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O gênero Garcinia L. posiciona-se na subfamília Clusioideae sensu Stevens, apresentando
aproximadamente 300 espécies e distribuição pantropical. As populações de Garcinia
brasiliensis Mart. na restinga de Maricá são dióicas crípticas, pois as flores aparentemente
hermafroditas são funcionalmente pistiladas. Este trabalho tem por objetivo descrever a
anatomia da flor pistilada. O material foi fixado em formaldeído 4% + glutaraldeído 2,5% em
tampão fosfato de sódio 0,05M, pH 7,2, desidratado em série etanólica e emblocado em
Historesin® (Leica). Secções de 1 μm de espessura, obtidas em micrótomo rotativo, foram
coradas com Azul de Toluidina. As flores pistiladas possuem sépalas e pétalas
hipoestomáticas, com epiderme uniestratificada, cutícula espessa, mesofilo composto por
parênquima regular, canais secretores por vezes ramificados e feixes vasculares. Apresentam,
circundando a base do ovário, nectário em forma de anel, composto por epiderme e
parênquima secretores, com estômatos, feixes vasculares e canais, no qual estão dispostos, em
média, trinta estaminódios livres. Os filetes apresentam epiderme uniestratificada, mesofilo
com três a quatro camadas de parênquima regular e um feixe vascular central. Anteras dorsi-
ou basifixas, bitecas, rimosas, com epiderme uniestratificada e endotécio com espessamento
em barra, não apresentam grãos de pólen, e sim células de tamanhos variados com citoplasma
rico em vacúolos e grãos de amido. O estigma é subséssil, com células secretoras
parênquimatosas frouxamente dispostas. Na porção proximal encontram-se presentes feixes e
canais. O gineceu é sincárpico, constituído de ovário súpero, globular e trilocular com um
óvulo por lóculo. A placentação é axial e os óvulos são tenuinucelares, bitégmicos, com
tegumento externo vascularizado. Pretende-se com os resultados apresentados, contribuir com
subsídios para estudos sistemáticos (busca por sinapomorfias morfológicas para os clusióides)
e ecológicos (compreensão dos mecanismos relacionados à perda de funcionalidade dos
estames na flor pistilada).
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