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Maytenus é um dos maiores gêneros de Celastraceae, predominantemente tropical. Maytenus
obtusifolia Mart. é uma espécie litorânea, abundante na restinga, principalmente no Rio de
Janeiro. Populações de M. obtusifolia na restinga de Maricá são ginodióicas, com indivíduos
emitindo flores pistiladas, e outros, flores perfeitas. As flores perfeitas apresentam redução do
estilete e do estigma, mas, o ovário e os óvulos são aparentemente normais. Estudos no campo
mostraram maior razão fruto/flor nos indivíduos femininos. Objetiva-se  verificar se a menor
razão fruto/flor está relacionada a alterações estruturais da flor. Inflorescências de plantas
hermafroditas e pistiladas foram coletadas na restinga de Maricá/RJ. O material foi fixado em
formaldeído 4% + glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato de sódio 50mM pH 7,2, emblocado
em glicolmetacrilato, seccionado com navalha de vidro e corado com Azul de Toluidina.
Compostos fenólicos foram identificados pela solução de sulfato ferroso e formalina, com
controle positivo e negativo. A antera tem um estrato epidérmico, dois estratos parietais e
tapete secretor. Nas flores perfeitas tem células epidérmicas com compostos fenólicos,
endotécio espessado e demais estratos reduzidos a uma única faixa de restos celulares. O
pólen a partir de botões de 2,0mm encontra-se diferenciado e na flor inicia o crescimento do
tubo ainda na loja. O filete possui epiderme uniestratificada, parênquima sem espaços
intercelulares e um pequeno feixe vascular central. Em botões de flores pistiladas com cerca
de 1,2mm ocorre processo de degradação celular que tem início no tapete e que resultará, à
época da antese, na permanência apenas do endotécio e da epiderme. Os estaminódios não
apresentam nenhuma característica anatômica que sugira terem assumido outra função. No
início do desenvolvimento o estigma tem ápice truncado com superfície plana, ao passo que
na flor a superfície receptiva apresenta depressões correspondentes a cerca de duas células do
parênquima subjacente e encontra-se recoberta por células comuns da epiderme. Não foi
observado tecido transmissor nos dois tipos florais. Idioblastos de conteúdo fenólico ocorrem
tanto no estigma como no estilete. Nas flores perfeitas tais células apresentam-se densamente
grupadas em todo o estigma, enquanto que nas pistiladas ocorrem isoladamente. Este fato
aponta para a hipótese de que tenham influência na germinação e no crescimento do tubo
polínico, diferenciando a produtividade dos dois morfos.
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[L1] Comentário: Retirar

[L2] Comentário: Pensei em retirar
essa frase, pois já passamos o limite de
caractéres. E não demos resultados de
vários indivíduos e sim de um só!
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