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RESUMO

CONTRIBUIÇÕES ANATÔMICAS PARA O GINECEU DE Anthurium sect.
 Urospadix Engl. (Araceae, Alismatales)

Letícia Peres POLI (1)

Lívia Godinho TEMPONI (2)

Alessandra Ike COAN (3)

Anthurium é um gênero neotropical e está dividido em 16 a 19 seções
 circunscritas principalmente com base em caracteres morfológicos foliares.
 Urospadix corresponde a maior seção do gênero com cerca de 70 espécies de
 distribuição disjunta no leste do Brasil, oeste da América do Sul e na América
 Central. Os estudos anatômicos já mostraram sua importância para subsidiar a
 taxonomia no gênero e este trabalho visa estudar a anatomia do gineceu de
 Anthurium sect. Urospadix, a fim de indicar caracteres potenciais para a
 sistemática. Amostras de Anthurium acutum N. E. Br., A. comtum Schott, A.
 coriaceum G. Don, A. gladiifolium Schott, A. loefgrenii Engl., A. longipes N. E. Br.,
 A. minarum Sakuragui & Mayo, A. organense Engl. e A. parasiticum (Vell.)
 Stellfeld foram coletadas em áreas de mata atlântica, e preparadas tanto para
 herborização quanto para estudos anatômicos. As amostras foram incluídas em
 historresina e seccionadas em micrótomo rotativo em espessura de 7 µm. As
 seções anatômicas foram coradas com reativo de Schiff (reação PAS) e azul de
 toluidina e montadas em Entellan. Fotomicrografias foram realizadas em
 fotomicroscópio, com projeção da escala micrométrica. Todas as espécies
 estudadas apresentam: gineceu bicarpelar e bilocular; carpelos ascidiados, com a
 porção distal não fusionada; lóculos preenchidos com mucilagem e contendo um
 único óvulo; estigma com epiderme formada por tricomas unicelulares e
 secretores. Estes tricomas são também observados no canal estilar, porção
 proximal da região estilar e no ápice do septo ovariano que é diferenciado em
 placenta. Variações na região estilar, septo ovariano e placentação confirmam a
 potencialidade de caracteres anatômicos do gineceu de Anthurium para estudos
 taxonômicos em Araceae assim como para as demais Alismatales.
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