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Philodendron muricatum Schott macrófita aquática ocorrente na margem de rios de
água preta como flutuante fixa ou como emergente apoiada sobre a vegetação, é
morfologicamente semelhante a outras espécies como Philodendron sp e inclusive de
outros gêneros, tem sido encontrado no mesmo habitat de Philodendron sp, macrófita
aquática emergente que ocorre enrolada na vegetação. Ambas as espécies são
geralmente encontradas estéreis e com nós e entrenós evidentes, e possuem espata
persistente, sendo que a espata de Philodendron sp se rompe na porção mediana de
forma irregular e a espata de P. muricatum se rompe na base. Diante das semelhanças
morfológicas, principalmente das folhas, objetivou-se caracterizar anatomicamente o
caule das duas espécies, visando contribuir com a identificação das mesmas. O material
foi coletado na Área de Proteção Ecológica do Rio Guamá – APEG, município de
Belém-PA e fixado em FAA 50%, incluído em resina de hidroximetacrilato e corado em
azul de toluidina, sendo que o caule de Philodendron sp foi seccionado a mão-livre e
corado em azul de astra e safranina. P. muricatum possui uma periderme que se
desprende com facilidade e Philodendron sp possui uma periderme persistente e mais
rugosa. A região mediana de P. muricatum, em seção transversal, do caule apresentou
uma periderme uniestratificada com células de paredes espessadas de suberina,
enquanto que a periderme de Philodendron sp é formada por paredes fortemente
espessadas e pluriestratificada formando projeções irregulares. Ambas as espécies
apresentaram um evidente felogênio e subjacentes a este, uma faixa de 7 a 9 camadas de
clorênquima, canais secretores e feixes vasculares colaterais envolvidos por calotas de
fibras e estes distribuem-se na região periférica e na região central feixes vasculares
anfivasais e colaterais de maior tamanho que os periféricos.Os resultados comparativos
são preliminares.(CNPq/MPEG/PIBIC)
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