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Plectranthus grandis (Cramer) R.M. Willemse e Plectranthus neochilus Schltr.
conhecidos popularmente como “boldo-da-folha-grande” e “boldo-miúdo”,
respectivamente pertencem à família Lamiaceae. São plantas medicinais amplamente
utilizadas pela população para o tratamento de problemas digestivos e males do fígado.
Além destas, outras plantas conhecidas como “boldo” podem pertencer a gêneros e até
mesmo a famílias distintas, mas sempre com a mesma indicação popular. O objetivo
deste trabalho foi contribuir através do estudo anatômico para uma identificação destas
duas espécies subsidiando estudos farmacognósticos. Folhas das espécies foram
coletadas no horto de plantas medicinais da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), no sul da Bahia. As folhas foram fixadas em FAA 70% por 48 h e conservadas
em álcool 70%, desidratadas em série etanólica, incluídas em parafina e seccionadas em
micrótomo rotativo. Os cortes foram submetidos ao processo de coloração com Azul de
Astra 1% e Safranina 1%. As análises foram feitas em microscópio óptico e a
documentação dos resultados obtidos foi realizada em fotomicroscópio Olympus BX40.
A espécie P. grandis possui epiderme unisseriada, estômatos do tipo diacítico ocorrem
em ambas as faces, foram observados tricomas tectores e glandulares do tipo peltado e
capitado. O mesofilo é dorsiventral formado por um parênquima paliçadico com três a
quatro estratos e um parênquima lacunoso apresentando apenas um estrato celular e os
feixes vasculares são do tipo colateral. P. neochilus possui epiderme unisseriada, é
anfiestomática com estômatos do tipo diacítico, tricomas tectores e glandulares do tipo
capitado e peltado estão presentes em ambas as faces. O mesofilo é homogêneo com
ocorrência de feixes vasculares colaterais. A diferença marcante observada entre estas
foi quanto ao tipo de mesofilo, P. neochilus apresenta mesofilo homogêneo e P. grandis
dorsiventral. A caracterização anatômica pode ser uma ferramenta útil na identificação
das espécies, sendo importante para garantir a autenticidade do produto a ser
consumido.
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