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Bignoniaceae é um importante componente da flora do cerrado. Normalmente, suas flores
apresentam disco nectarífero conspícuo e tricomas secretores diversos. Apesar da importância das
estruturas secretoras em órgãos reprodutivos de Bignoniaceae ter sido ressaltada em muitos
trabalhos, estudos sobre essas glândulas são escassos. Pesquisas sobre estruturas secretoras florais
subsidiam análises de estrutura de comunidades e tem fornecido informações essenciais para
estudos de mecanismos de atração e defesa nas interações planta-animal. Dentre as bignoniáceas
comuns em cerrado estão Zeyheria montana Mart., Jacaranda oxyphylla Cham. e Adenocalymma
peregrina (Miers) L. G. Lohmann, cuja morfologia das estruturas secretoras florais é relatada no
presente trabalho. Amostras de flores em diferentes fases de desenvolvimento foram fixadas em
glutaraldeído e processadas segundo técnicas usuais para estudos em microscopia eletrônica de
varredura. Z. montana apresenta disco rudimentar e aparentemente não funcional, tricomas
capitados localizados na base da corola e tricomas peltados distribuídos em toda flor de forma
esparsa e concentrados na base do ovário. J. oxyphylla e A. peregrina possuem disco nectarífero
conspícuo na base do gineceu, além de tricomas secretores diversos. Em J. oxyphylla são
observados tricomas capitados, com morfologia e localização distintas, distribuídos no cálice,
corola e estaminódio além de tricomas peltados, localizados na superfície do ovário. Em A.
peregrina ocorrem coléteres e tricomas peltados, ambos distribuídos no cálice e corola. Embora
diferentes estruturas morfológicas estejam envolvidas na secreção do néctar, as três espécies
apresentam este recurso como importante fonte de atração primária para os beija-flores e diversos
grupos de abelhas que visitam suas flores, participando da manutenção dessas interações. Além de
nectários, verificou-se grande diversidade morfológica de tricomas secretores nas flores das três
espécies, sendo a maioria deles exclusiva. (CNPq)
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