
 

 
ESTRUTURA FLORAL EM REPRESENTANTES DO CLADO CLUSIOID:  

UMA ABORDAGEM EVOLUTIVA 
 

Daniel de Oliveira Leal1, Sílvia Rodrigues Machado2,  
Lygia D. R. Santiago Fernandes1 & Bárbara de Sá Haiad1 

 
1Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Botânica) - UFRJ, Museu 
Nacional, Departamento de Botânica, Laboratório de Anatomia Vegetal, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil;  2Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, 
Departamento de Botânica, Botucatu, SP, Brasil. danieloleal1@gmail.com  
 
O clado clusioid reúne táxons morfologicamente heterogêneos e ecologicamente 
diversos. Este trabalho teve como objetivo identificar caracteres anatômicos florais de 
espécies de Bonnetiaceae, Clusiaceae, Calophyllaceae, Hypericaceae e 
Podostemaceae, buscando um panorama funcional e evolutivo. Para tanto foram 
realizadas análises histoquímicas, em microscopia de luz, eletrônica de varredura e de 
transmissão. Para o mapeamento de caracteres, foi utilizado o Mesquite 2.71. O 
sistema sexual predominante é hermafrodita. Em todas as espécies analisadas, as 
inflorescências são cimeiras terminais e as flores, actinomorfas e heteroclamídeas. 
Cavidades e canais secretores estão presentes em todas as estruturas florais 
analisadas, exceto nas de Bonnetia stricta. Características histoquímicas e 
ultraestruturais de células epiteliais de cavidades e canais de Clusia hilariana e 
Tovomitopsis paniculata remetem à produção de secreção com componentes lipofílico 
e hidrofílico. Cavidades subepidérmicas localizadas no conectivo das anteras ocorrem 
em Hypericum brasiliense, Vismia brasiliensis e Kielmeyera membranacea. Destaca-
se a presença de nectário em Symphonia globulifera. B. stricta, Clusia criuva e S. 
globulifera apresentaram androceu com desenvolvimento inicial semelhante e 
correspondente ao surgimento de cinco primórdios estaminais. Em C. hilariana, 
estames e estaminódios (flores estaminadas) ou apenas estaminódios (flores 
pistiladas) surgem centrifugamente em um primórdio anelar. Apenas em B. stricta as 
anteras são poricidas e não se observa a diferenciação do endotécio. Todas as espécies 
analisadas apresentam grãos de pólen dispersos em mônades. O septo ovariano é 
formado pela fusão das margens dos carpelos e a placentação é axial em S. 
globulifera, C. criuva, C. hilariana e T. paniculata. Em B. stricta, V. brasiliensis e 
Hypericum brasiliense o ovário é incompletamente septado e a placentação, marginal. 
Os óvulos das espécies analisadas são anátropos, bitegumentados e tenuinucelados. 
Apenas S. globulifera apresenta estigma poricida. Os resultados relativos ao 
mapeamento de caracteres sugerem, como ancestral, flores hermafroditas, 
actinomorfas, heteroclamídeas, com canais e cavidades secretores, sem nectários, com 
anteras rimosas e dotadas de endotécio, com grãos de pólen liberados em mônades, 
gineceu tricarpelar, placentação axial e mais de um óvulo por lóculo. Esta “flor 
ancestral” assemelha-se em estrutura ao descrito para Paleoclusia chevalieri. 
(FAPERJ, CNPq) (“Atualidades em Botânica: dissertações e teses”) 
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