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Os tricomas são projeções uni ou multicelulares que podem influenciar na fisiologia e 
ecologia dos vegetais a depender de suas características morfológicas e mecânicas. 
Eles podem ser tectores ou glandulares e sua morfologia têm desempenhado 
importante papel na sistemática de plantas. Croton L., com cerca 1200 espécies, é um 
dos gêneros de Angiospermas com extrema diversidade de tricomas, sendo tais 
estruturas geralmente usadas em sua taxonomia, porém ainda escassamente 
conhecidas quanto a diversidade, localização e função em seções do gênero, a 
exemplo de C. sect. Geiseleria, uma das maiores com cerca de 80 espécies. Este 
estudo objetivou caracterizar os tricomas foliares de 46 espécies de C. sect. Geiseleria 
a luz da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) visando subsidiar a delimitação 
das espécies desse táxon, sobretudo, aquelas muito relacionadas morfologicamente. 
As espécies analisadas possuem tricomas em ambas as faces da lâminas foliares, 
sendo eles estrelado-porrectos, multirradiados, fasciculados, estrelado-lepidotos, 
híspidos ou hirsutos; e variam quanto a densidade, podendo ser esparsos ou 
adensados. Os estrelado-porrectos ocorre em todas as espécies estudadas e 
caracterizam-se pelos raios laterais em número de 8−12, livres ou curtamente unidos 
(em até 15%), dispostos em um plano único e patentes à lâmina com raio central 
porrecto usualmente de mesmo comprimento ou até 20 vezes maior que os raios 
laterais. Os multirradiados estão presentes em 19 espécies e são reconhecidos por 
apresentar 15−40 raios laterais, livres, dispostos em dois ciclos bastante aproximados 
ou saindo adensados da base. Os fasciculados foram encontrados em C. 
antisyphiliticus Mart., C. gracilescens Müll. Arg. e C. pycnadenius Müll. Arg. e 
caracterizam-se pela presença de 5−8 raios laterais ascendentes. Os estrelado-
lepidotos foram observados apenas em C. gracilescens e possuem de 10 a 15 raios 
laterais unidos em até 30% do comprimento. Tricomas híspidos ou hirsutos ocorrem 
em C. aberrans Müll. Arg., C. krukoffianus Croizat, C. sclerocalyx (Didr.) Müll. Arg., 
e C. odontadenius Müll. Arg., e por vezes podem apresentar cicatrizes de raios 
laterais basais. Apesar de os tipos de tricomas não serem determinantes para a 
caracterização de Croton sect. Geiseleria e se mostrarem relativamente variáveis em 
algumas espécies a depender das condições ambientais, eles foram úteis para reunir 
grupos dentro da seção. 
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