, irrigadas por micro-aspersão intermitente.

Para  a caracterização anatômica foram utilizadas plântulas de Uncaria guianensis

mantidas  por  45  dias  em  sala  de  crescimento  e  com  15,  30,  45,  60  e  90  dias  de
aclimatação plantas adultas (24 meses) mantidas em casa de vegetação.



Depois de retiradas, as folhas foram fixadas em F.A.A. 70% (formaldeido, ácido
acético  e  álcool  etílico)  por  72  horas  e  posteriormente  conservados  em  álcool  70%
(Johansen,  1940).  Para a montagem das lâminas semi-permanentes  foram realizados
cortes transversais e paradérmicos das folhas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com  relação  a  caracterização  anatômica  as  folhas  apresentaram  organização
dorsiventral e hipostomática tal como observado por Gattuso et al. (2004). Este tipo de
organização tem sido observada em várias espécies da família Rubiaceae (Pereyra et al.
2003). Foram observados tricomas tectores, distribuídos por toda a epiderme apenas na
face  abaxial  nas  folhas,  sendo  a  epiderme  uni-estratificada,  com células  de  forma e
dimensões  variáveis 

Os resultados mostraram alterações nas plantas propagadas in vitro e durante os
períodos  de  aclimatização  sobre  todas  as  características  estruturais  do  limbo,  exceto
sobre a espessura da epiderme abaxial (Tabela 1).

 As  plantas  in  vitro apresentaram   o  mesofilo  pouco  diferenciado,  sendo  o
parenquima esponjoso e o parenquima paliçadico  significativamente menos espessos
que nas plantas de casa de vegetação a aclimatadas. Por outro lado em plantas com 15
dias de aclimatização a espessura do parênquima paliçadico também não diferiu   em
relação as plantas in vitro.

Aos  30  e  45  dias  e  aos  60  e  90  dias  de  aclimatização  as  plantas  diferiram
estatisticamente  entre  si  quanto  a   espessura  dos  tecidos,  sendo  que  as  maiores
espessuras foram sempre observadas em plantas estabelecidas em casa de vegetação,
de acordo com estudos feitos por Nogueira, (2003) e Azevedo, (2003)  quando utilizaram
técnicas de micropropagação em Byrsonima intermedia e Copaifera lang.

 Tabela 1. Espessura média (m) de tecidos e espessura total do limbo foliar de Uncaria

guianensis obtidas  pela  propagação  in  vitro,  submetidas  aos  diferentes  períodos  de
aclimatização e plantas adultas cultivadas em casa de vegetação.



Tratamento Epiderme
Abaxial

Epiderme
Adaxial

Parenquima
esponjoso

Parenquima
paliçadico

Espessura
limbo

In vitro 18,49a 19,43c 28,54e 23,06c    89,53e
15 dias 29,29a 22,57b 38,00d 27,20c 108,49d
30 dias 20,87a 27,24a 41,20c 38,88b 128,16c
45 dias 20,97a 27,15a 44,61c 43,23b 141,28b
60 dias 20,96a 27,82a 49,57b 43,35b 141,65b
90 dias 21,41a 28,60a 49,97b 43,51b 143,49b
adulta 21,83a 28,67a 97,64a 74,20a 222,33a

  Médias seguidas de mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott
a 5% .
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