
COLÉTERES ESTIPULARES EM TOCOYENA BULLATA
 (VELL.) MART. (RUBIACEAE) (1)

 Co-autores: MAURA DA CUNHA (3) e CLAUDIA FRANCA BARROS (2)
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

Coléteres são estruturas secretoras presentes em aproximadamente 60 famílias
 de Angiospermae, com presença marcante na superfície adaxial das estípulas de
 Rubiaceae. São constituídos por um eixo central parenquimático e epiderme
 secretora em paliçada. A origem dessa estrutura ainda é controversa alguns
 estudos sugerem coléteres como projeções da epiderme ou ainda possuindo
 origem mista. Outro assunto discutido na literatura dessas estruturas é o
 mecanismo de passagem de moléculas pela parede periclinal externa das células
 secretoras como o rompimento da cutícula. O objetivo desse trabalho foi
 descrever a anatomia e ultraestrutura dos coléteres de T. bullata durante o
 processo secretor bem como descrever a passagem de moléculas pela parede
 periclinal externa das células secretoras. Para tanto, ápices caulinares foram
 coletados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e processados de acordo com
 técnicas usuais de microscopia óptica e eletrônica de varredura e transmissão.
 Os coléteres, ancorados à base da estípula, são do tipo cilindriforme constituídos
 por um eixo central parenquimático e epiderme secretora em paliçada São
 estruturas de origem mista, iniciando seu desenvolvimento como pequenas da
 epiderme com células indiferenciadas. Durante o processo secretor foi possível
 observar mudanças na estrutura dos coléteres, como retração do citoplasma e
 morte do protoplasto. As mudanças também foram notadas no nível
 ultraestrutural durante o desenvolvimento dos coléteres como a vacuolização e
 retação do citoplasma. A secreção passa pela parede periclinal externa e se
 acumula na cutícula propriamente dita provocando distensão e posterior
 rompimento, especialmente na região apical da estrutura secretora. Com os
 dados obtidos foi possível concluir que os coléteres de T. bullata passam por
 mudanças estruturais durante o processo secretor e que a passagem de
 moléculas pela parede externa se dá pela ruptura da cutícula.
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