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Glycydendron amazonicum Ducke conhecida como glícia, pau-de-casca-doce e amarelinho é
uma espécie arbórea, da família Euphorbiaceae, de usos múltiplos, na construção pesada,
embarcações e móveis. A espécie é distribuída na América do Sul tropical e ocorre em
abundância na base de extração petrolífera de Urucu em Coari, AM. O trabalho descreveu a
morfologia do fruto, semente e plântula da espécie. Foram utilizadas 100 unidades para a
descrição biométrica e morfológica dos frutos e sementes; na caracterização das fases da
germinação foram utilizadas 100 sementes, colocadas entre areia lavada, em viveiro com 30%
de sombreamento. O fruto é uma drupa angulosa, estenocárpico e amarelo quando maduro;
apresenta em média 29,9mm de comprimento, 21,2mm de diâmetro e 7,5g de peso; exocarpo
delgado, membranoso, amarelo; mesocarpo carnoso, suculento, creme; endocarpo ósseo,
laranjado, formando o pirênio oblongo de superfície ruminada; com 25,7mm de comprimento,
12,6mm de largura, 10,7 de espessura e 1,9g de peso; cicatriz funicular circular, depressa. O
tegumento da semente é delgado, coriáceo, castanho; endosperma contínuo, gelatinoso,
branco; embrião axial com cotilédones elípticos, foliáceos, delgados, esbranquiçado e eixo
hipocótilo-radícula reto, espesso, elíptico com plúmula indiferenciada. A germinação é
regular do tipo fanerocotiledonar epígea, iniciando 35 dias após a semeadura. A plântula
apresenta sistema radicular pivotante com raízes adventícias na base do coleto, este é distinto
por uma leve curvatura; hipocótilo herbáceo, cilíndrico, verde claro, com pêlos
esbranquiçados; cotilédones persistentes com as mesmas características da germinação;
epicótilo herbáceo, cilíndrico, verde claro, com densos pêlos semelhantes aos do hipocótilo;
eofilo um simples, oblongo lanceolado, ápice apiculado, margem inteira, base cuneada,
nervação peninérvea broquidródoma, prefolheação conduplicada, verde; apresenta na base do
pecíolo um par de estipelas falciformes e uma gema axilar; protofilo um, simples, com as
mesmas características do eofilo; filotaxia alterna. (FINEP, CNPq, PETROBRÁS)
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