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Introdução 

 

 Lignina é uma classe de macromoléculas de origem fenilpropanoídica  

depositadas no estágio final do desenvolvimento celular. Esse tipo de substância 

repousa sobre uma matriz de policarboidrados da parede celular (LEWIS & 

SARKANEN, 1998; DONALDSON et al., 2001). Na madeira, a lignina  tem maior 

ocorrência na camada S2 da  paredes secundária principalmente de fibras, vasos 

e traqueídeos, contribuindo com as propriedades física, mecânica e química, 

contribuindo para rigidez do sistema celular e defesa das plantas superiores. 

 Em madeira a lignificação é amplamente estudada, porém sobre plantas 

hebáceas pouco se conhece. A hemiparasita Struthanthus vulgaris Mart., 

popularmente conhecida como “erva de passarinho”,  (família Loranthaceae), é 



natural de regiões tropicais e subtropicais (HARRIS, 1992; TAINTER, 2002; 

AUKEMA, 2003). 

 Essa planta possui um importante papel ecológico e seu processo de 

lignificação demonstrou-se altamente sofisticado para sua sobrevivência. 

 Ela é dependente da planta hospedeira da qual retira nutrientes minerais, 

fixando-se sobre ramos e tronco central de árvores através de uma estrutura 

especializada, denominada haustório (TATTAR, 1978; ROTTA, 2001; TAINTER, 

2002). Há registro na literatura que ela detém certa quantidade de substâncias 

fenólicas (SALATINO et al. 1993). Testes histoquímicos e análise 

microespectrométrica de infravermelho em estudos sobre lignificação têm 

revelado resultados interessantes (DE MICCO & ARONNE, 2007; NAUMANN, 

2005). 

 

Material e Métodos 

 

Coleta e preparo do material para análise 

 

 Amostras de caule de S. vulgaris foram coletadas no campus da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Foram 

utilizadas amostras do caule jovem, entre o 4° e o 5° entrenó a partir do ápice, 

para análise histológica e microespectrométrica. 

 

Estudo anatômico 

 

 Foram realizados cortes transversais de 20-30 µm de espessura  a partir do 

caule jovem em um micrótomo de Ranvier. A clarificação procedeu-se da seguinte 

forma: primeiramente, o material permaneceu em hipoclorito de sódio 50% por 

cinco minutos e lavados com água destilada para remover o excesso de reagente. 

Posteriormente, as seções transversais foram imersas em solução de ácido 

acético e em seguida lavado. 

 

 

 



Microscopia de campo claro e fluorescência 

 

 O teste histoquímico foi realizado no microscópio (Olympus BX 51) com 

fluorescência e sistema digital de imagem (cellf imaging software). Análises 

histoquímicas foram realizadas utilizando os cortes transversais (20-30 um) dos 

caules jovens, sendo feito o teste de Wiesner para detectar tecidos lignificados. 

Seções transversais também foram observadas através da microscopia com 

fluorescência, utilizando cubo de excitação azul em 450-480nm e filtro FITC (U-

MWB2), sendo observado a autofluorescência (BARROS & MIGUENS, 1998).  

 

Microscopia de infravermelho 

 

 Seções transversais do caule jovem foram seccionados por um micrótomo 

Ranvier com uma espessura de 20-30 µm, foram colocadas entre duas lâminas 

de vidro (2 x 4 cm), congelados em nitrogênio líquido, e em seguida liofilizados 

em um liofilizador (Terroni - modelo de empresa) por 12 horas. Uma vez 

liofilizado, o corte foi transferido para uma lâmina de KBr por onde foi registrados 

os espectros. Foram registrados espectros da região da calota de fibra do floema 

utilizando um microscópio de infravermelho acoplado a um espectrômetro 

VARIAN 640-IR FT-IR, utilizando um detector Mercury Cádmio Telureto (MCT). 

Foi aplicado o modo de reflectância e os espectros da faixa difusa foram 

registrados. O intervalo espectral foi de 700-4000 cm-1 com resolução de 2 cm-1 e 

128 varreduras. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Foi possível observar as células lignificadas utilizando o teste de Wiesner 

(Figura 1A), identificando as células diferenciadas do floema, demonstrando a 

existência de paredes lignificadas secundária de protoxilema e sem deposição de 

parede secundária no metaxilema, e também as células adjacentes aos feixes 

também exibiu espessamento da parede celular. Além disso, o teste de Wiesner 

demonstrou claramente a presença de lignina na calota de fibra do floema (LIN & 

DENCE, 1992). 



 O teste de fluorescência indicou a presença de lignina, corroborando com 

os resultados encontrados anteriormente. Os resultados demonstram as calotas 

de fibra lignificada floema (Figura 1B). A área de feixes vasculares com células 

protoxilema diferenciado exibiu células lignificadas com espessamento da parede 

e algumas células adjacentes, localizadas ao redor dos feixes vasculares com 

espessamento secundário. 

 Seções transversais de caules jovens foram submetidos a microscopia de 

infravermelho, sendo analisada a região da calota de fibras do floema como 

mostrado na figura 1C. 

 O espectro da calota de fibra do floema mostrou os sinais 1.647, 1511, 

1453, 1338 e 1244 cm-1 indicando a presença de lignina, apesar da possibilidade 

de composto de fenol outros para estar presente. Os sinais de 1338 e 1244 cm-1 

foram atribuídos a presença de unidades siringil e guaiacil, respectivamente. O 

primeiro sinal foi ligeiramente maior do que o segundo sinal (Obst, 1982). 

 

 

 



Figura 1. Fotomicrografia da seção transversal de S. vulgaris destacando o teste 

de Wiesner, fluorescência e espectro no infravermeho da região da calota de 

fibras do floema 

 

Conclusão 

 

 Os resultados revelaram que a região da calota de fibras do floema é rica 

em lignina, evidenciado pelo teste Wiesner e pela forte autofluorescência. Foi 

possível também observar que a lignina presente nessa região é do tipo 

guacílica/siringílica evidenciado pelos sinais em 1511 cm-1, 1336 cm-1 e 1244 cm-

1.o que não tão evidenciado no xilema em formação. 
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