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Muitas espécies do gênero Solanum L. são conhecidas como jurubeba e utilizadas em disfunções 

hepáticas.1 A Farmacopeia Brasileira 2ª edição oficializou como jurubeba a Solanum 

paniculatum L., Solanaceae,2 mas no mercado são frequentemente encontradas a S. robustum 

Wendl. e S. variabile Mart. O objetivo deste trabalho foi fornecer caracteres diferenciais dos 

tricomas para auxiliar na diagnose das espécies. Foi empregada a técnica de corte a mão livre, 

com fotomicrografias obtidas de cortes histológicos corados com azul de Astra e safranina. Em 

S. paniculatum foram observados numerosos tricomas em candelabro, pluricelulares, com 

pedicelo bi a plurisseriado e raros glandulares, de pedicelo uni a tricelular, unisseriados e porção 

glandular pluricelular (Fig.1). S. robustum apresentou tricomas tectores simples e cônicos, 

tricomas tectores sésseis e em candelabro, tricomas mistos, com porção secretora de pedicelo uni 

a pluricelular e porção não secretora de aspecto estrelado, além de tricomas glandulares 

claviformes (Fig.2). S. variabile apresentou tricomas em candelabro, tricomas tectores simples e 

cônicos, com base pluricelular e ápice unisseriado e tricomas glandulares (Fig.3). Os tricomas 

são de grande valia para a diagnose de plantas medicinais e drogas vegetais, permitindo a sua 

caracterização mesmo sob a forma pulverizada. São classificados mais comumente em tricomas 

tectores e tricomas glandulares, mas foram observados também exemplares que apresentam 

conjuntamente uma porção secretora e uma não-secretora, denominados de tricomas mistos3. 

Estes tricomas permitem a diferenciação das espécies citadas, mesmo sob a forma pulverizada. 

                 
 

Fig. 1 (S. paniculatum)       Fig. 2 (S. robustum)   Fig. 3 (S. variabile) 
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