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O objetivo deste trabalho é estudar a morfoanatomia da folha e inflorescência de
Anthurium victorii Nadruz & Catharino ocorrente na Reserva Biológica de
Paranapiacaba, SP, e levantar características de interesse taxonômico. Folhas e
inflorescência foram fixadas em FAA 50, incluídas em parafina, secionadas transversal
e longitudinalmente, coradas em safranina e azul de Alcian, para preparo de lâminas
permanentes e semipermanentes segundo técnicas anatômicas usuais. Entre os
resultados obtidos destacam-se: folha triangular-sagitada, base retusa, ápice acuminado,
lâmina bifacial, hipoestomática, estômatos geralmente tetracíticos, ao nível das demais
células, epiderme unisseriada, cutícula espessa, estriada, com flanges, parênquima
paliçádico 1-2-estratificado, parênquima esponjoso 6-8 camadas, colênquima angular na
face abaxial da nervura mediana, feixes vasculares colaterais, geralmente com bainha
esclerenquimática fechada; drusas e rafídeos no clorênquima; pecíolo e pedúnculo
longos, cilíndricos, epiderme monoestratificada, colênquima angular com 3-4 camadas,
faixa esclerenquimática contínua na região mediana, ausente no genículo, feixes
vasculares colaterais inclusos na faixa de esclerênquima e dispersos no parênquima
medular; ocorrência de lenticelas, drusas e rafídeos. Espata lanceolada, verde-violácea,
recurvada em hélice no ápice, hipoestomática, epiderme monoestratificada, cutícula
estriada, espessa, com flanges. Espádice estipitada, cilíndrica, violácea, com numerosos
feixes vasculares no parênquima central; flores bissexuadas, estigma séssil, numerosas
papilas longas, tricomas glandulares no funículo. Pode-se reconhecer A. victorii de A.
acutum, A. hoehnei, A. marense, A. sellowianum pelo formato da folha e da espata;
apresentam, no entanto, caracteres anatômicos comuns como epiderme
monoestratificada, mesofilo foliar dorsiventral, mesofilo da espata homogêneo, faixa de
escelerênquima do pecíolo e pedúnculo contínua na região mediana, ausente no
genículo.
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