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Iridaceae compreende 65 gêneros e mais de 2 mil espécies, família esta que possui 
grande interesse por apresentar flores atrativas e várias associações e estratégias na 
atração de animais para polinização, tendo uma grande diversidade floral e importância 
ornamental, à exemplo o gênero Crocosmia. Trabalhos com taxonomia são necessários 
devido a grande diversidade morfológica e a análise anatômica é praticamente não 
utilizada. O objetivo foi descrever a anatomia floral da espécie devido à carência de 
estudos acerca desse grupo acerca de  caracteres que ajudem na distinção das espécies 
e visando auxiliar na compreensão sistemática e filogenética do grupo. Amostras em 
pré-antese, fixadas em 1% de glutaraldeído e 4% de formaldeído em tampão fosfato de 
sódio 0,1 M, pH 7,2, desidratados em série etílica crescente, inclusos em 
hidroxietilmetacrilato, secionadas em 5 µm e corados com azul de toluidina. A flor é 
actinomorfa e apresenta perigônio com as tépalas avermelhado intenso na região apical 
e alaranjado na base e fusionadas na porção basal mediana formando um curto tubo do 
cálice. A epiderme é papilosa em ambas faces, com estômatos presentes, substâncias 
fenólicas no parênquima próximo aos feixes vasculares colaterais. O androceu 
apresenta três estames epitépalos com  anteras tetrasporangiadas, dorsifixas e com 
deiscência rimosa, epiderme uniestratificada e estômatos próximos às regiões dos sacos 
polínicos. A região de deiscência apresenta células estomiais alongadas anticlinalmente 
e o filete possui substâncias fenólicas no mesofilo. O endotécio apresenta 
espessamentos do tipo helicoidal. O gineceu é trícarpelar, trilocular e com ovário ínfero. 
O estigma  é trirramificado no ápice com superfície receptiva constituída por papilas 
estigmáticas unicelulares cilíndricas, curtas e espessas com cutícula fina. O estilete 
possui tecido transmissor do tipo oco com formato triangular e substâncias fenólicas 
ocorrem no mesofilo. A epiderme possui células papilosas e aspecto secretor ao longo 
de sua extensão. O ovário apresenta inúmeros óvulos bitegumentados do tipo anátropo. 
Três nectários septais ocorrem ao longo das paredes periclinais internas de cada 
carpelo, terminando em uma cavidade que se prolonga e extravasa o néctar para o meio 
externo através de um poro na região apical do ovário. O néctar fica armazenado em 
um estreito tubo cilíndrico do perigônio e possivelmente é acessível apenas para 
visitantes com partes bucais alongadas, como borboletas, mariposas e aves, Este fator, 
em conjunto com o padrão de coloração e características morfológicas foi determinante 
no desenvolvimento das estratégias de polinização especializadas dentro de 
Crocoideae. (CAPES). 
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