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Família: Euphorbiaceae 
Gênero: Croton 
Espécie: Croton sonderianus Müll. Arg. 
Nomes comuns: marmeleiro, marmeleiro 
preto. 

Floração: novembro a fevereiro 
Região geográfica: nordeste 
Nativa: sim 
Endêmica: não 

Melifera: sim 
Abrigo/Colmeia: não 

Abelha doméstica: alto 
Abelhas nativas sociais: alto 
Abelhas solitárias: alto 

Visitantes florais: Apis mel//fera, 
Augochlora cf. thalia, Dialictus opacus, 
Frieseomelitta doederleini, Tngona 
spinipes 

Croton 
sonderianus 

Ana Lúcia Horta Barreto, Maria 
Teresa do Rêgo Lopes, Bruno de 

Almeida Souza, Fábia de Mello 
Pereira, Rafael Narciso Meirelles, 
Leudimar Aires Pereira, Joseane 

Inácio da Silva Moraes 

O marmeleiro é o principal arbusto colonizador das caatingas 
sucessionais do Nordeste do Brasil. Apresenta-se como ar-
busto, nas capoeiras do sertão, ou árvore, quando cresce nas 
matas. Com  grande poder invasor, é nativo do Brasil e cresce 
ocupando as áreas desmatadas e formando grandes conjuntos 
relativamente homogêneos na caatinga. Ocorre em toda a re-
gião semiárida entre as bacias dos rios Parnaíba e São Francisco, 
nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Árvore de porte pequeno ou arbusto que pode atingir até 4 m 
de altura, com tricomas estrelados ou filiformes, amarelados. 
Possui folhas membranáceas, rugosas e pilosas, fortemente dis-
colores, inflorescência em forma de espiga com flores femininas 
na base e masculinas no ápice, com coloração branca. 
Espécie invasora com predominância em solos férteis e de dre-
nagem adequada, de grande resistência à seca. Inicia a fase de 
queda de folhas no princípio do período seco, com capacidade 
de rebrotar intensamente na época das chuvas. 
Devido à sua grande capacidade de rebrota e o seu rápido cres-
cimento, o marmeleiro é uma espécie potencial para restau-
ração de áreas degradadas, na recuperação de solos, proteção 
contra erosão; pode ser utilizado como forragem em que suas 
folhas fenadas servem como alimento para bovinos, caprinos e 
ovinos. 
Fornece boa lenha para queima, sendo bastante utilizada como 
material para cercas de varas. Na medicina popular é utilizado 
via oral, para inchaço, hemorragia uterina, hemoptise, dor de 
estômago, vômitos e diarreia. 
Na manutenção da biodiversidade e funcionamento do ecos-
sistema, esta espécie é doadora de pólen e néctar, recursos flo-
rais explorados por muitas abelhas, como a abelha africanizada, 
a uruçu e outras abelhas sem ferrão. O marmeleiro é muito 
importante para os criadores de abelhas do Nordeste, sendo 
considerada uma das principais fontes de néctar da caatinga, 
onde é responsável pela produção de um mel com sabor muito 
apreciado e com alto valor comercial. 

Literatura consultada: 
Araújo-Filho et al. (2001); Kerr et al. (1987); Maia-Silva et al. (2012); Maia-
Silva (2013); Sátiro; Roque (2008). 
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Croton sonderianus: planta (A); inflorescência (B); flor (C); abelha visitando a flor (D). 
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