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Maytenus obtusifolia Mart. é abundante em restingas, principalmente no estado 
do Rio de Janeiro. A população na APA da restinga de Maricá é ginodioica, 
composta de indivíduos hermafroditas com flores perfeitas e 
indivíduos femininos com flores pistiladas.  As flores perfeitas apresentam 
anteras produtoras de grãos de pólen e as flores pistiladas apresentam 
estaminódios. Flores perfeitas e pistiladas apresentam gineceu com 
comprimento variável. A baixa intensidade de frutificação dos indivíduos 
hermafroditas quando comparados aos femininos foi associada à ocorrência de 
óvulos estéreis. O objetivo deste estudo foi descrever o desenvolvimento dos 
megagametófitos férteis ocorrentes nas flores perfeitas e pistiladas. Para o 
estudo anatômico, botões e flores foram coletados na restinga de Maricá/RJ, 
fixados em formaldeído 4% + glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato de sódio 
50mM pH 7,2, emblocados em Historesina, seccionados em micrótomo rotativo 
com navalha de vidro e corados com Azul de Toluidina. Para o estudo 
ultraestrutural, flores foram fixadas em Karnovsky, pós-fixadas em tetróxido de 
ósmio, incluídas em Araldite, seccionadas em ultramicrótomo, contrastadas e 
observadas. Os óvulos são anátropos, bitegmos, com endotélio 
diferenciado e micrópila em zigue-zague formada por ambos os tegumentos. O 
megasporócito diferencia-se no estrato hipodérmico do nucelo e após a meiose 
desenvolve-se em tétrade linear de megásporos com megásporo funcional 
calazal. Este, após mitoses, forma um megagametófito do tipo polygonum, 
formado por duas sinérgides, oosfera, célula média e três antípodas que 
degeneram na maturidade. A célula-média tem parede delgada, citoplasma 
periférico com vacuoma desenvolvido, ribossomos livres, vesículas oriundas do 
RER, RER, dictiossomos, corpos de óleo, mitocôndrias e núcleo polar. As 
sinérgides têm aparato fibrilar evidente, citoplasma polarizado rico em RER, 
vesículas, dictiossomos, mitocôndrias, plastídeos e núcleo com nucléolo evidente. 
A oosfera recobre as sinérgides e caracteriza-se por ter citoplasma denso e 
polarizado com núcleo de nucléolo evidente. A comparação destes resultados 
com os obtidos nos óvulos estéreis propiciará uma maior compreensão sobre os 
mecanismos celulares resultantes na esterilidade feminina da espécie. (CNPq) 
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