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RESUMO

 

ARQUITETURA FOLIAR DE Coleus barbatus (Andrews) Benth. (Lamiaceae)(1)
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Coleus barbatus é um arbusto de 1-2 metros de altura, folhas simples, inteiras e
 opostas. É conhecido popularmente como falso boldo e indicado para dispepsia e
 hipotensão. É uma das drogas vegetais contempladas pela RDC 10/2010, que
 requerem parâmetros para o controle de qualidade e notificação junto à ANVISA.
 Parâmetros morfoanatômicos podem ser usados na autenticação de drogas
 vegetais, especialmente quando empregadas fragmentadas. Este trabalho teve
 como objetivo descrever a arquitetura foliar de C. barbatus como contribuição aos
 parâmetros de controle de qualidade da droga vegetal. Folhas do 4º-6º nó foram
 coletadas de indivíduos diferentes e fixadas em álcool 70ºGL. Foram diafanizadas
 e coradas segundo a técnica de Strittmater. As lâminas foram montadas em
 bálsamo do Canadá. Análises e medições foram feitas com auxílio de
 microscópio estereoscópico e paquímetro. A terminologia usada na descrição
 segue o Manual of Leaf Achitecture. As folhas de C. barbatus são ovadas,
 margem crenada, com dentes de forma convexo/convexo, com uma nervura
 principal e duas acessórias. Base das folhas simétrica, côncava com ângulo
 agudo; ápice convexo com ângulo agudo. O limbo tem comprimento médio de
 15,7cm e largura média de 7,8cm. O pecíolo mede 2,2cm de comprimento médio
 e 0,4cm de largura média. Nervura primária com padrão pinado, e secundária do
 tipo eucamptódromo e agrófica simples com cinco nervuras partindo próximo da
 base. A nervura terciária é percorrente, mixta, oposta, alternada, de curso
 sinuoso; nervuras quaternárias percorrentes e de quinta ordem regular poligonal,
 sendo esta a mais elevada. Areolação bem desenvolvida de 3-5 faces com
 terminações livres retas ou curvas. A arquitetura foliar de C. barbatus somente
 não parece ser parâmetro consistente para o controle de qualidade desta droga
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 vegetal.
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