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Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, Asteraceae, é uma espécie caracterizada pela produção de 

glicosídeos diterpênicos com elevado potencial edulcorante e desprovidos de valor calórico. A 

espécie apresenta ainda atividades hipoglicêmicas, anti-hipertensivas, anti-inflamatórias, 

antitumorais, antioxidantes, antidiarreicas e diuréticas.1 No Brasil existem duas cultivares de S. 

rebaudiana registradas, o que evidencia a necessidade de identificação de materiais genéticos 

com potencial para exploração. A caracterização morfoanatômica é uma importante ferramenta 

na caracterização de germoplasma, possibilitando avanços na descrição da divergência de 

acessos vegetais. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a morfoanatomia foliar de sete 

acessos de S. rebuadiana. Os acessos foram fornecidos pela Embrapa - Cenargen, identificados 

pelas numerações 4, 6, 7, 8, 9, 12 e 14. Foram coletadas folhas do sétimo e oitavo nó de três 

indivíduos de cada acesso. As amostras foram fixadas em FAA50. Cortes transversais do terço 

médio da lâmina foliar foram clarificados em água sanitária 5%2 e corados com azul de Astra e 

fucsina básica.3 Realizaram-se testes histoquímicos com lugol4 e cloreto férrico.5 Fragmentos da 

lâmina foliar foram secos via ponto crítico com CO2, metalizados em ouro e analisadas em 

microscópio eletrônico de varredura Tescan Vega 3. As folhas dos acessos 4, 7, 8 e 14 são 

elípticas, nos acessos 6 e 12 são oblongas e no 9, obovadas. A forma da margem é crenada no 

acesso 9 e serreada nos demais. As folhas dos acessos são anfiestomáticas, com estômatos 

anomocíticos, e epiderme foliar uniestratificada. Tricomas tectores uniserriados ocorrem em 

maior abundância na nervura central enquanto que os glandulares são distribuídos de forma 

esparsa no limbo foliar. O acesso 14 apresenta duas camadas de parênquima paliçádico e três de 

parênquima lacunoso, os demais apresentam uma camada de parênquima paliçádico e 3-4 de 

parênquima lacunoso. Na nervura mediana dos acessos 4 e 7 observou-se apenas xilema e floema 

primários. Fibras perivasculares estão presentes em alguns acessos. No acesso 4 as fibras 

formam uma densa camada adjacente ao floema. Os acessos 6, 8, 9 e 12 possuem entre 1-3 

camadas de fibras adjacentes ao floema, porém com paredes menos espessadas. Os acessos 7 e 

14 possuem apenas células parenquimáticas em torno do feixe vascular. O teste com cloreto 

férrico não evidenciou a presença de compostos fenólicos. Já o teste com lugol demonstrou a 

presença de amido no mesofilo. As variações observadas podem apresentar correlação com 

caracteres produtivos, constituindo importantes parâmetros de identificação e critérios auxiliares 

na seleção de materiais para o melhoramento. 

 

Palavras-Chave: Asteraceae, Estévia, Glicosídeos de esteviol. 

 

Referências: 
1Chatsudthipong, V., Muanprasat, C., 2009. Stevioside and related compounds: therapeutic benefits beyond 

sweetness. Pharmacol. Ther. 121, 41–54. 
2Kraus, J.E., Arduin, M., 1997. Manual básico de métodos em morfologia vegetal. Seropédica: Edur. 



 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
3Luque, R., Sousa, H.C., Kraus, J.E., 1996. Métodos de coloração de Roeser (1972) modificado e Kropp 

(1972) visando a substituição do azul de Astra pelo azul de alcião 8GS ou 8GX. Acta Bot. Bras. 10, 

199-211. 
4Berlyn, G.P., Miksche, J.P., 1976. Botanical microtechnique and cytochemistry. Ames: Iowa State University. 
5Johansen, D.A., 1940. Plant microtechnique. New York: McGraw-Hill Book. 


