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RESUMO

ESTUDO MORFO-FUNCIONAL DOS CARPELOS MÚLTIPLOS DE Inga congesta
 T. D. Penn.  E Swartzia dipetala Wiid ex Vogel. (LEGUMINOSAE)
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A presença de mais de um carpelo nas flores de Inga congesta e Swartzia
 dipetala, condição rara em Leguminosae, suscita questões sobre a funcionalidade
 deste órgão. Este trabalho visa estudar a morfologia destes carpelos e sua
 interação com o pólen a fim de verificar se todos são funcionais, aptos à formação
 de frutos. Estigma, estilete e ovário foram fixados, incluídos em resina plástica,
 seccionados e corados com azul de toluidina para análise em microscopia de luz.
 A germinação do grão de pólen e o crescimento do tubo polínico no estigma e
 estilete foram verificados in situ nos diferentes carpelos de cada flor, por
 microscopia de epifluorescência. Formação de frutos em uma mesma flor foi
 observada no campo e em materiais herborizados. A flor de I. congesta, apesar
 de exibir dois a quatro carpelos, produz um fruto, raro dois. Já a flor de S. dipetala
 exibe dois carpelos e pode produz um ou dois frutos. Não há diferenças
 anatômicas entre os carpelos de uma mesma flor em ambas as espécies. O
 estigma é úmido e o estilete sólido. Há uma fraca ligação dos carpelos pelos
 ovários em I. congesta. Todos os ovários em uma flor produzem
 aproximadamente o mesmo número de óvulos, ca. de 14 em I. congesta e ca de
 4 em S. dipetala . Os frutos produzidos em I. congesta são maiores, com ca. de 6
 cm de compimento, já os de S. dipetala possuem ca de 2,5 cm. Os grãos de
 pólen germinam e crescem até o ovário em todos os carpelos de uma flor. Todos
 os carpelos de uma flor são aptos a produzir frutos, ou seja, não exibem
 problemas morfo-funcionais. No entanto, parece haver restrição na alocação de
 recursos da planta mãe para a produção de mais de um fruto por flor,
 principalmente em I. congesta, espécie que produz frutos maiores e apresenta
 maior quantidade de óvulos/sementes.
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