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Coutoubea spicata Aubl. (Gentianaceae) é uma erva anual com distribuição cosmopolita. No
Brasil, concentra-se na região Norte e Nordeste. O presente trabalho visa contribuir para o
conhecimento das espécies da família, através da caracterização morfoanatômica de C.
spicata. Os exemplares foram coletados em um remanescente de mata atlântica localizado na
Fazenda Trapsa, município de Itaporanga D’Ajuda, Sergipe, Brasil, e depositados no Herbário
ASE, da UFS. Para a análise morfoanatômica, partes da planta foram fixadas em FAA50 e
conservadas em etanol 70%. Cortes transversais, do caule e raiz, e paradérmico da folha,
realizados a mão livre, e submetidos a corantes como Azul de Toluidina, Fucsina Básica e
Safranina, conforme metodologia usual. Para a análise anatômica utilizou-se microscópio
óptico e para a morfológica, microscópio estereoscópico. A espécie apresenta folhas
lanceoladas, opostas, simples, de margem inteira e nervuras peninérveas, de consistência
membranácea e séssil. A folha é hipoestomática, com estômatos do tipo anisocíticos e
desalinhados. O caule apresenta-se cilíndrico e fistuloso, com epiderme lisa e delgada,
formada por apenas uma camada de células epidérmicas; O córtex é composto por oito
camadas de células parenquimáticas. O cilindro vascular é composto de floema e xilema
primário e medula composta por células parenquimáticas. A inflorescência é disposta em
espigas congestas, com flores bissexuadas, actinomorfas e diclamídeas. A corola tetrâmera,
gamopétala e campanulada, com lobos abertos e lanceolados. O cálice é também tetrâmero,
gamossépalo e campanulado, com presença de três bractéolas na base. O ovário é súpero,
unilocular e bicarpelar, com óvulos numerosos e placentação parietal. Possui filetes longos,
com estigma bilamelado, piloso e carnoso. Os estames estão aderidos na porção mediana do
tubo, em reentrâncias; são isostêmones, livres entre si. As anteras, ditecas, apresentam
deiscência longitudinal e grãos de pólen em tétrades. A raiz é ramificada e lenhosa, composta
por uma epiderme espessa seguida de parênquima, de floema primário, de xilema primário e
secundário. Algumas características morfoanatômicas seguem o padrão descrito para a
família, já a inflorescência, em espigas, distingue C. spicata das demais espécies do gênero. O
conjunto de caracteres morfoanatômicos descritos neste, podem auxiliar em estudos
taxonômicos de C. spicata, ampliando também a compreensão sobre a composição dos
remanescentes de mata atlântica.
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