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Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze, Plumbaginaceae, denominado popularmente baicuru, é 

encontrado na região litorânea do Sul do Brasil. Embora não haja relatos do uso popular das 

folhas de L. brasiliense, Mota (1963) descreveu a ação antimicrobiana do extrato dioxânico. 

Considerando que estudos botânicos são imprescindíveis para detectar fraudes, objetivou-se 

descrever morfoanatomicamente as folhas de L. brasiliense, fornecendo subsídios para o controle 

de qualidade desta espécie. As folhas foram coletadas na Ilha dos Marinheiros (RS) e 

depositadas no Herbário da Universidade Estadual de Maringá (27725). Realizou-se a 

caracterização macro e microscópica, e testes histoquímicos (Farmacopeia Brasileira, 2010). 

Para tal, as amostras foram analisadas ao microscópio óptico (MO) e eletrônico de varredura 

(MEV). L. brasiliense possui folhas simples, incompletas, com filotaxia rosulada na base, 

inodoras, adstringentes e ásperas ao tato após secagem. O limbo apresenta, em média, 12 cm de 

comprimento por 3 cm de largura, consistência herbácea, inteiro, glabro, simétrico, oboval-

lanceolado, peninérveo, de margem íntegra levemente ondulada e revoluta, ápice arredondado a 

levemente retuso e base atenuada. O pecíolo possui, em média, 12 cm de comprimento, formato 

côncavo-convexo em secção transversal e base invaginante. A análise dos tecidos revelou 

epiderme foliar unisseriada recoberta por cutícula espessa e estriada. O limbo é anfiestomático, 

com estômatos predominantemente anisocíticos. Glândulas de sal são abundantes em ambas as 

faces epidérmicas. O mesofilo é do tipo isobilateral, tendo na região mediana e basal 2 estratos 

de parênquima paliçádico junto à face adaxial e 1 estrato junto à face oposta, enquanto que na 

região apical e do bordo, ocorrem junto à face adaxial, 2 a 3 estratos de parênquima paliçádico e 

1 a 2 estratos junto à face oposta. O parênquima esponjoso é constituído por 5-8 estratos 

celulares em todas as regiões do limbo. A nervura principal, em secção transversal, é plana na 

região apical e convexa nas regiões mediana e basal da face superior, e côncava na face inferior. 

Os feixes vasculares da nervura principal são colaterais com arranjo de células que permanece no 

pecíolo. Nas porções mais periféricas da base da nervura principal e por todo o pecíolo ocorre 

aerênquima. Na região basal do pecíolo são observados fibro-esclereídes. Confirmou-se a 

presença de cristais de oxalato de cálcio próximo aos feixes vasculares, lignina nos fibro-

esclereídes, compostos lipídicos e polifenóis nos elementos do floema. Dessa forma, foram 

determinadas as principais características morfoanatômicas de L. brasiliense que podem ser 

utilizadas no controle de qualidade das folhas íntegras ou cominuídas.  

Palavras-Chave: Aerênquima, Glândula de sal, Plumbaginaceae. 
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