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Rapanea umbellata (Mart.) Mez .(Capororocão) é uma espécie arbórea nativa do Brasil
encontrada em ambientes meso- e xerofíticos. A folha recebe os estímulos ambientais e sofre
modificações estruturais em resposta à eficiência fisiológica da planta. A literatura cita a presença
de células mucilaginosas na epiderme da face adaxial foliar de R. umbellata. A mucilagem é uma
substância complexa com relevante papel fisiológico; entretanto, os estudos abordam apenas
aspectos estruturais e raramente aspectos anatômico-funcionais. Além disso, as rotas secretoras
de mucilagem são variadas nas diferentes famílias de plantas vasculares, sendo os objetivos do
trabalho estudar a ontogenia e a rota de secreção das células de mucilagem desta espécie.
Coletou-se o ápice caulinar e as folhas em Porto Alegre (RS), fixando-as em glutaraldeído 1% e
formaldeído 4% em tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 7.2, desidratando-as em série etílica e
incluindo-as em hidroxietilmetacrilato. As seções foram coradas em Azul de Toluidina e
observadas em microscópio óptico. Estabeleceu-se 6 estádios de diferenciação. Os estádios 1 a 3
são encontrados no ápice caulinar e os estádios 4 a 6 nas folhas expandidas. No estádio 1 as
células epidérmicas estão indiferenciadas, com citoplasma denso e formato isodiamétrico. No
estádio 2 há engrossamento da parede periclinal externa, rica em pectinas e aumento do conteúdo
fenólico visualizado pelo Azul de Toluidina. No estádio 3 inicia a deposição de mucilagem no
vacúolo. No estádio 4 há um aumento de tamanho da célula, e o vacúolo que armazena
mucilagem desloca-se para a porção mais próxima da parede periclinal interna. No estádio 5 a
secreção predomina em quase todo o volume celular, observando-se ainda citoplasma e núcleo.
No estádio 6 o conteúdo celular é constituído apenas por mucilagem e compostos fenólicos. Não
são mais observados o citoplasma e o núcleo. A mucilagem inicia sua diferenciação na epiderme
da face adaxial, e ocorre em ambas faces epidérmicas, o que contrapõem trabalhos anteriores.
Baseado na literatura sobre o desenvolvimento das células mucilaginosas, a ocorrência da morte
celular se verifica em outras famílias, entretanto a espécie em estudo apresenta tanto secreção de
compostos fenólicos como de mucilagem, o que pode demonstrar outras características
funcionais diferentes das descritas para outros grupos taxonômicos. Posteriormente, serão feitos
testes histoquímicos para caracterizar os compostos fenólicos e a mucilagem. (BIC/UFRGS)
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