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A biomineralização é um processo comum nos vegetais. Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & 

R.M.Sm. é uma herbácea da família Zingiberaceae muito utilizada na medicina popular para 

hipertensão e está presente na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema 

Único de Saúde. Sílica e cristais de oxalato e carbonato de cálcio estão entre os biominerais mais 

abundantes nas plantas.1 As principais plantas acumuladoras de sílica são as Poaceae, porém, 

outras famílias de angiospermas também acumulam quantidades expressivas de sílica.2 O 

objetivo do trabalho foi caracterizar os biominerais presentes na lâmina foliar de A. zerumbet. 

Foram confeccionadas lâminas semipermanentes, seguindo procedimentos usuais em anatomia 

vegetal,3 para análise de secções paradérmicas e transversais de lâminas foliares em 

microscopias de luz, de polarização e eletrônica de varredura acoplada a espectrômetro por 

energia dispersiva, seguindo Haddad et al.4 Foi realizado também teste histoquímico com ácido 

sulfúrico (10%) para detecção da natureza dos cristais. Através das microscopias de luz e de 

polarização foram observados cristais prismáticos no parênquima esponjoso. O teste 

histoquímico e a micro-análise de raios-X por energia dispersiva mostraram que esses cristais 

são de oxalato de cálcio. Corpúsculos silicosos foram encontrados nas células epidérmicas e no 

parênquima esponjoso e foram identificados pela micro-análise de raios-X por energia 

dispersiva. Albuquerque e Neves5 descrevem a presença desses corpúsculos apenas na epiderme. 

Este trabalho contribui com a identificação das inclusões inorgânicas importantes para diagnose 

de A. zerumbet, contribuindo com o controle de qualidade de drogas vegetais de importância 

medicinal.  
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