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Scutellaria agrestis é uma planta conhecida popularmente por trevo-roxo, apresenta 
amplo uso no tratamento de dores de ouvido, febre, diarreia e pressão alta pelas 
comunidades ribeirinhas do Amazonas. Esta pesquisa se propôs caracterizar 
ontogeneticamente os tricomas (tectores e secretores) presentes na espécie em questão. 
Amostras da folha e do caule foram coletadas de seis indivíduos para o estudo anatômico. 
O estudo ontogenético foi realizado utilizando-se as técnicas usuais para microscopia de 
luz e Microscopia Eletrônica de Varredura. A ontogenia dos tricomas de S. agrestis segue 
o padrão descrito para a família. No ápice caulinar, os primórdios foliares são recobertos 
por tricomas tectores e glandulares. A diferenciação dos tricomas se dá a partir de uma 
única célula protodérmica facilmente distinta das demais por apresentar-se dilatada e 
arredondada. A célula inicial que dará origem aos tricomas secretores difere da inicial 
que formará o tricoma tector por apresentar-se mais densa e menos vacuolizada. Na 
sequência, ocorre a primeira divisão periclinal dando origem a duas células. A célula 
apical continuará a sofrer divisões periclinais sequenciais até que esteja totalmente 
diferenciada em um tricoma tector multicelular e unisseriado. No desenvolvimento do 
tricoma secretor, a célula apical divide-se apenas mais uma vez periclinalmente dando 
origem a uma célula apical e uma subapical. Esta última se diferencia no pedicelo e a 
célula apical formará a cabeça globosa, podendo sofrer de duas a seis divisões anticlinais 
dando origem a cabeça multisseriada do tricoma secretor. As estruturas secretoras com 
quatro células apicais compõe o tipo capitado e com cinco a doze células secretoras 
apicais compõe o tipo peltado. O tricoma capitado apresenta uma ou duas células 
epidérmicas basais (pé), pedicelo unicelular e cerca de quatro células secretoras 
compondo a cabeça. O tricoma peltado possui de uma a quatro células basais (pé), o 
pedicelo unicelular e a cabeça secretora com cinco a doze células apicais. Em ambos os 
tricomas, a cutícula encontra-se distendida armazenando no espaço subcuticular, o 
composto sintetizado pelas células apicais. Estes resultados subsidiam estudos 
taxonômicos da família em questão. (CAPES, CNPq) 
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