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Coléteres são estruturas secretoras presentes nos ápices vegetativos e reprodutivos que
secretam mucilagem ou ma mistura de mucilagem e substâncias lipofílicas que protege e
lubrifica o meristema. O estudo da composição química do material secretado, associado à
caracterização anatômica pode contribuir para compreensão do seu papel e da função do
produto secretado pela planta. Com o propósito de contribuir para o conhecimento dos
coléteres de Apocynaceae, esse trabalho tem como objetivos descrever a ontogenia dos
coléteres calicinais e caracterizar a natureza da secreção dos coléteres. O material de estudo
foi coletado em duas áreas de cerrado do estado de São Paulo e o material testemunha esta
depositado no Herbário UEC. Inflorescências com botões florais em diferentes estádios de
desenvolvimento e flores em antese foram coletados e fixados em FAA, FNT e SFF. As peças
foram isoladas e desidratadas em serie butílica terciária e incluídas em parafina histológica.
Cortes seriados transversais e longitudinais com espessura 10µm foram corados com
safranina e azul de astra e as lâminas permanentes montadas em resina sintética. Os testes
histoquímicos tiveram objetivo de evidenciar: polissacarídeos totais; mucilagem; mucilagens
ácidas; mucopolissacarídeos ácidos; proteínas totais; compostos fenólicos hidrossolúveis e
lipossolúveis; amido; lipídios totais, ácidos e neutros; ácidos resiníferos; alcalóides. Os
coléteres têm origem na base do cálice. Eles ocorrem nas margens das sépalas internas e
apenas um na porção interna da peça imbricada sendo considerados alternissépalos. Ocorrem
quatro tipos: séssil, séssil reduzido, laminar tripartido séssil e assimétrico. Todos os coléteres
são formados por um núcleo de células parenquimáticas revestido pela epiderme secretora
uniestratificada em paliçada e recoberto por cutícula; o tecido vascular esta presente apenas
no coléter laminar. As células secretoras possuem parede fina, núcleo evidente e citoplasma
denso. Os coléteres apresentam duas fases distintas de secreção, a primeira com a síntese de
mucilagem e a segunda com a produção de compostos fenólicos. Não ocorre o rompimento da
cutícula no processo secretor. (auxilio FAPESP proc. nº 00/12469-3).
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