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Tradicionalmente  a  organização  das  áreas  estigmáticas  em  espécies  de  Asteraceae
sensu  Bremer  é  assim compreendida:  na  região  ventral  dos  ramos  dos  estiletes  nas
subfamílias  Barnadesioideae  e  Cichorioideae  e  em  quatro  linhas  ventro-marginais,
duas por  ramo,  em Asteroideae;  na tribo Mutiseae,  a  mais  basal  em Cichorioideae,
essas  áreas  estigmáticas  localizam-se  na  porção  ventral  de  ramos  curtos.
Recentemente, foram descritos ramos longos e duas linhas ventro-marginais, uma em
cada ramo do estilete, como áreas estigmáticas em Mutisia speciosa Aiton ex Hook.
e  M.  coccinea  A.  St.-Hil.,  características  novas  em  Asteraceae,  que  contrariam  o
descrito anteriormente. Essas espécies são ornitófilas e áreas receptivas mais amplas
parecem  ser  vantajosas,  pois  aumentam  as  chances  de  polinização.  Stifftia
chrysantha  é  ornitófila  e  pertence  à  tribo  Mutisieae.  O  capítulo  dessa  espécie  é
discóide, homogâmico, com flores perfeitas longo-tubulosas, de cor laranja. As áreas
estigmáticas  de  suas  flores  seguem  o  padrão  tradicional  descrito  para  a  tribo,  sem
estudos  adicionais.  Objetivou-se  localizar  as  áreas  estigmáticas  de  S.  chrysantha  e
lançar uma questão: flores ornitófilas da tribo Mutisieae tendem a apresentar linhas
estigmáticas marginais? Foram realizados os testes com solução de vermelho neutro,
para delimitar as áreas receptivas, e com peróxido de hidrogênio a 3%, que mostra,
por  meio  de  borbulhamento,  as  áreas  receptivas.  Com  o  auxílio  de  lupa  e  de
microscópio  de  luz,  as  células  papilosas  das  áreas  estigmáticas  também  foram
localizadas.  O  vermelho  neutro  delimitou  duas  linhas  marginais,  uma  por  ramo,
fundidas  no  ápice  dos  ramos  do  estilete,  semelhante  ao  observado  em  espécies  de
Mutisia. Houve intenso borbulhamento ao longo de toda a extensão dos ramos (3mm
de  comprimento).  Esse  resultado  indica  a  tendência  de  espécies  ornitófilas  de
Mutisieae  a  apresentar  linhas  estigmáticas  marginais,  que  devem  favorecer  a
deposição do pólen por aves. Também indica a necessidade de mais estudos sobre a
biologia floral de asteráceas tropicais. 
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