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A morfologia floral de Malpighiaceae é bem homogênea, mas pouco se conhece de sua
anatomia. Espécies de Gaudichaudieae exibem peculiaridades como a redução de peças
no androceu, verificada neste trabalho, que descreve a morfoanatomia floral de
Camarea linearifolia A.St.-Hil, Janusia mediterranea (Vell.) W.R. Anderson e J.
occhiioni W.R. Anderson. Flores em antese foram incluídas em metacrilato de modo
usual e as secções obtidas foram coradas com azul de toluidina. As flores são
pentâmeras, levemente zigomorfas. No cálice, quatro das cinco sépalas exibem um par
de glândulas abaxiais. A sépala tem epiderme unisseriada; em Camarea, não ocorrem
tricomas, frequentes em Janusia. O mesofilo é parenquimático, com idioblastos. A
epiderme das glândulas tem células densas, recobrindo parênquima com idioblastos
fenólicos, mais abundantes em Janusia. As pétalas são unguiculadas, de margem lisa
em Camarea e fimbriada em Janusia. A epiderme é unisseriada, com papilas adaxiais.
O mesofilo tem parênquima laxo e diminutos feixes. O androceu possui cinco estames e
dois estaminódios em C. linearifolia, e seis estames nas Janusia. O filete possui
epiderme unisseriada, parênquima com idioblastos fenólicos e um feixe vascular. O
conectivo tem epiderme unisseriada, parênquima e um feixe vascular. A antera é
tetrasporangiada e, na deiscência, só o endotécio é distinto. O estaminódio de C.
linearifolia tem antera foliácea, com epiderme unisseriada revestindo parênquima
aerífero. O ovário é tricarpelar, trilocular, súpero e parcialmente concrescido. A
epiderme externa é unisseriada; o mesofilo ovariano exibe mitoses em diversos planos e
ocorrem três feixes ventrais e seis laterais; dorsalmente, há células meristemáticas; a
epiderme interna, inicialmente unisseriada, apresenta divisões periclinais. O estilete é
único, ginobásico, com tecido de transmissão evidente até o estigma, formado por
células colunares frouxamente arranjadas, de aspecto secretor. As características
encontradas estão de acordo com a literatura para as Gaudichaudiae. (CNPq)
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