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A produção de cristais em plantas é um processo fisiológico. A presença desses biominerais está 

relacionada a uma adaptação dos vegetais contra herbivoria, balanço iônico e ao 

desenvolvimento do tubo polínico.1 A descrição dessas inclusões é de grande importância na 

diagnose de drogas vegetais.2 Assim, o objetivo do trabalho foi caracterizar os cristais presentes 

na lâmina foliar de Momordica charantia L., uma erva daninha conhecida popularmente no 

Brasil como melão-de-são-caetano e empregada como antidiabética. Folhas maduras de M. 

charantia foram coletadas no bairro da Várzea, em Recife-PE. Uma exsicata foi depositada no 

herbário Dárdano de Andrade Lima, do Instituto Agronômico de Pernambuco, sob o número de 

tombamento 89980. Foram confeccionadas lâminas semipermanentes, seguindo procedimentos 

usuais em anatomia vegetal,3 para análise de secções paradérmicas e transversais de lâminas 

foliares em microscopias de luz, de polarização e eletrônica de varredura acoplada a 

espectrômetro por energia dispersiva.4 Foi realizado também teste histoquímico com ácido 

sulfúrico (10%) para detecção da natureza dos cristais. Através das microscopias de luz e de 

polarização foram observados cristais em forma de aglomerados, localizados em idioblastos no 

parênquima lacunoso. Esses idioblastos podem estar em grupos de dois, três, quatro, cinco ou 

seis. De acordo com Metcalfe e Chalk,5 na família Cucurbitaceae são encontrados cistólitos de 

carbonato de cálcio. Porém, a micro-análise de raios-X por energia dispersiva e o teste 

histoquímico realizado mostraram que os cristais presentes na lâmina foliar da espécie são de 

oxalato de cálcio. Os cristais de oxalato de cálcio são comuns em plantas, apresentam-se de 

várias formas e são provenientes da combinação do ácido oxálico resultante do metabolismo com 

os íons cálcio absorvidos pelos vegetais.2 Assim, este trabalho contribui para a ampliação dos 

conhecimentos a respeito de M. charantia e da família Cucurbitaceae. 
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