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Croton sonderianus Muell Arg., popularmente conhecido, no nordeste, por marmeleiro preto,
é utilizado na medicina popular para combater dispepsia, indigestão, dores de cabeça e como
estimulante antiescorbútico. Objetivando contribuir com estudos farmacognósticos uma vez
que o óleo essencial de C. sonderianus Muell Arg. já mostrou ação larvicida e
antiespamódica, realizou-se estudo anatômico da folha desta espécie, descrevendo as
estruturas da epiderme e do mesofilo, além de promover uma análise das estruturas secretoras
de óleo essencial como idioblastos e tricomas glandulares. Foram confeccionados cortes
foliares paradérmicos e transversais da região mediana das folhas, clareados com hipoclorito
de sódio 20%, corados com Safrablau, Sudan III e Sudan IV, estes últimos para a melhor
visualização do óleo essencial nas células, e posterior visualização em microscópio ótico. As
folhas foram coletadas as 9h em maio de 2008, mesmo horário em que foi avaliado o
rendimento de óleo essencial das folhas por meio da técnica de extração por arraste de vapor
d’água. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste
de Tukey 5%. A epiderme foliar é uniestratificada, com paredes anticlinais lisas em ambas as
superfícies, possuindo espessura de 8,12 ± 0,05 μm e 20,56 ± 0,13 μm nas faces abaxial e
adaxial, respectivamente. A folha é anfihipoestomática com estômatos do tipo paracítico. Em
ambas as superfícies, embora em maior concentração na face adaxial da epiderme, foram
observados tricomas estrelados e multirradiados. Além de tricomas glandulares, observados
apenas na face abaxial da epiderme, idioblastos oleosos foram observados frequentemente no
mesofilo, assim como as drusas. Foi observada diferença significativa entre a espessura do
parênquima paliçádico e esponjoso. Após a extração do óleo essencial a espécie mostrou um
rendimento de 0,31% no peso seco. A espécie apresentou rendimento relativamente baixo,
provavelmente devido ao mesofilo compacto, ao formato das paredes anticlinais e a baixa
presença de tricomas na face abaxial da epiderme, demonstrando que existe relação entre a
organização dos tecidos vegetais e a produção dos diferentes metabólitos. Apesar desse fato é
notória a presença de estruturas secretoras como idioblastos e tricomas glandulares, resultado
que ressalta o potencial oleífero de C. sonderianus Muell Arg. (FUNCAP)
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