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Introdução 

Magonia pubescens St. Hil,conhecida popularmente como tingui é uma espécie arbórea, com ampla 

distribuição no Cerrado. Possui reconhecido valor medicinal, pela ação cicatrizante e antimicrobiana do 

extrato da casca do caule [1]. O uso de caracteres anatômicos para a identificação de cascas de plantas 

medicinais é bem documentado para outras famílias [2]. Caracteres encontrados na estrutura da casca de 

Cupaniavernalis (Sapindaceae) mostraram-se promissores para a identificação da espécie [3]. Trabalhos 

sobre a anatomia do caule são escassos na família Sapindaceae e ausentes para o gênero Magonia. O 

presente trabalho teve como objetivo fornecer informações estruturaissobre a casca do caule de M. 

pubescens, visando o controle da qualidade na fabricação de fitoterápicos, sendo esse o primeiro relato 

para o gêneroMagonia. 

Materiais e Métodos 

O material vegetal se constituiu de cascas do caule de M. pubescens, foi coletado no município de Montes 

Claros, MG, fragmentado, fixado em solução de Karnovsky [4], desidratado em série etílica e incluído em 

resina metacrilato [5]. Foram obtidas seções transversais em micrótomo rotativo, com 5μm de espessura, 

que foram coradas com vermelho de rutênio e azul de toluidinae montadas em resina acrílica[6]. As 

seções foram fotografadas com câmera digital acoplada a microscópio óptico. 

Resultados  

A periderme do caule de M. pubescens apresenta súber espesso, com células lignificadas e feloderme 

pavimentosa (Fig. 1A). O córtex apresenta expansão tangencial (Fig. 1A). O floema secundário forma 

pseudocórtex rico em compostos fenólicos e apresenta raios unisseriados, com células de paredes pécticas 

espessadas, contendo monocristais (Fig. 1B-C). O parênquima axial acumula compostos mucilaginosos e 

fenólicos (Fig. 1D). 

Discussão 

O incremento de camadas de células na periderme, principalmente do felema, está relacionado com a 

proteção contra o fogo em espécies do cerrado [7]. A presença de raios unisseriados, placas crivadas 

simples e monocristais corroboram com os resultados encontrados em outras espécies da família [3, 8]. O 

acúmulo de substâncias fenólicas pode estar relacionadoà proteção contra herbivoria [9]. 

Conclusões 

A identificação dos caracteres anatômicos da casca do caule de M. pubescens pode contribuir para a 

definição de parâmetros farmacobotânicos, úteis no controle de qualidade de drogas obtidas a partir da 

espécie. Além disso, este é o primeiro relato para o gênero. 
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Figura 1.  Anatomia da casca do caule de Magonia pubescens. Seções transversais (A-C). Seções longitudinais 

tangencial (B) e radial (D). Legendas: cc=célula companheira, co=córtex, cr=cristais,ec=elemento de tubo crivado, 

fd=feloderme,phI-II- III floema do 1º ao 3º ano, ra=raio,su=suber; xy: xilema. 

 


