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RESUMO. O estudo farmacobotiinico de Capraria biflora L. (Scrophulariaceae) foi realizado para fins 
diagnósticos. A anatomia das folhas, caule e raízes foi descrita e a presenp de características típicas da fa- 
mília Scrophulariaceae foi confirmada. No presente trabalho algumas características foram consideradas 
como importantes para o diagnóstico: a presenqa de numerosas e conspicuas células pétreas na medula do 
caule e a cutícula estriada em ambas as superficies das folhas. 
SUMMARY. "Botanical Standartization of Caprana bijlora L. (Scrophulariaceae)". Pharmacobotanical study of 
Capraria biJlora L. was realized with diagnostic aims. The anatomy of the leaves, stem and roots is described 
and the presence of features typical of Scrophulariaceae is confmed. In the present study some characteristics 
were considered important for diagnosis: presence of conspicuous stone cells in the stem pith and the grouved 
cuticle in both surfaces of the leaves. 

I N T R O D U ~ ~ O  
Originária das Antilhas e da América do  Sul, 

Capraria bzflora L. é uma planta arbustiva ou 
herbácea, de aproximadamente 1,5 m de  altura, 
pertencente 3 família Scrophulariaceae. Por se 
tratar de uma planta invasora, é encontrada em 
terrenos baldios, preferindo locais úmidos, pró- 
ximos ao litoral, riachos ou lagoas l. 

No Brasil, Capraria bzflora L. é encontrada 
principalmente em Goiás, Minas Gerais e faixa 
litoranea que se estende desde o Piauí até o Es- 
pírito Santo. Na regiio Nordeste, a planta vegeta 
principalmente nos estados do Ceará e Pernam- 
buco. Pode-se encontrar, também, em outros 
países d o  continente americano como Bahamas, 
Guatemala, Trinidade-Tobago, Guiana Francesa 
e Peru 2 6 .  Popularmente é conhecida por vários 
nomes, como: chá-das-antilhas, chá-da-calcada, 
chá-da-américa, chá-do-méxico, chá-de-lima, 
chá-da-martinica, chá-preto, chá-bravo ou chá- 
do-maranhio 7. Dentre os usos populares, a in- 
fusio das partes aéreas é utilizada como febrífu- 

ga, digestiva, diurética, estimulante, bem como 
para tosse, gripe, diarréia, dismenorréia e pro- 
blemas renais. A tintura preparada a partir das 
raízes é comumente utilizada em afeccoes a t a -  
neas 3,s-lo. Na literatura nao se encontra qual- 
quer estudo científico com relacio a efeitos tó- 
xicos causados a partir da infusiio de folhas e 
flores 1. Todavia, de acordo com a cultura po- 
pular, sabe-se que a administracio em doses 
elevadas pode causar sonolencia, vertigem, ton- 
tura e rigidez muscular 11. 

A partir das raízes de C. bzflora, é extraída 
uma substancia denominada biflorina que pos- 
sui uma estrutura o-quinonica, e que até o mo- 
mento é a única substancia isolada descrita para 
a planta em questio com acio medicinal com- 
provada, possuindo atividade antibiótica frente 
a bactérias, leveduras e fungos dermatófitos 12. 

Há aproximadamente 50 anos se realizam 
trabalhos com C. bzjlora visando principalmente 
o estudo fitoquímico 8 e de  sua atividade bioló- 
gica 11, havendo uma carencia de  pesquisas pa- 
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