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A arquitetura foliar descreve em detalhes a organização e distribuição dos tecidos
 condutores nas folhas e depende de características morfológicas e anatômicas. É
 uma técnica útil como parâmetro para autenticação de drogas vegetais
 fragmentadas, em seu controle de qualidade. Cordia verbenacea é uma das
 drogas vegetais listadas pela RDC 10/2010, que determina sua notificação junto a
 ANVISA para comercialização com finalidade terapêutica.  Este trabalho teve
 como objetivo apresentar a arquitetura foliar da C. verbenacea para auxiliar no
 controle de qualidade desta droga vegetal  usada em fitoterapia. A diafanização
 foi feita com folhas frescas, conservadas em álcool 70ºGL e detergente, seguindo
 a técnica descrita por Strittmatter. O material corado foi montado entre lâminas de
 vidro e bálsamo do Canadá. A descrição foi feita com auxílio de microscópio
 estereoscópico e a terminologia seguiu o Manual of Leaf Architecture. As folhas
 de C. verbenacea são simples e inteiras, lâmina elíptica, base decorrente
 assimétrica; os ângulos da base e do ápice são agudos; o pecíolo é sem
 ornamentação e inserido marginalmente. As margens são serradas, com dois
 tamanhos de dentes, com espaçamento irregular, sendo 4 dentes por cm, de
 lados apical e basal convexos, sinus angular, ápice simples, uma só nervura
 principal e uma nervura acessória em alguns dentes. Apresenta nervura primária
 pinada, e secundária craspedódroma com 3 nervuras basais; o espaçamento e o
 ângulo das nervuras secundárias em relação à primária são uniformes. Raras
 internervuras secundárias são observadas, e apenas na base; nervuras terciárias
 mistas apresentando regiões retas, convexas e sinuosas, com ângulo obtuso e
 uniforme, nervuras quaternárias percorrentes, sendo as de maior ordem. A última
 terminação livre da nervura foliar é não ramificada, linear.  A frequencia e
 distribuição das nervuras de maior ordem  na lâmina foliar são caracteres que
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 mostraram-se frequentes e podem auxiliar no controle de qualidade de Cordia
 verbenacea.
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