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RESUMO  

 
Rotala ramosior (L.) Koehne - Lythraceae é uma pequena erva anfíbia anual, 

encontrada à borda de açudes e lagoas do sertão nordestino, em áreas não alagadas, 

atingindo, em média, 40 cm de altura, com aroma bem característico, lhe 

proporcionando o vulgo de “alecrim de lagoa” ou “alecrim de beira-d’água”. Este 

trabalho compreende estudos farmacobotânico, farmacoquímico e de bioatividade até 

então não realizados. As características anatômicas de raiz, caule e folhas foram 

analisadas em cortes transversais e paradérmicos. A espécie apresentou tricomas 

glandulares com uma célula peduncular encimada por 1-9 células vesiculares, dispostas 

radialmente, em ambas às faces epidérmicas. O córtex radicular e caulinar se caracteriza 

por aerênquima perfeitamente definido, revestido por poliderme. Os vasos xilemáticos, 

do tipo colateral, se apresentaram envolvidos por parênquima paratraqueal vasicêntrico 

na raiz. No estudo fitoquímico constatou-se em todo o vegetal, um elevado teor de 

manitol (10-15%); nas folhas (extrato hexânico) identificou-se o éster metílico do ácido 

hexadecanóico, éster metílico do ácido octadecanóico e óxido de cariofileno. Nesse 

mesmo extrato verificou-se em menor escala, a predominânica de monoterpenóides, 

sesquiterpenóides, diterpenóides, triterpenóides e esteróides (β-amirina e β-sitosterol). 

Nos demais extratos observou-se a presença de flavonóides, fenilpropanoglicosídeos, 

açúcares redutores, derivados cinâmicos, taninos hidrolisáveis, luteolina e luteolina-7-

glicosídeo. Os extratos em estudo não apresentaram alcalóides, cumarinas, ácido gálico, 

proantocianidinas, saponinas, iridóides, fitoecdisonas e glicosídeos cardíacos. Ensaios 

de toxicidade aguda, avaliação das atividades antitumoral, moluscicida e antimicrobiana 

foram realizados. O resíduo do extrato bruto hexânico das folhas do vegetal apresentou 

atividade antitumoral frente à Sarcoma 180 e a Carcinoma de Ehrlich, bem como 

pronunciada atividade moluscicida. Os ensaios antimicrobianos com os extratos brutos 

das folhas, obtidos em uma escala de polaridade crescente (hexano, acetato de etila e 

metanol), não mostraram resultados relevantes. 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

ABSTRACT  

 

Rotala ramosior (L.) Koehne (Lythraceae) is a small annual amphibious herb (rarely 

more that 3 feet tall), growing throughout the lakes and lagoons margins in northeast 

parts of Brazil, where it is popularly known for its peculiar smelling as “alecrim de 

lagoa” or “alecrim de beira-d’água”. Since literature survey revealed that no scientific 

works have been carried out so far, we decided to investigate. The present work was 

conducted in order to study the pharmacobotanic, pharmacochemistry and bioactivity of 

this specie. It showed glandular hairs with one stalk cell under 1-9 vesicular cells, 

radially arranged, on both leaf surfaces. The cortex of the stem and root is characterized 

by a perfectly defined aerenchyma, covered by a polyderm. The xylematic vases from 

the root were collateral and surrounded by a paratraqueal vasicentric parenchyma. The 

phytochemical analysis showed in all parts of the plant, high content of mannitol (10-15 

% of the dry weight). In the hexanic crude extract from the leaves, were found fatty 

acids, monoterpenoids,  sesquiterpenoids and diterpenoids, we report the caracterization 

of hexadecanoic acid methyl ester, octadecanoic acid methyl ester and caryophyllene 

oxide. Other constituens as monoterpenoids, sesquiterpenoids, diterpenoids, 

triterpenoids (β-amirine and ursolic acid), steroids (β-sytosterol), flavonoids (luteolin 

and luteolin-7-glycoside), phenylpropanoglyco-sides, sugars, cynnamic derivates, 

tannins, were verified and identified in the root, stem bark and leaves extracts 

(methanolic and ethyl aceatate). However, it was not verified the presence of alkaloids, 

coumarins, gallic acid, proantocianidines, saponins, iridoids, phytoecdysones and 

cardiac glycosides. Assay of Acute toxicity, evaluation of antitumoral activity, 

molluscicidal and antimicrobiane were realized. The hexanic brute extract of the leaves 

showed antitumoral activity against sarcoma 180 and Ehrlich carcinoma, and also 

molluscicidal activity. The antimicrobiane assay with the brute extracts of the leaves, 

obtained in high scale of polarity (hexanic, ethyl acetate and methanol), has not showed 

significant results. This investigation on the phytochemical and bioactive properties of 

the crude extracts of R. Ramosior has been set out in the hope that this study may 

highlight results that could draw the attention of researchers for futher scientific study 

on this plan. 

 

Key Words: Rotala ramosior, Lythraceae, anatomy, pharmacochemistry, bioactivity.  

 



  

 

1. INTRODUÇÃO 

As Lythraceae, com diversos representantes em nosso país, são de abrangência 

tropical e subtropical em todo o mundo. Tem seu nome derivado do fato de que algumas 

espécies do gênero Lythrum apresentam flores púrpura-escuro, lembrando sangue 

coagulado (gr. lythron), o que inspirou Dioscórides a nomeá-lo dessa forma 

(CHICHELEY 1968). No Brasil são comuns espécies de Ammannia, Cuphea, 

Diplusodon, Estylosanthes, Lafoensia, Lagerstroemia e Rotala. Destacando-se, 

sobretudo aquelas que compõe o gênero Diplusodon, pelo seu grande número (53 

representantes) todas indígenas. Em geral são plantas que se destacam muito mais pelo 

seu caráter ornamental do que por suas características medicinais. Isto é bem visível no 

gênero Rotala, onde a maioria de seus representantes são renomadas plantas 

empregadas na ornamentação de aquários. Rotala ramosior, espécie que compõe o 

enfoque principal do nosso trabalho, é uma erva pequena, costumeiramente vegetando 

em terrenos ácidos paludosos com boa distribuição em nosso país, notadamente em todo 

o Nordeste onde é conhecida vulgarmente como “alecrim da beira d’água” ou “alecrim 

de lagoa”, certamente uma alusão ao aroma característico que exala de toda a planta.  

 Na América do Norte e Canadá, onde é conhecida como “tooth-cup”, Rotala 

ramosior integra uma lista de plantas legalmente protegidas em risco de extinção, dada 

a exploração agrícola ou a expansão imobiliária em áreas alagadas onde normalmente a 

espécie por sua característica anfíbia costuma ser encontrada. Chamou-nos a atenção 

para seu estudo, no âmbito da farmacognosia e bioatividade, a falta de dados na 

literatura especializada, apesar de características importantes como o seu aroma forte e 

em termos de Brasil a relativa facilidade com que ocorre. Curiosamente encontramos 

poucas abordagens quanto à sua ocorrência em nosso país apesar de ter sido descrita e 

constar em nossa Flora Brasiliensis (MARTIUS, 1877), estando ausente, por exemplo, 

da lista de plantas brasileiras à época de Piso e Macgrave (c. 1640-1644), como assinala 

Dom Bento José Pickel em trabalho elaborado para a primeira reunião sul americana de 

botânica (1944) tardiamente vindo a lume devido ao segundo conflito mundial 

(PICKEL, 1949). Este mesmo pesquisador, parece ter sido o primeiro a registrar a 

ocorrência de R. ramosior em Pernambuco, segundo registro em número dos antigos 

boletins da Sociedade de Agronomia Indústria e Comércio (S. A. I. C.) desse estado 

(PICKEL,1950). Na versão I – 2005 de Checklist de Plantas do Nordeste 

(http://umbuzeiro.cnip.org.br/db/pnechk/desc.html) acessada em 01-09-05, poucas 

informações foram constatadas. 



  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Efetuar o estudo farmacognóstico e de Rotala ramosior (L.) Koehne, 

descrevendo sua morfologia e definindo a bioatividade de extratos obtidos com 

solventes de polaridades diferentes.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar, macroscópica e microscopicamente, os farmacógenos oriundos da 

espécie; 

 Efetuar uma prospecção fitoquímica de extratos com polaridades diferentes de 

raiz, caule e folhas, colocando em evidência os principais grupos de substâncias 

presentes; 

 Extrair, isolar e purificar metabólitos secundários da espécie em estudo; 

 Caracterizar estruturalmente os metabólitos secundários isolados; 

 Avaliar a toxicidade aguda, através do teste de efeitos gerais e determinar a DL50 

do resíduo de extrato bruto hexânico das folhas do vegetal; 

 Avaliar a atividade antitumoral do resíduo de extrato bruto hexânico frente ao 

Sarcoma 180 e Carcinoma de Ehrlich; 

 Avaliar a atividade moluscicida dos resíduos de extratos bruto hexânico, acetato 

de etila e metanólico das folhas de R. ramosior; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos bruto hexânico, acetato de etila e 

metanólico das folhas R. ramosior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO I: ESTUDO FARMACOBOTÂNICO DE ROTALA RAMOSIOR (L.) 

KOEHNE 

 

1. FARMACOBOTÂNICA 

1.1. A família Lythraceae Jaume Saint Hilaire 

Com representantes de hábitos variados, desde ervas a arbustos e mesmo 

árvores, as Lythraceae contam atualmente com 30 gêneros, com inúmeros 

representantes na América do Sul. Suas folhas são simples, em geral opostas 

verticiladas ou mais raramente espiraladas com estípulas diminutas (rudimentares) ou 

ausentes. As flores hermafroditas, dispostas isoladamente ou em cimeiras, actinomorfas 

mais raramente zigomorfas, comumente constituídas de um perianto com 4-6 sépalas 

mais ou menos soldadas e igual número de pétalas. Androceu portando um número 

duplo de estames relativo ao elemento corolíneo e não raro diferente daquele. Gineceu 

geralmente com 2 (4-6) carpelos soldados, constituindo um ovário ínfero ou semi-

ínfero, bilocular. Fruto capsular, indeiscente, geralmente com numerosas sementes. 

A família conta com poucos representantes de interesse econômico, neste 

contexto citam-se Lawsonia inermes L., originária da Ásia tropical e Austrália é 

fornecedora do henê (henna), corante ainda muito consumido pela indústria de 

cosméticos. Lagerstroemia indica L., originária da Ásia oriental, tem sido muito 

requisitada para compor a ornamentação de vias públicas, praças e jardins de todo o 

mundo. Didiplis diandra (Nutt ex DC) A. W. Wood, R. leucocephala, R. macrandra 

Koehne, R. rotundifolia (Hamilton) Koehne, R. indica (Willdenow) Koehne e R. 

waliichi (Hooker) Koehne são muito consumidas pelos aquariófilos de todo o mundo 

(Stodola, 1967; James, 1986). No Brasil são comuns espécies de Ammannia, Cuphea, 

Diplusodon, Estylosanthes, Lafoensia, Lagerstroemia e Rotala; destacando-se, 

sobretudo aquelas que compõe os gêneros Cuphea e Diplusodon, pelo seu grande 

número de espécies indígenas (HOEHNE). Uma relação do New York Botanical 

Garden (http://sciweb.nybg.org/science2/hcol/sebc/sebchecklist.asp-acesso em 06-09-

2005) relativa a espécies de Rotala assinaladas no Brasil está disponível em anexo. 

 

 

 

 

 



  

 

1.2 Gênero Rotala (L.) 

Rotala, etimologicamente vem do latim rota (roda) com o sufixo diminuitivo 

al (inha), uma alusão à disposição das folhas em espiral, observadas na espécie R. 

verticillatus L. Trata-se de um gênero cosmopolita abrigando, atualmente, cerca de 

50 espécies muitas delas habitando os trópicos ou regiões sub-tropicais de todo o 

mundo (COOK, 1972). Predominantemente ervas anuais ou perenes, helofíticas ou 

hidrofiticas. Caule cilíndrico, quando jovem, passando a tetragonal com a idade. 

Folha simples, raramente alterna, oposta ou verticilada; decusada, 3-8 por 

verticilo; peciolada (raramente), em geral séssil ou subséssil; dotada ou não de 

glândula simples; lâmina foliar inteira; elíptica, ou oblonga, ou oval, ou linear, ou 

orbicular; venação peninérvea; cordata, ou cuneada na base. Folhas estipuladas. 

Margens do limbo inteiras. Flores solitárias; axilares, sésseis a subsésseis; 

bracteadas, ou ebracteadas (raramente); pequenas; quase sempre regulares; 3-6 

meras; pentacíclicas. Receptáculo floral desenvolvendo um andróforo, ou sem 

andróforo nem ginóforo; hipanto livre; campanulado ou urceolado, ou globoso; 

usualmente membranoso e translúcido; glândula nectária quase sempre presente na 

base; Disco hipógino presente, ou ausente. Perianto com distinto cálice e corola; 

(3-)-8-16(-32); 2 contorcidodo; isômero. Cálice presente; 3-6; 1-contorcido; 

gamossépalo; obtuso-lobado; lobulos valvares; tubular, ou campanulado, ou 

urceolado; desigual mas não bilabiado, ou regular; persistente. Epicálice presente, 

ou ausente. Corola presente, ou ausente; 3-6; 1-contorta; polipétalada; plicata; 

desigual mas não bilabiada, ou regular; vermelha, ou púrpura, ou laranja. Pétalas 

elípticas, ou oblongas, ou obovadas; armadas ou sésseis. Androceu 1-6. Seqüência 

do androceu determinada, ou não determinada. Membros do androceu, quando 

determinados, maturando centriptamente; adnato; todos iguais, ou marcadamente 

desiguais, livres um dos outros, 1-3 contorcido (ou vários). Androceu 

exclusivamente com estames férteis, ou incluindo estaminódios (ocasionalmente 

alguns estames reduzidos a estaminódios). Estames 1-6; ligados lateralmente ao 

hipanto; reduzido em número relativo ao perianto adjacente a isômero com o 

perianto a apolistemonos; opositissépalos; Anteras dorsifixas; deiscentes; 

introrsas; tetrasporângia. Gineceu 2-4 carpelar. O pistilo 1 celado, ou 2-4 celado. 

Gineceu sincárpico; eusincarpico; superior. Ovário incompletamente pluricelular; 

incompletamente 2–4 locular; curtamente estipitado, ou séssil. Gineceu sem 



  

 

estilete, ou estilete presente. Estilete 1, apical. Estigma 1; usualmente capitado 

Placentação axial. Óvulos (1–) 5–50 por lóculo; ascendentes, ou horizontal; sem 

arilo; anátropos. Fruto não carnudo; deiscente; uma cápsula. Cápsulas septicidas 

(por valvas). Sementes sem endosperma; Cotilédones 2. Embrião direito 

(MITCHELL, 1976; PANIGRAHI, 1986). 

 

1.3 Descrição de Rotala ramosior (L.) Koehne 
 

Erva anual com caule em geral erecto apresentando-se às vezes ligeiramente 

prostrado, com a porção inferior contendo nódulos tenuemente enraizados, arredondado 

ou ligeiramente quadrático, simples ou densamente ramificado, ramos prostrados ou 

erectos (figura 1). Folhas opostas cruzadas, subsésseis a curtamente pecioladas, lineares 

ou oblongolineares a oblongolanceoladas ou ligeiramente elípticas, com 1 a 5 cm de 

comprimento e 2 a 12 mm de largura, atenuadas na base, portando curtos mas distintos 

pecíolos (figura 2). As flores, pouco vivas, são brancas ou levemente róseas, 

minúsculas, com cerca de 2 mm de comprimento, tetrâmeras, solitárias, axilares, 

sésseis, suportadas por duas bractéolas lanceoladas (figura 2 e 3); o receptáculo é mais 

ou menos quadrangular, campanulado a globoso; cálice gamossépalo, denteado, curto, 

largo (figura 4); pétalas 4, unidas à borda do receptáculo, brancas ou róseas, obovadas, 

com 0,6 mm, apicalmente trilobadas, excedendo ligeiramente os dentes do cálice, 

decíduas (figura 3); estames em número de 4; estilete curto; o fruto é uma cápsula, 

densamente estriada transversalmente, com 5 mm de comprimento e 4,5 mm de largura, 

com estilo persistente de 0,5 mm de comprimento, septicidamente deiscente, a porção 

central da placenta apresenta-se mais ou menos livre na maturidade (figura 5); as 

sementes são numerosas, com cerca de 0,3 mm de comprimento, castanho-amareladas, 

ovóides ou hemisféricas, com a superfície arredondada finamente reticulada (figura 5) 

(CONQUIST, 1981; MATTRICK, 2001). R. ramosior apresenta, atualmente, a seguinte 

sinonímia científica, a primeira Ammannia ramosior atribuída a Lineu (LINEU, 1753), 

as outras disponíveis na literatura e assinadas por diversos autores 

(http://mobot.mobot.org/cgi-bin/search_vast Acessada em 21/07/2005): 

 

Ammannia catholica Cham. & Schltdl 

Ammannia dentifera A. Gray 



  

 

Ammannia humilis Michx 

Ammannia monoflora Blanco 

Ammannia occidentalis DC 

Ammannia ramosa Hill 

Ammannia ramosior L. 

Boykinia humilis (Michx.) Raf. 

Peplis occidentalis Spreng. 

Rotala catholica (Cham. & Schltdl) Leeuwe 

Rotala dentifera (A. Gray) Koehne 

Rotala ramosior var. dentifera (A. Gray) Lundell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hábito de Rotala ramosior (L.) Koehne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Folhas de Rotala ramosior (L.) Koehne em disposição oposta cruzada. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 e 4. Inflorescência e receptáculo de Rotala ramosior (L.) Koehne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frutos (A) e sementes (B) de Rotala ramosior (L.) Koehne. 

 

 

 

 

 



  

 

1.4 Anatomia funcional da espécie 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi descrever e avaliar a anatomia da raiz, caule e folha de 

Rotala ramosior (L.) Khoene (Lythraceae) em cortes transversais e paradérmicos, à mão 

livre, corados com safranina/azul de astra. As análises foram feitas em imagens digitais 

sob microscópio ótico pré calibrado. A espécie apresentou tricomas glandulares com 

uma célula peduncular encimada por 1-9 células vesiculares, dispostas radialmente, em 

ambas às faces epidérmicas. O córtex radicular e caulinar se caracteriza por aerênquima 

perfeitamente definido, revestido por poliderme. Os vasos xilemáticos, do tipo colateral, 

se apresentaram envolvidos por parênquima paratraqueal vasicêntrico na raiz. 

 

Palavras chave: Rotala ramosior, Lythraceae, anatomia, folha, caule, raiz. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe and evaluate the anatomy of root, stem and leaf of 

Rotala ramosior (L.) Koehne (Lythraceae) in transversal and paradermal free-hand 

sections of fresh material stained with safranin/astra blue. All the analysis were done in 



  

 

digital images under a pre calibrated light microscope. This specie showed glandular 

hairs with one stalk cell under 1-9 vesicular cells, radially arranged, on both leaf 

surfaces. The cortex of the stem and root is characterized by a perfectly defined 

aerenchyma, covered by a poliderm. The xylematic vases from the root were collateral 

and surrounded by a paratraqueal vasicentric parenchyma. 

 

Key Words: Rotala ramosior, Lythraceae, anatomy, leaf, stem, root. 

 

INTRODUÇÃO 

O epíteto da espécie Rotala ramosior (L.) Koehne é uma alusão à grande 

ramificação de seu caule, enquanto que o prefixo latino rota, atribuído ao gênero, 

significa “pequena roda” em decorrência de filotaxia verticilada predominante em 

algumas espécies. A primeira descrição da espécie encontra-se em Martius (1877). 

Nativa dos Estados Unidos, onde ocorre em dezessete estados, R. ramosior 

encontra-se atualmente na lista de vegetais em risco de extinção naquele país e no 

Canadá. Há inúmeros registros de sua ocorrência, desde o sudeste da Columbia 

Britânica (Canadá) ao Sul do México e América do Sul, tendo sido introduzida na Itália 

e Filipinas (MATTRICK, 2001). Certamente passou desapercebida de Piso e 

Marcgrave, os primeiros estudiosos de nossa flora, pois em seus escritos não são 

encontrados relatos de sua presença (PICKEL, 1949). Crispim et al. (2002) assinalaram 

sua presença numa formação de campo limpo (vegetação herbácea com predominância 

de gramíneas), no Pantanal Sul Matogrossense, onde permanece a maior parte do ano 

submersa. Freqüentemente é encontrada em terrenos ácidos, quase alagados, às margens 

dos corpos de água de muitas regiões do Brasil (XAVIER, observação pessoal). 

Esse táxon ainda é muito pouco conhecido quanto a sua biologia, estruturação 

anatômica e aspectos farmacoetnológicos ou fitoquímicos, acrescido de sua inclusão em 

listas de taxa em vias de extinção. Estes foram aspectos que motivaram um estudo sobre 

sua estruturação histológica, enfatizando particularidades funcionais de adaptação ao 

ambiente e aparente ausência de informações sobre sua anatomia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Indivíduos de R. ramosior (L.) Koehne foram coletados em São José de 

Espinharas no estado da Paraíba, numa vegetação de caatinga, situada entre as 

coordenadas 06050’50”S e 37019’33”W. O material foi depositado no Herbário Dárdano 



  

 

de Andrade Lima, na Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), sob o 

número IPA 65542. 

Material fresco de raiz, caule e folhas foi fixado em FAA (JOHANSEN, 1940; 

SASS, 1951) e, posteriormente, corados com safranina-azul de astra (KRAUTER, 

1985). As características anatômicas foram analisadas em cortes transversais, obtidos à 

mão livre, de extremidades de raiz e caule e da porção mediana da lâmina foliar, 

incluindo a nervura principal, seguindo a metodologia de Krauter (1985). Fragmentos 

epidérmicos de ambas as faces foram obtidos após dissociação das epidermes foliares, 

por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 10–30%, por 48-72 horas, posterior 

coloração com safranina-azul de astra, azul de metileno e montagem em glicerina 50% 

(JOHANSEN, 1940; SASS, 1951; KRAUTER, 1985). 

Cinco replicatas de todo o material histológico (transversal e paradérmico) 

foram utilizadas para a confecção de lâminas semipermanentes e posterior captura de 

imagens digitais em microcópio ótico acoplado com câmera digital. Todas as análises 

foram feitas em imagens digitais, usando o programa de análise de imagens Image Tool 

3.0 (WILCOX et al., 2002). 

 A descrição anatômica seguiu a terminologia de Metcalfe e Chalk (1972, 1985). 

Os tipos estomáticos foram identificados segundo Van Cotthem (1970). 

 

RESULTADOS 

 

Morfologia Externa 

R. ramosior (L.) Koehne é uma pequena erva anfíbia anual, encontrada na borda 

de açudes e lagoas do sertão, em área não alagada, atingindo, em média, 40 cm de 

altura, com aroma bem característico, lhe proporcionando o vulgo de “alecrim de lagoa” 

ou “alecrim de beira-d’água”. É uma planta com caule simples, ereto a prostrado com 

filotaxia oposta e folhas pequenas, lanceoladas simples com margem inteira, lisa e base 

decurrente com o pecíolo. Folhas de tamanho uniforme, sem redução na porção do ápice 

caulinar e lâmina rígida. 

 

Anatomia da Raiz 

A raiz apresenta contorno perfeitamente circular (Fig. 6A), revestido, 

externamente, por uma poliderme, constituída por células felóides com paredes 

fracamente suberizadas. A faixa de células da feloderme está composta de cerca de 



  

 

quatro camadas de células com tamanho uniforme e achatadas periclinalmente (Fig. 

6B). 

O parênquima cortical se caracteriza por apresentar aerênquima (Fig. 6B) com 

grandes lacunas separadas entre si por colunas de células parenquimáticas com, em 

média, 2-4 células de largura e 8-10 células de altura, correspondendo a, 

aproximadamente, 150 μm, e a maioria delas repletas de amido. De modo geral, as 

células são arredondadas e muitas delas septadas periclinalmente e anticlinalmente. 

O sistema vascular da raiz, do tipo colateral, apresenta xilema bastante 

desenvolvido, ocupando, completamente, a região medular (Fig. 6A). Os vasos estão 

envolvidos por parênquima paratraqueal vasicêntrico. Raios exclusivamente 

unisseriados, heterogêneos. Fibras com paredes espessas, sem amido ou cristais com 

uma distribuição semelhante ao parênquima. 

 

Anatomia do Caule 

O caule apresenta contorno quadrangular (Fig. 6C) e está recoberto por uma 

poliderme, com 3-4 camadas de células, semelhante àquela observada na raiz, exceto 

por estar constituída por células com parede celulósica. As células mais externas se 

destacam por serem anticlinalmente alongadas (Fig. 6D). O córtex está caracterizado 

por um aerênquima contendo grandes lacunas, separadas apenas por colunas 

unisseriadas de células parenquimáticas (Figs. 6C e 6D). As células da camada limítrofe 

externa que contorna o aerênquima apresenta maior espessamento nas paredes 

periclinais externas (≅ 10 μm) e estão septadas periclinalmente (Fig. 6D). 

O periciclo é unisseriado, formado por células com paredes de espessura 

uniforme, intercaladas por fibras de esclerênquima. As células do aerênquima 

apresentaram abundantes e diminutos grãos de amido no seu interior. Os tecidos 

vasculares, do tipo colateral, formam um círculo contínuo atravessado por estreitos raios 

parenquimáticos. A região medular está constituída por células parenquimáticas 

arredondadas, contendo numerosos e diminutos grãos de amido. 

 

Anatomia da Folha 

As células fundamentais da epiderme, na face adaxial, apresentam paredes 

ligeiramente curvas com forma poligonal irregular com células com 5 a 7 lados, 

aleatoriamente orientadas (Fig. 6F) e presença de pêlos glandulares em depressões (Fig. 



  

 

6E). As células fundamentais da face abaxial têm paredes fortemente onduladas (Fig. 

6G), também com pêlos glandulares em depressões (Fig. 6H), sempre próximos às 

regiões das nervuras. Em ambas as faces não foi verificada alteração na espessura das 

paredes celulares, sem exceção. As células epidérmicas são achatadas periclinalmente e 

aquelas da face adaxial apresentam uma altura cerca de 2,5 maior quando comparadas 

às da face abaxial, enquanto a espessura da cutícula foi de quase o dobro na face 

adaxial, em relação à face abaxial (Figs. 6I, 6J e 6K). Os pêlos glandulares são de dois 

tipos. O tipo mais simples se constitui de uma única célula basal curta e peduncular, 

encimado por uma única célula vesicular alongada, situado na mesma altura das demais 

células epidérmicas. O tipo mais complexo é constituído, também, por uma única célula 

peduncular curta, encimada por 6-9 células vesiculares (Figs. 6E e 6H), dispostas 

radialmente, sempre localizado em grandes depressões na epiderme, com o limite 

externo das células vesiculares na mesma altura das demais células epidérmicas (Figs. 

6J e 6K). Nos dois tipos de pêlos, a célula peduncular sempre esteve circundada por 7-9 

células fundamentais da epiderme, em ambas as faces (Figs. 6E e 6H). 

As folhas são anfiestomáticas com estômatos anomocíticos e tetracíticos (Figs. 

6F e 6G), sendo aqueles encontrados em maior quantidade. Uma maior densidade 

estomática foi verificada na face abaxial, sem variação no tamanho dos estômatos, 

independentemente da sua localização, seja na face adaxial ou abaxial. Os estômatos são 

alongados, com células-guarda sempre com a mesma largura, independente do grau de 

abertura dos ostíolos (Figs. 6F e 6G). 

 A lâmina foliar apresenta feixes vasculares bicolaterais constituindo as nervuras. 

O mesofilo é dorsiventral na região mais próxima à nervura principal (Fig. 6J) e 

isobilateral (Fig. 6K) na região mais próxima das margens. Quando dorsiventral (Figs. 

6I e 6J), está constituído por uma camada de paliçádico e sete camadas de esponjoso e, 

quando isobilateral (Fig. 6K), está constituído por 2-3 camadas de parênquima 

paliçádico na face adaxial, seguido de duas camadas de parênquima esponjoso com 

poucos espaços intercelulares e uma camada de parênquima paliçádico na face abaxial. 

As alturas dos parênquimas paliçádico superior e inferior correspondem a, 

aproximadamente, 56% e 18%. Só 26% corresponde à altura do parênquima esponjoso 

da altura total do mesofilo. Na camada de parênquima paliçádico logo abaixo da 

epiderme abaxial foram encontrados muitos espaços intercelulares, especialmente nas 

imediações dos estômatos. 

 



  

 

DISCUSSÃO 

 No semi-árido nordestino, plantas desta espécie fazem parte de comunidades 

vegetais que ocorrem nas margens de barragens ou açudes surgidos de represamentos, 

estando sujeitas a variações na disponibilidade de água e, por este motivo, são 

classificadas como ervas anfíbias anuais. É considerada a existência de um sincronismo 

entre a variação na presença e densidade populacional da espécie e as variações nos 

regimes de chuva, e conseqüentes variações nos níveis do lençol freático (VOSS, 1985 

E KEELER-WOLF et al., 1998 citados por MATTRICK, 2001). 

 De modo geral, os caracteres morfológicos encontrados nesta espécie 

correspondem àqueles apresentados para a espécie (JEPSON, 1925; MERRIMAN, 

1930; FERNALD, 1950; KEARNEY, 1951; GLEASON, 1952; PECK, 1961; 

EISENDRATH, 1978; GLEASON & CRONQUIST, 1991; MAGEE & AHLES, 1999 

citados por MATTRICK, 2003). 

Entretanto, a estruturação anatômica desta espécie apresenta caracteres 

diferentes daqueles descritos anteriormente por Metcalfe e Chalk (1972, 1985) para a 

família Lythraceae, aparentemente os únicos que estudaram representantes desta 

família, sem nenhuma menção a qualquer espécie do gênero Rotala. Por este motivo, 

todas as considerações acerca da anatomia da espécie em estudo são resultado da 

comparação com os caracteres descritos por estes autores para alguns gêneros e poucas 

espécies da família. A maioria das interpretações funcionais se baseia em considerações 

feitas por outros autores para espécies pertencentes a outras famílias com representantes 

mostrando hábitos semelhantes à espécie em estudo. 

Concordando com Metcalfe e Chalk (1985a), foi observado revestimento do 

córtex radicular e caulinar por poliderme (Figs. 6B-D). Este tecido está constituído por 

células conhecidas como felóides, as quais foram definidas por Metcalfe e Chalk 

(1985a) como súber felóide. Diferentemente do encontrado por esses autores, não foram 

verificadas faixas concêntricas alternadas de células com paredes celulósicas e 

suberizadas, nem células com variações na espessura da parede das células do súber 

felóide que reveste a raiz desta espécie. No caule foram encontradas células que 

delimitam externamente o aerênquima com um maior espessamento das paredes 

periclinais externas (Fig. 6C) sem, no entanto, variar quanto a sua espessura. A presença 

de poliderme é uma característica auxiliar na identificação de representantes das 

famílias Lythraceae, Hypercaricaceae, Melastomataceae, Myrtaceae e Onagraceae. Em 

plantas aquáticas, o parênquima se torna lacunar e funciona como aerênquima. 



  

 

O sistema vascular está constituído por vasos com maiores valores de diâmetro 

interno, atingindo pouco mais de 50 μm, cerca de 50% menor que os valores médios 

encontrados por Metcalfe e Chalk (1972, 1985) para diferentes espécies desta família. 

Solitários, com cerca de 1,3 por mm2, um valor muito aquém daquele registrado por 

estes autores para a maioria das espécies de Lagerstroemia (≅ 5 a 20 por mm2). Não 

foram encontradas células cristalíferas septadas constituindo o parênquima paratraqueal, 

nem fibras septadas com paredes finas contendo amido ou cristais. 

Metcalfe e Chalk (1972, 1985) citaram, ainda, outros caracteres não observados 

na espécie em questão, como uma medula contendo fibras, isoladas ou formando feixes 

e pêlos não glandulares, alguns deles ramificados. Os pêlos, encontrados em ambas as 

faces da lâmina foliar, foram sempre glandulares, do tipo vesicular esférico, de acordo 

com o quinto tipo de pêlo descrito por Metcalfe e Chalk (1972).  

A descrição destes autores para o gênero Sonneratia se assemelhou à R. 

ramosior quanto a presença de aerênquima no córtex radicular, estando este mesmo 

tecido também presente no córtex caulinar da última espécie. O desenvolvimento deste 

tecido foi considerado, por estes autores, como uma estrutura facilitadora das trocas 

gasosas em resposta ao tipo de substrato onde a planta está crescendo. Entretanto, Troll 

(1931), citado por Metcalfe e Chalk (1972), acreditou ser esta uma função secundária 

para determinados gêneros, provavelmente pelo fato de algumas espécies desta família 

serem chamadas de anfíbias, por se estabelecerem em solos com graus variáveis de 

encharcamento e, no caso de existirem em solos não encharcados, não necessitem do 

desenvolvimento de aerênquima. 

A folha também apresentou caracteres bem diferenciados, como epiderme sem 

cavidades secretoras, células mucilaginosas e pêlos unicelulares ou complexos com 

ramificações. Aparentemente, Metcalfe e Chalk (1972) identificaram problemas quanto 

ao enquadramento taxonômico de algumas espécies da família Lythraceae, 

considerando a exclusão do gênero Heteropyxis por apresentar cavidades secretoras, 

juntamente com um representante de Cuphea, outro gênero desta mesma família. Em R. 

ramosior, por exemplo, o mesofilo, por se mostrar dorsiventral e isobilateral em regiões 

distintas, especialmente pela presença de uma camada de paliçádico com células 

alongadas mais curtas contendo poucos cloroplastos, imediatamente sob a epiderme 

abaxial, foi considerado por Metcalfe e Chalk (1972) como sendo apenas dorsiventral. 



  

 

A presença de floema intra axilar é considerada por Metcalfe e Chalk (1972) 

como principal característica comum aos representantes da família Lythraceae, 

entretanto este caractere não foi encontrado em R. ramosior. 

Apesar do caule ter apresentado contorno quadrangular, não foram observadas 

expansões semelhantes a asas, nem faixas isoladas de fibras, nem um anel 

esclerenquimatoso, conforme descrito por Metcalfe e Chalk (1972). Também não foram 

observados: xilema disposto sob a forma de 2 arcos iguais separados por parênquima 

não lignificado, floema intra axilar, células contendo mucilagem ou óleo, células 

esclerosadas na medula, abundantes cristais agrupados na medula e córtex, além de 

floema interaxilar na raiz. 

De modo geral, concluímos que este estudo é um primeiro registro acerca da 

anatomia dos órgãos vegetativos da espécie R. ramosior e que muitas de suas estruturas 

diferem daquelas anteriormente descritas na literatura para outras espécies da mesma 

família. 
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Figuras 6. A-K. Raiz, caule e folha de Rotala ramosior (L.) Koehne. Vista transversal: 

A. Raiz com lacunas no córtex; B. Córtex radicular; C. Caule com lacunas no córtex; D. 

Córtex caulinar; E. Folha - Vista frontal: Epiderme adaxial; F. Pêlo glandular; G. 

Epiderme abaxial; H. Pêlo glandular; I. Folha – Vista transversal: nervura principal; J. 

Mesofilo isobilateral; K. Borda foliar: Barra: 1 = 300 μm; Barras: 2, 4, 9-11 = 200 μm; 

Barra: 3 = 400 μm; Barras: 5-8 = 100 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO II. ESTUDO FARMACOQUÍMICO DE ROTALA RAMOSIOR (L.) 

KOEHNE 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 A literatura pertinente às características farmacoquímicas de R. ramosior ou 

demais representantes de Rotala é ainda incipiente. Todavia, relatos foram constatados 

relativos a outros gêneros de Lythraceae, nos parecendo mais relevantes aqueles 

englobando espécies de nossa flora e pertencentes aos gêneros Ammania, Cuphea, 

Diplusodon e Lafoensia. De regiões tropicais e subtropicais do velho e novo mundo, e 

habitats úmidos ou mesofíticos, as Lythraceae compreendem atualmente cerca de 31 

gêneros abrigando, aproximadamente, 600 espécies (CONQUIST, 1981). Os 

metabólitos secundários mais representativos são polifenóis, notadamente flavonóides e 

taninos gálicos, derivados graxos e alguns alcalóides. 

 Polifenóis: Um dos primeiros componentes químicos assinalados em Lythraceae 

e ainda o mais importante economicamente é a lawsonia (2-hidróxi-1,4-naftoquinona), 

encontrado nas folhas de Lawsonia inermis L. e L. alba Lam., pigmento vulgarmente 

conhecido como “henna” e de amplo emprego em cosmética, guardando particular 

significado na cultura islâmica (MAYER, 1942; AUBAILE-SALLENAVE, 1982). 

Cuphea de hábito predominantemente herbáceo, além de ser o principal gênero de 

Lythraceae, com cerca de 250 espécies, talvez seja aquele que mais representantes 

possui no Brasil. Alguns flavonóides foram assinalados em suas espécies (SANTOS et 

al., 1995), destacando-se O-glicosídeos de flavonóis com agliconas bem conhecidas, 

alternando entre quempferol, quercetina, rhamnetina, isorhamnetina e miricetina (figura 

7). Flavonóides de várias espécies de Diplusodon, o segundo maior gênero da família, já 

foram estudados e mostraram um padrão muito semelhante aquele de Cuphea (BLATT 

et al., 1994). Neste gênero ocorre com mais freqüência mono e di glicosídeos de 

miricetina e, não raro, esta aglicona encontra-se glicosilada com ácido glicurônico, ose 

não tão freqüente em flavonóides, combinação que, em geral, promove uma 

instabilidade do glicosídeo levando-o a oxidação. Em geral metilação da aglicona 

funciona como uma prevenção à oxidação (PUGIALLI et al., 1994), curiosamente ainda 

não há registro de flavonóides metoxilados em Diplusodon. Para Lafoensia, poucas 

abordagens têm sido realizadas, assinalando-se a presença de glicosídeos de flavonóides 

comuns com agliconas alternando entre quempferol e quercetina, ainda não havendo 

registro de glicosilação com ácido glicurônico, nem de agliconas metoxiladas.  



  

 

 Taninos: Há registro da ocorrência, sobretudo de taninos elágicos, presentes em 

Lawsonia, Lagerstroemia (HAYASHI et al., 2002), Woodfordia (YOSHIDA et al., 

1990) e Lythrum. 

Derivados graxos: Esses são bem conhecidos em representantes de Lythraceae 

sendo mais comuns os ácidos e derivados oléico e linoléico. Mais raramente são 

constatados representantes contendo ácidos de cadeia longa como o arachídico e 

behenico, ou aqueles de cadeia curta bem representados pelos ácidos palmítico, 

mirístico e láurico (SANTOS et al., 1998), Os Gêneros que mais se destacam nesse 

âmbito são Cuphea e Diplusodon (GRAHAM et al., 1981; WOLF et al., 1983; 

GRAHAM et al., 1987). 
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Figura 7. Principais metabólitos secundários fenólicos presentes em alguns gêneros de 
Lythraceae referidos neste trabalho. 
 

 

 

 

 



  

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1. MATERIAL VEGETAL 

 

 A coleta do material vegetal utilizado nos estudos farmacoquímicos: folha, caule 

e raiz foi realizada em agosto de 2004, no município de São José de Espinharas, no 

estado da Paraíba, numa vegetação de caatinga situada nas coordenadas: 06050’50”S e 

37019’33”W.  

 O material botânico foi identificado, mantendo-se um testemunho sob número 

65542 no Herbário Dárdano de Andrade Lima (Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária – IPA). Outra parte foi destinada aos procedimentos de rotina para 

obtenção de extratos. 

 

2.2.2. DROGAS E REAGENTES 

 β - Amirina P.A. (MERCK) 

 β - Sitosterol P.A. (MERCK) 

 2,2,4-Trimetilpentano P.A (MERCK) 

 Acetato de etila P.A. (MERCK) 

 Acetona P.A. (REAGEN) 

 Ácido acético P.A. (MERCK) 

 Ácido bórico P.A (MERCK) 

 Ácido clorídrico P.A. (REAGEN) 

 Ácido fórmico P.A. (MERCK) 

 Ácido gálico P.A. (MERCK) 

 Ácido sulfúrico P.A. (MERCK) 

 Água destilada 

 Anidrido acético P.A. (MERCK) 

 Anisaldeído (Fluka) 

 Benzeno P.A. (MERCK) 

 Benzidina (MERCK) 

 Butanol P.A. (MERCK) 

 Cloreto de 2,3,5, trifeniltetrazólio P.A. (Fluka) 

 Clorofórmio P.A. (MERCK) 

 D (+) – glicose P.A. (MERCK) 



  

 

 Difenil Boriloxietilamina P.A. (Fluka) 

 Dioxano P. A. (MERCK) 

 Etanol P. A. (MERCK) 

 Éter P.A. (MERCK) 

 Formol P.A. (MERCK) 

 Metanol P.A. (MERCK) 

 Metaperiodato de Sódio (MERCK) 

 N-Hexano P.A (MERCK) 

 Propanol P. A. (MERCK) 

 Quempferol P.A (MERCK) 

 Quercetina P.A (MERCK) 

 Saponina (MERCK) 

 Tolueno P.A. (MERCK) 

 Vanilina P.A. (CARLO ERBA) 

 

2.2.3. EQUIPAMENTOS 

 Aparelho de Soxhlet 

 Balança eletrônica de precisão GEHAKA mod. BG 1000 

 Balança Semi-analítica FILIZOLA mod. p/ 5 Kg 

 Bomba de vácuo 

 Câmara fotográfica Nikon Coolpix 7900 

 Câmara Ultravioleta (250 - 365 nm) CHOMATO VUE 

 Destilador FABBE-PRIMOR mod. 105 

 Espectrofotômetro de Massas Finnigan GCR MAT Íon-traq; 

 Espectrofotômetro de Ultravioleta, Perkin Elmer, Lambda 6 

 Estufa Precision Thelco Model 18 

 Rotavapor BUCHI INSTRUMENTS 5060 – CV 

 

2.2.4. OUTROS 

 Borrifadores para revelação em CCD 

 Colunas cromatográficas 

 Cubas cromatográficas para CCD 

 Duolite S-861 

 Gel de sílica 70 – 230 Mesch MERCK 



  

 

 Placas cromatográficas MERCK Art. 015533 

 Sephadex LH-20, Pharmacia Chemicals 

 Tubos de ensaio 

 

2.2.5. ABORDAGEM FITOQUÍMICA DE ROTALA RAMOSIOR (L.) KOEHNE 

 

 Material foliar recém coletado (2 kg), após secagem em estufa (40ºC) durante 48 

horas, foi submetido à maceração (a frio) durante 72 h, obedecendo-se uma escala 

crescente de polaridade, empregando-se: n-hexano, acetato de etila e metanol (2 L x 3, 

para cada solvente). Os extratos obtidos foram concentrados sob pressão reduzida à 

temperatura ambiente (28ºC), obtendo-se os extratos brutos assim codificados: EBH 

(hexânico), EBA (acetato de etila) e EBM (metanólico). Sendo os mesmos 

posteriormente analisados por cromatografia em camada delgada analítica (CCDA), 

aplicando-se alíquotas de 15 μL de EBH das folhas e de EBM das folhas, caule e raiz 

em diversas placas cromatográficas prontas de gel de sílica (Merck-Alemanha, art. 

105554), empregando-se para obtenção dos cromatogramas, fases móveis diversas e 

reagentes adequados à caracterização das classes de substâncias a serem pesquisadas 

(Tabela 1). 

 Esta prospecção fitoquímica coloca em evidência os principais tipos de 

metabólitos secundários: alcalóides, terpenóides (monoterpenóides, sesquiterpenóides, 

diterpenóides, triterpenóides, esteróides, iridóides, saponósidos e glicosídeos cardíacos), 

polifenóis (cumarinas, derivados cinâmicos, fenilpropanoglicosídeos, flavonóides, 

proantocianidinas e taninos gálicos) e açúcares redutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabela 1. Metabólitos, sistemas de eluição, reveladores e referências bibliográficas 
utilizadas para a abordagem fitoquímica de Rotala ramosior (L.) Koehne. 

METABÓLITO SISTEMA DE ELUIÇÃO REVELADOR REFERÊNCIA 

Alcalóides 
AcOEt – N-PrOH – H2O 

(5,7 : 3,2 : 1,3 v/v) 
Dragendorff (WAGNER, 1996) 

Monoterpenóides, 

Sesquiterpenóides e 

Diterpenóides 

Benzeno – AcOEt 

(97 : 3 v/v) 
Vanilina sulfúrica (WAGNER, 1996) 

Triterpenóides e Esteróides 
AcOEt – C7H8 

(20 : 80 v/v) 

Liebermann 

Burchard 
(SHARMA, 1991) 

Iridóides 
AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O  

(100 : 11 : 11 : 26 v/v) 
Vanilina sulfúrica (HARBONE, 1998) 

Saponinas 
AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O  

(100 : 11 : 11 : 27 v/v) 
Anisaldeído (WAGNER, 1996) 

Glicosídeos cardíacos 
AcOEt – MeOH  – H2O 

(81 : 11 : 8 v/v) 
KEDD (WAGNER, 1996) 

Cumarinas 
Éter-tolueno-AcOH 10 %              

(50 : 50 : 50 v/v) 
U.V. (WAGNER, 1996) 

Derivados cinâmicos 
AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O  

(100 : 11 : 11 : 26 v/v) 
NEU (WAGNER, 1996) 

Fenilpropanoglicosídeos 
AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O  

(100 : 11 : 11 : 26 v/v) 
NEU (WAGNER, 1996) 

Flavonóides 
AcOEt – HCOOH– AcOH – H2O 

(100 : 11 : 11 : 26 v/v) 

NEU 

 

(MARKHAM, 1982) 

(HARBORNE, 

1998) 

Proantocianidinas 

Condensadas e 

Leucoantocianidinas 

AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O  

(100 : 11 : 11 : 26 v/v) 
Vanilina Clorídrica 

(ROBERTSON, 

1955) 

Ácido Gálico 
AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O   

(100 : 2 : 2 : 2 v/v) 
NEU (XAVIER, 2001) 

Taninos hidrolizáveis 
AcOEt – HCOOH – AcOH - H2O 

(100 : 11 : 11 : 26 v/v) 
NEU (XAVIER, 2001) 

Açúcares redutores 
AcOEt – N-Propanol – H2O 

(5,7: 3,2: 1,3 v/v) 
Trifeniltetrazólio 

(WALLENFELS, 

1950) 

 

 



  

 

2.2.6. PESQUISA DE ALCALÓIDES 

 Revelando-se o cromatograma com o reagente de Dragendorff, a presença de 

manchas de coloração alaranjada intensa foi usada como critério para acusar a 

existência de alcalóides. 

 

2.2.7. PESQUISA DE MONOTERPENÓIDES, SESQUITERPENÓIDES E 

DITERPENÓIDES 

Revelando-se o cromatograma com vanilina sulfúrica e aquecimento em estufa 

(1000C, durante 5 minutos), o surgimento de manchas com coloração azul escura foi 

usado como critério de evidência de monoterpenóides, sesquiterpenóides e 

diterpenóides, consoante os valores de Rf apresentados. 

 

2.2.8. PESQUISA DE TRITERPENÓIDES E ESTERÓIDES 

Empregando-se padrões de β-amirina e β-sitosterol, após aplicação do reagente 

de Liebermann Buchard procedeu-se aquecimento em estufa (1000C, durante 5 

minutos). Realizando-se uma visualização no visível e em câmara de UV (365 nm). O 

surgimento de manchas com coloração levemente rósea a avermelhada foi usado como 

critério para assegurar a presença de esteróides e triterpenóides. 

 

2.2.9. PESQUISA DE IRIDÓIDES 

Empregando-se padrão de ipolimida, o cromatograma foi revelado com vanilina 

sulfúrica, seguida de aquecimento em estufa (1000C, durante 5 minutos). O surgimento 

de manchas com coloração violeta foi usado como critério de evidência de iridóides. 

 

2.2.10. PESQUISA DE SAPONINAS  

Empregando-se saponina padrão MERCK, revelando-se com anisaldeído, 

seguida de estufa (1000C, durante 5 minutos). O surgimento de manchas com coloração 

verde escura foi interpretado como resultado positivo para saponinas.  

 

2.2.11. PESQUISA DE GLICOSÍDEOS CARDÍACOS 

Empregando-se como padrão extrato metanólico de folhas de Nerium oleander e 

revelando-se com reagente de Kedde. Manchas de coloração violácea e azul-violácea 

após imediata revelação do cromatograma foram usadas como critério determinante da 

existência de glicosídeos cardíacos. 



  

 

 

2.2.12. PESQUISA DE CUMARINAS 

Observando-se em câmara de UV (365 nm), manchas de fluorescência azul 

foram usadas como critério de evidência de cumarinas. 

 

2.2.13. PESQUISA DE DERIVADOS CINÂMICOS 

Manchas de fluorescências tenuamente azuladas no UV (365 nm), após 

revelação com o reagente de NEU, e nova observação no UV (365 nm), apresentando-se 

então com fluorescência azul intensa foram usadas como indicativo da presença de 

derivados cinâmicos. 

 

2.2.14. PESQUISA DE FENILPROPANOGLICOSÍDEOS 

Manchas de fluorescências tenuamente azuladas no UV (365 nm), após 

revelação com o reagente de NEU, e nova observação no UV (365 nm), apresentando-se 

então com fluorescência verde-limão foram usadas como indicativo da presença de 

fenilpropanoglicosídeos. 

 

2.2.15. PESQUISA DE FLAVONÓIDES 

 Revelando-se com reagente NEU, procedendo-se à observação em câmara de 

UV (365 nm). Manchas de fluorescência alaranjada (às vezes vermelha), amarela ou 

verde foram usadas para atestar a presença de flavonóides. 

 

2.2.16. PESQUISA DE PROANTOCIANIDINAS CONDENSADAS E 

LEUCOANTOCIANIDINAS 

 A presença de manchas de coloração vermelha após revelação com vanilina 

clorídrica e visualização no visível foi usada como critério determinante da existência 

de proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas. 

 

2.2.17. PESQUISA DE ÁCIDO GÁLICO 

Alíquotas de EBH, EBA e EBM foram co-cromatografados com padrão de ácido 

gálico, através de CCD. Manchas de fluorescência azul (UV 365 nm) quando reveladas 

com NEU foram usadas como critério da presença de ácido gálico. 

 

 



  

 

2.2.18. PESQUISA DE TANINOS HIDROLIZÁVEIS 

 A presença de taninos hidrolizáveis foi investigada obedecendo a uma 

modificação do protocolo proposto por Stiasny (STIASNY, 1912), desenvolvida no 

laboratório de Farmacognosia, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE 

(XAVIER, 2001). 

 Uma alíquota de 5 mL de uma solução aquosa a 10 % p/v de EBM, foi 

submetida a um tratamento hidrolítico com 15 mL de formol e 5 mL de ácido clorídrico 

concentrado, refluxando-se sob agitação durante 30 minutos. Quando frio, o hidrolisado 

foi submetido à filtração simples em papel, e o filtrado sendo desprovido do formol e 

ácido por passagem em fase sólida empregando-se Duolite S-861, lavando-se com água 

destilada. 

Os fenóis retidos na resina foram desadsorvidos com acetona e submetidos à co-

cromatografia com ácido gálico, empregando-se uma mistura de AcOEt – 

Metiletilcetona – HCOOH – H2O (100 : 60 : 10 : 10 v/v), e revelando-se primeiramente 

com NEU. Procedeu-se outra CCD, nas mesmas condições, porém revelando-se com 

alúmen de ferro a 1%. Manchas de fluorescência azul (UV 365 nm) com o primeiro 

reagente e enegrecidas com o segundo (Visível), foram usadas como testemunho da 

presença de taninos hidrolizáveis. 

 

2.2.19. PESQUISA DE AÇÚCARES REDUTORES 

 Empregando-se glicose como padrão e revelando-se o cromatograma com 

cloreto de 2,3,5, trifeniltetrazólio, após aquecimento em estufa (1000C, durante 5 

minutos). O surgimento de manchas com coloração vermelha foi interpretado como 

resultado positivo à presença de açúcares redutores. 

 

2.2.20. ISOLAMENTO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTES NO 

EBH E EBM 

 Cerca de 5 g de EBH foram cromatografados em coluna aberta, utilizando-se gel 

de sílica 0,05 – 0,20 mm (MERCK-Alemanha) empacotada e eluída inicialmente com 

n-hexano, prosseguindo-se com um gradiente de polaridade crescente pela adição de 

benzeno e acetato de etila, finalizando-se com acetato de etila. Cromatografias analíticas 

em camada delgada (CCDA) foram realizadas empregando-se placas cromatográficas 

prontas de gel de sílica (MERCK-Alemanha, Art. 015553) e revelação com vanilina 

sulfúrica (WAGNER, 1996). As frações 09 (sistema de solvente n-hexano) e 217 



  

 

(sistema solvente 5% Acetato de Etila/Benzeno) desta coluna foram obtidas em 

quantidades suficientes para sua identificação através de cromatografia gasosa acoplada 

a espectrometria de massas (CG-MS). 

 EBM das folhas do vegetal em estudo apresentou abundante precipitado 

contendo impurezas, as quais foram eliminadas parcialmente após sucessivas 

recristalizações de metanol a quente. Conseguindo-se uma purificação completa após 

tratamento da solução com carvão ativo, obtendo-se cristais incolores 

cromatograficamente puros. Esse material foi codificado como JR, sendo identificado 

posteriormente por análises físico-quimicas e espectrométricas. 

 

2.3. RESULTADOS 

 

2.3.1. ABORDAGEM FITOQUÍMICA DE ROTALA RAMOSIOR (L.) KOEHNE 

 

 Os ensaios fitoquímicos nos permitiram constatar a predominância de 

monoterpenóides, sesquiterpenóides, diterpenóides (Figura 8), triterpenóides (β-amirina 

ácido ursólico) e esteróides (β-sitosterol) (Figura 9). 

 

 

 

 
 

Figura 8. Cromatograma de monoterpenóides, sesquiterpenóides e diterpenóides em FH 
– Extrato bruto hexânico (folhas); R - EBM raiz; C – EBM caule; F – EBM folhas. P – 
Padrão de timol. 
 

 



  

 

 
 

Figura 9. Cromatograma de triterpenóides e esteróides em R - EBM raiz; C – EBM 
caule; F – EBM folhas; P - Padrões de β-sitosterol, β-amirina e ácido ursólico. 
 

Nos demais extratos observou-se a presença de flavonóides (luteolina, luteolina-

7-glicosídeo e ácido neoclorogênico) (Figura 10), fenilpropanoglicosídeos, derivados 

cinâmicos (Figuras 10 e 11), taninos hidrolizáveis (Figura 12) e açúcares redutores 

(Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cromatograma de flavonóides e derivados cinâmicos. R - EBM raiz; C – 
EBM caule; F – EBM folhas; P – Padrões de rutina, luteolina 7-glicosídeo e ácido 
neoclorogênico, L – luteolina. 
 
 
 



  

 

 
 

Figura 11. Cromatograma de fenilpropanoglicosídeos e derivados cinâmicos. R - EBM 
raiz; C – EBM caule; F – EBM folhas e P = Padrões de verbascosídeo e ácido caféico. 
 

 
Figura 12. Cromatograma de caracterização de taninos hidrolizáveis. H+ - Hidrolisado, 
P – Padrão de ácido gálico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cromatograma de caracterização de açúcares redutores. R - EBM raiz; C – 
EBM caule; F – EBM folhas; P – Padrões de glicose e rhamnose. 



  

 

Os extratos EBH (folhas) e EBM (raiz, caule e folhas) não apresentaram nas 

condições analíticas empregadas, alcalóides, cumarinas, ácido gálico, proantocianidinas, 

saponinas, iridóides, fitoecdisonas e glicosídeos cardíacos. 

Os resultados fornecidos pela prospecção fitoquímica com os EBH (folhas) e 

EBM (raiz, caule e folha) podem ser observados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Metabólitos encontrados no EBH (folhas) e EBM (raiz, caule e folhas) 
METABÓLITOS EBH EBM 

Alcalóides - - 

Monoterpenóides, Sesquiterpenóides e 

Diterpenóides 
+++ - 

Triterpenóides e Esteróides +++ Traços 

Iridóides - - 

Saponinas - - 

Glicosídeos cardíacos - - 

Cumarinas - - 

Derivados cinâmicos - + 

Fenilpropanoglicosídeos - +++ 

Flavonóides - + 

Proantocianidinas Condensadas e 

Leucoantocianidinas 
- - 

Ácido gálico - - 

Taninos hidrolizáveis - + 

Açúcares redutores - + 

 
Expressão dos resultados: (+) = positivo; (-) = negativo; (+ + +) = fortemente positivo. 
EBH = Extrato bruto hexânico (folhas) e EBM = Extrato bruto metanólico (raiz, caule e 
folhas). 
 

 

2.3.2. ANÁLISE ESPECTROMÉTRICA DAS SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DO 

EBH E EBM 

 

2.3.2.1. Estruturas identificadas na Fração 09 

 A análise de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-

MS) dessa fração mostrou tratar-se essencialmente do éster metílico do ácido 

hexadecanóico e éster metílico do ácido octadecanóico (Figura 14), observando-se 



  

 

alguns picos de pouca intensidade correspondentes a substâncias que não foram 

identificadas.  

 

 
 

 

 
 

Figura 14. Estrutura química do éster metílico do ácido hexadecanóico e éster metílico 
do ácido octadecanóico, caracterizados, isolados e identificados na fração 09. 
 

2.3.2.2. Estrutura identificada na Fração 217 

 A análise de cromatograma gasoso e espectro de massas correspondentes à 

fração F217 permitiu a identificação da molécula do óxido de cariofileno (Figura 15), 

correspondente aos mesmos. 

 

 
 

Figura 15. Estrutura química do óxido de cariofileno, caracterizado, isolado e 
identificado na fração 217. 



  

 

2.3.2.3. Estrutura da substância JR 

 Esta substância cristalizou de metanol à quente, apresentando um ponto de fusão 

de 166-168ºC. Após análise dos cromatogramas analíticos obtidos por cromatografia em 

camada delgada (figura 16) empregando-se reveladores adequados à pesquisa de 

açucares redutores (cloreto de trifeniltetrazólio) ou polióis contendo dióis vicinais 

(metaperiodato de sódio-benzidina), reforçado com os dados de espectrometria de 

massas (Figura 17) a substância JR foi identificada como sendo o manitol, poliálcool 

com aplicações farmacológicas bem conhecidas. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 16. Estrutura química e cromatograma de identificação de manitol no EBM 
(folhas). 1 – Precipitado raiz; 2 – Precipitado raiz purificado; 3 – Precipitado de EBM 
purificado; P – Padrão de Manitol. 
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Figura 17. Espectro de massas e padrão de fragmentação do manitol. 
 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO III: ATIVIDADE BIOLÓGICA DE ROTALA RAMOSIOR (L.) 

KOEHNE 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Não existe, atualmente estudos relativos à atividade farmacológica deste táxon, e 

ainda como um todo estes são escassos em outros membros de Lythraceae. Alguns 

exemplos são trabalhos efetuados em espécies de Cuphea e Lafoensia relativos a 

atividades antimicrobiana (C. calophylla e L. pacari), antinociceptiva não opióide (C. 

carthagenensis). 

Considerando a acessibilidade e importância da espécie, realizamos estudos com 

atividade antitumoral, moluscicida e antimicrobiana. Consoante os ensaios fitoquímicos 

efetuados optamos por aprofundar nosso estudo com o extrato bruto hexânico das folhas 

do vegetal e resíduo oriundo do mesmo. 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1. SUBSTÂNCIAS TESTADAS 

 Extrato bruto hexânico das folhas (EBH) 

 Extrato bruto acetato de etila das folhas (EBA) 

 Extrato bruto metanólico das folhas (EBM) 

 Resíduo do extrato bruto hexânico das folhas (EH) 

 Resíduo do extrato bruto acetato de etila folhas (EA) 

 Resíduo do extrato bruto metanólico das folhas (EM) 

 Solução fisiológica (0,9% de NaCl p/v) 

 Água destilada 

 Água potável 

 Tween 80 

 

3.2.2. ANIMAIS 

Camundongos albinos Swiss (Mus musculus) fêmeas 

Desovas de Biomphalaria glabrata 

 

 

 



  

 

3.2.3. MICRORGANISMOS  

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212) 

Escherichia coli (ATCC 25922) 

Candida albicans (DAUFPE 1007) 

 

3.2.4. TUMORES EXPERIMENTAIS SÓLIDOS 

Sarcoma 180 (S180) 

Carcinoma de Ehrlich (CE) 

 

3.2.5. MATERIAL E EQUIPAMENTOS 

 Alça de platina 0,01 mL 

 Autoclave (PHOENIX) 

 Balança Semi-analítica (NÚCLEO) 

 Capela de fluxo laminar (TROX TECHNIK) 

 Espátula 

 Estantes 

 Estufa bacteriológica (FANEM) 

 Estufa de esterilização (FABBE) 

 Lupa 

 Micro pipetas automáticas (GILSON-P 100, P1000) 

 Pinça metálica 

 Pipetas graduadas 1, 5 e 10 mL 

 Placas de Petri para antibiogramas 90 e 130 mm de diâmetro por 15 mm de 

profundidade 

 Ponteiras 0,1 e 1 mL 

 Tubos de ensaio 

 

3.2.6. MEIOS DE CULTURA 

Meio sólido Mueller Hinton (Oxoid) 

Meio sólido Sabouraud (Difco) 

 

 



  

 

3.2.7. AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E DETERMINAÇÃO DA DL50 

DE EH 

A avaliação dos efeitos gerais da toxicidade aguda e a determinação da DL50 

foram realizadas segundo a metodologia preconizada por Karber e Behrens (1964). 

Utilizou-se fêmeas de camundongos albinos Swiss (Mus musculus), com 

aproximadamente 60 dias de nascidas e peso entre 25 e 35g, divididas em grupos de seis 

animais (previamente marcadas e pesadas). Os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno, em condições controladas de iluminação (ciclo 12 horas claro/escuro) e 

temperatura de 25 + 2oC, permanecendo sem alimento por um período de 12 horas antes 

do experimento e recebendo água ad libidum.  

O EH isento de solvente foi solubilizado em solução fisiológica 0,9% de NaCl 

(p/v) e tween 80 0,2% (v/v). 

O ensaio foi efetuado em duas fases: uma preliminar e outra definitiva. Na fase 

preliminar, administrou-se doses crescentes de EH para definir a dose mais elevada 

isenta de letalidade (D1) e a menor dose capaz de determinar a morte em 100% dos 

animais (D2). Os dados obtidos na fase preliminar permitiram delinear a fase definitiva. 

Nesta, os animais receberam doses compreendidas entre D1 e D2, seguindo progressão 

geométrica de razão 1,2 com o objetivo de se determinar a DL50 (dose letal para 50% 

dos animais), todos permaneceram sob observação durante 48 horas. A administração 

de EH por via intraperitoneal, teve como parâmetros observados: sinais tóxicos de 

caráter geral, efeitos sobre a deambulação, reações comportamentais, alterações da 

freqüência respiratória, número de óbitos. O grupo controle recebeu o veículo utilizado 

na dissolução da substância testada.  

 A partir dos dados encontrados nas fases preliminar e definitiva, calculou-se a 

DL50, empregando-se a fórmula: 

 

DL50 = Df - ∑(a . b) 

                 n 

Onde: 

Df = dose mínima capaz de matar todos os animais 

a = diferença entre duas doses consecutivas administradas 

b = média de animais mortos entre duas doses consecutivas 

n = número de camundongos por lote 



  

 

3.2.8. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DE EH 

 Para realização da atividade antitumoral de EH utilizou-se grupos contendo seis 

camundongos albinos Swiss (Mus musculus) fêmeas, mantidas em jejum por 12 h, com 

água ad libitum. Os animais foram submetidos à implantação de dois tumores sólidos 

sendo: Sarcoma 180 (S180) e Carcinoma de Ehrlich (CE), segundo técnica descrita por 

Stock (1955) e Komiyama e Funayama (1992). O tratamento teve início 48 horas após o 

implante. O EH (solubilizado em solução fisiológica 0,9% de NaCl e tween 80 0,2%) 

foi administrado por via intraperitoneal, durante oito dias em doses diárias de  38 

mg.kg-1 de peso corpóreo. No nono dia, os animais foram pesados, sacrificados e os 

tumores extirpados. A inibição tumoral obtida frente aos respectivos tumores foi 

calculada empregando-se a fórmula: 

 

Ti % = C – T x 100 

          C          

 

Ti % = percentual de inibição tumoral 

C = média dos pesos dos tumores dos animais do grupo controle 

T = média dos pesos dos tumores dos animais do grupo tratado 

 

3.2.9. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOLUSCICIDA DE EH, EA e EM 

 A atividade moluscicida foi avaliada de acordo com as normas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), onde se preconiza o emprego de uma concentração máxima 

de 100 ppm. Utilizou-se quatro grupos: um tratado com água potável (controle) e três 

tratados com soluções aquosas (10 e 100 ppm) de EH, EA e EM. Dessa forma dez 

desovas de Biomphalaria glabrata foram submersas, individualmente nas soluções. Os 

ovos de cada placa de desova foram contados com o auxílio de lupa e submetidos ao 

tratamento durante 24 horas. Em seguida colocados em água potável e observados, de 

acordo com a eclosão, após sete dias do início da postura. Controlou-se as condições de 

temperatura e luminosidade. Os critérios de avaliação da atividade moluscicida foram o 

número de ovos não eclodidos (letalidade) e má formação embrionária. 

 

 

 



  

 

3.2.10. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EBH, EBM E 

EBA: DIFUSÃO EM MEIO SÓLIDO 

Para avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos, utilizou-se cepas de 

bactérias Gram positivas e Gram negativas, fungo leveduriforme e cepas padrões, 

seguindo método de difusão em meio sólido (Kirby-Bauer 1966) segundo normas 

NCCLS. As amostras isoladas foram inoculadas em caldo Mueller-Hinton e plaqueadas 

em agar Mueller-Hinton e Sabouraud, após o crescimento suspendeu-se em solução 

fisiológica até atingirem turbidez de 0,5 na escala de MacFarland que corresponde a 1 . 

108 UFC.mL-1, quando foram então distribuídas sobre a superfície do agar na placa de 

Petri. Sendo os extratos testados diluídos em solventes apropriados nas concentrações 

de 50 e 66 mg.mL-1. Aplicaram-se discos de papel (xarope) impregnados com 10 μL de 

cada diluição na superfície do meio de cultura, incubando-se as placas a 36ºC + 1ºC, por 

um período de 18 a 24 horas. Constatou-se a atividade antimicrobiana através dos halos 

de inibição de crescimento ao redor dos discos, medidos com auxílio de régua 

milimetrada. 

 

3.4. RESULTADOS 

 

3.4.1. AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E DETERMINAÇÃO DA DL50 

DE EH 

 Nas tabelas 3 e 4 estão relacionadas às doses que apresentaram efeitos mais 

significativos durante as fases preliminar e definitiva, respectivamente. As tabelas 5 e 6 

demonstram a correlação entre letalidade e dose administrada nestas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabela 3. Efeitos toxicológicos relacionados às doses administradas na fase preliminar 
da avaliação da toxicidade aguda e determinação da DL50. 

Doses (mg.kg-1) 
Ação/Parâmetros 

187,5 (D1) 281,25 375 720 (D2) 750 
Estimulantes  

↑ Freqüência respiratória +++ +++ +++ +++ +++ 
Agitação +++ +++ +++ +++ +++ 
Piloereção +++ +++ +++ +++ - 
Exoftalmia +++ +++ ++ - ++ 
Movimentos 
estereotipados 

++ ++ - ++ ++ 

Movimentos circulares ++ ++ ++ +++ +++ 
Movimentos de vibrissas +++ +++ +++ - +++ 
Convulsão clônica - + - - ++ 
Convulsão  - - - - - 
Tremores 
finos/grosseiros 

+++ ++ +++ +++ +++ 

Ereção de cauda +++ +++ +++ +++ +++ 
Postura de ataque ++ + ++ ++ + 
Saltos - - - - - 
Irritabilidade - - - - - 
Levantamento de trem 
posterior 

- - - - - 

Arrastamento de trem 
posterior 

- - - - - 

Depressores      
Abaixamento de trem 
posterior 

- + + ++ - 

Dispnéia - + - - - 
Sonolência - ++ - + - 
↓Freqüência respiratória - ++ + +++ + 
Prostração - - - + + 
Alteração de marcha - + - ++ - 

Outros      
Excreção fecal ++ ++ ++ + ++ 
Contorções abdominais +++ +++ +++ +++ ++ 
Reação de fuga +++ +++ +++ +++ +++ 
Espasmos ++ +++ ++ +++ +++ 
Elevação de trem anterior +++ - - - - 
Diarréia - - - - - 
Refluxo - ++ + - - 
Palidez - ++ + + - 
Distensão abdominal - - - - - 
Agressividade +++ + +++ ++ + 
Diurese - ++ - + + 
Irritação da conjuntiva - - - - +++ 
Espasticidade - ++ - - - 
Cianose - + - - + 
Edema de focinho - +  - +++ 
Petéquias - ++ - +++ - 

 
- = sem efeito  + = efeito leve ++ = efeito moderado +++ = efeito acentuado 

 



  

 

Tabela 4. Efeitos toxicológicos relacionados às doses administradas na fase definitiva 
da avaliação da toxicidade aguda e determinação da DL50. 

Doses (mg.kg-1) 
Ação/Parâmetros 

500 600 540 648 570 
Estimulantes  

↑ Freqüência respiratória +++ +++ +++ +++ +++ 
Agitação +++ +++ +++ +++ +++ 
Piloereção + +++ +++ +++ ++ 
Exoftalmia ++ + +++ ++ +++ 
Movimentos 
estereotipados 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Movimentos circulares +++ +++ +++ +++ +++ 
Movimentos de vibrissas +++ +++ +++ +++ +++ 
Convulsão clônica - - ++ + - 
Convulsão  - - - + - 
Tremores finos/grosseiros +++ +++ +++ +++ ++ 
Ereção de cauda +++ +++ +++ +++ +++ 
Postura de ataque + ++ ++ + ++ 
Saltos + + - - + 
Irritabilidade - - - - + 
Levantamento de trem 
posterior 

- - - - - 

Arrastamento de trem 
posterior 

- - - + ++ 

Depressores      
Abaixamento de trem 
posterior 

++ - ++ ++ - 

Dispnéia + + - +++ ++ 
Sonolência +++ - - ++ - 
↓Freqüência respiratória - +++ - - ++ 
Prostração - + - - ++ 
Alteração de marcha - + ++ - - 

Outros      
Excreção fecal + ++ + ++ + 
Contorções abdominais ++ +++ +++ +++ +++ 
Reação de fuga +++ +++ +++ +++ +++ 
Espasmos ++ + +++ ++ ++ 
Elevação de trem anterior - - - - - 
Diarréia ++ + - + - 
Refluxo + - - - + 
Palidez ++ ++ - + - 
Distensão abdominal - +++ + - - 
Agressividade +++ +++ + + ++ 
Diurese +++ - + - - 
Irritação da conjuntiva - - - +++ - 
Espasticidade ++ - - ++ - 
Cianose - - - - - 
Edema de focinho - - - + + 
Petéquias - - - - - 

 
- = sem efeito  + = efeito leve ++ = efeito moderado +++ = efeito acentuado 

 



  

 

 

Tabela 5. Relação letalidade e dose administrada na fase preliminar da avaliação da 
toxicidade aguda e determinação da DL50. 
 

Doses (mg.kg-1) Mortes até 48 horas 

187,50 0/6 
  

281,25 1/6 
  
  

375 1/6 
  

720 6/6 
  

750 6/6 
 

 

Tabela 6 Relação letalidade e dose administrada na fase definitiva da avaliação da 
toxicidade aguda e determinação da DL50. 
 

Doses (mg.kg-1) Mortes até 48 horas 

500 1/6 
  

600 2/6 
  

540 3/6 
  

648 4/6 
  

570 5/6 
 

 

 Com uma DL50 calculada em 384,96 mg.kg-1 de peso do animal, a curva dose-

resposta foi construída a partir dos resultados provenientes do ensaio realizado, 

utilizando-se as seguintes doses: 187,5; 281,25; 375; 500; 600; 540; 648; 570; 720; 750 

e 1000 mg.kg-1 de peso do animal. A figura 18 correspondente à curva dose-resposta 

mostra que doses acima de 720 mg.kg-1 foram capazes de matar 100% dos animais. 
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Figura 18. Curva dose-resposta da toxicidade de Rotala ramosior L. Koehne. 

 

3.4.2. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DE EH 

 EH foi administrado por via intraperitoneal nos tumores Sarcoma 180 e 

Carcinoma de Ehrlich e os resultados foram obtidos a partir da avaliação entre o grupo 

tratado e o controle.  

 No gráfico 1 e na figura 19 estão representados a inibição tumoral para Sarcoma 

180 no grupo de animais tratados com o resíduo do extrato bruto hexânico (folhas) de R. 

ramosior (L.) quando comparado ao grupo controle. 
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Gráfico 1. Comparação das médias dos pesos dos tumores Sarcoma 180 no grupo de 
camundongos fêmeas tratadas com EH e solução salina 0,9%, administrados por via 
intraperitoneal. Resultados estatisticamente não significativos, quando comparado ao 
grupo controle, para p < 0,05 (teste “t de Student”). 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Comparação entre o grupo de camundongos fêmeas tratadas com EH e 
solução salina 0,9%, administrado por via intraperitoneal e o grupo controle. 
 

 A inibição tumoral para Carcinoma de Ehrlich, observada nos animais tratados 

com o resíduo do extrato bruto hexânico (folhas) de Rotala ramosior (L.), foi bastante 

significativa em relação aos animais do grupo controle (Gráfico 2 e figura 20). 
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Gráfico 2. Comparação das médias dos pesos dos tumores Carcinoma de Ehrlich no 
grupo de camundongos fêmeas tratadas com EH e solução salina 0,9%, administrados 
por via intraperitoneal. Resultados estatisticamente significativos, quando comparado ao 
grupo controle, para p < 0,05 (teste “t de Student”). 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Comparação entre o grupo de camundongos fêmeas tratadas com EH e 
solução salina 0,9%, administrados por via intraperitoneal e o grupo controle. 
 

 O EH, no entanto, foi mais ativo contra o Carcinoma de Ehrlich com inibição 

tumoral de 90,70%, quando comparado ao Sarcoma 180 com taxa de inibição tumoral 

de 35,71%, como demonstra o gráfico 3. 
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Gráfico 3. Comparação do percentual de inibição tumoral apresentado pelos grupos de 
camundongos portadores de Sarcoma 180 e Carcinoma de Ehrlich, tratados com EH de 
Rotala ramosior (L.) Koehne. 
 

 

3.4.3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOLUSCICIDA DE EH, EA E EM 

Os resultados foram expressos como total de ovos/desova e ovos não eclodidos 

(letalidade), permitindo estabelecer o número de moluscos que se desenvolveram 

diferentemente do grupo controle. Nas concentrações de 10 e 100 ppm, todos os 

extratos (EH; EA e EM) demonstraram atividade moluscicida (Gráfico 4). O extrato 



  

 

bruto acetato de etila (EA) na concentração de 10 ppm e o extrato bruto metanólico 

(EM) 100 ppm, além de ocasionar letalidade dos embriões fizeram com que alguns 

moluscos em experimentação, mesmo completando seu desenvolvimento apresentassem 

má formação embrionária (Tabela 7). 
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Gráfico 4. Avaliação da Atividade Moluscicida de: A - EH 10 ppm, B - EA 10 ppm, C - 
EM 10 ppm, D - EH 100 ppm, E - EA 100 ppm e F-EM 100 ppm e grupo controle. 
 

 

Tabela 7. Avaliação da Atividade Moluscicida de EH, EA e EM e grupo controle.  
Grupos Total de ovos Ovos não eclodidos Ovos não eclodidos (%) 

Controle 281 24 8,54 

EH (10ppm) 321 321 100 

EA (10ppm) 307 283 92,18* 

EM (10ppm) 301 33 11,0 

EH (100ppm) 214 214 100 

EA (100ppm) 328 328 100 

EM (100ppm) 286 263 92* 

 
Resíduos de extratos brutos de Rotala ramosior: L. Koehne hexânico (EH), acetato de 
etila (EA) e metanólico (EM).    (*) Má formação embrionária. 

 

 



  

 

3.4.4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EBH, EBA EBM: 

DIFUSÃO EM MEIO SÓLIDO 

 EBH, EBA e EBM não apresentaram atividade inibitória frente aos 

microrganismos testados, pois não foram observados halos de inibição relevantes. Os 

resultados fornecidos com a avaliação da atividade antimicrobiana podem ser 

observados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Avaliação da Atividade Antimicrobiana dos extratos brutos: hexânico, 
acetato de etila e metanólico através da técnica de difusão em meio sólido.  

CEPAS 1 2 3 4 5 6 P 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 R R R R R R 28 

Escherichia coli ATCC 25922 R R R R R R 40 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 R R R R R R 41 

Cândida albicans DAUFPE 1007 R R R R R R 27 

 
1 - EBH folhas (150 mg.mL-1), 2 - EBA folhas (150 mg.mL-1), 3 - EBM folhas (150 
mg.mL-1), 4 - EBH folhas (200 mg.mL-1), 5 - EBA folhas (200 mg.mL-1), 6 - EBM 
folhas (200 mg.mL-1), P – halo do padrão (mm) e R – RESISTENTE. 
 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 Os estudos farmacognósticos e ensaios de bioatividade efetuados e aqui 

descritos parecem ser os primeiros realizados com a espécie Rotala ramosior (L.) 

Koehne, todos relevantes pelo seu alcance no contexto atual. 

R. ramosior apresentou tricomas glandulares constituídos por uma célula 

peduncular encimada por 1-9 células vesiculares, dispostas radialmente, em ambas as 

faces epidérmicas. O córtex radicular e caulinar mostrou um aerênquima perfeitamente 

definido, revestido por poliderme. O sistema vascular está constituído por vasos com 

elevados valores de diâmetro interno, atingindo pouco mais de 50 μm, cerca de 50% 

menor que os valores médios encontrados por Metcalfe e Chalk (1972, 1985) para 

diferentes espécies dessa família. Não foram encontradas células cristalíferas septadas 

constituindo o parênquima paratraqueal, nem fibras septadas com paredes finas 

contendo amido ou cristais. A folha também apresentou caracteres bem diferenciados, 

como epiderme sem cavidades secretoras, células mucilaginosas e pêlos unicelulares ou 

complexos com ramificações. Tanto a estruturação anatômica da raiz quanto aquela do 

caule parece ser uma resposta adaptativa às condições do ambiente, geralmente sob 



  

 

inundação. Os componentes microscópicos descritivos aqui esboçados traçam um perfil 

anatômico da espécie e poderá fortalecer como elemento de identidade melhores 

possibilidades para seu discernimento, considerando outros taxa de Lythraceae ou 

famílias diferentes normalmente tomados como a espécie em questão. 

Os estudos fitoquímicos possibilitaram à luz das moléculas constatadas (se bem 

que estas não mostrem uma relação direta com as atividades biológicas ensaiadas), uma 

primeira visão do perfil químico desse táxon, colocando-o em uma órbita diferente 

daquela de representantes de Cuphea, Diplusodon, Lagerstroemia e Lafoensia dentre os 

mais conhecidos, considerando-se o tipo de flavonóides presente. Os derivados graxos 

caracterizados estão bem em consonância com o descrito na literatura para outros 

membros de Lythraceae. Por outro lado algumas evidências como a presença de 

fenilpropanoglicosídeos ainda não tinha sido relatada nesta família. O manitol, molécula 

anteriormente descrita em pequena quantidade em espécies de Lawsonia, evidenciou-se 

em R. ramosior em elevado teor, constatado em todas as partes deste vegetal. Sua 

presença nestes índices (10-15%) é interessante pelo fato de que talvez seja essa uma 

forma de fazer com que esse vegetal desfrute melhor de suas qualidades anfíbias, 

controlando quando necessário o equilíbrio osmótico. A falta de referencial dentre 

outros membros do gênero nos impossibilita quanto a este aspecto, traçarmos maiores 

comentários. Ressalte-se ainda que esse poliol tem demonstrado ações farmacológicas 

já conhecidas como antiglaucomatoso sistêmico, anti-hemolítico e diurético osmótico 

(GOODMAN, 1996), apresentando-se como fármaco de escolha no tratamento de 

hipertensão intracraniana (SAHUQUILLO et al,1999). 

 Os resultados obtidos oriundos da triagem farmacológica realizada com EH, 

permite credenciá-lo como sendo indutor de reações sobre o sistema nervoso central e 

periférico. Reações de agitação, movimentos esteriotipados e circulares, tremores, 

aumento da freqüência respiratória e outras de natureza estimulante foram 

freqüentemente observadas. Constatou-se, também, efeitos característicos de ação 

depressora destacando-se sonolência, prostração, diminuição da freqüência respiratória, 

alteração de marcha, os quais ocorreram aproximadamente 30 a 40 minutos após 

administração do extrato. Notando-se uma nítida exacerbação dos efeitos com o 

aumento da dose administrada. 

 Antevendo futuros estudos farmacológicos com o vegetal aqui abordado, 

procurou-se definir a DL50 de EH, sabendo-se que este parâmetro torna possível o 

cálculo do índice terapêutico de uma substância, fornecendo alguma idéia da margem de 



  

 

segurança no uso da mesma (DALE, 2000). Dose terapêutica de aproximadamente 

38,50 mg.kg-1 de peso do animal, apresentou-se próximo ao classificado como tóxico 

(SCHUARTSMAN, 1980). O EH de R. ramosior (L.) Koehne apresentou atividade 

antitumoral frente aos tumores Sarcoma 180 com taxa de inibição de 35,71% e 

Carcinoma de Ehrlich taxa de inibição tumoral de 90,70%, o que aponta esse vegetal 

com perspectivas para ensaios mais aprofundados. 

 Em todo mundo, vegetais com ação moluscicida vem sendo pesquisados com a 

finalidade de serem utilizados pelas comunidades de risco à doença, o que representa 

uma alternativa de baixo custo com efeitos tóxicos residuais mais brandos no combate à 

transmissão da esquistossomose (WHO, 1995). EH, EA e EM mostraram pronunciada 

atividade moluscicida, apresentando-se, portanto como alternativa não desprezível no 

controle do molusco hospedeiro. Tanto mais importante por se tratar de um vegetal cuja 

área de distribuição geográfica e habitat em geral coincidem com aquela do caramujo. 

Em geral vegetais caracteristicamente aromáticos, como se observa com a planta 

estudada, apresentam alguma atividade antimicrobiana. Este fato, ao lado da 

disponibilidade circunstancialmente presente quando abordávamos esse estudo, nos 

conduziu a avaliar as potencialidades desse vegetal. Neste contexto nenhum dos extratos 

ensaiados apresentou atividade antimicrobiana relevante, face às diversas cepas 

testadas.  
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6.1. ANEXO I: Espectro de massas das moléculas isoladas e identificadas na fração 

09. 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

6.2. ANEXO II: Espectro de massas da molécula identificada na fração 217. 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

6.3. ANEXO III: Artigo submetido à Revista Química Nova. 
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ABSTRACT 

The hexanic, ethyl acetate and methanolic extracts (EBH; EBA; EBM) from leaves 

of Rotala ramosior (L.) Koehne, showed molluscicidal activity against the 

Biomphalaria glabrata eggs, in the concentrations of 10 and 100 ppm. The ethyl acetate 

and methanolic extracts at the concentrations of 10 and 100 ppm, respectively, had 

presented, during the period of observation, an action that can be interpreted by bad 

embryonic formation. 

Keywords: Rotala ramosior; Lythraceae; molluscicidal activity. 

 

INTRODUÇÃO 

Doença causada pelo Schistosoma mansoni, a esquistossomose mansônica vem 

sendo constantemente reportada como um grave problema de saúde pública nos países 

em desenvolvimento, atingindo a cifra de 200 milhões de pessoas infectadas em áreas 

tropicais e subtropicais e 600 milhões em risco de infecção, sendo superada apenas pela 

malária em importância e repercussão econômica1,2,3. 

 No Brasil, acham-se infectados pela esquistossomose mais de 10 milhões de 

indivíduos, apresentando esta doença uma vasta distribuição geográfica, com registro 

praticamente em todo seu território e pronunciada endemicidade, sobretudo no Nordeste 

e estado de Minas Gerais1,4 . 



  

 

O controle da população do molusco hospedeiro, Biomphalaria glabrata, sempre 

representa ao lado de outras medidas de saúde pública, um dos pilares importante neste 

contexto e tem sido efetuado com moluscicidas de síntese os quais, sem exceção, 

agridem profundamente os ecossistemas e não apresentam uma boa especificidade ao 

alvo a que se destinam, sendo a niclosamida seu principal representante recomendada 

inclusive pela OMS3. Tais substâncias afetam principalmente espécies animais e 

vegetais, prejudicando também populações humanas que fazem uso das coleções 

hídricas onde elas são empregadas.  

Como uma das estratégias no sentido de minimizar esses efeitos residuais 

nefastos, inúmeros vegetais (parte deles, extratos, ou moléculas isoladas), compondo 

diversas formas com ação moluscicida, vêm sendo estudados. Destacando-se espécies 

de Phytolacaceae, Leguminoseae e Clusiaceae5. O interesse crescente no uso de vegetais 

moluscicidas reside no fato de que são de aquisição pouco dispendiosa, pois em geral já 

compõe a flora local o que torna fácil a sua disponibilidade, ao contrário de substâncias 

importadas. 

Rotala ramosior (L.) Koehne, alvo deste trabalho, é uma Lythraceae anual de 

porte herbáceo (30-40 cm), que medra em terrenos paludosos, principalmente à borda de 

açudes e lagoas do Nordeste do Brasil, onde é conhecida vulgarmente como “alecrim da 

beira d’água” ou “alecrim de lagoa”6. 

Há também registros de sua ocorrência desde o sudeste da Columbia Britânica 

(Canadá) ao Sul do México e América do Sul, tendo sido introduzida na Itália e 

Filipinas. Certamente passou desapercebida de Piso e Marcgrave, os primeiros 

estudiosos de nossa flora, pois em seus escritos não encontram-se relatos de sua 

presença10. Acha-se descrita na Flora Brasiliensis9 e no nordeste há indícios de sua 

presença desde meados do século passado10. 

Em uma avaliação de rotina sobre a atividade moluscicida de diversos vegetais 

da flora nordestina, encontrou-se em extratos das folhas deste vegetal, resultados 

significativos levando ao aprofundamento dos estudos com o objetivo de evidenciar o 

agente responsável. 

 

PARTE EXPERIMENTAL  

Material Vegetal 

 Folhas do vegetal foram coletadas em agosto de 2004, no município de São José 

de Espinharas (9253.910 N 679100 E), Paraíba, Brasil. Identificando-se a espécie e 



  

 

mantendo-se material botânico testemunho número 65542 no Herbário Dárdano de 

Andrade Lima, da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), Recife, 

Pernambuco. 

 

Preparação dos Extratos 

 O material foliar recentemente coletado, após secagem em estufa (40ºC) foi 

submetido à maceração (a frio), empregando-se em uma escala de polaridade crescente, 

n-hexano, acetato de etila e metanol. Os extratos obtidos foram concentrados sob 

pressão reduzida à temperatura ambiente (28 ºC), e nomeados EBH, EBA e EBM 

respectivamente. 

 

Prospecção Fitoquímica Dos Extratos 

 Como ênfase a um maior conhecimento da composição química de cada extrato, 

uma análise por cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) foi efetuada, 

aplicando-se alíquotas de 15 μL de cada extrato em diversas placas cromatográficas 

prontas de gel de sílica (Merck-Alemanha, art. 105554), empregando-se para elaboração 

dos cromatogramas, fases móveis diversas e reagentes adequados a caracterização das 

classes de substâncias a serem pesquisadas7,8. 

 

ENSAIO BIOLÓGICO 

Avaliação da Atividade Moluscicida 

 Os testes para avaliação da atividade moluscicida foram realizados de acordo 

com as normas de Organização Mundial da Saúde (OMS)3, onde se preconiza o uso de 

uma concentração máxima de 100 ppm. Foram estabelecidos quatro grupos: um tratado 

com água potável (controle negativo) e três grupos tratados com soluções aquosas (10 e 

100 ppm) dos extratos (EBH, EBA e EBM); dez desovas de Biomphalaria glabrata 

foram submersas, individualmente nas soluções. Os ovos de cada placa de desova foram 

contados com o auxílio de lupa e submetidos ao tratamento durante 24 horas. 

Prosseguindo foram colocados em água potável e observados, de acordo com a eclosão, 

após sete dias do início da postura. Sendo mantidas controladas as condições de 

temperatura e luminosidade. Os critérios de avaliação da atividade moluscicida foram o 

número de ovos não eclodidos (letalidade) e más formações embrionárias. 

 

 



  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram expressos como total de ovos/desova e ovos não eclodidos 

(letalidade), permitindo estabelecer o número de moluscos que se desenvolveram 

diferentemente do grupo controle. Nas concentrações de 10 e 100 ppm, os extratos em 

estudo (EBH; EBA e EBM) demonstraram atividade moluscicida (Tabela 1). Foram 

observados que o extrato bruto acetato de etila (EBA) na concentração 10 ppm e extrato 

bruto metanólico (EBM) 100 ppm, além de ocasionar letalidade dos embriões, alguns 

moluscos em experimentação, mesmo completando seu desenvolvimento apresentaram 

má formação embrionária. 

Os cromatogramas resultantes da prospecção fitoquímica dos extratos testados, 

remete à presença de várias classes de metabólitos secundários (Tabela 2). Tendo sido 

identificado também a presença de luteolina-7-glicosídeo, luteolina, ácido caféico, β-

sitosterol e β-amirina. 

Tabela 1 

Tabela 2 

 

CONCLUSÃO  

 Há mais de meio século que em todo mundo, vegetais com ação moluscicida 

vem sendo pesquisados com a finalidade de serem utilizados pelas comunidades de 

risco à doença, o que representa uma alternativa de baixo custo com poucos efeitos 

tóxicos residuais no combate à transmissão da esquistossomose. 

 Rotala ramosior (L.) Koehne, face aos resultados das análises efetuadas, pode se 

apresentar como boa alternativa no controle do molusco hospedeiro, ainda mais por se 

tratar de um vegetal cuja área de distribuição geográfica e habitat em geral coincidem 

com aquela do caramujo. Ressaltando a atividade obtida com a concentração de 10 ppm, 

dez vezes menor do que à concentração máxima permitida pela OMSm.  

 A falta de dados na literatura quanto à espécie utilizada nos mostra a necessidade 

de um estudo fitoquímico mais aprofundado, visando a caracterização e isolamento dos 

compostos químicos responsáveis pela atividade moluscicida constatada nos extratos 

testados. 
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Tabela 1 Atividade Moluscicida de EBH, EBA e EBM.  
Grupos Total de ovos Ovos não eclodidos Ovos não eclodidos (%) 

Controle 281 24 8,54 

EBH (10ppm) 321 321 100 

EBA (10ppm) 307 283 92,18* 

EBM (10ppm) 301 33 11,0 

EBH (100ppm) 214 214 100 

EBA (100ppm) 328 328 100 

EBM (100ppm) 286 263 92* 

Extratos brutos de Rotala ramosior: hexânico (EBH), acetato de etila (EBA) e 
metanólico (EBM) (*) Má formação embrionária 
 
 
Tabela 2: Prospecção Fitoquímica  

 

Expressão dos resultados: (+++) = fortemente positivo; (++) = positivo e (-) = negativo. 

METABÓLITOS EBH EBA EBM 

Alcalóides - - - 

Monoterpenóides, Sesquiterpenóides e Diterpenóides +++ ++ - 

Triterpenóides e Esteróides +++ ++ traços 

Iridóides - - - 

Saponinas - - - 

Açúcares - - + 

Cumarinas - - - 

Flavonóides - ++ +++ 

Fenilpropanoglicosídeos - + + 

Proantocianidinas Condensadas e Leucoantocianidinas - - - 

Taninos hidrolisáveis - - + 
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6.4. ANEXO IV: Espécies da família Lythraceae assinaladas no Brasil: 

Ammannia auriculata Willd. 

Ammannia coccinea Rottb. 

Ammannia latifolia L. 

Cuphea racemosa (L.) Spreng. 

Cuphea acinos  A.St. –Hil. 

Cuphea flava Spreng. 

Cuphea linifolia A. St. –Hil.) Koehne 

Cuphea sessilifolis Mart.  

Cuphea anagalloidea A. St. –Hil. 

Cuphea anagalloidea A. St. –Hil. var. dumosa Koehne 

Cuphea antisyphilitica Hum., Bonpl. & Kunth. 

Cuphea antisyphilitica Hum., Bonpl. & Kunth. var. acutifolia Benth. 

Cuphea aperta Koehne 

Cuphea bahiensis (Lourteig) T. B. Cavalc. & S. A. Graham 

Cuphea bracteata Mart. ex Koehne 

Cuphea brachiata Mart. ex Koehne 

Cuphea brachypoda T. B. Cavalc. 

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. var. Calophylla  

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. var. mesostemon (Koehne) S. A Graham 

Cuphea campestris Mart. ex Koehne 

Cuphea campylocentra Griseb. 

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. F. Macbr. 

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. F. Macbr. var. aperta (Koehne) S. A. Graham 

Cuphea circaeoides Sm. 

Cuphea concinna Koehne 

Cuphea confertiflora A St. –Hil. 

Cuphea cylindracea S. A. Graham 

Cuphea eglerii Lourteig 

Cuphea ericoides Cham. & Schltdl.  

Cuphea ericoides Cham. & Schltdl. var. ericoides 

Cuphea ericoides Cham. & Schltdl. var. juniperifolia  A. St. –Hil. 

Cuphea ericoides Cham. & Schltdl. var. paralarix Lourteig 

Cuphea froesii Lourteig 



  

 

Cuphea fruticosa Spreng. 

Cuphea gardneri Koehne 

Cuphea glareosa T. B. Cavalc. 

Cuphea glauca Pohl. ex Koehne 

Cuphea glauca Pohl. Ex Koehne var. hirsuta Koehne 

Cuphea glaziovii Koehne 

Cuphea glutinosa Cham. & Shltdl 

Cuphea hatschbachii Lourteig 

Cuphea hirsutissima Lourteig 

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl. 

Cuphea laricoides Koehne 

Cuphea linarioides Cham. & Shltdl 

Cuphea lindmaniana Koehne ex Bacig. 

Cuphea linifolia (A St. –Hil.) Koehne 

Cuphea linifolia (A St. –Hil.) Koehne var. hervita (A St. –Hil.) Koehne 

Cuphea lutescens Koehne 

Cuphea melvilla Lindl. 

Cuphea micrantha Humbl., Bonpl. & Kunth 

Cuphea ocimifolia A. St. -Hil. 

Cuphea paranensis Bacig. 

Cuphea pascuorum Koehne 

Cuphea polymorpha A. St. –Hil. 

Cuphea polymorpha A. St. –Hil. var. vincoides A. St. –Hil. 

Cuphea pterosperma Koehne 

Cuphea pulchra Moric. 

Cuphea punctulata Koehne 

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. 

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. hirticaulis (Koehne) Lourteig 

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. racemosa 

Cuphea radula (A. St. –Hil. 

Cuphea radula Koehne var. lanicaulis (A. St. –Hil.) Koehne 

Cuphea ramulosa Mart. ex Koehne var. hirta Koehne 

Cuphea reflexifolia Koehne 

Cuphea rubescens Koehne 



  

 

Cuphea sessiliflora A St. –Hil. 

Cuphea sessilifolia Mart. 

Cuphea sessilifolia Mart. subsp. sessilifolia 

Cuphea sessilifolia Mart. subsp. strigosa Koehne 

Cuphea strigulosa Humbl., Bonpl. & Kunth 

Cuphea strigulosa Humbl., Bonpl. & Kunth subsp. nitens Koehne 

Cuphea telendra Lourteig 

Cuphea tenuissima Koehne 

Cuphea tymoides Cham. & Schltdl. 

Cuphea tymoides Cham. & Schltdl. subsp. satureoides A St. –Hil. 

Cuphea tuberosa Cham. & Schltdl.  

Cuphea urbaniana Koehne 

Cuphea varia Koehne ex Bacig. 

Cuphea vesiculosa Koehne subsp. gracilis Koehne 

Diplusodon cordifolius Lourteig. 

Diplusodon helianthemifolius (DC.) Koehne subsp. pemphoides (DC.) Koehne 

Diplusodon hirsutus (Cham. & Schltdl.) DC. 

Diplusodon incanus Gardner 

Diplusodon lanceolatus Pohl. Subsp. petiolatus Koehne 

Diplusodon lythroides Mart. Ex DC. 

Diplusodon mattogrossensis T. B. Cavalc. 

Diplusodon nitidus Mart. ex DC. 

Diplusodon oblongus Pohl subsp. angustifolius T. B. Cavalc. 

Diplusodon parvifolius Mart. ex DC. 

Diplusodon puberulus Koehne 

Diplusodon sessiliflorus Koehne 

Diplusodon smithii Lourteig 

Diplusodon thymifolius  Mart. Ex DC. 

Diplusodon ulei Koehne 

Diplusodon ulei Koehne subsp. Ulei 

Diplusodon virgatus Pohl 

Heimia Montana (Griseb.) Lillo 

Heimia salicifolia (Humb., Bonpl. & Kunth) Link 

Lafoensia pacari A. St. –Hil. subsp. petiolata Koehne 



  

 

Lafoensia gliptocarpa Koehne 

Lafoensia nummulariifolia A. St. –Hil. 

Lafoensia pacari A. St. –Hil. 

Lafoensia replicata Pohl 

Lafoensia vandelliana Cham & Schltdl 

Lagestroemia indica L. 

Lagestroemia speciosa (L.) Pers. 

Lawsonia inermis L. 

Lythrum flexuosum Lagasca 

Pleurophora anômala (A. St. –Hil.) Koehne 

Rotala ramosior (L.) Koehne 

 


