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Resumo: Bauhinia smilacifolia Burch. ex Benth. (Fabaceae) é uma liana conhecida 

popularmente como cipó escada e pata-de-vaca em decorrência da morfologia do seu 

caule e das suas folhas bilobadas, respectivamente. A fim de contribuir com 

informações para a classificação taxonômica e farmacológica, foram realizadas análises 

anatômicas caulinares e foliares desta espécie. Para descrição da epiderme, fragmentos 

foliares foram macerados e corados com safranina. Foram realizados secções 

transversais do limbo foliar, pecíolo e caule, posteriormente clarificados com 

hipoclorito de sódio e corados com azul de metileno. A epiderme caracterizou-se por 

células anticlinais ondulada na face adaxial, e células maiores e curvas na face abaxial, 

sendo as folhas hipoestomática. A nervura principal é convexa e o pecíolo exibe 

contorno circular a semicircular. O caule possui formato achatado devido ao 

crescimento irregular do câmbio vascular, a medula apresentou formato cruzoide, 

característico do gênero Bauhinia. 

Palavras-chave: Morfoanatomia, liana, variação cambial. 

 

STEM AND LEAF ANATOMY OF Bauhinia smilacifolia Burch. ex Benth. 

(FABACEAE) 

 

Abstract: Bauhinia smilacifolia Burch. ex Benth. (Fabaceae) is a liana popularly 

known as ladder vine and cowpaw due to the morphology of its stem and its bilobate 

leaves, respectively. In order to contribute information to the taxonomic and 

pharmacological classification, we performed anatomical stem and leaf analyzes of this 
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species. For description of the epidermis, leaf fragments were macerated and stained 

with safranin. Transverse sections of leaf limb, petiole and stem were made, later 

clarified with sodium hypochlorite and stained with methylene blue. The epidermis was 

characterized by wavy anticlinal cells on the adaxial surface, and larger curved cells on 

the abaxial surface, the leaves being hypoestomatic. The main rib is convex and the 

petiole exhibits circular to semicircular contour. The stem has a flat shape due to the 

irregular growth of the vascular cambium, the marrow presented a cross shape, 

characteristic of the genus Bauhinia. 

Keywords: Morfoanatomy, liana, exchange variation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Bauhinia L., pertencente à família Fabaceae, possui aproximadamente 

300 espécies e apresenta distribuição pantropical. Popularmente as espécies deste 

gênero são conhecidas como pata-de-vaca, unha-de-vaca, entre outras denominações em 

decorrência da morfologia de suas folhas bilobadas, (OLIVEIRA e LIMA, 2017). Este 

gênero é caracterizado por apresentar hábitos como árvores, arbustos, subarbustos lianas 

ou trepadeira. A espécie Bauhinia smilacifolia Burch. ex Benth. é uma liana nativa e 

endêmica do Brasil. 

Dados etnobotânicos revelaram que diversas espécies de Bauhinia são 

empregadas na medicina tradicional com diferentes indicações como hipoglicemiantes, 

antidiabéticas, diuréticas e hipocolesteremiantes, bem como contra cistites e parasitoses 

intestinais (NOGUEIRA e SABINO, 2012). Das espécies mais estudas do gênero 

Bauhinia, isolaram e identificaram diversas classes de compostos orgânicos de interesse 

medicinal, incluindo lactonas, flavonoides, terpenoides, esteroides, triterpenos, taninos e 

quinonas (SILVA e FILHO, 2002).  

Este trabalho teve como objetivo o estudo anatômico caulinar e foliar, a fim de 

obter caracteres anatômicos que possam contribuir com a taxonomia e o controle de 

qualidade de suas etnodrogas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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As amostras botânicas foram coletadas em fragmentos florestais na Fazenda 

Itabaiana (05°04'37"S e 47°36'05"W), uma Área de Alto Valor de Conservação – 

AACV, no município de Açailândia, Maranhão. O material botânico coletado encontra-

se herborizado e os vouchers depositados na coleção botânica do herbário da 

Universidade Estadual da RegiãoTocantina do Maranhão (UEMASUL) sob o registro: 

Noronha, J.N., Porto, N.M. 78. O projeto está cadastrado no SisGen sob o nº A1B7C26. 

As folhas foram fixadas em FAA 50% e conservadas em etanol a 70%, 

posteriormente seccionadas em plano transversal, à mão livre com auxílio de lâminas de 

aço e observadas em microscópio óptico. Os cortes obtidos da lâmina foliar (limbo, 

nervura central e do pecíolo nas porções apical, mediano e basal), foram clarificados 

com hipoclorito de sódio, em seguida lavados com água destilada e submetidos a uma 

solução de ácido acético 1%, lavados em água destilada e corados com azul de metileno, 

as amostras foram montadas em lâminas com glicerina 50%. 

Para a descrição da epiderme, fragmentos da lâmina foliar passaram por 

maceração, seguindo a metodologia proposta por Franklin (1945). O material foi 

aquecido em estufa a 60 ºC por um período de 12 - 24 horas, em peróxido de hidrogênio 

e ácido acético (1:1), posteriormente lavado em água destilada e corado com safranina.  

Para análise macroscópica do caule em plano transversal, as amostras 

desidratadas foram submetidas ao nivelamento e polimento em plano transversal com 

uso de lixa seca com granulometria de 100 e 200. Em seguida as amostras foram 

submetidas a uma sequência de lixa d’água com granulometria de 100, 220, e 600, 

respectivamente. As descrições foram realizadas a olho nu e com auxílio de lupa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em vista frontal, a epiderme de Bauhinia smilacifolia Burch. ex Benth. é 

hipoestomática, com estômatos do tipo anomocítico e anisocítico, com maior 

predominância do primeiro tipo. Possui paredes celulares anticlinais ondeadas na face 

adaxial, maiores e curvas na face abaxial, com presença de cicatriz estomática. Em 

secção transversal, a epiderme é unisseriada, com paredes periclinais revestidas por uma 

cutícula lisa e delgada, em ambas as faces. Na face abaxial, os estômatos estão situados 
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ao mesmo nível das células epidérmicas. Foram observados tricomas simples, 

unisseriados na face abaxial da epiderme. Das espécies analisadas por Albert e Sharma 

(2013), B. tomentosa L. apresentou paredes anticlinales irregulares e onduladas, contudo 

o maior número de espécies apresentaram células epidérmicas poligonais com padrões 

retilíneos de parede anticlinais. 

A face abaxial da epiderme apresentou formato celular diferente da epiderme 

abaxial de outras espécies já estudadas do gênero Bauhinia. Este tipo de epiderme 

observado em B. smilacifolia foi o mesmo encontrado em Schnella outimouta (Aubl.) 

Wunderlin (PEREIRA et al., 2018). As cinco espécies do gênero Bauhinia estudado por 

Albert e Sharma (2013) apresentaram-se como hipoestomáticas. Folhas hipoestomáticas 

são característicos de plantas lenhosas em representantes da família Fabaceae 

(DUARTE e DEBUR, 2003), com exceção da análise feita por Pereira et al. (2018) que 

registrou o padrão anfiestomático ao analisar B. cheilantha (Bong.) Steud., B. pentandra 

(Bong.) Steud. e B. ungulata L.  

A nervura principal é convexa, com um feixe vascular colateral. O colênquima 

subepidérmico é do tipo lacunar, 1-2 camadas, seguido do parênquima fundamental com 

3-4 camadas de células e uma bainha esclerenquimática de 4-5 camadas. O xilema 

possui elementos traqueais dispostos em fileiras e separados por tecidos 

parenquimáticos. Descrição semelhante foi relatada por Duarte e Debur (2003) para 

Bauhinia microstachya (Reddi) J. F. Macbr, havendo variação somente no formato da 

nervura principal, onde este autor classificou-a como biconvexo. 

O mesofilo possui organização dorsiventral, com epiderme unisseriada em 

ambas as faces e com parênquima paliçádico unisseriado, com feixes vasculares 

pequenos distribuídos ao longo do mesofilo. O padrão do mesofilo dorsiventral mostrou 

ser uma característica importante ao gênero Bauhinia, visto que todas as espécies 

estudadas até o momento mostraram-se com o mesmo padrão de mesofilo (DUARTE e 

DEBUR, 2003; PEREIRA et al., 2018).  

O pecíolo, em secção transversal, exibe contorno circular a semicircular, com a 

epiderme uniestratificada. A porção apical possui colênquima lacunar subepidérmico, 

com 8-10 camadas de parênquima seguido por um anel esclerenquimático de 4-5 
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camadas circundando os feixes vasculares, o sistema vascular é formado por quatro 

feixes vasculares do tipo anficrival, formato de U. Na porção mediana o colênquima 

apresenta de 1-2 camadas, seguido por um anel esclerenquimático em volta do feixe 

vascular, o parênquima possui de 5-6 camadas de células e um feixe vascular do tipo 

anfivasal, nesta porção o xilema possui elementos traqueais dispostos em fileiras. Na 

porção basal o pecíolo apresenta colênquima 1-2 camadas, seguido de parênquima, 

feixe vascular é bicolateral, arredondado, dispostos em fileira. O floema é multisseriado. 

Observou-se a presença de idioblastos drusíferos na porção apical e basal do pecíolo. 

Esta característica foi relatada por Duarte et al. (2007) em Bauhinia variegata L.  

O caule, a nível macroscópico, é achatado, possui a superfície da casca 

esverdeada, com presença de lenticelas. Em plano transversal verificou-se a presença de 

variação cambial, com camadas de crescimento indistintas. O parênquima axial é 

indistinto, com vasos distintos a olho nu, porosidade difusa, solitários e grandes. Os 

raios são poucos, distintos e finos. A medula apresentou formato cruzoide.  

Este mesmo tipo de caule foi descrito por Duarte e Debur (2003) para Bauhinia 

microstachya (Reddi) J. F. Macbr. e por Araújo (2009) para uma liana pertencente a 

família Fabaceae. O formato do caule de lianas, bem como sua medula, pode auxiliar 

em campo a identificação de alguns grupos, pois é um critério taxonômico de fácil 

reconhecimento (ARAÚJO, 2009).  Segundo Araújo (2009), caule de lianas possuem 

distribuição irregular dos vasos xilemáticos e floemáticos, denominados de variação 

cambial. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Apesar da importância medicinal do gênero Bauhinia, os dados anatômicos, 

principalmente de órgãos vegetativos ainda são escassos. Os estudos da morfologia 

macroscópica e microscópica de Bauhinia smilacifolia evidenciaram detalhes da 

morfologia da epiderme, mesofilo, feixes vasculares e padrão da variação cambial do 

caule que constituem um conjunto de caracteres que corroboram à Bauhinia 

smilacifolia, possibilitam o seu reconhecimento. 
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