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A circunscrição da tribo Psychotrieae contempla a existência de um dos maiores
gêneros de angiospermas, Psychotria. A dificuldade de interpretação das delimitações
genéricas e infragenéricas dessa tribo tem sido tema de amplas discussões que parecem
estar longe do fim. O presente trabalho tem por finalidade apresentar características
polínicas de 11 espécies de Psychotrieae que ocorrem no Estado do Rio Grande do Sul,
Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC., G. repens (L.) Johnst., Psychotria birotula
Smith & Downs, P. brachyceras Mül. Arg., P. brachypoda (Mül. Arg.) Britton, P.
carthagenensis Jacq., P. leiocarpa Cham. & Schlecht., P. myriantha Mül. Arg., P.
suterella Mül. Arg., Rudgea jasminoides (Cham.) Mül. Arg. e R. parquioides (Cham.)
Mül. Arg., de forma a contribuir com descritores que possam ser utilizados para
delimitar grupos dentro da tribo. Para tal, anteras de botões florais em pré-antese das 11
espécies foram fixadas e processadas para inclusão em historesina e posterior
secionamento, coloração e observação em microscopia fotônica. Grande parte das
espécies examinadas apresentou grãos de pólen bicelulares e tricelulares na mesma
antera. Contudo, nas espécies de Geophila foram observados apenas grãos tricelulares e
em P. brachyceras, P. brachypoda, P. carthagenensis e R. parquioides todos os grãos
eram bicelulares, ainda que alguns dos núcleos da célula generativa dessas espécies
estavam em metáfase. Em todos os grãos com conteúdo protoplasmático a célula
generativa ou as células gaméticas apresentaram formato alongado, falciforme, e
proximidade ao núcleo da célula vegetativa. A presença de grande quantidade de reserva
de amido foi comprovada pela coloração com lugol e com PAS, tendo o último marcado
também, de forma tênue, o citoplasma das células vegetativas e generativas. Uma fina
esporoderme foi observada com a intina dividida em duas regiões coradas de forma
diferenciada tanto por azul de astra quanto por PAS nas espécies analisadas. Indícios de
aberturas na esporoderme foram encontrados apenas nas duas espécies de Geophila, em
P. birotula e P. carthagenensis, enquanto as demais espécies se mostraram
inaperturadas. A presença de espículas na exina foi observada somente na espécie R.
jasminoides. As demais espécies apresentaram poucos detalhes na ornamentação da
exina, corada com fucsina. Diferente de Rudgea e Psychotria, o gênero Geophila,
mostrou-se homogêneo em relação à estrutura dos grãos de pólen. (CNPq)
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