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Anthurium navicularis Catharino & Nadruz (Araceae), originária da Estação Ecológica
Juréia-Itatins, Peruibe, SP, está em cultivo no Instituto de Botânica e na Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Com objetivo de levantar características morfoanatômicas de
interesse taxonômico, foram coletadas folhas, fixadas em FAA 50 e preservadas em
álcool etílico 70o GL, para confecção de lâminas semipermanentes e permanentes
segundo técnicas usuais em anatomia. A. navicularis é erva geralmente rupícola, com
folhas coriáceas e base emarginada a naviculariforme. Estudos de cortes transversais e
paradérmicos da lâmina foliar mostraram: epiderme unisseriada, cutícula espessa,
estriada, com flanges, células com paredes anticlinais retas a onduladas, estômatos
comumente hexaparacíticos na face abaxial, abaixo do nível das demais células;
parênquima paliçádico 2-estratificado, o esponjoso com 12-13 camadas, lacunas às
vezes em colunas, redução do clorênquima em direção ao bordo; drusas e rafídeos em
células do clorênquima; feixes vasculares colaterais, na nervura mediana cerca de trinta,
circundados por bainha esclerenquimática fechada. Pecíolo cilíndrico, verde, genículo
crasso, mostra epiderme semelhante à da lâmina foliar, parênquima colenquimatoso 5-6-
estratificado, clorofilado, seguido de faixa esclerenquimática contínua, com 3-4
camadas celulares; dispersos no parênquima interno cerca de 29 feixes vasculares, com
bainha de células de paredes lignificadas, mais desenvolvidas sobre o floema; drusas e
grãos de amido nas células da bainha externa. Ao nível do genículo, inexiste a faixa de
esclerênquima e o parênquima interno é mais desenvolvido. Várias características
anatômicas da folha de A. navicularis como a estrutura bifacial, hipoestomática,
epiderme monoestratificada, feixes vasculares colaterais, faixa de esclerênquima
contínua na maior parte do pecíolo, ausente no genículo, ocorrem em outras espécies
como A. hoehnei K. Krause que apresenta folhas anfiestomáticas. (PIBIC Mackenzie)
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