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Uma característica de Lippia Houst é a presença de tricomas secretores geralmente produtores
de óleos essenciais de grande valor medicinal. Apesar da importância econômica como fonte
de medicamentos e da representatividade de Lippia na flora aromática nativa, pouco se
conhece sobre seus tricomas secretores. Neste trabalho são apresentadas as características
ultra-estruturais dos tricomas secretores presentes em folhas de L. stachyoides procurando-se
associar o tipo morfológico com a maquinaria celular envolvida na secreção. Para isso,
amostras foram fixadas em glutaraldeído e processadas segundo técnicas convencionais para
estudos ao microscópio eletrônico de varredura e de transmissão. As descrições se referem às
células da cabeça de tricomas em fase secretora. Em L. stachyoides, os tricomas secretores são
capitados sendo classificados em quatro tipos morfológicos aqui denominados Tipos I, II, III
e IV. O tricoma secretor Tipo I apresenta pedicelo curto unicelular e cabeça 4-celular esférica
sendo o retículo endoplasmático rugoso e dictiossomos as organelas mais abundantes no
citoplasma das células secretoras. Além disso, foram observados grânulos densos,
provavelmente de natureza protéica no citoplasma, espaço periplasmático e parede celular,
características associadas com secreção hidrofílica. O tricoma secretor do Tipo II apresenta
cabeça unicelular ampla com um único, central e volumoso vacúolo e citoplasma periférico
onde se observam retículo endoplasmático liso proliferado e plastídeos com estroma
fortemente elétron-denso, destituído de membranas internas, evidências de secreção lipídica.
O tricoma do Tipo III apresenta pedicelo unicelular e cabeça 4-celular em forma de ampola,
onde a abundância de retículo endoplasmático rugoso e dictiossomos bastante desenvolvidos
são evidências de secreção hidrofílica. O tricoma secretor do Tipo IV, com pedicelo bicelular
longo e cabeça 4-celular esférica se caracteriza por apresentar citoplasma  abundante rico em
gotas lipídicas dispersas, plastídeos destituídos de membranas internas e com muitas inclusões
elétron-densas e escassos dictiossomos, características típicas de secreção predominantemente
lipídica. Os resultados do presente trabalho mostraram que a morfologia diferencial dos
tricomas está associada com maquinaria celular específica e que muito provavelmente está
associada com a composição química da secreção. (FAPESP, CNPq)
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