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Vernonia Schreb. é um dos gêneros mais ricos de Asteraceae do Cerrado e seus representantes
geralmente integram o estrato herbáceo e sub-arbustivo desse bioma. Vernonia platensis
(Spreng.) Less. é uma planta perene, sub-arbustiva e com crescimento estacional, cujos caules
aéreos e subterrâneos (rizóforos) possuem tricomas glandulares. O objetivo do presente
trabalho foi estudar comparativamente a ultra-estrutura desses tricomas aéreos e subterrâneos
a fim de correlacioná-la com o tipo de material secretado. Amostras de folhas e rizóforos,
coletadas em áreas de Cerrado em Botucatu (SP), foram submetidas às preparações
convencional e citoquímica (técnica do ZIO) para a realização de análises em microscópio
eletrônico de transmissão. Tanto as folhas quanto os rizóforos apresentam um único tipo de
tricoma glandular multicelular e bisseriado formado por cinco pares de células, sendo três
pares de células secretoras da cabeça, um par de células pedunculares e um par de células
basais. Apesar dos tricomas apresentarem a mesma morfologia, o tipo de material secretado
pelos tricomas aéreos difere dos tricomas subterrâneos. A secreção, que pode ser visualizada
no espaço periplasmático e no espaço subcuticular, é constituída por material floculado com
numerosas gotas lipídicas nos tricomas foliares enquanto é homogênea e hidrofílica (início da
secreção) e lipofílica (na fase final da secreção) nos rizóforos. Nos tricomas foliares, as
células apicais (1º par) da cabeça secretora apresentam citoplasma mais denso que as demais e
mitocôndrias com cristas desenvolvidas. Ainda nessas células, o retículo endoplasmático liso
(REL) é abundante, diminuindo gradativamente nas células medianas (2º par) e basais (3º par)
da cabeça. A abundante presença de REL nas células secretoras da cabeça confirma a natureza
lipídica do material secretado. Quando comparadas às células apicais (1º par), as células
medianas (2º par) apresentam mitocôndrias bem maiores, que variam quanto à eletron-
densidade, e plastídeos amebóides contendo inclusões fortemente elétron-densas e gotas
lipídicas. Dictiossomos e vacúolos de diferentes tamanhos com material floculado e elétron-
denso são visualizados nas células da cabeça. Nos tricomas dos rizóforos, gotas lipídicas
podem ser observadas nas células apicais (1º par) da cabeça secretora durante a fase inicial da
secreção e, posteriormente, no estágio de senescência, preenchem o amplo espaço
subcuticular. (CNPq e FAPESP)
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