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Resumo

São raros os relatos da ocorrência de coléteres em Fabaceae, principalmente na subfamília
Caesalpinioideae. O presente trabalho tem como objetivos relatar a ocorrência, estrutura,
ultra-estrutura e aspectos funcionais de coléteres presentes em Copaifera langsdorffii Desf.
Amostras de ápices caulinares e folhas em desenvolvimento foram obtidas em indivíduos
adultos e processadas segundo métodos usuais para estudos aos microscópios de luz e
eletrônico de transmissão e varredura. Amostras de secreção foram estudadas para determinar
a natureza química e propriedades físico-químicas. Os coléteres são alongados, em forma de
bastão; ocorrem na linha basal das estípulas e ao longo da face adaxial do pecíolo e raque.
Nas estípulas ocorrem na face adaxial, sendo restritos à linha de inserção destas no caule. No
pecíolo e raque os coléteres ocorrem em meio a tricomas tectores simples. Observou-se que a
origem dos coléteres é exclusivamente protodérmica. A fase secretora ocorre nos estádios
iniciais de expansão foliar e estende-se até o término da expansão, quando os coléteres
tornam-se castanhos e senescem. As células que compõem o corpo do coléter são
potencialmente secretoras e apresentam citoplasma denso, no qual predominam dictiossomos,
mitocôndrias e retículo endoplasmático. Os dictiossomos apresentam atividade intensa, a qual
se manifesta pelo elevado número de vesículas que brotam destas organelas e fundem-se à
membrana plasmática. Polissacarídeos ácidos são predominantes na secreção, a qual se
mostra altamente higroscópica. Os coléteres são formados por células paredes delgadas,
núcleo volumoso e citoplasma denso. Dentre as organelas, merece destaque a presença de
dictiossomos, mitocôndrias, plastídios e retículo endoplasmático. Análises da secreção,
disposição e aspectos funcionais dos coléteres presentes em C. langsdorffii indicam que estas
estruturas estão envolvidas na proteção de folhas jovens, sobretudo contra a dessecação. A
presença da material hidrofílico na superfície foliar pode assegurar umidade relativa adequada
ao bom desenvolvimento das folhas jovens, reduzindo a possibilidade de perda de água para o
meio externo. Além disso, a resistência a sucessivos ciclos de hidratação e secagem permite
que o material atue na retenção de umidade por período suficiente para permitir o
desenvolvimento de outras formas de proteção contra a dessecação, tais como o espessamento
da cutícula, dentre outros. (Apoio: CNPq)
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