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 pisonioides Taub. (COMBRETACEAE). (1)

 

 Sandra Maria Alvarenga GOMES (2)

Cláudia Helena Cysneiros Matos de OLIVEIRA (3)

Carlos Romero Ferreira de OLIVEIRA (3)

André Laurênio de MELO (3)

Taciana Keila dos Anjos RAMALHO (3)

 

O termo domácia é aplicado a depressões, bolsas, sacos, ou mesmo a tufos de
 tricomas presentes na face abaxial da folha, nas axilas da nervura principal.
 Estudos têm demonstrado que os ácaros se beneficiam das domácias e que
 estas estruturas afetam sua distribuição, abundância e sobrevivência. Dentre os
 ácaros residentes em domácias destacam-se espécies predadoras utilizadas em
 programas de controle biológico de pragas em diversas culturas agrícolas. O
 objetivo do presente estudo foi caracterizar a estrutura anatômica da domácia
 foliar de Combretum pisonioides Taub., visando fornecer subsídios ao estudo das
 interações entre ácaros predadores e plantas de Caatinga que possuem
 domácias. O material vegetal utilizado foi obtido a partir de coletas em áreas de
 Caatinga no município de Serra Talhada, Pernambuco. Foram analisadas folhas
 completamente expandidas de C. pisonioides. 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. C. pisonioides apresenta domácias do tipo bolso, localizadas na face
 abaxial da folha no ângulo entre a nervura mediana e as nervuras de primeira
 ordem. A epiderme que reveste o interior das domácias é unisseriada, com
 células fundamentais de formato tabular e presença de estômatos e tricomas do
 tipo escamas. Em vista frontal, estas escamas apresentam de 3 a 8 células
 centrais e várias células radiais. As escamas apresentam coloração ferrugínea e
 se coram pela fucsina indicando provável presença de compostos fenólicos. Os
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 dados obtidos, em conjunto com a caracterização 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.

 

Palavras-chave: Combretaceae, domácia foliar, ácaro.

 

 

(1) Financiamento do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq (processo no

 501593/2009-8)

(2) Universidade Federal do Paraná - UFPR, Departamento de Botânica, Setor de
 Ciências Biológicas, Centro Politécnico, Jardim das Américas, Curitiba, PR,
 Brasil. sandragomes@ufpr.br

(3) Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Unidade Acadêmica de
 Serra Talhada, PE, Brasil.

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

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

mailto:sandragomes@ufpr.br



