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Nectários foliares (NFs) são citados para 72 gêneros e 377 espécies de Euphorbiaceae 
destacando a família como a terceira maior em número de espécies com tais 
estruturas. No gênero Croton L., o segundo mais diverso da família, esses nectários 
ocorrem usualmente no ápice do pecíolo, na base e, ou na margem da lâmina foliar e 
tem sido utilizados na diferenciação de seções e espécies. Apesar disso, trabalhos 
direcionados ao estudo micromorfológico dos NFs são escassos. Entre as seções de 
Croton, Geiseleria (A. Gray) Baill. é uma das mais promissoras para a realização de 
estudos micromorfológicos devido a sua diversidade, cerca de 80, sendo 50 presentes 
no Brasil. Considerando a importância dos NFs na distinção de espécies em Croton, 
estudou-se a micromorfologia dessas estruturas em 46 espécies de Geiseleria 
ocorrentes no Brasil, sobretudo, nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Para tanto, fragmentos de folhas 
expandidas foram fixadas em FAA 50 por 48 horas, estocados em etanol 70%, e 
posteriormente processado nas técnicas usuais em estudos de Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV) no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução 
(LabMic–UFG). Foram encontrados nectários foliares sésseis ou estipitados em todas 
as espécies estudadas, sendo eles acropeciolares, basilaminares, ou marginais quanto a 
localização; pateliformes, cilíndricos, obcônicos ou capitados, quanto à forma; 
glabros ou indumentados em C. harleyi Carn.-Torres & Cordeiro, C. sincorensis 
Müll. Arg. e C. tetradenius Baill.; e com cores desde amareladas a avermelhadas 
como em C. inaequilobus Steyerm. Os NFs da base da lâmina ou do ápice do pecíolo 
variam em número, embora em 40 das 46 espécies analisadas tenham se mostrado aos 
pares. Os pateliformes ocorrem em 30 das 46 espécies, são sésseis ou estipitados, com 
superfície secretora variável em diâmetro, pouco ou muito côncava. Os cilíndricos e 
obcônicos variam na relação comprimento/diâmetro, de 2:1 até 10:1, com superfície 
plana, ligeiramente côncava, ou com um orifício apical como em C. goyazensis Müll. 
Arg. Já os capitados são usualmente estipitados e marginais. As formigas foram os 
únicos visitantes observados durante o trabalho de campo. Essas estruturas se 
mostraram úteis na diferenciação das espécies estudadas, pois variam em número, 
dimensão, localização, forma e presença de estípite. 

(CAPES, CNPq) 


