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RESUMO

 

Croton splendidus (seção Lamprocroton) apresenta folhas com inúmeros tricomas.
 Na face abaxial são do tipo lepidoto e na adaxial estrelado. Os lepidotos são
 semelhantes aos de C. erythroxyloides (seção Lamprocroton) que se originam da
 protoderme e meristema fundamental, correspondendo a emergências
 escamiformes. Neste trabalho foram caracterizados os tricomas estrelados da
 face adaxial de C. splendidus. Parte das amostras foi coletada em plantas de
 Campos de Altitude (fixadas) e parte de material herborizado e processadas
 conforme metodologia usual. Os tricomas estrelados são emergências, pois se
 originam da protoderme e do meristema fundamental. Um grupo de células da
 protoderme se destaca pelas divisões anticlinais intensas, formando uma
 protuberância. A célula central da protuberância é mais volumosa e as adjacentes
 se dividem anticlinalmente, circundando a célula central. A célula central se
 alonga e se projeta para fora da superfície, destacando-se das demais da
 protuberância, sendo a sua porção apical afilada. As células que circundam a
 célula central também se alongam e se projetam para fora da superfície,
 originando o tricoma estrelado com braços laterais mais curtos que o central.
 Concomitantemente, algumas das células adjacentes e as células do meristema
 fundamental sofrem divisões periclinais, originando o pedúnculo multisseriado do
 tricoma estrelado. No centr o do pedúnculo as células se alongam e se
 diferenciam em esclereides. Os esclereides crescem em direção aos feixes
 vasculares ou atravessam o mesofilo, permitindo a conexão dos tricomas
 estrelados aos tecidos vasculares ou aos tricomas lepitodos da face abaxial. Ao
 final do processo, a célula central e as adjacentes são mortas e apresentam
 paredes espessas e lignificadas apenas na porção basal. As emergências do tipo
 estrelado de C. splendidus apresentam estrutura complexa e parecem estar
 envolvidas com a absorção de água e nutrientes pela folha, importante adaptação
 aos ambientes xéricos.
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