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Malpighiaceae é uma família de angiospermas que compreende ca. de 70 gêneros e 

1300 espécies ocorrendo nos trópicos de todo o mundo. As glândulas produtoras de 

óleo são de grande importância nas Malpighiaceae neotropicais, pois é o principal modo 

de atração dos polinizadores, já que as mesmas não produzem néctar açucarado. Tais 

óleos são explorados quase exclusivamente por abelhas especializadas do gênero 

Centris, que possuem cerdas especializadas para sua obtenção. Stigmaphyllon A.Juss. 

é o único gênero da família ocorrendo em todo o globo, abrangendo 120 espécies 

divididas em dois subgêneros. No Brasil é representado por ca. 50 espécies, ocorrendo 

principalmente nas Florestas Amazônica e Atlântica. Realizamos a anatomia de 

glândulas calicinais e foliares de 20 espécies de Stigmaphyllon ocorrentes no Brasil 

com o intuito de obter maiores informações sobre essas estruturas e identificar 

caracteres relevantes à sua taxonomia. As espécies foram coletadas em campo e/ou 

herbários em estados brasileiros, seccionadas a mão livre e coradas com fucsina 

básica/azul de astra, e comparadas entre si através de uma tabela de caracteres 

codificados em presença/ausência. Todas as espécies analisadas apresentavam um par 

de glândulas oblongas em 4 das 5 sépalas do cálice, um par de glândulas arredondadas 

sesseis no ápice do pecíolo com superfície variando de plana a côncava e arredondada. 

Todas as glândulas do limbo foliar apresentaram forma arredondada, apresentando 

variação quanto a presença e ausência de pedúnculo e sua superfície, apresentando 

pedúnculo longo e superfície arredondada, pedúnculo curto e superfície arredondada, 

pedúnculo curto e superfície plana, pedúnculo ausente e superfície plana ou 

arredondada. Cutícula espessa, drusas, vascularização e epiderme em paliçada foram 

comuns a todas as espécies. Houve uma variação na forma da superfície secretora em 



 

que as glândulas calicinais apresentaram reentrâncias enquanto que esta característica 

estava ausente nas foliares, a presença de um parênquima subepidérmico com células 

menores e presença de substâncias foi outra característica descrita para estas estruturas. 

Através das análises foi possível observar semelhanças estruturais nas glândulas 

calicinais e foliares, reafirmando dados encontrados na literatura para outros gêneros 

da família, a semelhança morfológica entre as glândulas calicinais e foliares confirmam 

a hipótese sobre a origem das glândulas calicinais a partir das foliares em 

Stigmaphyllon. 
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