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Estruturas secretoras de mucilagem e nectários extraflorias apresentam grande importância
ecológica e constitui um valioso caráter taxonômico em Malvaceae, entretanto registros de
estudos das estruturas secretoras de Pseudobombax grandiflorum não foram encontrados.
Objetivando contribuir para o conhecimento da morfologia, funcionamento e papel biológico
de tais estruturas, no presente trabalho são apresentados dados anatômicos e histoquímicos
das estruturas secretoras das folhas da referida espécie, incluindo nectários extraflorais
(NEFs), apesar da ausência de NEFs ser utilizada nos trabalhos taxonômicos como um caráter
para diferenciar Pseudobombax de Bombacopsis. O material foi coletado na Restinga da
Marambaia-RJ e processado segundo técnicas convencionais em anatomia, e MEV. Os Testes
histoquímicos e os respectivos tratamentos controle foram realizados em material fresco de
acordo com as indicações da literatura. Os resultados revelaram tricomas multicelulares
secretores de mucilagem na face abaxial da lâmina dos folíolos. Canais, cavidades secretoras
de mucilagem e idioblastos de substâncias fenólicas no pecíolo e na nervura principal.
Idioblastos mucilaginosos em ambas as faces do mesofilo. Nectários ocorrem no pecíolo
como dois sulcos alongados e paralelos entre si; e nos folíolos ao longo da nervura principal.
São constituídos por tricomas secretores multicelulares e por um parênquima subglandular
onde foram observados drusas e grãos de amido. Testes histoquímicos revelaram substâncias
fenólicas e polissacarídeos ácidos e neutros nos tricomas secretores, nas células epiteliais dos
canais e cavidades, nos idioblastos mucilaginosos e no nectário; a mucilagem dos canais e
cavidades é constituída por polissacarídeos ácidos e neutros; lipídios e proteínas nos tricomas
secretores do folíolo e do nectário; açúcares redutores nos tecidos do nectário. As diferentes
classes de compostos químicos encontrados nas estruturas secretoras representam um
importante mecanismo adaptativo e de sobrevivência ao ambiente de restinga, atuando na
proteção contra herbívoros, patógenos, dessecação, na reserva de água, carboidratos, no
balanço hídrico e na resistência contra a seca. Os nectários estão envolvidos na manutenção
de interações com insetos. Conclui-se que a ausência de NEFs não constitui um caráter
taxonômico para Pseudobombax e que P. grandiflorum é um bom modelo para estudos
experimentais com abordagem ecofisiológica. (FAPERJ)
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