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Ruellia asperula (Mart. ex Ness) Lindau é uma espécie de Acanthaceae nativa e endêmica do 

Brasil, ocorrendo em áreas de caatinga e nas florestas montanas da região Nordeste e Sudeste 

(Minas Gerais).1 Conhecida popularmente como “candeia” ou “melosa”, suas folhas e raízes são 

empregadas na medicina popular no tratamento de asma, bronquite, febre e inflamações 

uterinas.2 O óleo essencial das partes aéreas apresenta atividade antimicrobiana e antifúngica.3 

Neste trabalho apresenta-se um estudo farmacobotânico com morfodiagnoses macroscópicas e 

microscópicas de folhas de R. asperula, fornecendo subsídios que auxiliam a sua caracterização. 

Realizaram-se estudos morfológicos e anatômicos de folhas por meio de secções paradérmicas 

(lâminas) e transversais (lâminas, pecíolos), à mão livre, coradas com safranina e safrablue, 

analisadas e fotografadas ao microscópio óptico. Ruellia asperula é uma erva a subarbusto, com 

folhas opostas cruzadas; o pecíolo é canaletado; lamina foliar estreitamente elíptica, 

membranácea, com margem inteira a ondulada, o ápice é agudo e a base atenuada, o indumento é 

estrigoso. A epiderme, em vista frontal, é anfiestomática, com estômatos diacíticos, e paredes 

anticlinais retas a levemente sinuosas em ambas as faces. Litocistos alongados contendo 

cistólitos de carbonato de cálcio são observados na epiderme, em ambas as faces. O indumento é 

formado por tricomas tectores pluricelulares e tricomas glandulares sésseis e estipitados. Em 

secção transversal, o mesofilo é dorsiventral, com parênquima paliçádico unisseriado e o 

esponjoso 3-5-estratificado; a nervura principal é biconvexa, e o sistema vascular é formado por 

três feixes colaterais. O pecíolo varia de plano-convexo a ligeiramente côncavo-convexo, com 

colênquima angular multisseriado; sistema vascular formado por três feixes colaterais: um maior, 

central, em arco aberto, e dois acessórios, voltados para a face adaxial. A presença de litocistos 

com cistólitos na epiderme, além da morfologia dos anexos epidérmicos, mesofilo, forma da 

nervura principal, são características também observadas em Justicia4 e em outras espécies de 

Ruellia, como R. furcata.5. Entretanto, a morfologia foliar em conjunto com o padrão de 

distribuição estomático e a forma do pecíolo são caracteres distintivos para o reconhecimento de 

R. asperula, diferindo de outras espécies do gênero.5  
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