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As informações acerca da estrutura foliar de Croton sp., planta que compõe o conjunto
florístico da caatinga, ainda são precárias. Dessa forma, foram selecionadas duas espécies do
gênero: Croton jacobinensis Baill. e Croton mucronifolius Muell Arg., muito utilizadas
popularmente por seu potencial medicinal. Esse estudo visa descrever e comparar as
estruturas epidérmicas e do mesófilo dessas duas espécies, destacando as estruturas secretoras
de óleo essencial. Cortes foliares paradérmicos e transversais da região mediana das folhas
foram confeccionados, clareados com hipoclorito de sódio 20%, corados com Safranina, Azul
de Alcian, Sudan III e Sudan IV, estes últimos com a finalidade de corar lipídios como óleos
essenciais, sendo posteriormente visualizados em microscópio ótico. Em ambas as espécies
observou-se a predominância de tricomas do tipo estrelado e multirradiado para a superfície
adaxial da epiderme e do tipo fasciculado para a face abaxial da epiderme, sendo a face
inferior da epiderme de C. jacobinensis a que apresenta maior número de tricomas por 0,5
mm². Tal característica diminui a herbivoria, embora não seja tão eficiente na reflexão de
raios ultravioletas. Tricomas glandulares estão presentes na face abaxial da epiderme das
espécies estudadas, sendo estes em maior concentração em C. jacobinensis, entretanto a
presença de idioblastos oleosos é maior em C. mucronifolius. Ambas as espécies possuem
paredes anticlinais levemente sinuosas e folhas hipoestomáticas, com estômatos do tipo
paracítico. O maior índice estomático é encontrado na superfície abaxial da epiderme de C.
jacobinensis. A lâmina foliar apresenta mais compacta em C. mucronifolius devido a maior
compactação do parênquima lacunoso. Observa-se, ainda, em C. jacobinensis a presença de
drusas espalhadas pelo mesófilo. Os resultados aqui apresentados sugerem que as plantas
estudadas apresentam diferentes formas de se adaptarem ao mesmo ambiente xérico. Sabendo
que estruturas anatômicas podem influenciar a taxa de fotossíntese e que existe íntima relação
entre os tipos e a organização dos tecidos vegetais e a produção dos diferentes metabólitos,
pode-se concluir que, provavelmente, C. jacobinensis, devido à elevada incidência de
tricomas do tipo estrelado, ao mesófilo menos compacto, maior índice estomático e presença
de drusas, é mais eficiente na produção de metabólitos secundários que C. mucronifolius, uma
vez que, possivelmente, possui uma melhor taxa fotossintética. (FUNCAP)
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