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Nectários pós-florais (NPFs) são estruturas definidas como glândulas que ocorrem em órgãos
reprodutivos e que apresentam-se funcionais após a abscisão da corola, produzindo secreção
na qual predominam açúcares. Do ponto de vista funcional os NPFs mostram-se semelhantes
aos nectários extraflorais, ambos relacionados à proteção contra herbívoros. Este trabalho tem
por objetivos relatar a ocorrência de nectários pós-florais em frutos de Erythrina speciosa
Andrews e destacar aspectos estruturais e funcionais destas estruturas, as quais são incomuns
em frutos de Fabaceae. Amostras de botões florais, flores em antese e frutos em vários
estágios de desenvolvimento foram coletadas, fixadas e processadas por métodos usuais para
a realização de estudos em microscopia de luz e eletrônica de varredura e transmissão.
Observou-se que os NPFs estão distribuídos aleatoriamente pelo exocarpo e consistem de
pequenos tricomas hialinos, os quais são imperceptíveis a olho nu. Os NPFs são claviformes,
consistindo de uma célula basal, uma célula peduncular e uma pequena cabeça secretora
formada por seis a oito células. A célula basal apresenta paredes anticlinais espessas e
impregnadas por substâncias de natureza lipídica; sendo o protoplasto similar ao das demais
células epidérmicas, de vacuoma amplo e conteúdo fenólico. A célula do pedúnculo apresenta
a parede basal e as anticlinais espessas e impregnadas por substâncias lipídicas, o protoplasto
distingue-se da célula basal por apresentar núcleo evidente, citoplasma denso, alta população
de mitocôndrias e retículo endoplasmático desenvolvido. A conexão entre a célula do
pedúnculo e a porção secretora é feita por plasmodesmos, os quais não foram observados em
direção à célula basal. Na porção secretora as células apresentam citoplasma denso, núcleo
conspícuo e alta população de organelas, com predomínio de mitocôndrias, retículo
endoplasmático rugoso, plastídios, dictiossomos e ribosomos livres. Em nectários funcionais
observou-se, nos espaços periplasmáticos das células secretoras, acúmulo de material amorfo
que sugere resíduos de secreção. Em toda a porção secretora as células apresentam amplo
espaço subcuticular. A fase secretora destes nectários inicia-se logo após a antese e estende-se
até próximo à maturação do fruto. A presença de formigas forrageando nestes nectários
sugere a atuação dos mesmos na mediação das relações simbióticas que levam a redução de
herbivoria dos frutos. (Apoio: CNPq)
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