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No Brasil, a espécie Synadenium grantii Hook f. (Euphorbiaceae) é também conhecida 
como janaúba, dentre outros nomes. É um arbusto originário da África que pode atingir de 
3 a 5 metros de altura. Seu látex apresenta característica de alta toxicidade e é 
popularmente utilizado, diluído em água, para o tratamento de várias doenças, inclusive o 
câncer. O conhecimento dos possíveis efeitos dos metabólitos presentes está fundamentado 
na etnofarmacologia. O estudo da espécie vegetal que se tem informações sobre possíveis 
atividades farmacológicas deve iniciar-se através da identificação vegetal. Constituem 
etapas imprescindíveis o estudo morfoanatômico, que compreende a identificação do 
vegetal, macro e microscópica, a realização de técnicas histológicas e microquímicas. O 
presente trabalho teve como objetivo o estudo morfoanatômico e histoquímico de folhas de 
Synadenium grantii Hook f. (Euphorbiaceae) a fim de contribuir para o estudo botânico e 
identificação da espécie. Secções transversais e paradérmicas da porção mediana das 
lâminas foliares de Synadenium grantii Hook f. (Euphorbiaceae) e também secções 
transversais e longitudinais do pecíolo foram realizadas à mão livre em material fresco. 
Para o estudo anatômico os cortes foram submetidos à dupla coloração com Azul de Astra 
e Fucsina básica. Os registros fotográficos foram realizados com câmera de smartfone. 
Muitos tricomas tectores pluricelulares foram encontrados na nervura central na face 
abaxial e alguns tricomas glandulares encontrados na lâmina foliar. A fucsina básica 
permitiu evidenciar, em corte transversal, uma grossa cutícula na epiderme do pecíolo, 
característica compatível com plantas de regiões mais secas. O uso da Safranina sobre 
secção longitudinal do pecíolo permitiu a visualização de látex extravasado do canal 
laticífero. Os canais laticíferos são observados imersos no mesófilo e próximos aos vasos 
condutores na nervura central. E mostram-se com paredes mais grossas e em forma 
poligonal nas secções transversais. Foram observados estômatos paracíticos nas lâminas 
foliares. Para os testes microquímicos os cortes foram corados com Cloreto Férrico e 
Sudan IV e estes revelaram, respectivamente, a presença de compostos fenólicos em 
células do mesófilo e de compostos lipídicos. (IFRJ, FAPERJ e CNPq) 
 


