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RESUMO

Croton antisyphiliticus é uma planta herbácea nativa do Brasil, utilizada na
 medicina popular para tratamento de infecções de útero e ovários. Com objetivo
 de contribuir para o conhecimento do gênero Croton e da família Euphorbiaceae
 realizou-se o estudo anatômico da folha e caule desta espécie. Foram realizadas
 secções paradérmicas e transversais das folhas (lâmina e pecíolo), bem como
 secções transversais do caule, que foram clarificadas, coradas, montadas entre
 lâmina e lamínula e analisadas ao microscópio óptico BX 51. A epiderme foliar é
 constituída por apenas um estrato de células justapostas de formato irregular. Em
 ambas as faces da folha observam-se tricomas secretores, pluricelulares,
 ramificados, do tipo multiradiado e estrelado, assim como glândulas secretoras.
 Células glandulares pequenas formam a base dos tricomas, e circundam uma
 cavidade. A folha é anfiestomática com estômatos paracíticos e células guardas
 reniformes. Em secção transversal da lâmina foliar observa-se mesofilo
 dorsiventral com parênquima paliçádico composto por camada única logo abaixo
 da epiderme adaxial e em média doze camadas de parênquima lacunoso. O
 sistema vascular da nervura principal é colateral formado por dois arcos côncavos
 de tamanhos diferentes. As células glandulares presentes na base dos tricomas
 se encontram em níveis mais elevados que as outras células epidérmicas. O
 pecíolo possui três camadas de colênquima, cutícula espessa e feixe vascular
 concêntrico. Em corte transversal do caule evidencia-se epiderme unisseriada
 com cutícula espessa depositada nas paredes anticlinais e periclinal externa. O
 colênquima é do tipo anelar constituído por três e quatro camadas. O sistema
 vascular é circular formado por inúmeros feixes vasculares. Tais características
 como a presença de abundantes tricomas de formas variadas, tanto na epiderme
 da lâmina foliar como no pecíolo, assim como células secretoras dispersas no
 mesofilo e na base dos tricomas estão de acordo com a estrutura anatômica geral
 da família Euphorbiaceae.
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