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RESUMO

Senna macranthera ocorre no Brasil em diferentes habitats, encontrada de borda de florestas pluviais a
 campos abertos. Através de observações de suas flores em estereomicroscópio, foi visualizada secreção
 pegajosa em estruturas dispostas no receptáculo. Deste modo, este trabalho objetivou caracterizar
 anatômica e funcionalmente as estruturas secretoras presentes no receptáculo floral de S. macranthera.
 Flores em vários estádios de desenvolvimento foram coletadas e processadas para observação em
 microscopia de luz. Testes histoquímicos para detecção de polissacarídeos ácidos, substâncias lipídicas
 e amido foram realizados em seções obtidas de flores frescas. As flores de S. macranthera apresentam
 perianto aberto desde as fases iniciais do desenvolvimento, o que dificulta caracterizar as fases pré-
antese e antese; assim, as flores foram consideradas em antese por ocasião da liberação do pólen. As
 glândulas apresentam desenvolvimento precoce, estando completamente desenvolvidas e em atividade
 secretora nos estádios finais do período pré-antese. Por ocasião da antese, a atividade secretora destas
 estruturas glandulares cessa e observa-se início de necrose. Estas estruturas secretoras são formadas
 por meio de divisões periclinais da protoderme e divisões de células do meristema fundamental em
 planos diversos, o que permite caracterizá-las como emergências. A secreção apresentou resultado
 positivo no teste com vermelho de rutênio, evidenciando presença de polissacarídeos ácidos.
 Considerando a localização, a origem mista e a secreção mucilaginosa, estas estruturas secretoras são
 classificadas como coléteres, representando uma possível proteção das flores em desenvolvimento,
 sobretudo contra a desidratação. A presença de coléteres receptaculares em S. macranthera pode
 constituir um caráter de valor taxonômico, assim, estudos estão sendo conduzidos com outras espécies,
 buscando estruturas similares que possam ser empregadas em estudos filogenéticos.
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