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Morfo-anatomia de espécie Chrysanthemum leucanthemum 
(Asteraceae) 

Daisymara P. Almeida [1]; Alba L.F. Chaves (ori.) [2] 

  

RESUMO  

Estudou-se a morfo-anatomia da raiz de Chrysanthemum leucanthemum que 
ocorrem em regiões campestres de Minas Gerais, Brasil. Verificou-se que a 
espécie em sua raiz não apresentava medula, mas sim pericíclo, além de 
ramificações laterais, pêlos absorventes e endoderme. As características 
observadas na raiz da espécie estudada são típicas de plantas que ocorrem em 
áreas de umidade considerável. 

Palavras-chave - Chrysanthemum leucanthemum, anatomia da raiz, morfologia, 
pericíclo, cilindro vascular, epiderme, xilema, floema 

ABSTRACT  

The morfo-anatomy of the root of Chrysanthemum leucanthemumIt was studied 
and described. This species happen in rural areas of Minas Gerais, Brazil. It was 
verified that the species in your root didn't present marrow, but pericíclo, besides 
lateral ramifications, absorbent hair and endoderm. The characteristics observed in 
the root of the studied species are typical of plants that happen in area of 
considerable humidity. 

Keywords - Chrysanthemum leucanthemum, root anatomy, morphology, pericíclo, 
vascular cylinder, epidermis, xilema, floema 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A princípio, a margarida (Chrysanthemum leucanthemum) foi introduzida nas 
Américas pelos europeus e asiáticos como planta ornamental. Ao ser cultivada, 
adaptou-se tão bem ao clima e ao solo que se alastrou com facilidade, chegando 
até, em alguns casos, ter caráter de erva daninha, competindo com outros 
vegetais por nutrientes e espaços. Esse fato passou a preocupar criadores, pois 



esta espécie de margarida quando ingerida pelo gado, pode causar um gosto 
amargo no leite, afetando sua qualidade (Rose & Sheaffer, 1998). 

Contudo, a Chrysanthemum leucanthemum da família das compostas, parente dos 
girassóis, tem importante papel medicinal e ornamental (Corrêa, 1984). É indicada 
para pacientes com problemas intestinais, artrite, asma, câncer, doenças 
pulmonares, para o tratamento de verrugas, cólicas, insônias, náuseas, 
estimulante uterino, além de anti-inflamatório, anti-coagulante, antimicrobial e 
antipirético. Não é indicado à pessoas grávidas ou em período de lactação e, nem 
a pessoas alérgicas a flores do tipo Asteraceae (camomila). São encontrados 
nesta planta nutrientes químicos como cálcio e carboidratos 50%; gordura 5%; 
fibras 14%; fósforo, potássio e proteínas 25% (Rose & Sheaffer, 1998).  

No Brasil, o período de floração vai de dezembro a abril e caracteriza-se por 
apresentar flores pequenas reunidas em capítulos grandes (inflorescências), 
brancos, com o centro amarelo, simples ou dobrados, solitários sobre hastes 
longas, eretas e firmes possuindo 40 a 60 cm de altura. As flores são de cores 
variadas e as folhas são serreadas. Sua a raiz é do tipo fasciculada (Lorenzi, 
1999). Pode ser encontrada em campos, jardins e margens de estradas 
(Corrêa,1984). 

Atualmente poucos são os estudos anatômicos sobre esta espécie tão difundida 
no mundo, principalmente na Europa e nas Américas. Este artigo têm como 
objetivo contribuir para a realização de novos estudos e ampliação de 
conhecimentos científicos, principalmente genéticos, fisiológicos e anato-
histológicos. 

2 - Material e métodos 

Foram coletados três exemplares inteiros na Rua Fênix, Bairro Arvoredo, em 
Contagem, Minas Gerais no dia 18 de abril de 2001 (FIG.1). No local de extração 
das plantas eram cultivadas outras espécies, todas recebendo água e adubo 
constantemente (FIG.2). 

 

FIGURA 1 – Local da coleta de Chrysanthemum leucanthemum – Bairro Arvoredo Contagem/MG 



 

FIGURA 2 – Local da coleta de Chrysanthemum leucanthemum – Bairro Arvoredo Contagem/MG 

  

Após a coleta fixou-se a raiz em álcool 70%. Estes materiais foram depositados 
nas Faculdades Metodistas Integradas Izabela Hendrix. 

Dois dias após a fixação, foram feitos cortes transversais a mão livre, nas regiões 
medianas da raiz. Os cortes foram corados com dois tipos de corantes, em 
diferentes quantidades: duas gotas de azul de astra para uma de fucsina básica 
(Roeser & Sheaffer, 1962). 

Após a erubescência os cortes foram lavados e para a preparação das lâminas 
usou-se gelatina glicerinada. Já prontas e vedadas, foram fotografadas as lâminas 
com filme Kodak – Pro Image 100. 

Utilizaram-se também alguns materiais e instalações do Departamento de 
Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais, sob responsabilidade da 
Professora de Anatomia Vegetal Rosy Mary dos Santos Isaias. 

 3 - Resultados e Discussão 

Como a planta coletada era muito jovem obtiveram-se somente cortes com a 
estrutura primária da raiz que em comparação com o caule é muito simples: em 
cortes transversais pode-se evidenciar a epiderme (sistema dérmico), o córtex 
(sistema fundamental) e os tecidos vasculares (sistema vascular). FIG.3 



 

FIGURA 3 – Corte Transversal da raiz de Chrysanthemum leucanthemum. O colchete indica 
epiderme; o traço, córtex e o círculo, sistema vascular. 

Epiderme: constituída de células epidérmicas justapostas, tubulares, de paredes 
finas com contornos ovais, localizadas perpendicularmente à superfície do órgão. 
Nota-se a presença de cutícula fina, pêlos radiculares e tricomas, o mesmo 
observado por vários autores em Estua (1972). Segundo Raven (1996) a cutícula 
aparece junto à epiderme, na região de absorção de algumas raízes e em alguns 
casos esta pode conter suberina. FIG. 4 

 

FIGURA 4 – Corte Transversal da raiz de Chrysanthemum leucanthemum. Primeira camada de 
células epidérmicas 

Há desenvolvimento de pêlos epidérmicos que segundo Farr (1928) é 
característico da epiderme de raízes. Além disso, segundo Estua (1972), em 



passagens de seu livro mostrou que a longevidade dos pêlos diminui a função 
absorvente e que nem todas células têm capacidade de formá-los. Algumas 
espécies de herbáceas não formam pêlos radiculares, segundo Fahn (1974). 

Córtex: visto em seção transversal (FIG. 5 ) ocupa a maior área do corpo primário 
da raiz. Apresenta várias camadas de parênquima cortical composto de células 
parenquimáticas vivas, delgadas, de forma poliédrica e apresentando espaços 
intercelulares. 

  

FIGURA 5 – Corte Transversal da raiz de Chrysanthemum leucanthemum. A seta indica 
parênquima cortical. 

As células parenquimáticas estão relacionadas à conservação do córtex e, na 
maioria das vezes, carecem de cloroplastos. A presença de espaços celulares 
deve-se ao método de divisão durante a origem do tecido em questão. Alguns 
estudos do córtex de raízes do trigo detectaram gás carbônico puro nesses 
espaços que, por isso, podem apresentar diversas formas. (Estua, 1972). 

Endoderme: localiza-se após o parênquima cortical, constituindo-se de células 
achatadas que apresentado reforços de lignina ou suberina, em forma de fitas, em 
suas paredes anticlinais, denominadas Estrias de Caspary. Estas, diferenciam-se 
logo após o final do crescimento do córtex, através de divisões radiais e 
anticlinais. (Bond, 1931; Gutemberg, 1943. In: Estua, 1972). FIG.6. Há três etapas 
para o desenvolvimento característico da endoderme, sendo que as células nunca 
se dispõem em um mesmo nível de estágio (Estua, 1972). 

"A endoderme é objeto de controvérsia, pois é discutida como composta de lignina 
ou de suberina ou de ambas"(Estua,1972). 



 

FIGURA 6 – Corte Transversal da raiz de Chrysanthemum leucanthemum. As setas indicam a 
endoderme, que as vezes se alternam com células do pericíclo, floema ou xilema. 

Cilindro Vascular: composto de dois tecidos vasculares e uma ou mais camadas 
de células que envolvem completamente estes tecidos, o periciclo. Este é 
constituído de células parenquimáticas disformes de vários tamanhos, formas que 
variam de pavimentadas a globulares e que podem se alternar com as células da 
endoderme ou estar interrompido pela diferenciação dos elementos de xilema ou 
floema. (Gutemberg,1943. In: Estua, 1972) (FIG.7), tanto raízes adventícias 
quanto traços foliares e traços dos escarpos originam-se do pericíclo.  

 

FIGURA 7 – Corte Transversal da raiz de Chrysanthemum leucanthemum. As setas indicam o 
pericíclo; os círculos, feixes de floema primário e no centro verifica-se o protoxilema e o 

metaxilema. 



No cilindro vascular encontra-se um núcleo de xilema primário contendo células de 
forma alongada, de paredes primária e secundária lignificadas, contendo 
pontoações e perfurações, e mortas na maturidade, de onde partem projeções que 
se estendem em direção ao periciclo, denominadas protoxilema. Sendo o corte 
representado cheio de protoxilemas, diz-se que a raiz é denominada poliárquea, o 
mesmo observado por outros pesquisadores (Fahn,1974). O metaxilema são 
células amadurecidas de xilema que se encontram no interior, após o protoxilema.  

Neste corte pode-se observar feixes de floema alternados entre os protoxilemas, 
sendo os elementos de tubo crivado e as células companheiras, característicos 
deste tecido. Os primeiros possuem forma alongada contendo áreas crivadas na 
parede primária e nas extremidades da parede. São células vivas na maturidade 
que contêm substâncias protéicas, sendo que as outras possuem formas 
variáveis, geralmente alongadas, parede primária, viva na maturidade, associadas 
aos elementos de tubo crivado através das conexões de plasmodesmas 
(Ferri,1999).  
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