
1. Aluna de graduação – Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (Universidade Estadual do Piauí – UESPI)

2. Profª.M.Sc. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

3. Prof. Assistente II – Universidade Estadual do Piauí – UESPI.

ANATOMIA FOLIAR DE TRÊS ESPÉCIES DE CROTON (EUPHORBIACEAE)
OCORRENTES EM RESTINGAS PIAUIENSES

Joira Mara Fernandes de Paiva Costa¹; Leyde Nayane Nunes dos Santos Silva¹; Josiane Silva
Araújo²; Francisco Soares Santos Filho³.

Palavras-chave: Euphorbiaceae, Croton, restingas, anatomia taxonômica.

Introdução
A família Euphorbiaceae Juss. reúne

cerca de 300 gêneros e 7500 espécies,
distribuídas em todo o planeta, Cronquist
(1981). Aproximadamente 72 gêneros e 1100
espécies ocorrem no Brasil, em variadas
vegetações e formas de vida, Barroso et al.
(1991). Sua importância destaca-se na
economia, principalmente em relação à
alimentação, produção de látex e óleos, e
intensificamente no uso medicinal. Dentre os
diversificados gêneros desta família, o gênero
Croton L. é um dos mais extensos, com cerca
de 800 espécies, Webster (1994) e com maior
número de espécies existentes no território
brasileiro. Segundo a classificação de
Webster (1994), este coloca o gênero Croton
L. na tribo Crotoneae, subfamília Crotoideae
e evidencia que tal gênero necessita de mais
estudos.

O presente trabalho visa através da
anatomia, analisar caracteres que possam
distinguir as espécies de Croton (C.
blanchetianus Baill, C. adamantinus Mull. e
C. adipatus Kunth.) contribuindo dessa forma
para possíveis estudos taxonômicos que
envolvam esse gênero.

Materiais e Métodos
O material analisado foi coletado no

Herbário Afrânio Fernandes (HAF), da
Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

As amostras passaram pelo processo de
reversão de herborização onde as folhas
foram fervidas em água destilada até total

submersão sendo posteriormente colocadas
em KOH a 2% por duas horas a temperatura
ambiente, Smith e Smith (1942) e
desidratadas em série etílica sendo estocadas
em álcool 70%. Os cortes foram feitos a mão
livre e clarificados em hipoclorito de sódio a
50%, corados com fucsina básica/azul de
alcian Luque et al (1996). As lâminas foram
montadas em glicerina 50% e lutadas com
esmalte incolor Kraus e Arduin (1997).

Resultados e Discussão
Nas análises feitas foram observados os

seguintes caracteres: tipo de tricoma, tipo de
mesofilo, número de feixes acessórios,
contorno do pecíolo e a conformação e
disposição dos feixes vasculares no pecíolo e
na parte mediana da folha. Quanto à
conformação dos feixes do pecíolo, C.
adamantinus (fig. 1) e C. blanchetianus (fig.
2) caracterizaram-se como plano-convexo,
enquanto C. adipatus (fig. 3) apresentava dois
grupos de feixes, um convexo e outro plano.
Houve variações com relação ao contorno do
pecíolo, este mostrando-se côncavo-convexo
em C. adamantinus (fig. 1), circular em C.
blanchetianus (fig. 2), e plano-convexo em C.
adipatus (fig. 3). Na disposição dos feixes
vasculares na região mediana, não foram
observadas variações relevantes nas espécies
analisadas (fig. 4 a 6). C. blanchetianus
apresentou algumas peculiaridades como:
medula fistular (fig. 2 e 4) e tricomas tectores
conectados por esclereides (fig. 7).



Todas as espécies analisadas
apresentaram: dois feixes acessórios no
pecíolo (fig. 1, 2 e 3), feixes colaterais (fig. 4
a 6), mesofilo dorsiventral (fig. 7 e 8),
tricomas glandulares esféricos (fig. 8) e
tectores estrelados (fig. 9).

A partir dos caracteres analisados foi
possível elaborar uma chave de identificação
para as espécies analisadas.
1 – Tricomas tectores conectados por
esclereídes e medula fistular
.............................................. C. blanchetianus
1’ – Ausência de tricomas tectores conectados
por esclereídes e medula fistular .................. 2
2 – Conformação do feixe vascular do pecíolo
plano convexo e contorno do pecíolo
côncavo-convexo.................. C. adamantinus
2’ – Conformação do feixe vascular com dois
grupos um convexo e o outro plano e
contorno do pecíolo plano convexo
...................................................... C. adipatus

Conclusão
Observou-se que as espécies

apresentaram diferenciações em relação à
conformação do feixe e ao contorno do
pecíolo, não havendo variações nas demais
características. Sendo que C. blanchetianus
apresentou caracteres próprios como: medula
fistular e tricomas conectados por esclereides.
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Figura 1 a 9 - fig. 1, 5, 8 e 9 - C. adamantinus; fig.2, 4 e 7 - C. blanchetianus; fig.
3 e 6 - C. adipatus; Fig. 1 a 3 visão geral do pecíolo; Fig. 4 a 6 nervura central;
fig.7 e 8 - mesofilo; fig. 9 tricoma tector estrelado. Abreviaturas - Setas: feixes
acessórios, E: esclereides, MF: medula fistular, TG: tricoma glandular.


