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Paullinia coriacea, trepadeira monoica nativa do Brasil, possui flores nectaríferas 
unissexuadas, zigomorfas, pediceladas e heteroclamídeas, cujo desenvolvimento e 
anatomia ainda não foram estudados. Objetivou-se analisar e descrever 
estruturalmente as flores de modo a contribuir para o entendimento de sua biologia. 
Botões e flores foram coletados na Restinga da Marambaia, RJ, Brasil, fixados em 
formaldeído 4% + glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato de sódio 0,05M pH 7.2, e 
processados segundo técnicas usuais em microscopia de luz e eletrônica de varredura. 
Sépalas e pétalas apresentam epiderme uniestratificada, tricomas tectores em ambas 
as faces (sépalas) ou nas margens e face adaxial dos apêndices (pétalas), mesofilo 
parenquimático contendo feixes vasculares, idioblastos drusíferos e laticíferos. 
Tricomas glandulares ocorrem nas pétalas e margens das sépalas. Nestas últimas, 
especialmente na face abaxial, ocorrem idioblastos epidérmicos de conteúdo 
mucilaginoso. O androceu é composto por oito estames livres. O filete possui 
epiderme uniestratificada cujas células são ricas em compostos fenólicos, tricomas 
tectores, estratos parenquimáticos e um feixe vascular central. As anteras são bitecas, 
tetraesporangiadas, rimosas, apresentando epiderme uniestratificada, um a dois 
estratos de endotécio com espessamento em barra, um a dois estratos parietais 
colapsados e tapete secretor. Na região do conectivo estão presentes idioblastos 
drusíferos e de conteúdo fenólico. Flores pistiladas possuem tapete secretor 
hipertrofiado e vacuolado, tétrades com parede de calose pouco evidente e 
micrósporos colapsados. O gineceu é composto por ovário súpero, tricarpelar, 
trilocular, uniovulado por lóculo. A epiderme externa do ovário apresenta tricomas 
tectores e glandulares, e a interna, apenas tricomas tectores. A região parenquimática 
da parede ovariana contem laticíferos, feixes vasculares e idioblastos drusíferos. Nos 
lóculos ovarianos e no vacúolo da célula média nota-se a presença de mucilagem. Os 
estigmas são papilosos, possuem tricomas tectores simples, idioblastos drusíferos e de 
conteúdo fenólico. Os óvulos são bitegumentados, mas apenas o tegumento interno 
forma a micrópila. Nota-se a presença de obturador cuja epiderme é secretora. Os 
tecidos do ovário e dos óvulos, em flores estaminadas, apresentam células colapsadas. 
O aspecto estrutural do androceu (flores pistiladas) e do gineceu (flores estaminadas) 
remete à ausência de funcionalidade. 
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