
ESTRUTURA ANATÔMICA DE DOMÁCIAS FOLIARES EM
 COMBRETUM HILARIANUM D. DIETR.

 (COMBRETACEAE).

 Co-autores: SANDRA MARIA ALVARENGA GOMES , CLÁUDIA HELENA
 CYSNEIROS MATOS DE OLIVEIRA , ANDRÉ LAURÊNIO DE MELO , CARLOS
 ROMERO FERREIRA DE OLIVEIRA e TACIANA KEILA DOS ANJOS RAMALHO
 
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

ESTRUTURA ANATÔMICA DE DOMÁCIAS FOLIARES EM Combretum
 hilarianum D. Dietr. (COMBRETACEAE). (1)

 

 Sandra Maria Alvarenga GOMES (2)

Cláudia Helena Cysneiros Matos de OLIVEIRA (3)

André Laurênio de MELO (3)

Carlos Romero Ferreira de OLIVEIRA (3)

Taciana Keila dos Anjos RAMALHO (3)

 

Domácias são adaptações das plantas onde se alojam animais que estão a
 serviço do vegetal. O benefício de uma planta ter domácias é a habilidade de
 adquirir "guarda-costas" para protegê-las de herbívoros que lhes causam injúrias;
 ao passo que os predadores têm a vantagem de utilizar o abrigo proporcionado
 por essas estruturas. Dentre os ácaros residentes em domácias destacam-se os
 predadores Phytoseiidae e Stigmaeidae, cujas espécies são utilizadas em
 programas de controle biológico de pragas em culturas agrícolas. O objetivo
 deste trabalho foi caracterizar a estrutura anatômica da domácia foliar de
 Combretum hilarianum D. Dietr., visando auxiliar o estudo das interações entre
 ácaros predadores e plantas de Caatinga que possuem domácias. O material foi
 obtido a partir de coletas em áreas de Caatinga no município de Serra Talhada,
 Pernambuco. Foram analisadas folhas completamente expandidas de C.
 hilarianum. As amostras foram fixadas em álcool 70o, seccionadas à mão livre,
 coradas com fucsina e azul de astra e montadas em gelatina glicerinada. Foram
 realizados cortes transversais do limbo e clarificação da lâmina foliar, na região
 das domácias; além da dissociação das epidermes. As domácias de C. hilarianum
 consistem em tufos de tricomas localizados na face abaxial da folha no ângulo
 entre a nervura mediana e as nervuras de primeira ordem. A epiderme foliar da
 região das domácias é unisseriada, com células fundamentais de formato tabular,
 e presença de estômatos e tricomas tectores. Estes tricomas são unicelulares,
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 longos, com extremidade afilada e parede espessa. A base dos tricomas
 apresenta parede e conteúdo de coloração ferrugínea e se cora, algumas vezes,
 pela fucsina indicando provável presença de compostos fenólicos. Estes
 resultados, em conjunto com a descrição anatômica das domácias foliares das
 demais espécies que estão sendo investigadas, contribuirão no entendimento da
 interação entre ácaros predadores e plantas de Caatinga portadoras de
 domácias.
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