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O manjericão roxo é muito utilizado na culinária e na medicina popular, porém pouco se sabe
sobre suas características química ou anatômicas. Este trabalho teve como objetivo analisar
anatômica e histoquimicamente esta espécie. Folhas do primeiro nó expandido do ramo foram
analisadas a partir de cortes da região mediana da lâmina foliar. A análise anatômica foi
realizada utilizando-se cortes paradérmicos de material fresco, clarificados com hipoclorito de
sódio 20%, enxaguados e corados apenas com Safranina. Testes histoquímicos foram
realizados em cortes transversais a fresco para determinação da presença de amido, compostos
fenólicos e lipídios totais, com Lugol, Cloreto Férrico e Sudan Black B, respectivamente.
Foram realizados cortes controle, para comparação dos resultados com os reagentes. Em corte
paradérmico verificou-se que ambas as epidermes apresentaram células de contorno sinuoso,
estômatos diacíticos, triacíticos e anômalos. As epidermes possuem tricomas tectores de
formato cônico formados por 3 a 4 células, predominantemente nas nervuras, e tricomas
glandulares formados por 4 a 8 células basais e uma cabeça formada por 2 a 4 células. Em
corte transversal evidenciou-se: ambas as epidermes uniestratificadas com células justapostas
de formato tabular, com uma camada espessa de cutícula; mesofilo dorsiventral com
parênquima paliçádico formado por uma única camada de células alongadas e justapostas, o
parênquima lacunoso com células arredondadas e uniformes com poucos espaços
intercelulares e feixes vasculares bicolaterais. Os testes histoquímicos revelaram a ausência de
amido; presença de compostos fenólicos em maior concentração nas células da epiderme da
face abaxial e na nervura central, e lipídios nas células do mesofilo e nervura central. Os
resultados evidenciaram as características do manjericão roxo que servirão de subsídios para
trabalhos futuros, no qual serão introduzidas em cultivo in vitro, otimizando e maximizando a
produção de metabólitos secundários de interesse comercial, na indústria farmacêutica,
servindo de parâmetro para posteriores comparações. (CNPq PIBIC)
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