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O gênero Serjania Mill. faz parte da família das Sapindaceae que é representada por cerca de
150 gêneros e 2000 espécies. Serjania pernambucencis é citada em literatura como planta
encontrada na caatinga do Brasil e em florestas de diversos países. Embora considerada por
apicultores e meliponicultores importante como fonte de recursos tróficos para as abelhas, não
há registro de informações sobre a anatomia floral desta espécie. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar anatomicamente as glândulas florais de Serjania pernambucencis, considerando a
importância das espécies de Serjania para a atividade apícola/meliponícola. O material de
estudo foi coletado na fazenda Jequitibá, município de Mundo Novo, Bahia e os materiais
testemunhas estão depositados no Herbário Universidade Estadual de Feira de Santana
(HUEFS). Para o estudo foram selecionados botões florais em diferentes estádios de
desenvolvimento flores adultas. O material foi fixado em FAA por 24 horas, submetido à
vácuo em dessecador e estocado em etanol 70%. Amostras foram desidratadas em série
butílica e incluídas em parafina histológica. Os cortes seriados transversais e longitudinais
com espessura de aproximadamente 12-15 µm foram realizados com uso do micrótomo Leica
RM2245, e corados com safranina alcoólica 0,5% e azul de astra 1% e as lâminas montadas
com resina sintética. Após a observação e análise do laminário, as fotomicrografias foram
obtidas em microscópio Olympus BX 51 acoplado a câmera digital Olympus E330. As flores
de S. pernambucensis apresentam seis tipos de estruturas secretoras: idioblastos que estão
presentes em todas as peças florais; epiderme e hipoderme secretora nas sépalas, pétalas,
estaminódios e filetes da antera; laticíferos articulados não anastomosados; tricomas
multicelulares, uniseriados ocorrem nas pétalas; os nectários são em número de quatro em
forma de discos situados acima do receptáculo. O conteúdo dos idioblastos, epiderme e
hipoderme secretora cora-se fortemente pela safranina sugerindo que tais estruturas secretam
compostos fenólicos. Apesar de não terem sido realizados teste para identificar a secreção
dessas estruturas acredita-se que elas podem estar relacionadas com o processo de
polinização, desempenhando papel importante na atração dos polinizados, visto que um forte
aroma adocicado é percebido durante a abertura da flor.
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