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Estruturas secretoras são bastante diversificadas em leguminosas, podendo representar 
sítios de importância ecológica, econômica e taxonômica. Em espécies de Eriosema 
(DC.) Desv., a presença de tricomas de base bulbosa e glândulas vesiculares é 
relatada em folhas; entretanto, pouco se sabe sobre as estruturas secretoras no caule 
dessas espécies. Nosso objetivo foi analisar a morfologia e histoquímica das 
estruturas secretoras externas e internas no caule de Eriosema campestre var. 
campestre. Cinco indivíduos foram coletados em remanescentes de Cerrado s.l. em 
Campo Grande (MS). Amostras caulinares foram retiradas a 8 cm abaixo do ápice. O 
material foi processado segundo técnicas usuais em anatomia e histoquímica vegetal e 
microscopia eletrônica de varredura. Seis morfotipos de tricomas glandulares foram 
encontrados. Tipo I: pedestal bicelular; porção basal bulbosa com 8-12 células, 
pedúnculo alongado com 5-7 células, 1célula colar estreita e cabeça secretora 
unicelular pequena e arredondada; Tipo II: base unicelular, pedúnculo curto com 3-4 
células, e cabeça glandular globosa com 6-8 células; Tipo III: base unicelular, 
pedúnculo curto bicelular, célula colar achatada e cabeça secretora bicelular ovalada; 
Tipo IV: base unicelular, peduncular unicelular curto, cabeça secretora multisseriada 
com 6-7 células alargadas e formato de ampola; Tipo V: base unicelular, pedúnculo 
curto com 2 células alargadas e cabeça secretora ovalada com 4 células; Tipo VI: base 
unicelular, pedúnculo bicelular curto, 1 célula colar estreita e cabeça secretora 
unicelular volumosa e ovalada. Idioblastos foram encontrados na medula (IM) e no 
córtex (IC) caulinar. Lipídios totais foram detectados em IM, IC e nos tricomas II, III, 
IV e V; óleos essenciais e resinas nos tricomas I, III e IV; compostos fenólicos e 
alcaloides em IM e IC; polissacarídeos em IM e tricomas I, II, III e V; pectinas nos 
tricomas II, III, V e VI. Nossos resultados indicam diferenças na composição da 
secreção produzida pelos idioblastos e pelos diferentes morfotipos de tricomas. As 
substâncias produzidas pelos tricomas podem estar relacionadas à defesa das plantas 
contra herbívoros e patógenos, além da proteção contra baixa umidade do ar, 
característica comum do Cerrado. A detecção de diferentes categorias de substâncias 
nos idioblastos sugere sua atuação complementando a ação dos tricomas glandulares 
na interação das plantas com fatores ambientais bióticos e abióticos. (Capes) 
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