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RESUMO 
Objetivando analisar os tricomas do caule e do eixo da inflorecência de Mimosa L. (Fabaceae – 
Mimosoideae), com vistas à taxonomia do gênero, 14 espécies e uma variedade, ocorrentes na planície de 
inundação do alto rio Paraná, região Oeste do estado do Paraná, Brasil, foram investigadas sob microscopia 
de luz e eletrônica de varredura. A maioria das espécies investigadas apresenta tricomas não glandulares 
não ramificados no caule e no eixo da inflorescência, dos subtipos cônico, cilíndrico e plano, mas também 
foram observados tricomas não glandulares ramificados dos subtipos: plumose e barbellate, e glandulares 
dos subtipos: stalked e clavate. Das espécies analisadas, sete apresentaram três tipos de tricomas, sete 
apenas um e apenas Mimosa somnians não os apresentou. Foram observadas projeções na superfície dos 
tricomas com aspecto verrucosa em linhas laterias e diagonais e outras com forma arredondada. Quanto ao 
comprimento, os tricomas não glandulares foram distribuídos nas classes: curto, médio, longo e muito 
longo. A segregação das Mimosa é totalmente apoiada por evidências da morfologia do tricoma associadas 
aos caracteres de ornamentação da superfície, densidade e comprimento dos tricomas. 
 
Palavra-chave: MEV; ornamentação da superfície; tamanho do tricoma; tricoma glandular; tricoma não 
glandular. 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

Tricomas foram classicamente empregados para propósitos sistemáticos em 
angiospermas (METCALFE e CHALK, 1950). Pois, sua morfologia mostrou-se útil para 
elucidar a taxonomia e a filogenia em Fabaceae (Leguminosae). Segundo Silva et. al, 
(2013) a morfologia e densidade de tricomas variam consideravelmente entre as espécies 
de Mimosoideae,  em sua análise detalhada  de 35 espécies do gênero Mimosa L. indicou 
que a morfologia do tricoma oferece um conjunto de caracteres que podem ser usados 
para diferenciar espécies e grupos de espécies em combinação com outros caracteres. 

Desta forma, Mimosa é considerado o segundo maior gênero do clado 
Mimosoideae (BARNEBY, 1991; SIMON et. al, 2011),  e possui distribuição neotropical e 
está bem representado no Brasil, com 358 espécies, das quais 265 são endêmicas (BFG, 
2015). Com isso, o estudo do gênero Mimosa é de grande relevância¸ por apresentar 
muitos problemas taxonômicos a serem resolvidos¸ pois é o gênero que tem mais 
diversidade do que qualquer outro dentro de Mimosoideae (BARNEBY, 1991). 
 A importância da morfologia do tricoma na taxonomia de Mimosa tem sido 
enfatizada por Santos-Silva et. al, (2013), que relatam a dificuldade de identificar algumas 
espécies desse gênero e a incerteza sobre as afinidades taxonômicas de algumas 
seções. Desse modo, o objetivo principal deste trabalho foi relacionar a morfologia dos 
tricomas com a taxonômia de espécies do gênero Mimosa. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Amostras de caules e eixos de inflorescência  de 14 espécies e uma variedade do 
gênero Mimosa foram obtidas em coletas próprias realizadas na planície de inundação do 
alto rio Paraná, região Oeste do estado do Paraná, Brasil, nos meses de novembro de 
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2016, abril e julho de 2017, bem como de exsicatas depositadas nos herbários HUEM e 
HNUP, também advindas da mesma planície de inundação (Tabela 1).  
 
Tabela 1 - Espécies de Mimosa coletadas na planície de inundação do Alto Rio Paraná. 

Registro 
HUEM 

Registro 
HNUP 

 
Species 

26690 2759 Mimosa adenocarpaBenth. 
22091 11142 Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 

- 15276 Mimosa candollei R. Grether 
26687 2762 Mimosa debilisHumb. &Bonpl. exWilld. 
31121 - Mimosa invisa Mart. exColla 
14909 7180 Mimosa paludosaBenth. 
31265 - Mimosa pigra L. var. pigra 
15307 7926 Mimosa roseoalba Sav.-Cout. & G.P. Lewis 
14857 - Mimosa sensibilis var. urucumensisBarneby 
34610 - Mimosa sensitiva L. 
17783 8910 Mimosa somniansHumb. &Bonpl. exWilld. 

- 17346 Mimosa velloziana Mart. 
31128 - Mimosaaff. xanthocentra Mart. 
31120 - Mimosa xanthocentra var. mansii (Mart.) Barneby 
31268 - Mimosa xanthocentra var. subsericea (Benth.) Barneby 

Fonte: o autor, 2019. 

 
Microscópio eletrônico de varredura (SEM) - Os tricomas de segmentos da 

epiderme do caule e do pedúnculo da inflorescência, foram fixados em fita dupla face de 
carbono, sobre stubs de alumínio. Após secagem em estufa a 40oC, as amostras foram 
metalizadas superficialmente com ouro em aparelho Bal-Tec 5CD050 sputter coater, e 
analisados em microscópio eletrônico de varredura FEI-Quanta 250 (15kV). 

Microscópio de luz - Tricomas foram coletados dos caules e eixo da 
inflorescência,foram hidratados em água destilada, enxaguados com água, expostos ao 
Sudam IV glicerinado por 15 minutos e montados em lâminas com gelatina glicerinada 
(KRAUS e ARDUIN, 1997). Fotografias de microscopia de luz foram tiradas na câmera 
digital Leica ICC50 e, posteriormente, processadas usando o software LAS 50. 

Após mensurados quanto ao comprimento, os tricomas não glandulares foram 
distribuídos nas classes: curto (comprimento máximo de 150 μm), médio (entre 150 a 350 
μm), longo (entre 350 e 550 μm) e muito longo (acima de 550 μm). 

Terminologia tricomas - A terminologia empregada aqui segue o trabalho de 
Santos-Silva et. al, (2013). 

Identificação das espécies - As espécies de Mimosa foram identificadas e/ou 
confirmadas pela especialista Fernanda Schmidt Silveira. 
 
3 RESULTADOS 
 

Tipos de tricomas das 14 espécies e uma variedade investigadas do gênero 
Mimosa são mostrados na Tabela 2. Ao contrário de Mimosa somnians, todas as espécies 
têm caules e / ou eixo da inflorescência pubescentes. Os tricomas são glandular¸ tricomas 
não glandulares e ramificados e não glandulares não ramificados. Os tricomas 
glandulares são clavados (base larga, pedúnculo longo e cabeça longa), e ocorrem 
apenas em Mimosa paludosa. O glandular espreitado ocorre em Mimosa adenocarpa, e 
consiste em base ampla, pedúnculo longo e cabeça cupuliforme achatada. Os tricomas 
não glandulares ramificados são encontrados na espécie Mimosa pigra var. pigra e 
Mimosa roseoalba. Nas primeiras espécies, os tricomas não glandulares são barbelados, 
de base ampla, e possuem pedúnculo delgado com muitos ramos curtos unicelulares, 
enquanto que as espécies posteriores possuem tricomas plumosos, que são retos e 
densamente ramificados. A maioria das espécies tem tricomas não glandulares não 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

ramificados que podem ser cônicos, cilíndricos e planos. O tipo cônico tem base larga e 
ápice afilado, e é longo. O tipo cilíndrico é unisseriado com ápice agudo, podendo ser 
curto ou longo. O tipo plano é semelhante ao cilíndrico, mas tem a mesma largura. 
 
Tabela 2 – Tipos de tricomas de espécies Mimosa coletados na planície de inundação do Alto Rio 
Paraná. 

 
Espécies 

Tricoma 
glandular 

Tricoma não 
glandular 
ramificado  

Tricoma não 
glandular não 

ramificado 

Ocorrência (caule e ou 
eixo da inflorescência) 

M. adenocarpa stalked ausente cilíndrico   
plano 

caule/ eixo da inflorescência 

M. bimucronata ausente ausente cilíndrico  
plano 

caule/ eixo da inflorescência 

M. candollei ausente ausente cilíndrico  
plano 

caule 
 

M. debilis ausente ausente cônico 
cilíndrico  
plano 

caule/ eixo da inflorescência 
caule/ eixo da inflorescência 

M. invisa ausente ausente cilíndrico  
plano 

caule/ eixo da inflorescência 

M. paludosa clavate ausente cônico caule/ eixo da inflorescência 

M. pigra var. pigra ausente barbellate cilíndrico  
plano 

caule/ eixo da inflorescência 

M.roseoalba ausente plumose ausente caule/ eixo da inflorescência 

M. sensibilis var. urucumensis ausente ausente cilíndrico caule 

M. sensitiva ausente ausente cônico caule/ eixo da inflorescência 

M. somnians ausente ausente ausente - 

M. velloziana ausente ausente cônico caule/ eixo da inflorescência 

M. aff. xanthocentra ausente ausente cônico 
cilíndrico  
plano 

caule/ eixo da inflorescência 
caule/ eixo da inflorescência 

M. xanthocentra var. mansii ausente ausente cônico 
cilíndrico   
plano 

caule/ eixo da inflorescência 
caule/ eixo da inflorescência 

M. xanthocentra var. 
subsericea 

ausente ausente cônico 
cilíndrico  
plano 

caule/ eixo da inflorescência 
caule/ eixo da inflorescência 

 

A maioria das espécies investigadas de Mimosa tem os tricomas não glandulares 
não ramificados no caule e no eixo da inflorescência. Este tipo de tricoma é considerado o 
mais frequente em Mimosa (SANTOS-SILVA et. al, 2013; GROHAR et. al, 2016). 
Registramos dois tipos de tricomas glandulares que foram vistos apenas em Mimosa 
adenocarpa e Mimosa paludosa.  

Porém, a espécie de M. bimucronata analisada neste trabalho apresenta apenas 
um tipo de tricoma, e não glandular, divergindo com os resultados encontrados por 
(Santos-Silva et al. 2013). Também, na espécie M. somnians, houve ausência de 
tricomas, mas segundo a flora de São Paulo (2016) a espécie pode apresentar-se com 
ramos inermes, glabros, estrigosos ou híspidos com tricomas smples entremeados ou não 
por tricomas glandulares estipitados. 

O tricoma não glandular ramificado e barbelado foi encontrado em Mimosa pigra 
var. pigra. Este tipo de tricoma é considerado incomum dentro da Mimosa (SANTOS-
SILVA et. al, 2013; GROHAR et. al, (2016) relataram um basicamente barbellate trichome 
em Mimosa diversipila var. subglabriseta que é ramificado apenas no terço basal. Já o 
não glandular plumose ramificado, visto em Mimosa roseoalba, difere em detalhes do tipo 
barbellate. Segundo Santos-Silva et. al, (2013) os barbellate trichomes apresentam maior 
número de ramos curtos (mais de 50) inseridos em diferentes níveis no eixo da 
inflorescência, enquanto os plumosos possuem até 26 ramos longos, divergindo 
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radialmente de um único ponto ou inseridos em diferentes níveis no eixo da 
inflorescência. 

Os tricomas glandulares dos tipos stalked e clavate, pertencentes a Mimosa 
adenocarpa e Mimosa paludosa, são exclusivos entre as 14 espécies e uma variedade 
analisadas. Mimosa pigra var. pigra e Mimosa roseoalba podem ser separadas de outras 
espécies pela presença de tricomas não-glandulares ramificados, os tipos barbellate e 
plumose, respectivamente. Mimosa somnians é glabro ou glabrescente. Todas as outras 
10 espécies exibem tricomas não glandulares não ramificados, mas podem ser 
segregadas por outros caracteres, como ornamentação na superfície, densidade e 
tamanho do tricoma. Por exemplo, Mimosa candollei, Mimosa debilis e Mimosa invisa têm 
pubescência esparsa e tricomas não glandulares não ramificados, mas diferem por tipo de 
tricoma (cônico, cilíndrico e plano), presença de ornamentação da superfície (superfície 
em forma de verrucosa ou projeções arredondadas) e comprimento de tricoma. 

 
4  CONCLUSÃO 
 

Pode-se afirmar que a segregação das 15 espécies estudadas de Mimosa é 
totalmente apoiada por evidências da morfologia do tricoma associadas aos caracteres de 
ornamentação da superfície, densidade e comprimento dos tricomas. 
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