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A família Malpighiaceae apresenta ampla distribuição na região Neotropical, onde as espécies
exibem morfologia floral bem conservada. A polinização de tais espécies é realizada por
abelhas coletoras de óleo não volátil, produzido pelos elaióforos. Burdachia prismatocarpa A.
Juss. é uma espécie neotropical endêmica de áreas alagáveis amazônicas. As flores nesta
espécie possuem um par de elaióforos por sépala e estruturas glandulares na margem da pétala
posterior. O trabalho tem como objetivo analisar aspectos da macro e micromorfologia floral
e medir o rendimento dos óleos florais em B. prismatocarpa. As coletas foram realizadas no
Lago de Serpa, AM 010, Município de Itacoatiara, AM. Foram coletadas inflorescências de
cinco indivíduos e fixadas em FAA. Para o estudo morfológico, as estruturas glandulares
foram observadas e medidas no estereomicroscópio. No estudo micromorfológico foram
obtidos cortes transversais e longitudinais dos elaióforos. Após coloração em fucsina básica,
foram confeccionadas lâminas semi-permanentes para observação em M.O. Os dados macro e
micromorfológicos foram descritos de acordo com as terminologias usuais. Os resultados
parciais do estudo macromorfológico reuniram dados florais biométricos e estruturais da
espécie. O elaióforo possui coloração rósea e comprimento de 1,9-2,1 mm, largura da porção
superior de 0,9-1,3 mm e da porção inferior de 0,1-0,8 mm. A pétala posterior apresenta
coloração amarela-esverdeada, comprimento da unha de 2,5-3 mm, comprimento do
limbo de 3-4 mm e largura de 2,5-3,8 mm, ovado, achatado ou distalmente reflexo,
apresentando de 3-6 pares de grandes glândulas estipitadas na base do limbo e glândulas
sésseis distribuídas distalmente, em geral, ocupando todo o ápice. Os resultados parciais
do estudo micromorfológico do elaióforo revelaram a presença de uma grossa cutícula
recobrindo a epiderme, que é composta por células em paliçadas. O padrão observado revela
que o elaióforo é epidermal, como observado em demais espécies da família. Para obtenção
dos resultados finais será realizada a segunda coleta destinada ao estudo micromorfológico da
pétala posterior, bem como extração e rendimento dos óleos florais. Ao final do trabalho
espera-se reunir dados morfológicos florais relevantes para estudos taxonômicos e
filogenéticos do grupo. (PIBIC-UFAM)
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