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Cannabaceae inclui plantas muito conhecidas, em especial pela presença de 
canabinoides, substâncias alucinógenas bastante estudadas em Cannabis sativa L. e 
produzidas em tricomas secretores e laticíferos. Pouca atenção tem sido dada aos 
tricomas secretores encontrados em espécies de outros gêneros desta família, como 
por exemplo, Celtis e Trema, os mais numerosos em espécies. Tal fato provavelmente 
se deve ao antigo posicionamento destes táxons em Ulmaceae e sua transferência 
recente para Cannabaceae. Assim, o objetivo deste trabalho é estudar a distribuição, a 
morfologia e o exsudato dos tricomas secretores encontrados em Celtis pubescens 
(Kunth.) Spreng. e Trema micrantha (L.) Blume, duas espécies brasileiras de 
Cannabaceae. Os dados obtidos foram comparados àqueles já existentes para 
Cannabis sativa e Humulus lupulus L. Amostras de caules jovens, folhas e flores das 
duas espécies foram coletadas, fixadas e processadas para análises de superfície 
(microscopia eletrônica de varredura) e histológicas (microscopia de luz). Foram 
encontrados dois tipos de tricomas secretores em Celtis pubescens e outros dois tipos 
em Trema micrantha.Todos os tipos são cuticularizados. Os tricomas de C. pubescens 
podem apresentar pedúnculo ereto ou curvo, unisseriado ou bisseriado; a cabeça pode 
ser uni ou pluricelular. Os tricomas de T. micrantha são curvos, possuem pedúnculo 
bisseriado e cabeça bi ou pluricelular. Os tricomas de C. pubescens e T. micrantha 
estão presentes no caule, pecíolo, na lâmina foliar, em ambas as faces, predominando 
na face abaxial e na nervura central, na face abaxial das sépalas e no pedicelo. Os 
órgãos de T. micrantha são mais pilosos que os de C. pubescens. Os testes 
histoquímicos revelaram que o exudato é composto de substâncias lipofílicas voláteis. 
Celtis pubescens, Trema micrantha, Cannabis sativa e Humulus lupulus 
compartilham a presença de tricomas secretores distribuídos por todo o corpo da 
planta (vegetativo e reprodutivo). No entanto, a morfologia destes tricomas não é 
similar entre as espécies e, portanto, não pode ser utilizada como marcador 
taxonômico para a família. (Capes, FAPESP). 
 
 
Palavras-chave: anatomia, Cannabis sativa, estruturas secretoras, exsudato, Humulus 
lupulus. 

mailto:isabelnmenegatti1@outlook.com

