
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simpósio Latino-americano de Farmacobotânica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Caracterização das estruturas secretoras e rendimento do óleo essencial de 

Varronia curassavica 
 

Daiane M. Oliveira,1 Dayane G.P.O. Santos,2 Marcia O. M. Marques,3 Silvia R. Machado1 

 
1Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Botucatu/SP, Brasil 

2Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu/SP, Brasil 
3Instituto Agronômico de Campinas, Campinas/SP, Brasil 

 

Boraginaceae Juss., amplamente distribuída em regiões temperadas e tropicais, é reconhecida 

principalmente pelo extensivo uso medicinal de suas espécies. Inclui 140 gêneros e 2700 

espécies, sendo 11 gêneros e 120 espécies encontrados no Brasil.1 Varronia curassavica Jacq. 

(sin. Cordia verbenacea DC e Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schults),2 conhecida como 

erva-baleeira, é extensivamente estudada no âmbito farmacológico, sendo utilizada como 

matéria-prima para fitoterápicos de uso tópico comercializado desde 2004 no mercado 

brasileiro.3 Suas propriedades medicinais são atribuídas principalmente ao óleo essencial (mono 

e sesquiterpenos) com ação anti-inflamatória, cicatrizante e antiulcerogênica. Estádio fenológico 

e de desenvolvimento vegetal e fatores climáticos são condicionantes para a determinação da 

época da coleta uma vez que podem influenciar na produção e qualidade do óleo essencial. 

Considerando que estruturas secretoras são sítios de produção e armazenamento de substâncias 

com atividade biológica,4 estudos detalhados dessas estruturas têm contribuído para a melhor 

utilização das plantas medicinais. Neste trabalho, caracterizamos as estruturas secretoras de V. 

curassavica, bem como, avaliamos a influência do horário de coleta no rendimento do óleo 

essencial. Secções transversais do caule e folhas em diferentes estádios de desenvolvimento 

foram processadas segundo técnicas usuais em anatomia e histoquímica vegetal. O óleo essencial 

foi extraído de folhas jovens frescas (quatro repetições e delineamento ao acaso) coletadas de 

plantas em estádio reprodutivo, as 6, 9, 12, 15 e 18 h. Tricomas glandulares, unisseriados, com 

pedúnculo uni ou bicelular e cabeça secretora unicelular, esférica revestida com cutícula espessa 

foram observados no caule jovem, pecíolo e em ambas as superfícies do limbo foliar. Esses 

tricomas apresentaram reação positiva ao cloreto férrico e ao reagente de NADI, indicando, 

respectivamente, a presença de substâncias fenólicas e terpenos. Idioblastos mucilaginosos 

isodiamétricos de paredes delgadas, subjacentes à epiderme, foram visualizados nos caules 

jovens e pecíolo. Idioblastos com conteúdo fenólico, ovoides e paredes delgadas, foram 

abundantes e ocorreram dispersos na medula caulinar, pecíolo e região da nervura principal da 

folha. A presença de mucilagem, compostos fenólicos e óleos essenciais foi detectada em todos 

os estágios de desenvolvimento do caule e da folha de V. curassavica, contudo reação mais 

evidente foi registrada nas folhas jovens. O maior conteúdo de óleo essencial (0,22% de 

rendimento) foi registrado às 18 h. Nossos resultados indicaram que o horário de coleta e o 

estágio de desenvolvimento vegetal influenciaram o rendimento de óleo essencial e que as 

estruturas secretoras nesta espécie se diferenciam precocemente e são ativas na produção dos 

diferentes compostos desde folhas jovens.  
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