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No  Nordeste  do  Brasil  existem  diversas  espécies  de Croton (Euphorbiaceae)  que
são utilizadas popularmente para vários fins. Existem algumas evidências que mostram
que as plantas deste gênero acumulam grandes quantidades de óleos essenciais. Croton
nepetaefolius Baill., é uma planta largamente distribuída nesta região, conhecida como
marmeleiro-sabiá. É utilizado popularmente contra distúrbios gastrointestinais,
verminoses e como antisséptico, na forma de chás e infusões. O objetivo deste trabalho
foi verificar as estruturas foliares de C. nepetaefolius envolvidas no armazenamento de
óleo essencial. Foram coletadas 15 folhas, completamente expandidas do 4º ou 5º nó a
partir do ápice, às 9 horas da manhã, de exemplares cultivados na área experimetal do
Laboratório de Ecologia da Universidade Estadual do Ceará. As folhas foram fixadas
em FAA 50% e armazenadas em álcool etílico 70%. Secções transversais, à mão livre,
foram confeccionadas para a análise das estruturas foliares externas e internas. Em
seguida, os cortes foram clarificados com hipoclorito de sódio 20% e corados com
Sudan III e IV e montados em glicerina 50%. As glândulas de óleo foram quantificadas
através de câmara de Neubauer. Como resultado das análises, pode-se verificar tricomas
vesiculares contendo óleo essencial no pecíolo e na superfície abaxial, e idioblastos
oleosos no parênquima paliçádico e esponjoso. No parênquima paliçádico, os
idioblastos aparecem com frequência média de 3,73 ± 1,91 por mm², com diâmetro
médio de 48,40 ± 10,31 μm; enquanto no parênquima esponjoso, tanto a frequência
como o diâmetro médio aumentam consideravelmente para 7 ± 1,21 por mm² e 63,09 ±
14,7 μm de diâmetro. Os tricomas vesiculares podem ser vistos em grande quantidade
no pecíolo e na face abaxial, nesta última apresentam tamanho médio de 43,21 ± 14,69
μm. Estudos já realizados comprovaram a atividade antiinflamatória e antinociceptiva
do óleo essencial desta espécie, promovida pelo constituinte mais abundante, o metil-
eugenol, quando coletado às 9 horas da manhã. Desta forma, pode-se concluir que esta
espécie apresenta tricomas e idioblastos oleosos em grande quantidade na folha e no
pecíolo durante este horário de coleta, resultado que ressalta o potencial fornecedor de
óleo essencial desta espécie. (FUNCAP)
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