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Chamaecrista dentata (seção Absus, subseção Absus) é uma arvoreta endêmica dos campos
rupestres mineiros. Uma característica marcante, de valor filogenético e sistemático nas
espécies desta subseção, é a presença de glândulas que produzem e eliminam uma secreção
víscida. Neste trabalho, descreve-se o desenvolvimento das estruturas glândulares que
ocorrem nos órgãos vegetativos e florais de C. dentata, desde os estádios iniciais até aos do
período pós-secretor, e caracteriza-se histoquimicamente o secretado. Amostras de folhas e
flores, em diversos estádios de desenvolvimento, foram coletadas e submetidas às técnicas
usuais para análise estrutural e histoquímica. As estruturas secretoras desenvolvem-se
exclusivamente a partir de células da protoderme, portanto são tricomas, que, embora
presentes em toda a planta, são mais numerosos nas axilas das folhas, na base da raque e no
ovário. De acordo com a bibliografia consultada, a estrutura incomum destes tricomas é aqui
descrita pela primeira vez. Os tricomas são multicelulares, de pedículo curto e cabeça
glandular maciça, mais ou menos globular (200-500μm de diâmetro máximo e 100-250μm de
altura), da qual emerge uma projeção apical filiforme (PAF), longa com 200-500μm de
comprimento. Na fase secretora, a secreção armazena-se, primeiro, num pequeno espaço na
inserção da PAF com a cabeça glandular e no interior dum estreito canal da PAF,
acumulando-se, por último, no ápice dessa projecção, donde é eliminada por um poro. O
secretado, translúcido e víscido, exibe, em UV e luz azul, a autoflorescência típica de
compostos fenólicos, emitindo uma fluorescência induzida característica de agliconas
flavonóicas. Em luz vísivel, os testes histoquímicos confirmam a natureza lipofílica da
secreção, revelando uma óleo-resina. O secretado, rico em óleos essenciais e em agliconas
flavonóicas, desempenha, provavelmente, uma função de defesa, contribuindo para o sucesso
adaptativo desta espécie face às condições ambientais extremas dos campos rupestres. (CNPq)
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