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J.•••heterogeneidade da composição fl oristica da flora brasileira, notadamente a da Amazônia,
resulta em espécies com características peculiares, como as que apresentam princípios
medicinais e aromáticos sob a forma de óleos essenciais como princípio ativo. Dentre essas
destaca-se o Croton cajucara Benth., objeto desse estudo. Suas propriedades fitoterápicas e
cosméticas devem-se a presença, no seu óleo essencial, de linalol. Esse é apontado como
responsável pela ação antimicrobiana, eficaz no combate a febre, distúrbios hepáticos, renais
e intestinais, gastroenterites, colesterol e diabetes; é utilizado como fixador de fragrâncias na
indústria cosmética mundial. Tendo em vista a contribuição aos estudos fitoterápico e
cosmético dessa espécie, bem como taxonômi co e morfológico, foi feita a determinação
quantitativa do teor de linalol no caule e nas folhas de C< cajucara ocorrente na Amazônia,
além da caracterização anatõmica das estruturas secretoras do óleo essencial. O material
utilizado foi coletado no Banco de Gerrnoplasma da Embrapa Amazônia Ocidental e na área
agrícola da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAl'.'!. Foram selecionados os indivíduos e
desses coletados as folhas e diferentes diâmetros de caule. Determinou-se a quantidade de
óleo essencial através da técnica de extração por arraste a vapor e o teor de linalol através de
cromatografia gasosa/espectometri a de massa, Foram analisados cortes histológi (OS, corados
com Astrablau e Fucsina básica. Em amuas as faces da folha observou-se a presença de
células secretoras crateriformes e tricomas estrelados com células secretoras na base, tanto no
limbo fali ar como nas nervuras, Esses últimos aparecem em maior proporção sobre o pedalo.
Nectários extra-florais também foram observados na região basal da folha, face abaxi al, em
ambos os lados da nervura, junto ao limbo foliar. No caule, somente compostos fenólicos
como taninos foram observados na região do floema, Obteve-se, nas folhas, aproximadamente
lmL de óleo por um lkg de folhas frescas; cujo teor foi de 37,600 de linalol. Esse estudo vem
enfatizar a importância da anatomia (1'1S estruturas secretoras, pois essas estão relacionadas à
produção de 61eo essencial, princi palmente dessa espécie, poi s o teor de óleo obti do da sacaca
foi considerável. sendo recomendado à suprir a escassez do fixador natural mais utilizado pela
indústria internacional de perfumaria e cosmética.(CAPES)

Palavras-Chave: Croton cajucara, Anatomia vegetal, Fitoquími ca, Óleo essencial,
Euphorbiaceae


