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RESUMO

ESTUDO DA ARQUITETURA FOLIAR DE Vernonia polyanthes Less.(Asteraceae)
(1)
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Assa-peixe (Vernonia polyanthes Less), pertencente à Famíla Asteraceae, é
 encontrada no cerrado, nas regiões central e sudeste do Brasil. Suas folhas são
 tradicionalmente usadas para tratar gripes e resfriados, assim como tosse e
 bronquites. Também há relatos para o tratamento de hemorróidas e infecções do
 útero. Está entre as drogas vegetais contempladas pela RDC 10/2010 e, desta
 maneira, necessitando de parâmetros que atestem a qualidade e notificação junto
 à ANVISA. Este trabalho tem como objetivo a descrição da arquitetura das folhas
 de Vernonia polyanthes, como um dos parâmetros para o controle de qualidade
 desta droga vegetal. Folhas completamente expandidas, provenientes do 4° - 5°
 nó foram coletadas de diferentes indivíduos no Município de Nova Friburgo, Rio
 de Janeiro. As medições quanto ao comprimento e largura foliares foram
 realizadas no local de coleta com auxílio de paquímetro. As análises morfológicas
 e de padrão de nervação foram realizadas com folhas fixadas em álcool 70% e
 diafanizadas. As análises das folhas indicaram como resultado que V. polyanthes
 possui folhas simples e pecioladas, com área da lâmina foliar, em média, com
 30,6 mm2, sendo classificadas como nanofilas. Apresentam ainda base
 decurrente e ápice estreito, formando ângulos retos. O pecíolo é marginal e o
 bordo serrado, provido de dentes de primeira ordem organizados a 7-8 dentes por
 centímetro na região mediana, com espaços regulares entre eles. O formato dos
 dentes é reto no lado apical e retroflexo no lado basal, apresentando sinus, sendo
 classificados como espinhosos. A nervura de primeira ordem é pinada e as
 secundárias semicraspedódromas. Apresenta nervação terciária mista
 percorrente oposta/alternada. Já as de quarta ordem são opostas percorrentes
 enquanto as de quinta ordem são dicotomizadas. O estudo da arquitetura foliar de
 V. polyanthes apontou parâmetros importantes para o correto diagnóstico da
 droga vegetal.
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