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Myrtaceae apresenta nas folhas, flores, frutos e sementes, pequenos pontos translúcidos
que se tratam, do ponto de vista anatômico, de cavidades secretoras. Atualmente a
família está dividida em duas subfamílias: Myrtoideae, com cavidades produtoras de
óleos e Psiloxyloideae cujas cavidades não secretam óleo. Visando contribuir para uma
melhor compreensão da relação entre as espécies bem como de seus mecanismos
adaptativos e reprodutivos, o presente trabalho apresenta dados anatômicos e
histoquímicos do desenvolvimento das cavidades secretoras presentes nas flores de
Eugenia neonitida e Eugenia uniflora. Botões e flores coletados na restinga da
Marambaia-RJ e no Horto do Museu Nacional/UFRJ foram processados segundo
técnicas convencionais para estudos anatômicos. Os testes histoquímicos e os
respectivos tratamentos controle foram realizados em material fresco. As cavidades
estão presentes em todos os verticilos de ambas as espécies e tem início a partir de uma
célula protodérmica que se destaca pelo citoplasma mais denso, núcleo conspícuo e
nucléolo evidente. Após divisão periclinal, a célula mais interna gera um conjunto de
outras com características meristemáticas por meio de sucessivas divisões em vários
planos. Envolvendo este conjunto, nota-se uma bainha formada por um a dois estratos
parenquimáticos, cujas células apresentam-se alongadas devido à expansão do conjunto,
ao afastamento das células e à acomodação do epitélio. Em E. neonitida as células que
darão origem ao epitélio secretor iniciam um afastamento centrífugo, dando origem ao
lume. Em E. uniflora além do afastamento há lise de algumas destas células. Na
maturidade as cavidades são formadas por um lume de origem esquizógena em E.
neonitida e esquizolisígena em E. uniflora; um epitélio secretor composto por células
tabulares pouco vacuolizadas e uma bainha parenquimática fortemente vacuolizada.
Testes histoquímicos revelaram a presença de lipídeos, substâncias fenólicas e
polissacarídeos ácidos e neutros nas células do epitélio e no lume das cavidades.
Estruturalmente as cavidades das duas são semelhantes, diferindo apenas no processo de
formação do lume. A presença de secreção com um largo espectro de classes químicas
tem sido relacionada à proteção contra herbivoria, dessecação, patógenos e atração de
polinizadores. (CAPES)
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