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Os assa-peixes e o boldo baiano, da Família Asteraceae, são espécies arbustivas perenes, que se desenvolvem vigorosamente no 
Brasil. O boldo baiano é utilizado popularmente, no Brasil, para excessos alcoólicos, como colagogo e analgésico.  Vernonia 
polyanthes é empregado como béquico e expectorante. Vernonia scorpioides, também conhecido como erva-preá, tem ação 
emoliente e calmante. O presente trabalho teve como objetivo a caracterização anatômica destas espécies. Uma exsicata 
voucher de cada espécie está depositada no Herbário do Instituto Florestal de São Paulo. O material foi fixado em F.A.A. 
Cortes obtidos a mão livre foram submetidos a descoloração com hipoclorito de sódio e coloração diferencial com azul de 
alcian e fucsina básica. Lâminas semi-permanentes foram confeccionadas para análise microscópica. Foram estudados o limbo 
foliar, o pecíolo, caule e raiz. As três espécies apresentam limbo com mesofilo dorsiventral, com tricomas tectores unisseriados 
pluricelulares, menos abundantes em V. condensata, muito conspícuos nos 2 assa-peixes, sendo que em V. scorpioides estes 
tricomas apresentam uma dilatação basal. As 3 espécies exibem tricomas glandulares sésseis e pedicelados, sendo mais 
abundantes os pedicelados.  Os pecíolos apresentam feixes vasculares dispostos de forma simétrica. Os estômatos anomocíticos 
estão situados principalmente na face dorsal do limbo.  Há drusas, em idioblastos, no caule dos dois assa-peixes analisados. Os 
caules apresentam desenvolvimento vascular secundário; lenticelas foram visualizadas apenas em V. polyanthes. As raízes 
primárias exibem estrutura pentarca, em V. condensata. O fato destas espécies serem utilizadas popularmente como fitoterápico 
justifica esta caracterização microscópica, como importante subsídio à identificação de cada espécie. 
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