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As espécies de Verbenaceae destacam-se pela presença de tricomas glandulares, responsáveis 

pela produção de óleos essenciais,1,2 que conferem à Lippia origanoides Kunth potencial 

aromático e medicinal.3 O cultivo in vitro é uma boa alternativa para a produção em larga escala 

de matéria-prima vegetal com excelência. O objetivo deste trabalho é caracterizar e comparar os 

morfotipos de tricomas glandulares em L. origanoides sob às condições de cultivo in vitro e ex 

vitro. Para tal, folhas foram coletadas e observadas em microscopia de luz e eletrônica de 

varredura. Nas duas condições as folhas apresentam epiderme simples, mesofilo dorsiventral e 

nervuras com feixe vascular colateral. As folhas do cultivo in vitro são anfiestomáticas, com 

abundância de estômatos abertos, enquanto as ex vitro são anfi-hipoestomáticas, com prevalência 

de estômatos fechados na face abaxial. Os tricomas glandulares estão distribuídos em ambas as 

faces da epiderme foliar. Foram observados cinco morfotipos: morfotipo I caracterizado por 

conter uma cabeça unicelular arredondada ou levemente achatada no topo, com poros observados 

em alguns tricomas e uma célula de pescoço estreita ligada à célula basal; morfotipo II pela 

presença de cabeça unicelular globosa, célula de pescoço larga e pedúnculo alongado e bicelular; 

morfotipo III pela cabeça bicelular lateralmente achatada, com aparência levemente rugosa, 

célula do pescoço delgada e pedúnculo unicelular largo e reduzido; morfotipo IV pela cabeça 

unicelular esférica com o topo irregular, célula de pescoço estreita e pedúnculo unicelular curto; 

morfotipo V, do tipo seta, com aparência de tricoma tector, mas com possível atividade 

secretora, uma vez que foi observado acúmulo de substâncias tanto na célula central alongada, 

quanto nas células basais ao redor, com ruptura da parede na porção apical da célula central. O 

morfotipo I foi o mais abundante em ambos os cultivos nas duas faces, provavelmente, o 

principal morfotipo responsável pela produção de terpenos. O morfotipo II também foi 

observado nas duas condições de cultivo, com maior frequência nas plantas ex vitro. O morfotipo 

III foi encontrado apenas nas folhas ex vitro, enquanto o morfotipo IV apenas nas in vitro. O 

morfotipo V (seta) foi encontrado nos dois cultivos, geralmente, localizados nas nervuras e nas 

bordas. O estudo detalhado dessas estruturas mostra-se relevante,1 uma vez que os resultados 

encontrados apontam para diferenças significativas entre as plantas nas condições in vitro e ex 

vitro. Dessa forma, o presente trabalho mostra-se promissor e permitirá a ampliação da 

compreensão de estruturas responsáveis pela produção de metabólitos em Lippia origanoides. 
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