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O uso de plantas no tratamento de doenças é muito antigo e hábito comum de muitas 

civilizações. Por este motivo, a validação do conhecimento popular aliado à valorização das 

espécies existentes no local, contribui para a preservação da biodiversidade existente. Estudos 

têm demonstrado que a extração sustentável das espécies locais pode trazer benefícios 

significativos para a população e ao mesmo tempo conservar os recursos biológicos de florestas 

preservadas. Dentro desse contexto, Annona muricata L., Annonaceaea, conhecida como 

graviola no Brasil, tem sido usada na etnomedicina na América do sul e África tropical como 

agentes anticâncer. O objetivo do trabalho é a análise histoquímica e morfoanatômica das folhas 

de exemplar coletado no município de Niterói, zona metropolitana. Para obtenção dos cortes 

foram utilizadas amostras de folhas frescas completamente desenvolvidas seccionadas 

transversalmente de forma manual com lâminas de barbear na região do terço médio inferior e 

montadas em gelatina glicerinada. Na análise histoquímica utilizou-se cloreto férrico, dicromato 

de potássio; floroglucinol, vanilina clorídrica e azul de toluidina na caracterização dos 

constituintes fenólicos; reagente de Wagner e Dragendorff para alcaloides; azul de metileno, azul 

de toluidina e lugol para mucilagens, celulose e amido; sudam III para caracterização de 

componentes químicos de natureza oleosa e azul de bromofenol para constituintes proteicos.  

Simultaneamente, foram utilizados cortes sem o uso de reagentes histoquímicos como controle 

em branco. A análise dos resultados indicaram a presença de substâncias fenólicas, taninos e 

ligninas; alcaloides e óleos enquanto que amido, mucilagens e proteínas foram negativas ou de 

fraca visualização. O alto teor de substâncias fenólicas caracterizadas nos testes histoquímicos 

corrobora os resultados obtidos previamente por nosso grupo de pesquisa em análise 

cromatográfica de camada fina com o extrato hidroalcoólico dessa amostra. Recentemente nós 

relatamos que o referido extrato induz a morte de células cancerosas apresentando forte 

interferência na atividade mitocondrial e na ruptura da membrana plasmática em modelos de 

células cancerosas de pulmão, fígado e mama respectivamente A549, HepG2 e MCF7 além de  

uma possível ação de modulação no reparo do DNA de Salmonella typhimurium através do 

ensaio Salmonella/microssoma. 
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