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1. Introdução1 2

Este gênero é caracterizado por árvore
ou arbusto, com folha trifoliolada
inflorescências em racemo ou pseudo-racemo
com flores fasciculadas, corola vermelha ou
laranja; estames monadelfos ou diadelfos,
anteras elípticas, deiscência longitudinal
ovário estipitado, estigma terminal, fruto do
tipo legume ou folículo, linear-oblongo,
deiscente em uma ou ambas as margens;
mono ou polispérmico (Bertoluzzi et al.
2004).

Lorenzi (2002) relata a importância
deste gênero de plantas por seu uso na
medicina popular brasileira para o tratamento
de doenças que afetam o sistema nervoso,
sendo também empregadas como inseticidas e
veneno para peixes, do seu fruto seco, são
retirados princípios ativos com ação
anestésica local.

Faria et al (2007) demonstraram em
seu trabalho a presença de vários alcalóides
nas flores e folhas desta espécie responsáveis
por atividades tripanosomicida.
Sua importância tem sido registrada também
por seu aspecto ornamental utilizada em ruas
e praças de várias cidades do Oeste do Paraná,
onde tais espécies por suas belas
inflorescências são visitadas na época de
floração, por aves como o beija-flor que se
alimentam de seu néctar.

As espécies deste gênero reproduzem-
se tanto por sementes como por estacas. A
reprodução seminal é obtida colocando-se as
sementes para germinar, logo que colhidas e
sem nenhum tratamento, diretamente em
recipientes individuais contendo substratos
organo-arenosos. As mudas desenvolvem-se
rapidamente, ficando prontas para plantio no
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local definitivo em menos de 4 meses. O
desenvolvimento das plantas no campo
rápido, alcança facilmente 3m aos 2 anos
(Matos 2005).

1.1. Erythrina speciosa Andrews
Esta planta é conhecida popularmente

como, mulungo-do-litoral, eritrina-
candelabro, a espécie tem como
características morfológicas o tronco
aculeado, fruto legume indeiscente ou
tardiamente deiscente, glabro apiculado nas
extremidades, contendo 8-14 sementes
(Lorenzi et al 1998).

A árvore de 3 – 4m de altura, corola
vermelha com flores em racemo terminal é
bastante ornamental quando em flor, podendo
ser empregada no paisagismo em geral, muito
utilizado para formação de cerca viva
defensiva, graças à facilidade com que se
reproduz a partir de estacas. Planta pioneira
de rápido crescimento e adaptada a lugares
muito úmidos, recomendada para plantios
mistos destinados á recomposição de áreas
degradadas de preservação permanente
(Lorenzi 1998). No Brasil a ocorrência desta
espécie se estende desde o estado do Espírito
Santo e Minas Gerais até Santa Catarina, na
floresta pluvial atlântica (Bertoluzzi et al
2004).

Floresce durante os meses de junho a
setembro, com a planta totalmente destituída
da folhagem, os frutos amadurecem entre
outubro e novembro, permanecendo na árvore
por mais alguns meses. Os frutos podem ser
colhidos diretamente da árvore quando
iniciarem a queda espontânea, ou recolhê-los
no chão após a queda (Lorenzi et al 1998).

O objetivo deste trabalho é o de
fornecer dados de aspectos anatômicos da
estrutura reprodutora masculina e feminina,
considerando o emprego de espécies deste
gênero em áreas de arborização urbana no
oeste do Paraná, utilização nas práticas



caseiras da medicina popular e, indústria de
fitoterápicos.

2. Material e Métodos
As amostras do material botânico da

espécie E. speciosa, foram obtidas de
inflorescências coletadas em maio de 2006
Cascavel-Paraná. O exemplar testemunho
está depositado sob o n. de tombo UNOP
4922

Após observação, em microscópio
esteroscópio as inflorescências foram fixadas
em FAA 50, durante 24-48 h e posteriormente
transferidas para álcool 70% (Johansen 1940).
O material selecionado foi emblocado em
parafina, seccionado em micrótomo de
rotação com espessura de 5-7 µm, submetido
ao processo de dupla coloração utilizando
corante azul de astra e safranina (Gerlach
1969), montadas com Permont entre a lâmina
e lamínula. Os registros foram realizados em
microscópio fotográfico.

3. Resultados e Discussão
Nas Angiospermas, o processo de

fecundação marca o início do
desenvolvimento do fruto e semente a partir
do ovário e óvulo respectivamente (Fahn
1985).

A espécie E. speciosa apresenta ovário
unicarpelar (Fig.1, C) estipitado, contendo
vários óvulos campilótropos enfileirados, com
um curto funículo (Fig. 1, A-B). O óvulo
também chamado rudimento seminal com
morfologia campilótropa, apresenta o nucelo
(Fig.1, B) ligeiramente curvado na região
micropilar, porém a micrópila e a chalaza não
são opostas, sendo esta morfologia
característica de representantes das famílias
Capparidaceae, Caryophyllaceae,
Geraniaceae, Apocynaceae, Verbenaceae e
Leguminosae, (Maheswari 1950).

Na espécie em estudo, E. speciosa, o
óvulo é bitegmentado, tendo o tegumento
externo maior número de camadas em relação
ao interno (Fig.1, B). No tegumento externo
foi observado na região micropilar, uma
proliferação no número destas camadas
celulares, indicando uma possível função
desta proliferação no fechamento da micrópila
após a fecundação do óvulo.

Em relação à micrópila, estrutura
formada pelo Endóstoma e Exóstoma que são
canais formados pelo tegumento interno e
externo, quando essas aberturas não
coincidem, ou seja, não estão alinhadas,
denomina-se "micrópila em zig-zag" (Beltrati
1991).

Ao observar E. speciosa, percebe-se
que o tegumento externo faz parte da
micrópila delimitando-a (Fig.1, B)
completamente, porém o interno sofre
desenvolvimento posteriormente não fazendo
parte da micrópila no estágio de óvulo
desenvolvido, apresentando assim uma
morfologia de micrópila desalinhada ou em
“zig-zag”.

Maheswari (1950) descreve que o
nucelo desenvolve-se no ápice do rudimento
seminal, sendo que nos rudimentos
tenuinucelados, a célula-mãe de megásporo
está em contato direto com a epiderme
nucelar, enquanto, nos crassinucelados, a
célula-mãe está separada da epiderme por
vários estratos parietais. O nucelo é absorvido
durante o crescimento do saco embrionário no
óvulo servindo como fonte de nutrição
(Greyson 1994).

Os óvulos de E. speciosa apresentam
um nucelo crassinucelado (fig.1, B).

Os óvulos são originados da face
interna do ovário (carpelo) e se ligam ao
ovário através do funículo.  O funículo é a
estrutura através do qual o óvulo se une ao
ovário e é e provido de um feixe vascular
(Beltrate 1991). Através das diferentes formas
do funículo se unir ao ovário ocorrem
diferentes placentações, sendo estas:
marginal, parietal, central livre, apical e
basilar (Greyson 1994).

Segundo Judd et al. (1999), a família
Leguminosae subfamília Papilionoideae
apresenta ovário monocarpelar usualmente
alongado ou estipitado com um curto
ginóforo, ovário súpero com placentação
parietal, tendo um ou vários óvulos por
carpelo, originando-se na borda do carpelo
um fruto do tipo legume.

Em E. speciosa observou-se todas as
características apontadas pela autora referida
acima sendo visto, a presença do ovário
súpero, monocarpelar, estipitado,
apresentando vários óvulos campilótropos



dispostos em uma fileira de óvulos em
placentação parietal. (Fig. 1, A, B, C ).

Na epiderme externa do ovário e
também no ápice do estigma foram
observadas tricomas secretores pluricelulares
com núcleos salientes e que possivelmente
produzam secreção para atração dos agentes
polinizadores (Fig. 1, F).

Em E. speciosa o androceu apresenta
estames diadelfos com antera de formato
elíptica, deiscência longitudinal e grande
número de grãos de pólen viáveis (fig. 1, D-
E).

Estames didelfos são aqueles unidos
pelos filetes em dois grupos, característicos
das leguminosas subfamília papilionoidea
(Joly 1991).
As anteras maduras de E. speciosa
apresentam duas tecas, formadas por
epiderme com células reduzidas, uma camada
de células espessadas em U denominada
endotécio e grãos de pólen bicelulares (Fig. 1,
D-E). A inserção do filete na antera é
dorsifixa.

Nas Angiospermas a epiderme das
anteras funciona como estrutura protetora, e o
endotécio como camada mecânica nas células
da antera, auxiliando o processo de deiscência
desta para a descarga dos grãos de pólen. Esta
camada apresenta células com espessamento
fibroso nas paredes periclinais, e anticlinal
interna. Estas células na região do estômio,
responsável pela abertura da antera, não
apresentam tal espessamento fibroso
(Werberling 1989).

Em E. speciosa na antera madura os
grãos de pólen são bicelulares, isto é
apresentam a célula generativa e a célula
vegetativa (Fig. 1, E).
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Figura 1- (A) [10µm] Óvulo campilótropo de Erythrina speciosa. Note curto funículo
(FU). (B) [10µm] Detalhe da micrópila (MI) e nucelo (NU) em Erythrina speciosa. (C)
[250µm] Ovário (OV) unicarpelar com óvulo (OVU) em placentação parietal. (D)
[250µm] Morfologia da antera elíptica contendo numerosos grãos de pólen (GP).  (E)
[25µm] Antera contendo grãos de pólen (GP) bicelulares. (F) [10µm] Glândulas
epidérmicas (GEP) na superfície externa do ovário.
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