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CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO FARMACOGNÔSTICO DA

PLUCHEA SUAVEOLENS

(Vell.) O. Kunfze

por

KARL ARENS, R. J. DE SIQUEIRA JACCOUD E
WILLIAM A. RODRIGUES

I — INTRODUÇÃO

Com o intuito de colaborarmos no estudo das plantas me-^

dicinais brasileiras, tomamos a iniciativa'de fazer a descrição-
anatômica de alguns vegetais assim considerados. Primeira
mente nos ocupamos da Pluchea^ suaveolens (Vell.) O. Kuntze,
por ser êste vegetal muito utilizado na terapêutica popular.

Trataremos quase que exclusivamente da anatomia da

planta em apreço, fazendo, entretaritoijf anteriormente, uma li
geira descrição botânica.

Quanto às aplicações medicinais que são atribuídas a êsse

vegetal, nos limitaremos a transcrever algumas, com o íito

(íe chamarmos a atenção de químicos e farmacologistas para
os respectivos estudos de suas especialidades. E' ainda com
êsse intuito que damos os dados bibliográficos que nos foi pos
sível colher.

II — ESTUDO BOTÂNICO

Transcrevemos de Alberto Loefgren (1) a inscrição dêste
gênero e da espécie em aprêço, sendo que a esta fizemos uma
ligeira observação.
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PLUCHEA Cass. in Buli. Soe. Philom (1817) 31; et in Die.

Sc. Nat. xlii. 1 (1826) (2); DC. Prodr. vl. 450; Benth.
et Hook. fil. Gen. Plant. II. 290.

Sinonímia:

Conyza Schultz Bip. in Walp. Rep. II. 353 ex parte. (3)

Leptogyne Elliett Bot. S. Car. et Georg. II. 322. (3) (4)

Berthelotia DC. Prod. v. 375 (1836) (2) (4)

Eremohylema A. Nels. in Univ. Wyoming Plub. Bot. i. 54
(1924) (2) C4).

Eyrea F. Muell. in Linnaea, xxv. (1825) 403 (2) (4)

Gymnostylis Raf. in Am. Monthly Mag. (1818) 268. (2)

e (4)

Gyn&ma Raf. Fl. Lodov. 63 (1817). (2) e (4)

Karelinia Less. in Linnaea, ix. (1834) 187; et in DC. Prov.
V. 375 (1836). (2) (4).

Pechuel-loeschea O. Hoffm. in Bot. Johrb. x. (1889) 274; et
in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890)
177. (2) (4).

Spiropodium F. Muell. Fragm. i. 33 (1858) (2) (4)

Stylimnus Ràf. in: Journ. Phys. Ixxxix. (1819)100.(2) (4)

Tecmarsis DC. Prod. v. 93 (1836) (2) (4)

Pluechea Zoll. & Mor. in Nat. en Gençesk. Arch. Neêrl.
Indie, ii. (1845) 248. (2) (4)

"Capítulos discoídeos, heterôgamos. Flores exteriores mul-
tisseriadas, femininas, férteis, flores do disçp muitas, herma-
froditas estéreis. Invólucro campanulado, lar^o, escamas pauci-
•seriadas, subequilongas ou as exteriores mais curtas, brunas,
rígidas. Receptáculo plano. Corolas femininas filiformes com
ápice, as vêzes dentado, as hermafroditas regulares, tubulosas
-com limbo pequeno, curto, 4-5 fido. Anteras com base sagitada
e aurículos conados, caudados. Papo alongado, cerdas muitas,
ilexuosas persistentes.
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Arbustos ou subarbustos. Caules foliosos, alados ou não.

Folhas alternadas, glanduloso-ponteadas, fino-dentadas. Capí^
4ulos muito copiosos, corimboso paniculadas." (1)

III — CHAVE DAS ESPÉCIES

Caule por folhas decorrentes.

Capítulos denso-corimboso-paniculados P. suaveolens

Capítulos laxo-Gorímboso-paniculados P. laxiflora

Caules cilíndricos, não alados P. ohlongijolio (1>

PLUCHEA SUAVEILENS (Vell). O. Kuntize. Rev. Gen. Planta

III - 2 (1898) p. 168. (5)

Sinonímia:

Gnaphalium suaveolens Vell., Flora Fluminensis, VIII
(1827) tab. 100.

Pluchea quitoc DC. Prodr. V (1836) p. 450-Fig. 33; Hook
et Arn. in Hook. jour. III, 45; Griseb. Plant. Lorentz.

\  131 et Symb. Argent. 183. (3)
Plucha Tweediei Hook. et Arn. Mss

Lonchonthera sagittalis Lessing in Herb. Reg. Borol.

Conyza sagittalis

"Subarbusto erreto, até Im. alto, aromático, caules robustos,,
foliosos, alados por folhas decorrentes.* Folhas ascendentes,,
oblanceoladas ou obovais agudas ou subagudas, base decor
rente, até 12 cm. longas, membranáceas ou rígidas, fino-denta-
das, glanduloso-ponteadas, peninervadas. Capítulos denso-co-

jimboso-paniculados, curto-pedicelados, multifloros. Flôres-

femininas multisseriadas, corolas filiformes equilongas ao
papo. Invólucro campanulado, 9mm. largo, escamas bisseriadas,

oblongo-lanceoladas agudas, subequilongas, brunas, rígidas (*)„
exteriores com o dorso obscuro piloso. Aquênio m. m. Imm.
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longo, glabro. Papo alvo, 3mm. longo, cerdas m.ni.20, flexuo-
sas persistentes, mais tarde patentes. Flores masculinas cen
trais, muitas, corolas côr lilás, limbo funiliforme, tubo cilín
drico, dentes deltóideos mais curtos que o papo." (1)

"Habita em brejos desde Alagoas até a Patagônia e já foi
encontrada em S. Paulo sem indicação do lugar. (1) Ocorre
também na região amazônica (19).

Em material jresco as páleas se apresentam mem-
hranáceas.

IV _ SINONÍMIA VULGAR

A—No Brasil:

QUITOCO — (6), (8), (12), (15), (16).
QUITÔCO — (7) e (11).

■CUCULUCAGE (7) e (13).
MADRE CRAVO — (7).
GACULUCAGE^ (13) .
QUITÔCO — (14).
TUPINICO — (14).
CACULUCAGE — (13) (14) (15).
TABACARANA — (19) .

B — Outros países:

Argentina:

QUITOC — (10).

Uruguai:

QUITOCO — (9).
ARNICA — (9).
YERBA LUSERA — (9).
LUSERA — (9).
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V — ESTUDO QUÍMICO

Êste vegetal tem sido muito pouco estudado quimicamente,
todavia encontramos no Chemical Ahstracts (17) o seguinte:

Traços de óleo essencial, não contém alcalóide, 0,29% de
tanino, 0,033% de resina e substâncias redutoras.

VI — USOS TERAPÊUTICOS

O QUITOCO_ é um vegetal muito usado na terapêutica po
pular, sob diferentes formas galênicas, destinado ao trata
mento de diversas enfermidades. Usa-se internamente ou ex

ternamente em banhos.

Suas principais aplicações são: carminativo, estomacal e

contra a histeria, além de se lhe atribuírem outras virtudes
«curativas, como nos casos de febre intermitente, como tônico,
-como sedativo de dores no corpo etc.

VII — ESTUDO ANATÔMICO

1 — RAIZ (Figs. I, II, III e IV)

A — RAIZ PRIMARIA. (Figs. I - 8 e II)

Antes de completar o crescimento primário, a raiz do
-QUITOCO nos apresenta estrutura biarca: todavia, quando já
jnais desenvolvida, é, então, tctrarca, (Figs. I, 8 e II). Na fase
Inicial da formação do cilindro central, diferencia-se o procâm-
l)io em dois lados opostos (bmrquia) e dá, só mais tarde, ori
gem a mais dois feixes do xilema (e floema) operando, assim,
^ tetrarquia.

Externamente encontramos, na raiz primária, uma api-
■derme já bem enrugada e de células com paredes engrossadas
«e escuras no material fresco, aparentemente devido à impreg
nação de suberina: o mesmo se dando nas raízes de estrutura

II»

secundária, quando ainda jovem (Fig. I, 1). Em seguida temos
nm parênquüma cortical constituído por células poliginais até



arredondadas, que dão origem a um a&rênquima (Fig. II, 1).
Êste tecido tem um número variado de camadas de células, as
quais, à medida que se aproximam do endoderma, se vão tor
nando muito arredondadas e regulares. (Fig. II).

O endoderma é constituído por uma camada de células
regulares e alongadas no sentido tangencial e bem caracteri
zadas em vista da presença das estrias de Caspari. (Figs I,
4 e II, 5) .

E' ainda no endoderma que encontramos, jimtamente com
outras células do parênquima, as secretoras, envolvendo o canal
do mesmo nome. (Fig. II, 2). São, pois, estes canais do tipo
ehdodermal segundo a classificação de Metcalf (18) .

O periciclo subseqüente é bem distinto, sendo constituído
de uma camada de células largas.

Em seguida nos apresentam os cortes, os feixes de floema
e de xileTYia, que são ambos em número de quatro, constitu
indo o cilindro central tetrarco. (Figs. II, 3 e 4). Separando
os jeixes condutores encontramos um parênquima pouco de
senvolvido que é o fundamental.

(*) Tôdas as figuras dêste trabalho foram desenhadas
com o uso da câmara clara e apresentadas em forma semi-
esquemática.

B — RAIZ SECUNDARIA. (Figs. I, IH e IV)

Na figura I, 1 tratando-se de um corte feito em uma raiz
jovem, encontramos o corte ainda revestido de epiderme, que
se apresenta com células muito enrugadas e impregnadas de
subeáina. Em seguida, temos um aerênquima bem desenvol
vido, formado por fileiras de células mais ou menos esféricas,
deixando espaços aéreos grandes. (Figs. I, 3 e III).

Nos espaços do aerênquima é que podemos encontrar raízes
de origem secundária e de estrutura primária. (Fig. I, 8).
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O aerênquima é acompanhado externa è internamente por
parênquima -cortical não diferenciado, possuindo uma ou duas
camadas (Fig. I). A parte interna do corte apresenta-se como
endoderma regular bèm caracterizado pelas estrias de Caspari
Fig. 1,4).

O cilindro central possui uma camada distinta de periciclo
(Fig. I, 5). Pela atividade do câmbio, que aparece em forma
característica, diferencia-se externamente um flqema secundá
rio (Fig. I, 9), enquanto a parte interna se transforma em corpo
compacto de xilema (Fig. I, 7; IV) atravessado por raios me-
dulares estreitos.

2 — CAULE (Figs. V, VI, VII, VIII, .IX, X, XI, e XII).

A — ESTRUTURA PRIMÁRIA {figs. V, VI, Vil, VÍll e IX)

Um corte feito na extremidade do ramo da planta em
estudo, no qual encontramos o câmbio em início de função, apre
senta-nos a seguinte estrutura:

//

Na epiderme encontramos pêlos, cujo número é maior no
caule novo que no mais velho, por se destacarem. Os mesmos
são de dois tipos: um multicelular e unisseriados tendo a cé
lula apical afilada e outro também pluricelular e bisseriados
tendo na extremidade uma bolsa formada pela cutícula levan
tada e que contém um excreto (pêlo glandular).

A epiderme é formada por uma camada de células que se
apresenta mais ou menos regular e de maior tamanho no sen
tido tangencial e é coberta por cutícula (Figs. V, 2 e VI, 1 e 2).
Segue-se o colênquima, constituído geralmente de 2 a 3 ca
madas de células (Figs. V, 3 e VI 4). Depois vem um aerêrb-
quima, apresentando, aproximadamente, o mesmo aspecto do da
raiz. (Figs. V, 5 e VI, 5 e 6).

Após o aerênquima vemos ainda parte do parênquima cor-
tical, constituído por camadas de células em "número variado e
cuja regularidade; dos elementos aumenta à medida que se vãA
aproximando do endoderma (Fig. VI, 7), o qual é formado por
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células mais ou menos regularés uniestratificadas bem caracte
rizadas pelas estrias de Caspari (Figs. V, 6; VI, 8; VKI, 2 e 6
e IX, 5 e 7). Notamos, ainda, como na raiz, a presença de célu
las e canaiS" secretores, às vêzes do tipo endodermal (Fig. IX,
13) e outras vêzes unicamente incluídas no parênquima cortical
(Fig. VIII) bem próximo do endoderma.

Logo em seguida encontramos células pericícUcas e depois
feixes de floema que se apresentam nitidamente ligados ao pro-
sênquima que, de acordo com o desenvolvimento do caule, se
vai transformando pelo espessamento e a lignificação das mem
branas em fibras que ocupam o floema em forma de bainha. O
floema se apresenta nitidamente com suas células anexas (Fig.
V, 10 e 12 e VII, 1). Em seguida temos o câmbio, com suas cé
lulas características em início de função, como veremos na des
crição do corte de estrutura secundária. (Figs. V, 9 e VII, 2).

Adiante encontramos grupos de xilema com a forma apro
ximada da projeção de um cone com a base voltada para o
câmbio (endarco); e a outra extremidade envolta por uma
bainha em início de formação de células parenquimáticas ligni-
fiçadas (Figs. V, 7 e VII, 5, 6, e 7)í-0 parênquima fundamental
é constituído da medula, por células pouco regulares apresen
tando pequenos meatos, e que se estendem para o exterior for
mando os raios medulares (Figs. V, 8 e VII, 3 e 8) .

B  ESTRUTURA SECUNDARIA (Figs. IX, X, XI e XII).

Num corte feito em caule mais desenvolvido encontramos
menor número de pêlos na epiderme revestida pela cutícula
(Fig. XII, 1) e um felógeno, muito nítido, em divisão e que dá
origem a uma-pequena camada de cortiça.

O colênquima aí, ora se apresenta em apenas uma camada,
ora é mais desenvolvido em certas zonas caulinas (Fig. XII,
4). O aerênquima é (Figs. XII, 6) semelhante ao da estrutura
primária, aiestacandò-se todavia pela presença de idioblastos
(Figs. XII, 5, TX e XI) que se encontram principalmente na
intercessão dos prolongamentos pluricelulares que formam os
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espaços aeríjeros. Em seguida encontramos o parênquima cor-
tical, onde existem canais secretores que fazem parte, às
vêzes, do próprio endoderma (Figs. VIII e IX) sendo êste bem
caracterizado pelas estrias Caspari (Figs. VIII, 6; IX, 7). Após
êste tecido, encontramos as fibras pericíclicas ou floemáticas
dispostas em semicírculo, que são de origem primária (Fig.
XII, 13) protegendo as células do floema, cujos grupos se inter
calam pelos raios medulares primários e também secundários.

No floema, encontramos ainda fibras de origem secundária
e distribuídas em pequenos grupos isolados naquele tecido
(Fig. XII, 14 e IX, 1). Depois vem o câmbio, formado por cé
lulas normais e limitadas pelo xilema, com suas traquéias, fibras,
raios medulares e parênquima. (Figs. XII, 12) .

3 — FÔLHA (Figs. XIII; XIV e XV)

A — Limbo (Figs. XIII e XIV)

1 — EPlDETíàE INFERIOR:

Apresenta-nos células de membranas onduladas, (Figs
XIII, 3), pêlos de dois tipos e estômatos (Fig. XIII, 2) dispos
tos irregularmente. As células epidérmicas que cobrem as veias
se apresentam miaiores e estendidas longitudinalmente. (Fig.
XIII, 1).

2 — EPIDERME SUPERIOR

Com o mesmo aspecto da inferior, apresentando todavia

células menos onduladas e menores (Fig. XIV).

3 — ESTRUTURA ANATÔMICA INTERNA:

Encontramos uma epiderme superior conteiido pêlos e es
tômatos, e constituída por células mais ou menos irregulares.
Em seguida, temos o sistema de células em paliçada, que é
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constituído por uma única camada e ocupando aproximada
mente a metade do mesófilo no qual encontramos várias
vems. Segue-se o sistema lacunoso, de aspecto normal e, final
mente, a epiderme inferior, que nos apresenta os mesmos ele
mentos da superior, tendo todavia maior número de estômatos
e células de tamanho menor.

B — NERVURA (PECÍOLO) (Fig. XV)

Após uma epiderme onde encontramos muitos pêlos, a
partir da superior, vemos um pequeno grupo de colênquima,
que é seguido de parênquima, onde encontramos feixes libero-
lenhosos e novamente pequeno grupo de colênquima, seguido
da epiderme inferior com o mesmo aspecto da superior.

Os feixes líhero-lenhosos, constituídos por grupos isola
dos, apresentam-nos, seguindo-se a direção da epiderme su
perior para a inferior, os seguintes elementos: feixes de fibras
(fig. XV, 1), floema (Fig. XV, 3), câmbio (Fig. XV, 4), xilerna
(Fig. XV, 5) e novamente fibras.

b — Pêlos (Figs. Xyi e XVII)

A epiderme da folha, como aliás a do caule, também, é
revestida de pêlos, em parte caducos, em parte persistentes.
Distinguem-se dois tipos bem diferentes. Os mais compridos
são unisseriados e secam logo na sua extremidade ficando tortos.
(Fig. XV). Os dos outros tipos são curtos, bisseriados, com
células secretoras no ápice, cobrindo-se com uma calota de um
óleo amarelo. (Fig. XVII).
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ABSTRACT

The authors give here a contribution to the study of the-

therapeutic qualities of the Pluchea suaveolens (Vell.) O.

Kuntze. This contribution consists of an anatomia description.

of this plant, which is commonly used as a carminative and

stomachical medicine and as an agent against intermittent

fever, hysteria, as an invigorating tonic and also as a sedative

against pains in the body.

Its popular name in Brazil is Quitoco, where it grows wild.

in the swamps. from Amazon Region to Rio Grande do Sul,

and as far as Patagônia, in Argentina.

They start by making a botanic discription, with ali biblio-

graphical data they could find. Then the key of the species is
giveh, as well as the various common names it has in Brazil

and in Argentina. After what, they give a brief chemical ana-

lysis of the plant and step into its anatomia study, which i;5.

the "leit motif" of this work.



EXPLICAÇÃO DAS FIGURAS
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Fig.

I  Corte transversal de raiz em fase secundária. Na
esquerda atravessa uma raiz lateral, ainda em
estado de estrutura primária, o parênquima. Au
mento 100 vêzes.

I I Corte transversal de raiz de estrutura primária.
Aumento 430 vêzes.

III Corte transversal do parênquima de uma raiz de
senvolvida. Aumento 100 vêzes.

I V Corte transversal do xilema secundário de uma.
raiz. Aumento 430 vêzes.

V  Corte transversal do caule em estado inicial da
atividade do câmbio. Aumento 100 vêzes.

V I Corte transversal através do caule de estrutura
primária compreendendo 1) a parte externa e
2) a interna do córtex com o cilindro central. Au
mento 430 vêzes.

VI I Corte transversal do caule abrangendo 1) a zona.
do câmbio em principio da atividade e 2) a parte
interna do xileno com a medula.

VIII

IX

XI .

XII .

XIII

XIV

XV .

XVI .

XVII

Corte transversal do caule com um canal secretor
de origem endodérmica. Aumento 430 vêzes.

Coíte transversal de um canal secretor de origem,
endodérmica. Aumento 430 vêzes.

Idioblasto situado no córtex do caule. Aumento
430 vêzes.

Idioblasto com núcleo e citoplasma. Aumento
1 000 vêzes.

Corte transversal do caule de estrutura secundá
ria. Aumento 100 vêzes.

Epiderme inferior da íôlha. Aumento 430 vêzes.

Epiderme superior da fòlha. Aumento 430'vêzes.

Corte transversal da veia principal do pecíolo.
Aumento 430 vêzes.

Pêlos unisseriados. Aumento 430 vêzes.

Pêlos bisseriados. glandulares. Aumento 430 vêzes.

x.x.x
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