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O desenvolvimento de estudos morfológicos e moleculares em Lamiaceae promoveu 
grandes mudanças na filogenia da família, resultando na adição de alguns gêneros, que 
antes pertenciam a família Verbenaceae. Um dos gêneros reajustado filogeneticamente 
foi Coleus , sendo composto por seis espécies. No entanto, existe divergência quanto 
classificação de algumas as espécies dentro do gênero. A análise histo-anatômica é uma 
ferramenta para determinação de características comuns entres as espécies do gênero, 
fornecendo fundamentos necessários para resolver problemas taxonômicos. O estudo 
foi realizado com intuito de caracterizar estruturas anatômicas de 4 das 6 espécies do 
gênero, visando a contribuição para identificação das mesmas, objetivando também, a 
seleção de caracteres que possam subsidiar na distinção das espécies. Foram separados 
5 indivíduos de cada espécie, sendo analisadas folhas de C. bracteatus (Dunn), C. 
carnosifolius (Hemsley) C. forskohlii (Willdenow), C. scutellaroides (Linnaeus), 
Foram avaliados cortes longitudinais e transversais do pecíolo e da região mediana do 
limbo foliar, corados com safranina e montados em gelatina glicerinada, para 
classificação estomática foi realizada a impressão epidérmica e dissociação da 
epiderme. Todas as espécies estudadas apresentam os seguintes caracteres em comum: 
as folhas apresentam tricomas multicelulares em ambas as faces, de textura superficial 
membranácea, a presença de estômatos amonocíticos e presença de cristais nos tecidos 
parenquimáticos. Foi observado também características anatômicas relevantes para a 
distinção dessas espécies (1) C. forskohlii apresenta feixe vascular com formação 
colateral enquanto C. scutellaroides possui feixes vasculares anfivasais, mas ambas são 
anfiestomáticas.  As análises anatômicas não permitiram separar as espécies C. 
carnosifolius e C. bracteatuss pois ambas apresentam feixes vasculares classificados 
com bicolaterais bem como são epiestomáticas. Através dos resultados obtidos, foi 
possível evidenciar caracteres anatômicos importantes para a identificação das espécies 
estudadas, sendo apontadas características anatômicas com relevância taxonômica para 
o gênero como um todo.  
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