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Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC., tem ampla distribuição no Brasil, pertence ao
gênero neotropical Condylocarpon, tribo Alyxieae G. Don.. Estudos filogenéticos indicam
que Alyxieae é uma das tribos mais derivadas em Rauvolfioideae, apesar da simplicidade
estrutural de suas flores. O objetivo deste estudo é analisar a estrutura floral de C. isthmicum e
verificar diferenças estruturais entre os estágios de desenvolvimento da flor, contribuindo para
melhor entendimento da estrutura floral de Apocynaceae. Para isso, inflorescências de C.
isthmicum foram coletadas, posteriormente fixadas em FAA, incluídas em parafina, e coradas
com safranina e azul de Astra. Três estágios foram analisados: botão I, botão II em pré-antese
e flor em antese, além de partes da inflorescência para observação de bractéolas e pedicelo. A
inflorescência é do tipo tirso e apresenta coléteres na axila das bractéolas. O ápice das
bractéolas possui uma epiderme secretora, localizada principalmente na face adaxial. As
flores apresentam estames posicionados acima da cabeça do estilete, anteras não
especializadas, não lignificadas, não adnatas à cabeça do estilete, completamente férteis;
cabeça do estilete globulosa, indiferenciada, e uniformemente recoberta por tricomas
secretores; ovário bicarpelar, bilocular, semi-ínfero, hemissincárpico e epiderme da placenta
diferenciada. A região basal do ovário é abaulada, com estômatos e as células da epiderme e
do córtex com conteúdo citoplasmático denso. A cabeça do estilete encontra-se em estágio
secretor apenas no botão II. Os grãos de pólen são liberados em tétrades no botão II e se
apresentam aglomerados sobre a cabeça do estilete na flor em antese. (CNPq) secretores;
ovário bicarpelar, bilocular, semi-ínfero, hemissincárpico e epiderme da placenta
diferenciada. A região basal do ovário é abaulada, com estômatos e as células da epiderme e
do córtex com conteúdo citoplasmático denso. A cabeça do estilete encontra-se em estágio
secretor apenas no botão II. abaulada, com estômatos e as células da epiderme e do córtex
com conteúdo citoplasmático denso. A cabeça do estilete encontra-se em estágio secretor
apenas no botão II
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