
CARACTERIZAÇÃO DOS TRICOMAS OCORRENTES NOS
 ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE CISSUS GONGYLODES

 (BURCH EX. BAKER) PLANCH. (VITACEAE)

 Co-autores: LETÍCIA DE ALMEIDA GONÇALVES
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

CARACTERIZAÇÃO DOS TRICOMAS OCORRENTES NOS ÓRGÃOS
 VEGETATIVOS DE Cissus gongylodes (Burch ex. Baker) Planch. (Vitaceae)

 

Ludmila Gondim RODRIGUES ([1])

Letícia de Almeida GONÇALVES ([2])

 

Cissus gongylodes (Burch ex. Baker) Planch. (Vitaceae) é conhecida
 popularmente como cipó-babão, uva-do-mato, parreira-brava e cupá pelos
 indígenas kayapos, sendo utilizada na medicina popular para amenizar processos
 inflamatórios, cálculos renais e biliares. Os tricomas tectores e glandulares são
 apêndices epidérmicos que podem auxiliar nos estudos taxonômicos. Além disso,
 os tricomas glandulares são importantes também por sintetizarem e
 armazenarem compostos secundários responsáveis, muitas vezes, pelas
 propriedades medicinais da planta. Apesar da importância de C. gongylodes, os
 estudos acerca da ocorrência e caracterização dos seus tricomas são escassos.
 O objetivo do presente trabalho foi caracterizar os tricomas ocorrentes nos órgãos
 vegetativos de C. gongylodes. Secções transversais das folhas (pecíolo e
 lâmina), do caule, das raízes adventícias e das gavinhas foram obtidas à mão
 livre com auxílio de lâmina de aço inoxidável. Algumas secções foram clarificadas
 e submetidas à dupla coloração com azul de astra 0,3% e fucsina básica 0,1%,
 outras foram submetidas à hematoxilina férrica de Heidenhain e ao reagente
 cloreto férrico. Os tricomas tectores, observados nas folhas e no caule, são
 unisseriados e formados por 1, 2, 3 ou 4 células. O tricoma glandular, observado
 nas folhas, no caule e em menor quantidade nas gavinhas, é unicelular. As
 células que o circundam localizam-se acima das demais células epidérmicas e
 são organizadas de maneira radiada em vista frontal. Não foi observado espaço
 subcuticular, mas o teste histoquímico com cloreto férrico foi positivo, indicando a
 presença de compostos fenólicos e confirmando a atividade secretora. No 1º
 entrenó, os tricomas glandulares foram observados em diferentes estádios de
 diferenciação. Nas raízes adventícias não foram observados tricomas.
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