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Diagnose anatômica do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam. (Rutaceae) para o controle de qualidade de espécies medicinais
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Figura 1. Diagrama da organização caulinar de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, em secção transversal, indicando
epiderme (ep), pe (periderme), córtex (cx), cavidade secretora (cs), bainha esclerenquimática (be), floema (fl), xilema (xi) e

Figura 1. Diagrama da organização
medula (me).caulinar de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, em secção transversal, indicando epiderme (ep), pe
(periderme), córtexAgradecimentos:
(cx), cavidade
secretora (cs), bainha esclerenquimática (be), floema (fl), xilema (xi) e medula (me).
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