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A família Euphorbiaceae possui cerca de 300 gêneros, sendo Croton L. um dos maiores
com aproximadamente 1100 espécies, distribuídas nos trópicos e subtropicos. O
referido gênero possui diversos problemas relacionados à distinção de suas espécies
através de caracteres morfológicos, com isso o presente trabalho visa analisar a
anatomia foliar de três espécies de Croton com o intuito de obter caracteres distintos
para estas espécies. O material foi coletado em área de restinga e pertence ao acervo do
Herbário Afrânio Fernandes. As folhas das espécies C.blanchetianus, C. adipatus e C.
adamantinus sofreram o processo de reversão de herborização. Os cortes foram feitos à
mão livre nas regiões do ápice, meio, base e pecíolo. Tendo sido corado com fucsina
básica e azul de alcian. Em todas as espécies analisadas, foram encontrados tricomas do
tipo tectores estrelados e glandulares esféricos, mesofilo dorsiventral, feixes colaterais e
a presença de dois feixes acessórios no pecíolo. Quanto à conformação dos feixes do
pecíolo, C. blanchetianus e C. adamantinus caracterizaram-se como plano-convexo,
enquanto C. adipatus apresentava dois grupos de feixes, um convexo e outro plano.
Houve variações com relação ao contorno do pecíolo, este mostrando-se circular em C.
blanchetianus, côncavo-convexo em C. adamantinus, e plano-convexo em C. adipatus.
Além dessas diferenciações, C. blanchetianus apresentou algumas peculiaridades como:
tricomas tectores conectados por esclereides e medula fistular. Através do presente
trabalho pode-se observar caracteres relevantes e que podem ser considerados como
distintivos entre as espécies analisadas através dos quais foi possível elaborar uma
chave de identificação para as espécies analisadas.
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