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Potamogetonaceae compreende três gêneros, dos quais Potamogeton L. se destaca, com 80-
100 espécies e distribuição quase cosmopolita. Potamogeton apresenta circunscrição muito
discutida, devido à plasticidade fenotípica, hibridização e poliploidia. O objetivo deste estudo
foi investigar o desenvolvimento carpelar em três espécies de Potamogeton, procurando
levantar caracteres morfoanatômicos úteis para taxonomia do gênero. Inflorescências de P.
illinoensis Morong, P. polygonus Cham & Schltdl. e P. pusillus L., em diversos estágios de
desenvolvimento, foram coletadas, fixadas e processadas segundo técnicas usuais para análise
em microscopia de luz e eletrônica de varredura. Em todas as espécies estudadas, quatro
primórdios carpelares individualizados são iniciados no ápice floral, alternados aos
primórdios estaminais. Em P. polygonus e P. pusillus, o fechamento do carpelo resulta na
formação de uma abertura em forma de fenda, ventral na primeira espécie e apical na
segunda. Nestas duas espécies, o estigma é papiloso e diferenciado a partir da margem da
fenda, resultando em uma superfície ampla, isodiamétrica em P. pusillus e alongada em P.
polygonus. Em P. illinoensis, a porção dorsal da parede carpelar desenvolve-se notavelmente,
sobrepondo-se à ventral, originando uma abertura circular e pronunciadamente ventral; o
estigma é estreito, semelhante a uma crista, e se desenvolve do ápice em direção à abertura
carpelar. Nas três espécies, os quatro carpelos encontram-se próximos uns aos outros,
podendo tornar-se contíguos, especialmente em P. illinoensis. O desenvolvimento carpelar
inicial foi semelhante nas espécies estudadas, variando após o surgimento do óvulo. A
proximidade relatada entre os estigmas de uma mesma flor pode caracterizar a formação de
um compitum extragynoecial, estrutura comum nas Angiospermas basais. Foram levantados
como caracteres potenciais para a taxonomia de Potamogeton a forma do estigma e a posição
e forma da abertura carpelar. (CAPES, CNPq)
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