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RESUMO

COLÉTERES EM Anacardium occidentale L. E Spondias tuberosa Arruda
 (Anacardiaceae)
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Devido à falta de estudos anatômicos e histoquímicos, em órgãos em
 desenvolvimento, de espécies típicas da caatinga e a presença de coléteres,
 anteriormente detectada em espécies de Mata Atlântica e Cerrado de espécies de
 Anacardiaceae, os ápices vegetativos caulinares das espécies Anacardium
 occidentale L. (cajueiro) e Spondias tuberosa Arruda. (umbuzeiro) foram
 selecionados a fim de verificar a ocorrência de coléteres nos mesmos, bem como,
 caracterizar a anatomia e as principais classes de metabólitos contidas na
 secreção destes. Ápices vegetativos das duas espécies foram fixados em FAA e
 FNT por 24h e estocados em etanol 70%, posteriormente o material foi
 desidratado em série etílica, incluído em resina plástica, seccionado em
 micrótomo rotativo e corado com Azul de Toluidina. Para a análise da composição
 do exsudato foram aplicados os testes histoquímicos: Vermelho de Rutênio, Nile
 Blue, Sudan Black B e Cloreto Férrico. Foram encontrados coléteres do tipo
 tricoma, de desenvolvimento assincrônico, distribuídos abundantemente nas
 faces adaxial e abaxial dos primórdios foliares e folhas jovens. Em ambas as
 espécies, os coléteres apresentam porção secretora multicelular e multisseriada.
 Em relação ao pedúnculo dos tricomas, em A. occidentale o mesmo é unicelular e
 em S. tuberosa é multicelular e unisseriado. De acordo com a localização e a
 natureza mucilaginosa do exsudato, sustentou-se a classificação dos tricomas
 glandulares encontrados nos ápices vegetativos das duas espécies como
 coléteres. Infere-se que nestas espécies, a mucilagem produzida pelos coléteres
 possui a função de proteger os ápices em desenvolvimento evitando a
 dissecação, além de facilitar o deslizamento de uma superfície sobre a outra
 durante o crescimento das folhas.

 

Palavras-chave: Coléteres, Tricomas glandulares, histoquímica.

JULIANA CASTELO BRANCO BRASILEIRO

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 

_____________________________________________

(1) Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus I, Campina grande - PB.
 ju.castelo@hotmail.com

(2) Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Estadual de
 Campinas, Campinas, SP.

(3) Professora Doutora da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus I,
 Campina grande - PB

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




