
          

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS – RIO 
CLARO 

unesp 
 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(BIOLOGIA VEGETAL) 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO E ANATOMIA DOS ÓRGÃOS REPRODUTIVOS DE 

ANTHURIUM SCHOTT (ARACEAE, ALISMATALES) E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA TAXONOMIA 

 

 

 

 

 

LETÍCIA PERES POLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio - 2017 

Tese apresentada ao Instituto de 
Biociências do Campus de Rio 
Claro, Universidade Estadual 
Paulista, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Doutor 
em Ciências Biológicas (Biologia 
Vegetal). 



          

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS – RIO 
CLARO 

unesp 
 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(BIOLOGIA VEGETAL) 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO E ANATOMIA DOS ÓRGÃOS REPRODUTIVOS DE 

ANTHURIUM SCHOTT (ARACEAE, ALISMATALES) E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA TAXONOMIA 

 

 

 

 

 

LETÍCIA PERES POLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de 
Biociências do Campus de Rio 
Claro, Universidade Estadual 
Paulista, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Doutor 
em Ciências Biológicas (Biologia 
Vegetal). 

Maio - 2017 

Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Ike Coan 

Coorientadora: Profa. Dra. Lívia Godinho Temponi 



 

Poli, Letícia Peres
     Desenvolvimento e anatomia dos órgãos reprodutivos de
Anthurium Schott (Araceae,Alismatales) e suas implicações
na taxonomia / Letícia Peres Poli. - Rio Claro, 2017
     163 f. : il., figs., tabs.

     Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista,
Instituto de Biociências de Rio Claro
     Orientador: Alessandra Ike Coan
     Coorientador: Lívia Godinho Temponi

     1. Anatomia vegetal. 2. Androceu. 3. Dicogamia. 4.
Dimeria. 5. Gineceu. 6. Osmóforos. I. Título.

 
581.4
P766d

	 Ficha Catalográfica elaborada pela STATI - Biblioteca da UNESP
Campus de Rio Claro/SP





 

 

AGRADECIMENTOS 

 E assim foram-se quase quatro anos de estudo, esforço e dedicação. A 

concretização dessa tese contou com o apoio das instituições que financiaram o 

projeto de pesquisa e das pessoas que me acompanharam nesta trajetória. Por isso, 

aproveito esta oportunidade para expressar meu agradecimento.  

 Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 

pela bolsa concedida nos primeiros meses do Doutorado (Processo: 141990/2013-9), e 

à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP (Processo: 

2013/05120-4), pela bolsa nos meses seguintes.  

 A minha orientadora Profa. Dra. Alessandra Ike Coan, pela orientação 

presente, mesmo em meio às tantas burocracias da Coordenação; pela paciência e 

compreensão perante as minhas dificuldades e por sempre me incentivar, me 

motivar e me aconselhar em todas as decisões e indecisões. Em especial, ao apoio 

dado nestes últimos meses até a finalização da tese. Sem dúvida, sua orientação e 

profissionalismo me espelham como professora/pesquisadora, e muitas das suas 

qualidades servirão de guia para as minhas futuras orientações.  

 A minha coorientadora Profa. Dra. Lívia Godinho Temponi, pela parceria 

contínua e formação inicial na taxonomia em Araceae, principalmente, em 

Anthurium.  

Ao Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP, Campus de Rio Claro) e à Seção 

Técnica de Pós-Graduação, pela estrutura que permitiram o desenvolvimento da 

pesquisa. Em especial, aos professores que tive maior contato, por conta das 

disciplinas e coletas: Prof. Dr. Marco Antonio de Assis, Prof. Júlio Lombardi, Profa. 

Dra. Leonor Patrícia Morellato, Dra. Irene Mendonza, Prof. Dr. Pedro Moraes, Profa. 

Dra. Vera Lúcia Scatena. Aos funcionários Célia Maria Hebling, Naiara David de 

Souza e João S. Covre pelo apoio diário no Departamento e Jardim Experimental, não 

esquecendo também do técnico aposentado Ari Pesce (in memoriam) pelos 

ensinamentos nas técnicas de anatomia vegetal.  

Aos funcionários Mônica Lamonte, Antonio T. Yabuki, e Pós-doutorandos 

André Arnosti e Priscila C. Socolowski pela atenção e auxílio na preparação das 

amostras no Laboratório de Microscopia Eletrônica da UNESP/Rio Claro.  



 

 

A Profa. Dra. Maria de L. Soares e sua aluna Mariana, pelo apoio e suporte nas 

coletas realizadas na Reserva Ducke em Manaus e nas identificações das espécies de 

Anthurium coletadas.  

Ao pesquisador Dr. Marcus A. Nadruz Coelho pelo auxílio nas identificações 

das espécies de Anthurium.  

Ao Prof. Dr. Eduardo Gomes Gonçalves, pelo envio da amostra de Anthurium 

obtusum. 

A Dra. Monica Carlsen, por me abrir as portas quando tentei pleitear a bolsa 

BEPE para estágio no exterior.  

Aos colegas do Laboratório de Anatomia Vegetal: Thales, Rafa, Yuri, Fininho, 

Gisele, Aline S., Fernanda P., Mariana, Blanca, Kaire e Kléber, pela convivência 

amigável, conversas, risadas e ajuda em vários momentos.  

Aos colegas da Pós-Graduação: Anna, Henrique, Igor, Natinha, Otávia, Pablo, 

Renan e Roberta pela amizade e companheirismo.  

A amiga Mariana Saka que em suas coletas sempre olhava para os antúrios, e 

assim, contribuiu com parte da amostragem da tese e com o crescimento da coleção 

de Anthurium no Jardim Experimental.  

As minhas amigas Betânia (Bets), Lorena (Loris) e Patrícia (Paty), pela amizade 

durante esses anos, e principalmente, pelo apoio emocional e espiritual nestes 

últimos meses. Agradeço por tornaram esses anos em Rio Claro ainda melhores e por 

me mostrarem a importância de cuidar do corpo e da mente. Em especial, a Paty que, 

pela convivência na mesma casa, sempre esteve disposta a me aconselhar e a ouvir 

meus desabafos, anseios e medos.  

Aos amigos Ana Paula C., Lilien R., Luana C., e Tiago com sua esposa Elena, 

pelo auxílio nas coletas e informações sobre as espécies de Anthurium.  

Aos amigos professores Danielle (Danizinha), Luciana (Lú) e Heliomar por 

acompanharem toda minha trajetória acadêmica, na grande maioria das vezes via 

Skype e Whatsapp. Embora nossa amizade estivesse separada por quilômetros de 

distância, sou muito grata pelas orações, conselhos e vibrações com cada conquista, e 

claro, não poderia me esquecer dos momentos de “zoeira” do Heliomar, acerca das 

“plantinhas cuti-cuti”.  



 

 

Aos meus pais Diniz e Sandra, pelo carinho e apoio nas minhas escolhas desde 

a graduação. 

Aos amigos unespianos e não-unespianos, antigos e novos; agradeço pelas 

vibrações positivas, por tantos momentos de alegria e de bem estar proporcionados.  

Enfim, a todos que me deram o suporte profissional e, principalmente, 

emocional e espiritual, com certeza foram imprescindíveis para tornar esta 

caminhada de quase quatro anos mais tranquila e prazerosa.  

 

Muito obrigada! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabalhe e estude, ame e instrua-se,  

fazendo o melhor que puder no mundo”.  

 

- Humberto de Campos (Irmão X) 

  



 

 

RESUMO 

 

Anthurium é o maior gênero de Araceae e compreende 950 espécies endêmicas dos 

neotrópicos. No Brasil, o gênero está representado por 133 espécies circunscritas, 

principalmente, nas seções Anthurium sect. Urospadix e A. sect. Pachyneurium, além de A. 

sect. Dactylophyllium e A. sect. Tetraspermium. O estudo ontogenético, micromorfológico, 

anatômico e de biologia floral em espécies de Anthurium pode auxiliar com caracteres 

significativos para sua taxonomia e sistemática que são baseadas, predominantemente, em 

características morfológicas foliares. Na presente tese foram analisadas 20 espécies de quatro 

seções de Anthurium, sob estereomicroscópio e microscopias de luz, eletrônica de varredura e 

confocal de varredura a laser. No Capítulo 1, nós avaliamos o uso dos caracteres 

ontogenéticos, micromorfológicos e anatômicos florais, principalmente do perigônio e do 

androceu, nas seções/clados selecionados de Anthurium. Destacam-se a caracterização 

anatômica inédita dos osmóforos, além de variação no formato da parede periclinal externa e 

no conteúdo apresentado pelas células epidérmicas das tépalas e a variação na sobreposição 

das tépalas externas no botão floral e na exposição dos estames. Através do estudo de 

vascularização floral (Capítulo 2), nós verificamos que a vascularização do perigônio e do 

androceu mostraram-se uniformes entre as seções estudadas. No entanto, dois padrões de 

vascularização do gineceu foram encontrados: carpelos vascularizados apenas por feixes 

sinlaterais (Padrão A), característica compartilhada pela maioria das espécies estudadas, e 

carpelos vascularizados por feixes dorsais e sinlaterais (Padrão B), padrão inédito para o 

gênero e encontrado em A. affine (A. sect. Pachyneurium), A. obtusum e A. scandens (A. sect. 

Tetraspermium). No capítulo 3, nosso objetivo principal foi investigar a separação das fases 

estaminada e pistilada nas flores (dicogamia intrafloral) e entre flores do mesmo indivíduo 

(dicogamia interfloral). Nossos dados mostram que a dicogamia intrafloral completa ocorre 

em todas as espécies estudadas, porém, em A. scandens (A. sect. Tetraspermium) e em A. 

solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium), registramos, pela primeira vez, a 

sincronia de anteses feminina e masculina, sugerindo a possível ocorrência de geitonogamia. 

O conjunto de dados aqui apresentados, juntamente com aqueles da literatura, revelam que a 

maioria das características ontogenéticas, micromorfológicas, anatômicas florais é uniforme 

para as quatro seções estudadas do gênero. Parte das variações aqui encontradas, quando 

analisadas na filogenia atual de Anthurium, indica características diagnósticas para A. sect. 

Urospadix (Capítulo 1) e demais ramos evolutivos (Capítulo 2), além disso, aspectos da 

biologia floral (Capítulo 3), como a sincronia das fases estaminada e pistilada, a liberação de 

odor pelas tépalas e a direção da antese masculina no espádice, ampliam o conhecimento 

sobre a biologia floral em Anthurium e contribuem com dados para estudos futuros, 

principalmente, sobre biologia da polinização nas espécies brasileiras.  

Palavras chave: androceu, dicogamia, dimeria, gineceu, osmóforos, perigônio, Pothoideae. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Anthurium is the largest genus of Araceae with 950 endemic Neotropical species. In Brazil, 

the genus comprises 133 species circumscribed mainly within Anthurium sect. Urospadix and 

A. sect. Pachyneurium, as well as within A. sect. Dactylophyllium and A. sect. Tetraspermium. 

The ontogenetic, micromorphological, anatomical and floral biology studies of Anthurium can 

help with significant characters for its taxonomy and systematic, which are based 

predominantly on foliar morphological features. In this Thesis we analyzed 20 species 

belonging to four sections of Anthurium, using stereomicroscope, and light, scanning confocal 

laser and scanning electron microscopies. In Chapter 1, we evaluated the use of ontogenetic, 

micromorphological and anatomical floral characters, mainly of the perigone and androecium, 

in the selected sections/clades of Anthurium. We highlight the anatomical characterization of 

the osmophores, as well as the variation in the shape of outer periclinal wall and in the content 

presented by the epidermal cells; variation in the overlapping of the outer tepals in the floral 

bud and in the exposure of the stamens were also pointed out. In Chapter 2, we verified that 

the vasculature of the perigone and the androecium were uniform amongst the sections 

studied. However, two patterns of gynoecial vasculature were described: carpels vascularized 

by synlateral bundles alone (Pattern A), shared by the majority of species studied, and carpels 

vascularized by both dorsal and synlateral bundles (Pattern B), which occurs in A. affine (A. 

sect. Pachyneurium), A. obtusum and A. scandens (A. sect. Tetraspermium). Pattern B is a 

new feature for the genus. In Chapter 3, our main objective was to investigate the separation 

of both staminate and pistillate phases within the flowers (intrafloral dichogamy) and among 

flowers of the same plant (interfloral dichogamy). Our data show that complete intrafloral 

dichogamy occurs in all species studied, except A. scandens (A. sect. Tetraspermium) and A. 

solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium), in which we observed, for the first 

time, the synchrony of both staminate and pistillate phases, suggesting the possible 

occurrence of geitonogamy. The data presented here, together with those available in the 

literature, reveal that most ontogenetic, micromorphological, and anatomical floral features 

are uniform for the four sections studied of Anthurium. Part of the variations found here, 

when compared to the current Anthurium phylogeny, indicates diagnostic characteristics for 

A. sect. Urospadix (Chapter 1) and other evolutionary branches (Chapter 2). In addition, 

aspects of floral biology (Chapter 3), such as the synchrony of both staminate and pistillate 

phases, the release of floral scent by the tepals, and the direction of the male anthesis within 

the spadix, increase the knowledge about the floral biology in Anthurium and contribute with 

data for future studies, mainly, on pollination biology of Brazilian species. 

 

Keywords: androecium, dichogamy, dimery, gynoecium, osmophore, perigone, Pothoideae.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. Araceae  

Araceae compreende 125 gêneros e 3525 espécies (Boyce & Croat, 2016), 

sendo considerada a maior família em Alismatales (Stevens, 2017). Segundo filogenias 

recentes (Cabrera et al., 2008; Cusimano et al., 2011), a família inclui oito clados 

principais: Aroideae, Gymnostachydoideae, Lasioideae, Lemnoideae, Monsteroideae, 

Orontioideae, Pothoideae e Zamioculcadoideae. 

A família exibe grande variabilidade na morfologia floral, podendo ocorrer 

flores dímeras a trímeras; bissexuadas ou unissexuadas; perigoniadas ou não-

perigoniadas; com estames livres ou fundidos em um sinândrio; anteras com deiscência 

rimosa ou poricida; ovário unilocular a plurilocular; com um ou mais óvulos por lóculo, 

com placentação axial, parietal, apical ou basal (Mayo et al., 1997).  

Essa extensa diversidade morfológica tem levado às investigações dos padrões 

ontogenéticos e anatômicos florais (e.g. Eyde et al., 1967; Barabé & Labrecque, 1983; 

Johri, 1984; Barabé & Chrétien, 1985, 1986; Dahlgren et al., 1985; French, 1985a, b, 

1986a, b, c, 1987; Barabé et al., 1987, 2012; Carvell, 1989; Mayo, 1989; Scribailo & 

Tomlinson, 1992; Buzgo, 1998, 2001; Igersheim et al., 2000; Barabé & Lacroix, 2001, 

2008, 2014). Parte desses estudos também inferiu características úteis para auxiliar na 

taxonomia e sistemática infrafamiliar de Araceae, especialmente aquelas relacionadas à 

presença/ausência de tricoesclereídes no gineceu (Eyde et al., 1967), ao tipo de 

placentação (Hotta, 1971), aos padrões de vascularização floral (Hotta, 1971; Barabé & 

Chrétien, 1985; Barabé & Forget, 1988), à ocorrência de múltiplos canais estilares 

(Mayo, 1989; de Oliveira et al., 2014) e ao número de lóculos no ovário (de Oliveira et 

al., 2014). 

Vale destacar, também, a investigação de alguns aspectos que auxiliaram no 
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entendimento acerca da evolução de vários caracteres embriológicos da família, como o 

padrão de espessamento de parede do endotécio (French, 1985a, b, 1986b), as 

características estruturais do grão de pólen e óvulo (Grayum, 1991), a micromorfologia 

e ultraestrutura do grão de pólen (Weber et al., 1998, 1999; Hesse et al., 2001; Ulrich et 

al., 2012) e o desenvolvimento do endosperma (Tobe & Kadokawa, 2010).  

Esse conhecimento da morfologia e anatomia florais de Araceae distribui-se de 

maneira irregular dentre os clados, porém contemplam principalmente aqueles 

derivados, como Aroideae e Lasioideae, embora também existam estudos para aqueles 

early-divergent, como Gymnostachydoideae, Monsteroideae, Orontioideae e 

Pothoideae. Dentre esses clados early-divergent de Araceae, Pothoideae se destaca por 

sua riqueza, compreendendo 1009 espécies (Boyce & Croat, 2016). Essa subfamília 

inclui quatro gêneros: Anthurium Schott, Pedicellarum M. Hotta, Pothoidium Schott e 

Pothos L. (Cabrera et al., 2008; Cusimano et al., 2011). Apesar dessa riqueza de 

espécies, estudos ontogenéticos e anatômicos florais ainda são incipientes nesse clado 

(e.g. French, 1985 a; Buzgo, 2001; Barabé & Lacroix, 2008; Poli et al., 2012, 2015, 

2017), apontando a necessidade de dados adicionais sobre os seus representantes – o 

que pode auxiliar na compreensão da evolução floral em Araceae.   

 

1.2. O gênero Anthurium Schott 

Anthurium é o maior gênero de Pothoideae e de Araceae, com 950 espécies 

neotropicais (Boyce & Croat, 2016). As espécies do gênero apresentam inflorescência 

com espata geralmente persistente e espádice composto por flores bissexuais formadas 

por quatro tépalas dispostas em dois verticilos, quatro estames livres em dois verticilos 

e ovário bilocular com um a dois óvulos por lóculo, com placentação axial (Mayo et al., 

1997; Temponi et al., 2005). 

O gênero é monofilético (Carlsen & Croat, 2013) e sua classificação 
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infragenérica tem sido discutida (e.g. Engler, 1878; Croat & Sheffer, 1983). 

Historicamente, os tratamentos taxonômicos já dividiram o gênero em 28 grupos e 16 a 

19 seções (Schott, 1860; Engler, 1878, 1879, 1898, 1905; Croat & Sheffer, 1983) 

(Tabela 1) definidos, principalmente, por caracteres morfológicos foliares. Apesar da 

importância das características florais para uma descrição morfológica mais detalhada 

e, consequentemente, uma melhor caracterização das espécies (Croat & Bunting, 1979), 

esses caracteres foram pouco utilizados na delimitação dos grupos/seções de 

Anthurium.  

Estudos de revisão taxonômica, morfologia e biogeografia (e.g. Madison, 1978; 

Croat, 1991; Croat et al., 2005; Carlsen & Croat, 2007; Coelho et al., 2009), tipificação 

(Coelho & Mayo, 2007) e análise filogenética (Carlsen & Croat, 2013; Croat & 

Carlsen, 2013) foram realizados com alguns representantes de Anthurium, contribuindo 

com novos dados para a resolução da sua classificação infragenérica. 

Dentre esses estudos, Carlsen & Croat (2013) reconhecem 18 clados em 

Anthurium, porém nem todos apresentam correspondência com as seções definidas 

pelos sistemas de classificação prévios (Tabela 1). A maioria desses 18 clados atuais 

pode ser caracterizada morfologicamente e/ou biogeograficamente, no entanto, algumas 

características vegetativas, como o tipo e formato da folha, número e proeminência das 

nervuras secundárias utilizadas nas classificações prévias (e.g. Engler, 1905; Croat & 

Sheffer, 1983), revelaram-se homoplásicas. Em contrapartida, características 

reprodutivas como a cor e formato da inflorescência e cor do fruto mostram-se mais 

informativas para a caracterização dos clados (Carlsen & Croat, 2013).  

No Brasil, Anthurium está representado por 133 espécies (Flora do Brasil 2020 

[em construção]), circunscritas, principalmente, em Anthurium sect. Urospadix Engler 

e A. sect. Pachyneurium Schott. Além destas, alguns representantes de A. sect. 

Dactylophyllium (Schott) Engler emend. Croat & Carlsen e A. sect. Tetraspermium 



12 

 

Schott são também amplamente distribuídos no território brasileiro.  

Anthurium sect. Urospadix possui aproximadamente 100 espécies nos 

neotrópicos, das quais 45% ocorrem no Brasil (Engler, 1905), além de várias espécies 

recentemente descritas (e.g. Temponi & Coelho, 2011, 2014; Gonçalves, 2012; Coelho 

& Rabelo, 2015; Valadares & Sakuragui, 2015; Gonçalves & de Paula, 2016). Os 

representantes desta seção são caracterizados pelo caule com entrenós curtos, profilos e 

catafilos geralmente decompostos, lâmina foliar mais longa do que larga, com nervuras 

secundárias usualmente numerosas e pouco mais proeminentes que as terciárias e bagas 

oblongas a globosas (Engler, 1905; Croat & Sheffer, 1983; Coelho et al., 2009). A 

seção corresponde a dois clados senso Carlsen & Croat (2013): o Clado 1, no qual estão 

circunscritas as espécies com ocorrência no Brasil, e o Clado 2, que inclui as espécies 

distribuídas nas Pequenas Antilhas e na Jamaica (Tabela 1).  

Anthurium sect. Pachyneurium reúne aproximadamente 120 espécies nos 

neotrópicos e 18 no Brasil (Engler, 1905; Croat, 1991). Os representantes desta seção 

apresentam lâmina foliar com prefoliação involuta e nervação do tipo eucamptódroma 

(Croat & Sheffer, 1983; Croat, 1991). A seção é dividida em duas séries: A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium (Schott) Croat e A. sect. Pachyneurium series 

Multinervia Croat (Croat, 1991), que correspondem aos Clados 9 e 12 e 11, 

respectivamente, na filogenia de Carlsen & Croat (2013) (Tabela 1). 

Anthurium sect. Dactylophyllium compreende 24 espécies neotropicais, com dez 

espécies no Brasil (Croat & Carlsen, 2013). Os representantes apresentam folhas 

palmadas com lobos livres a unidos na base (Croat & Carlsen, 2013). Esta seção 

corresponde ao Clado 3 senso Carlsen & Croat (2013) (Tabela 1).  

Por fim, Anthurium sect. Tetraspermium é constituída por quatro espécies 

neotropicais, sendo duas registradas para o Brasil (Engler, 1905). As espécies são 

caracterizadas por possuírem caule escandente com entrenós longos, lâmina foliar com 
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pontuações glandulares, nervuras laterais numerosas e bagas com quatro sementes 

(Croat & Sheffer, 1983). A seção corresponde ao Clado 5 senso Carlsen & Croat 

(2013) (Tabela 1). 

Embora essas quatro seções tenham correspondência com clados na filogenia de 

Carlsen & Croat (2013) e também com grupos naturais previamente apontados por 

taxonomistas na família (Croat, 1991; Croat & Sheffer, 1983; Temponi & Coelho, 

2011), ainda carecem de sinapomorfias morfológicas.  

Considerando a importância das características florais apontada por Croat & 

Bunting (1979) e a confiabilidade das mesmas por Carlsen & Croat (2013), estudos 

anatômicos florais mostram-se importantes fontes para auxiliar na caracterização dos 

clados em Anthurium. Na presente tese, nós estudamos as características florais de 13 

representantes brasileiros de Anthurium sect. Urospadix (Fig. 1A−C), correspondentes 

ao Clado 1 senso Carlsen & Croat (2013). A título de comparação, grupos externos 

com representantes no território brasileiro também foram selecionados: uma espécie de 

A. sect. Dactylophyllium (Fig. 1D, E), quatro de A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium (Fig. 1F, G), e duas de A. sect. Tetraspermium (Fig. 1H, I).  

 

1.3. Estudos morfológicos reprodutivos em Anthurium 

Um dos primeiros relatos sobre a morfologia floral de Anthurium foi realizado 

pelo botânico austríaco Heinrich Wilhelm Schott em suas grandes obras “Meletemata 

botanica” (Schott & Endlicher, 1832), “Genera Aroidearum exposita” (Schott, 1858) e 

“Prodromus systematis Aroidearum” (Schott, 1860). Estas obras consistem em 

monografias comparativas com descrições morfológicas e ilustrações das 

inflorescências, flores e frutos dos gêneros de Araceae. Vale ressaltar a contribuição 

dessas obras para a taxonomia da família como um todo, em especial a monografia de 

Schott (1860) no qual as espécies de Anthurium são classificadas em 28 grupos (Tabela 
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1). Esse primeiro sistema de classificação constituiu a base da taxonomia do gênero, 

sendo complementado pelos botânicos que o sucederam. 

Dentre esses botânicos, destaca-se Adolf Engler por suas contribuições na 

taxonomia e morfologia de Araceae, com ênfase para aquelas nos tratamentos clássicos 

de Martius‘s “Flora brasiliensis” (Engler, 1878), de De Candolle “Monographiae 

Phanerogamarum” (Engler, 1879) e de Engler “Botanische Jahrbücher fur Systematik, 

Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie” (Engler, 1898). Nestas contribuições e 

obras são apresentadas as descrições dos órgãos vegetativos e reprodutivos de espécies 

de Anthurium, com enfoque na circunscrição das espécies em categorias infragenéricas, 

distintas do sistema de classificação proposto por Schott (1860) (Tabela 1).  

A estrutura floral de Anthurium tem seus primeiros registros com Campbell 

(1900, 1905) e Gow (1913), com enfoque para embriologia. Esses autores investigaram 

a formação do endosperma e o tipo de embrião em algumas espécies do gênero, 

chamando a atenção para a grande dificuldade no preparo das amostras e para a 

obtenção de resultados satisfatórios. Concomitante aos trabalhos de embriologia, o 

estudo clássico de Adolf Engler “Das Pflanzenreich” (Engler, 1905) é publicado, com 

ênfase para o grande número de ilustrações da morfologia floral e para as alterações na 

classificação de Anthurium (Tabela 1). 

A biologia floral começa a ter destaque com Daumann (1930), que reportou a 

existência de nectários florais em Anthurium digitatum (Jacq.) G. Don. A partir da 

década de 1970 intensificam-se os estudos anatômicos florais e de biologia reprodutiva 

em Anthurium. A presença de idioblastos com ráfides, drusas e fenólicos em todas as 

partes dos órgãos florais e a caracterização do estigma foram descritas em A. 

denudatum Engler por Carvajal (1977) e em A. andraeanum Linden por Higaki et al. 

(1984). Dados sobre a polinização e mecanismos de proteção das sementes foram 

ressaltados por Madison (1979) e características fenológicas, como período de antese, e 
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aspectos da biologia floral, como a liberação de odor e a presença de nectários, foram 

investigadas por Croat (1980). O desenvolvimento das bagas em A. scandens (Aubl.) 

Engler foi estudado por Valerio & Villalobos (1980) e adicionou informações sobre a 

reprodução no gênero. Vale salientar também Barabé et al. (1984) que reportaram, pela 

primeira vez, a ausência de feixes dorsais nos carpelos de Anthurium lhotzkyanum 

Schott. 

De grande importância embriológica e anatômica floral são os estudos de James 

C. French, ressaltando o tipo de espessamento do endotécio (French, 1985a) e a 

vascularização do androceu (French, 1986b) e do óvulo (French, 1986c) de várias 

espécies de Anthurium. Os aspectos embriológicos e palinológicos de Anthurium, 

comparados com outros gêneros de Araceae, foram evidenciados por Grayum (1985, 

1991, 1992) e a análise comparativa da estrutura floral de representantes de Pothoideae 

e Monsteroideae foi salientada por Carvell (1989), fornecendo novas características 

para utilização na sistemática infrafamiliar.  

Mais para o final do século XX destaca-se a publicação “The genera of 

Araceae” por Mayo et al. (1997) com a descrição morfológica dos gêneros, além da 

revisão sobre os estudos já realizados na família; e o estudo de Matsumoto et al. (1998) 

que descreveram o desenvolvimento do embrião de A. andraeanum. Ambos os 

trabalhos contribuíram para a ampliação do conhecimento sobre a estrutura floral em 

Anthurium e levantaram novos dados para entender a evolução em Pothoideae. 

 Os estudos posteriores, como a germinação das sementes de quatro espécies de 

Anthurium comparada com outros gêneros da família (Tillich, 2003); a investigação 

sobre a existência de uma razão positiva entre pólen-óvulo em representantes do gênero 

(Chouteau et al., 2006); o desenvolvimento acrópeto da inflorescência em A. jenmanii 

Engler (Barabé & Lacroix, 2008) e as fragrâncias florais produzidas pelas flores de A. 

rubrinervium (Link) G. Don [A. sagittatum G. Don] e A. thrinax Madison e sua relação 
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com polinizadores (Hentrich et al., 2007, 2010) contribuíram com o conhecimento da 

biologia e ontogenia florais.  

 E mais recentemente, as variações na ornamentação da cutícula e no formato das 

células epidérmicas do estilete (Poli et al., 2012) e o reconhecimento de quatro fases do 

desenvolvimento floral, da origem carpelar do septo ovariano, da formação da porção 

simplicada e sinascidiada do gineceu e da presença de um septo apical (Poli et al., 

2015) em seções do gênero com representatividade no Brasil, denotaram a necessidade 

da ampliação e levantamento de características ontogenéticas e anatômicas para a flor 

como um todo, especialmente, com enfoque na avaliação daquelas passíveis de uso na 

taxonomia de Anthurium. 

 

2. OBJETIVOS 

 

A investigação de características ontogenéticas, micromorfológicas, anatômicas 

e da biologia floral em espécies circunscritas em Anthurium sect. Urospadix, 

comparadas àquelas de outras seções representativas no Brasil, torna-se imprescindível 

para o levantamento daquelas que possam ser utilizadas na taxonomia do gênero como 

um todo e também para o entendimento da sua evolução floral. 

A presente Tese teve como objetivos: 

(1) estudar a ontogenia, a micromorfologia e a anatomia floral de espécies de 

Anthurium, avaliando o conjunto de caracteres e possíveis utilizações na caracterização 

de seções/clados senso Carlsen & Croat (2013); 

(2) investigar a vascularização floral, a fim de verificar a uniformidade ou não do 

conjunto de caracteres vasculares na filogenia de Anthurium por Carlsen & Croat 

(2013); e 

(3) estudar a dicogamia em Anthurium, a fim de entender os graus de separação das 
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fases estaminada e pistilada nas flores (dicogamia intrafloral) e entre flores do mesmo 

indivíduo (dicogamia interfloral).   
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4. TABELA 1. Comparação entre os sistemas de classificação de Anthurium.  

Grupos sensu Schott 

(1860) 

Seções sensu 

Engler (1878) 

Seções sensu Engler (1898) Seções sensu Engler (1905) Seções sensu Croat & 

Sheffer (1983) 
Clados sensu Carlsen & Croat 

(2013)  
Grex 1 Tetraspermium  Tetraspermium Tetraspermium  Tetraspermium  Tetraspermium  Clado 5 
Grex 2 Porphyrochitonium  Porphyrochitonium Porphyrochitonium Porphyrochitonium  Porphyrochitonium  Clados 6 e 7 
Grex 3 Xialophyllium  Xialophyllium Xialophyllium Xialophyllium  Xialophyllium  Clado 15 
Grex 4 Leptanthurium  Leptanthurium Leptanthurium Leptanthurium  Leptanthurium  Clado 8 
Grex 5 Oxycarpium  Oxycarpium Oxycarpium Oxycarpium  Oxycarpium  Clados 8, 10 e16 
Grex 6 Erytropodium Urospadix Urospadix Urospadix  Urospadix  Clados 1 e 2 
Grex 7 Pachyneurium  Pachyneurium Pachyneurium  Pachyneurium  Pachyneurium Clados 9, 11 e 12 
Grex 8 Acantophyllium  Urospadix Urospadix Urospadix Urospadix Clados 1 e 2 
Grex 9 Platylonchium  Urospadix Urospadix Urospadix Urospadix Clados 1 e 2 
Grex 10 Oophyllium  Oophyllium Incluída em Urospadix Incluída em Urospadix Incluída em Urospadix Clados 1 e 2 
Grex 11 Parabasium  Parabasium Incluída em Urospadix Incluída em Urospadix Incluída em Urospadix Clados 1 e 2 
Grex 12 Episeiostenium  Cardiophyllium Episeiostenium Schott emend. 

Engler 
Episeiostenium  Episeiostenium  Clado 2 

Grex 13 Calomystrium  Cardiophyllium Calomystrium Schott emend. 

Engler  
Calomystrium Calomystrium Schott  Clado 13 

Grex 14 Neurolysium Cardiophyllium Cardiolonchium Cardiolonchium Cardiolonchium Clados 10, 12 e 16 

Grex 15 Amphineurium Cardiophyllium Subseção de Calomystrium Subseção de Calomystrium Subseção de Calomystrium Clado 13 
Grex 16 Andiphylum Cardiophyllium * * * Possíveis clados 9, 11- 3 

Grex 17 Chondrophyllium Cardiophyllium ** ** ** Possíveis clados 1,2, 9, 11 e 12 

Grex 18 Eucardium Cardiophyllium Pachyneurium Pachyneurium Pachyneurium Clados 9, 11 e 12 
Grex 19 Macrophyllium Cardiophyllium Pachyneurium Pachyneurium Pachyneurium Clados 9, 11 e 12 
Grex 20 Sobaronium Cardiophyllium ***  *** *** Possíveis clados 4, 9, 11-14, 16 

Grex 21 Cosmetophyton Cardiophyllium Incluída em Cardiolonchium Incluída em Cardiolonchium Incluída em Cardiolonchium Clados 10, 12 e 16 

Grex 22 Plenophlebium Cardiophyllium Incluída em Belolonchium Incluída em Belolonchium Incluída em Belolonchium Clados 4, 14 e 16 

Grex 23 Cardiolonchium  Cardiophyllium Cardiolonchium Schott emend. 

Engler  
Cardiolonchium  Cardiolonchium  Clados 10, 12 e 16 

Grex 24 Belolonchium Belolonchium Belolonchium Belolonchium  Belolonchium Schott emend 

Engler 
Clados 4, 14 e 16 

Grex 25 Dorylonchium Cardiophyllium Incluída em Belolonchium Incluída em Belolonchium Incluída em Belolonchium Clados 4, 14 e 16 
Grex 26 Semaeophyllium Semaeophyllium Semaeophyllium  Semaeophyllium  Semaeophyllium  Clado 14 
Grex 27 Schizoplacium Schizoplacium Schizoplacium Schizoplacium Schizoplacium  Clados 3, 14 e 16 
Grex 28 Dactylophyllium Dactylophyllium Subseção de Schizoplacium Subseção de Schizoplacium Dactylophyllium Schott Clado 3 
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 Gymnopodium Gymnopodium Gymnopodium  Gymnopodium  Não amostrada 
 Chamaerepium 

Schott**** 

Chamaerepium Chamaerepium  Chamaerepium  Clado 1 

  Polyphyllium Engler***** Polyphyllium  Polyphyllium  Clado A 
  Polyneurium Engler***** Polyneurium  Polyneurium  Clados 10 e 15 
Totais de seções/clados: 16 17 17 18 18 

* Espécies posicionadas em Calomystrium e Pachyneurium. 

** Espécies posicionadas em Pachyneurium e Urospadix. 

*** Espécies posicionadas em Belolonchium, Calomystrium e Pachyneurium. 
**** Seção mencionada em Schott (1862). 
***** Espécies posicionadas em Pachyneurium, Urospadix e Xialophyllium no estudo de Engler (1878). 



 
 
 



29 

 

5. FIGURA 

  



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspectos do hábito e da inflorescência de representantes das seções estudadas de 

Anthurium: A. sect. Urospadix (A−C), A. sect. Dactylophyllium (D, E), A. sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (F, G) e A. sect. Tetraspermium (H, I). A. Hábito de A. sellowianum. B, 

C. Inflorescências em diferentes estágios de desenvolvimento de A. coriaceum e A. parvum, 

respectivamente. D, E. Hábito e detalhe da folha composta, respectivamente, de A. 

pentaphyllum. F. Hábito de A. atropurpureum var. arenicola. G. Detalhe da inflorescência de 

A. solitarium. H, I. Hábito e inflorescências, respectivamente, de A. scandens. Barras de 

escalas: A, H = 20 mm; B, D, E, I = 15 mm; C, F, G = 10 mm.  
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Ontogenia, micromorfologia e anatomia floral de Anthurium sect. Urospadix com ênfase 

no perigônio e no androceu: contribuições para a taxonomia e biologia floral das seções 

brasileiras do gênero (Araceae, Alismatales) 
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Resumo 

Anthurium sect. Urospadix é uma seção artificial do gênero e, atualmente, encontra-se 

dividida em dois clados baseados em dados moleculares e biogeográficos: clado 1, formado 

por espécies exclusivas do território brasileiro, e clado 2, formado por espécies das Pequenas 

Antilhas e Jamaica. Recentemente, características ontogenéticas e anatômicas do gineceu 

mostraram-se variáveis no gênero, podendo contribuir com a caracterização dos clados. No 

presente estudo nós analisamos as características ontogenéticas, micromorfológicas e 

anatômicas florais, com ênfase no perigônio e no androceu, de espécies de A. sect. Urospadix 

comparadas àquelas de seções correlatas, como A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium 

(Clados 9 e 12) e A. sect. Tetraspermium (Clado 5), a fim de verificar o potencial taxonômico 

dessas características florais na seção. Nossos resultados mostram que a ausência de nectários 

florais e tépalas recobertas por cutícula ornamentada, somadas às características do estilete 

reportadas previamente, mostram-se importantes na taxonomia de Anthurium. No presente 

estudo, destaca-se ainda, pela primeira vez, a caracterização anatômica dos osmóforos no 

perigônio e a variação no modo de exposição dos dois verticilos de estames, como 

características que contribuem para ampliar o conhecimento sobre a biologia floral em 

Anthurium, incipiente apesar da representatividade na região Neotropical.  

 

Palavras-chaves: androceu; antese; Anthurium sect. Pachyneurium series Pachyneurium; 

Anthurium sect. Tetraspermium; dimeria; osmóforo; perigônio. 
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Introdução 

 

Araceae é a maior família de Alismatales, representada por 125 gêneros e 3525 

espécies (Boyce & Croat, 2016). De acordo com as filogenias recentes de Cabrera et al. 

(2008) e de Cusimano et al. (2011), baseadas em dados moleculares e morfológicos, a família 

está dividida em oito clados principais que correspondem às subfamílias Aroideae, 

Gymnostachydoideae, Lasioideae, Lemnoideae, Monsteroideae, Orontioideae, Pothoideae e 

Zamioculcadoideae.  

Esses oito clados exibem grande diversidade morfológica floral, o que tem levado às 

investigações dos padrões de desenvolvimento nas flores, principalmente, em clados que 

apresentam flores unissexuadas como Aroideae (Troll, 1928; Uhlarz, 1982; Scribailo & 

Tomlinson, 1992; Boubes & Barabé, 1997; Barabé & Lacroix, 2001, 2014; Barabé et al., 

2012) e Lasioideae (Barabé & Lacroix, 2008a; Barabé et al., 2011; Poisson & Barabé, 2011).  

No entanto, os estudos com clados que possuem flores bissexuadas de Araceae, como 

Gymnostachydoideae, Monsteroideae, Orontioideae e Pothoideae, ainda são incipientes 

(Eyde et al., 1967; Barabé et al., 1987; Buzgo, 2001; Barabé & Lacroix, 2008b; Poli et al., 

2015). Dentre esses clados, Pothoideae destaca-se pela riqueza de espécies, apresentando 

cerca de 1000 espécies distribuídas em quatro gêneros (Boyce & Croat, 2016): Anthurium 

Schott, Pedicellarum M. Hotta, Pothoidium Schott e Pothos L. (Cabrera et al., 2008; 

Cusimano et al., 2011). Representantes desses quatro gêneros ocorrem desde os Neotrópicos 

(Anthurium) até a Ásia (Pedicellarum, Pothoidium e Pothos), Madagascar e Ilhas 

Mascarenhas (Pothos) (Boyce & Croat, 2016). 

Pothoideae caracteriza-se por apresentar táxons com flores bissexuadas e perigoniadas, 

com quatro (Anthurium e Pothos) a seis (Pothoidium e Pothos) tépalas distribuídas em dois 

verticilos, livres (Anthurium, Pothoidium e Pothos) ou conadas (Pedicellarum). Os estames 

variam de três (Pothoidium), quatro (Anthurium e Pothos) a seis (Pedicellarum e Pothos), em 
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um ou dois verticilos, e as anteras são rimosas (Mayo et al., 1997; Buzgo, 2001; Poli et al., 

2017). O ovário é unilocular (Pothos e Pothoidium), bilocular (Anthurium e Pothos) ou 

trilocular (Pedicellarum e Pothos) (Mayo et al., 1997; Buzgo, 2001), com um único óvulo 

(Anthurium, Pedicellarum, Pothoidium e Pothos) ou raramente dois (Anthurium sect. 

Tetraspermium), por lóculo; a placentação é basal (Pothos e Pothoidium) (Buzgo, 2001) ou 

axial, com óvulos inseridos próximos à base do septo ovariano (Pothos) (Mayo et al., 1997) 

ou na porção subapical do septo ovariano (Anthurium) (Poli et al., 2012). 

Anthurium é o maior gênero de Pothoideae e de Araceae como um todo e compreende 

950 espécies neotropicais (Boyce & Croat, 2016). O gênero é tradicionalmente dividido em 

17 a 18 seções (Engler, 1905; Croat & Sheffer, 1983), baseadas principalmente em 

características vegetativas. Atualmente, Anthurium encontra-se subdividido em 18 clados 

suportados por dados moleculares e biogeográficos (Carlsen & Croat, 2013). Esses clados, 

em sua maioria, não apresentam correspondência às seções tradicionais. Além disso, as 

análises realizadas por Carlsen & Croat (2013) também revelam que algumas das 

características vegetativas utilizadas nas classificações prévias são homoplásicas, apontando 

as características reprodutivas como mais confiáveis para a caracterização dos clados na 

filogenia. 

Anthurium sect. Urospadix Engler é constituída por 96 espécies, das quais 45% 

ocorrem no Brasil (Engler, 1905; Croat & Sheffer, 1983), além de 36 espécies descritas nos 

últimos 20 anos para o território nacional (e.g. Gonçalves, 2011; Temponi et al., 2011; 

Coelho & Rabelo, 2014; Temponi & Coelho, 2014). A seção corresponde a dois clados na 

filogenia de Carlsen & Croat (2013): o Clado 1, exclusivo do Brasil, e o Clado 2, que abrange 

as espécies das Pequenas Antilhas e Jamaica. Nesses dois clados, as espécies são agrupadas 

com base na afinidade geográfica, sendo escassas sinapomorfias morfológicas (Carlsen & 

Croat, 2013).  

Estudos florais prévios em Anthurium vêm contribuindo com o entendimento da sua 
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anatomia (Carvajal, 1977; Carvell, 1989; Higaki et al., 1984; French, 1987; Poli et al., 2012), 

vascularização (Barabé et al., 1984; French, 1986a, b; Poli et al., 2017), embriologia 

(Campbell, 1900, 1905; French, 1985; Grayum, 1991; Matsumoto et al., 1998) e 

desenvolvimento floral (Barabé & Lacroix, 2008b; Poli et al., 2015).  

Esses estudos, muitas vezes com ênfase no gineceu, também mostraram a variação 

infragenérica de algumas características, como o número de feixes vasculares por carpelo 

(Carvajal, 1977; Barabé et al., 1984; Higaki et al., 1984; Poli et al., 2017), o formato e 

conteúdo das células epidérmicas do estilete (Poli et al., 2012), a presença/ausência de 

ornamentações na cutícula da epiderme do estilete, a presença/ausência de um septo apical no 

ovário e o número de óvulos por lóculo (Poli et al., 2015). Essas variações anatômicas podem 

contribuir com a caracterização dos clados no gênero, auxiliando no conhecimento específico 

ou infragenérico.  

Características relacionadas à biologia floral, como a presença de nectários no 

perigônio (Daumann, 1930; Croat, 1980) e a liberação de odor durante as anteses feminina 

e/ou masculina (Croat, 1980, Hentrich et al., 2010) também se mostram variáveis no gênero e 

carecem de evidências micromorfológicas e anatômicas.  

Outro ponto que merece destaque é o merisma floral, já que Anthurium é o único 

gênero em Pothoideae com essa característica constante, apresentando apenas flores dímeras 

(Mayo et al., 1997). Desse modo, os dados ontogenéticos estudados no presente trabalho 

podem auxiliar na comparação com os demais gêneros de Pothoideae. 

Com base nessa contextualização de Anthurium, o presente estudo da ontogenia, 

micromorfologia e anatomia floral, com ênfase no perigônio e no androceu, em 

representantes brasileiros de A. sect. Urospadix (clado 1 sensu Carlsen & Croat, 2013) tem 

como principais objetivos: (1) localizar e caracterizar anatomicamente as estruturas florais 

responsáveis pela liberação de odor e de néctar, previamente reportados para Anthurium; (2) 

comparar a micromorfologia e anatomia floral, a fim de analisar possíveis características 
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florais para a taxonomia de A. sect. Urospadix e a distribuição das mesmas na filogenia de 

Anthurium; e (3) descrever o desenvolvimento floral, a fim de levantar dados que auxiliem no 

conhecimento sobre a evolução floral em Pothoideae. 

 

Material e Métodos 

 

No presente estudo, 13 representantes brasileiros de Anthurium sect. Urospadix (clado 

1 sensu Carlsen & Croat, 2013) foram selecionados. Com o objetivo de comparar as 

características ontogenéticas, micromorfológicas e anatômicas do perigônio e do androceu 

foram adicionadas espécies de seções correlatas com ocorrência no Brasil: A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium e A. sect. Tetraspermium (Tabela 1).  

As inflorescências, em diferentes estágios de desenvolvimento, foram coletadas e os 

materiais-testemunhos foram depositados nos herbários HRCB, RB, SPF, UB, UFP 

(acrônimos de acordo com o Index Herbariorum – Thiers, 2017) e no herbário da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNOP). Parte do material foi mantida em cultivo 

em casa de vegetação no Jardim Experimental do Instituto de Biociências – Campus de Rio 

Claro, para o acompanhamento das fases reprodutivas. 

Para o estudo em microscopia eletrônica de varredura (MEV), as amostras frescas de 

inflorescências foram analisadas sob estereomicroscópio (Leica MZ 6) e tiveram suas espatas 

removidas. Parte das amostras foi documentada utilizando o capturador de imagens (DFC-

290, Leica) acoplado ao estereomicroscópio (MZ 12
5
, Leica), através do programa de 

digitalização de imagem LAS (Leica Application Suite v. 4.0, Leica). 

Em seguida, o material foi fixado em glutaraldeído 1% e formaldeído 4% em tampão 

fosfato 0,1 M, pH 7,2 (McDowell & Trump, 1976) ou FAA 50 (Johansen, 1940). 

Posteriormente, parte das inflorescências foi lavada em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 

7,2 e desidratada em série etílica. Posteriormente, as amostras foram submetidas ao ponto 
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crítico (Balzers CPD 030), montadas em suportes metálicos e metalizadas com ouro 

(BALTEC SCD 050). As observações foram realizadas em microscópio eletrônico de 

varredura (Hitachi TM 3000) e os resultados foram documentados em eletromicrografias. 

Para o estudo em microscopia de luz (ML), as amostras de inflorescências foram 

fixadas em solução Transeau (Bicudo & Menezes, 2006) ou FAA 50 (Johansen, 1940), de 

acordo com a disponibilidade em campo, e armazenadas em etanol 70% com algumas gotas 

de glicerina. Posteriormente, o material foi desidratado em série normal-butílica (Feder & 

O’Brien, 1968), incluído em 2-hidroxietilmetacrilato (Leica), e seccionado em espessura de 5 

a 7μm, com navalhas de aço descartáveis. As secções foram coradas com ácido periódico-

reativo de Schiff (reação PAS) e Azul de Toluidina 0,05% 0,1 M em tampão fosfato de sódio 

pH 6,8 (Feder & O’Brien, 1968) ou apenas Azul de Toluidina 0,05% 0,1 M em tampão 

fosfato de sódio pH 6,8 (O'Brien et al., 1965), com montagem das lâminas em Entellan. As 

fotomicrografias foram obtidas utilizando o capturador de imagens (DFC-450, Leica) 

acoplado ao fotomicroscópio (DM 4000B, Leica), através do programa de digitalização de 

imagem LAS (Leica Application Suite v. 4.0, Leica). 

Testes histoquímicos (Tabela 2) foram realizados com material fresco e/ou material 

incluído em 2-hidroxietilmetacrilato: IKI para amido (Johansen, 1940), cloreto férrico para 

fenóis (Johansen, 1940), Vermelho de Rutênio para ácidos pécticos/mucilagem (Johansen, 

1940) e Sudan III para lipídios (O’Brien & McCully, 1981). Flores frescas e/ou fixadas foram 

dissecadas e imersas em solução aquosa 1:10.000 de Vermelho Neutro (Kearns & Inouye, 

1993) por 1 hora, para localização de osmóforos/nectários.  

Para a descrição dos estágios de desenvolvimento floral foram utilizados os padrões 

fenológicos definidos por Poli et al. (2015) para Anthurium: Fase I - aparecimento dos 

primórdios florais e diferenciação dos primórdios das tépalas; Fase II - fechamento das 

tépalas sobre os estames e o gineceu; Fase III - antese feminina; Fase IV - pós-antese 

feminina e antese masculina.  



40 

 

 

Resultados 

 

Uma única descrição anatômica é apresentada para todas as espécies estudadas de 

Anthurium, visto que as mesmas possuem padrão uniforme de ontogenia, micromorfologia e 

anatomia floral. As diferenças, quando existentes, são ressaltadas ao longo do texto e 

destacadas para cada seção estudada. Um sumário das características analisadas é 

apresentado na Tabela 3. 

 

Organografia floral 

A inflorescência das espécies estudadas de Anthurium é uma espiga constituída por um 

eixo floral, no qual as flores sésseis estão organizadas em espirais (Fig. 1A). As flores são 

perigoniadas, dímeras, bissexuadas e protogínicas (Fig. 1A, B). O perigônio consiste em 

quatro tépalas livres e imbricadas, arranjadas em verticilos externo e interno (Fig. 1A−C). As 

tépalas são cuculadas (Fig. 1B, D), sendo as tépalas externas maiores que as internas (Fig. 

1A, C). 

Devido à disposição congesta das flores nas espigas, tanto as tépalas externas como as 

internas apresentam porções que não são expostas e regiões expostas ao meio externo, 

estruturalmente diferentes. As tépalas externas apresentam a face adaxial em contato com as 

peças internas na flor (Fig. 1B), enquanto que a face abaxial apresenta parte em contato com 

as flores adjacentes (Fig. 1B) e outra parte exposta ao meio externo (Fig. 1B, C). As tépalas 

internas apresentam a face adaxial em contato com as peças internas na flor, enquanto que a 

face abaxial apresenta parte em contato com as flores adjacentes, parte sobreposta pelas 

tépalas externas (Fig. 1A, C, D) e outra parte exposta ao meio externo (Fig. 1C). 

Em vista frontal, tanto as tépalas externas como as internas (Fig. 1D) apresentam a face 

adaxial recoberta por cutícula inconspícua (Fig. 1E–H). A epiderme é formada por células 
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alongadas longitudinalmente (Fig. 1E), exceto na porção em contato com o ápice dos 

verticilos férteis, em que as células têm formato irregular (Fig. 1F). Em corte transversal, as 

células epidérmicas, na maioria das espécies estudadas, apresentam a parede periclinal 

externa reta (Fig. 1G), exceto em Anthurium organense (A. sect. Urospadix) em que é 

convexa (Fig. 1H). Drusas são evidentes apenas em A. acutum (A. sect. Urospadix) (Fig. 1G) 

e acúmulo de fenólicos (reação positiva ao cloreto férrico – Tabela 2) em A. organense (Fig. 

1H), A. augustinum e A. miquelianum (A. sect. Urospadix) e em A. atropurpureum var. 

arenicola (Fig. 2A) e A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium).  

A face abaxial das tépalas externas e internas (Fig. 2B) é recoberta por cutícula 

inconspícua (Fig. 2A). Em vista frontal, possui células epidérmicas longitudinalmente 

alongadas (Fig. 2C), com parede periclinal externa reta em corte transversal (Fig. 2A, D). 

Drusas são observadas em Anthurium acutum e A. comtum (A. sect. Urospadix) e em A. 

atropurpureum var. arenicola (Fig. 2D) (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) e 

acúmulo de fenólicos em A. augustinum, A. loefgrenii, A. longipes, A. organense, A. 

sellowianum (A. sect. Urospadix) e em A. atropurpureum var. arenicola (Fig. 2A, D) (A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium). 

Tanto a tépala externa como a interna apresentam, em sua porção distal exposta ao 

ambiente, epiderme recoberta por cutícula lisa (Figs. 1H, 2E) ou ornamentada (Fig. 1G, 2F, 

G); quando ornamentada, varia de estriada (Fig. 2F), como na maioria das espécies 

estudadas, a verrucosa, em Anthurium solitarium (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium) (Fig. 2G) e em A. parvum (A. sect. Urospadix). Em vista frontal, o formato 

das células da maioria das espécies é arredondado (Fig. 2E, G), exceto em A. coriaceum (A. 

sect. Urospadix) onde há diferenciação de papilas (Fig. 2F). Em seção transversal, a parede 

periclinal externa pode ser convexa (Figs. 1G, H, 2H), papilosa em A. coriaceum (A. sect. 

Urospadix) ou reta em A. longipes (A. sect. Urospadix) (Fig. 2I). Acúmulo de fenólicos é 

observado apenas em alguns representantes de A. sect. Urospadix (Fig. 2H). Nessa região das 
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tépalas são observados estômatos paracíticos abertos (Fig. 2E, F), que mostram reação 

positiva ao vermelho neutro (Tabela 2). 

O mesofilo das tépalas externas e internas é formado por células parenquimáticas com 

acúmulo de amido (reação positiva ao IKI – Tabela 2) e com idioblastos cristalíferos e 

fenólicos (Figs. 1G, H, 2H, I). A vascularização é dada por um único feixe na porção mediana 

(Fig. 2A – círculo) e dois feixes na porção distal das tépalas (Fig. 3A – círculos).  

A margem das tépalas é lisa na maioria das espécies (Fig. 3B); é papilosa apenas em 

Anthurium atropurpureum var. arenicola, A. solitarium (Fig. 3C) (A. sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium), A. scandens (A. sect. Tetraspermium), A. coriaceum e A. miquelianum 

(A. sect. Urospadix). 

Os quatro estames são livres (Fig. 3D). Em vista frontal, a epiderme do filete é formada 

por células longitudinalmente alongadas (Fig. 3E), com parede periclinal externa reta e com 

acúmulo de fenólicos (Fig. 3F). O mesofilo do filete é parenquimático, com idioblastos 

fenólicos apenas em algumas espécies de (Anthurium sect. Urospadix) (Fig. 3F), em A. affine 

e A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) e A. scandens (A. sect. 

Tetraspermium). Células parenquimáticas com acúmulo de amido são observadas em alguns 

representantes de A. sect. Urospadix (Fig. 3G). Um único feixe vasculariza o filete das 

espécies estudadas (Fig. 3F – círculo). 

As anteras são bitecas (Fig. 1C) e tetrasporangiadas. Em seção transversal, a parede da 

antera madura é formada dois estratos celulares, a epiderme e o endotécio (Fig. 3H, I); 

epiderme com acúmulo de fenólicos ocorre em algumas espécies de Anthurium sect. 

Urospadix (Fig. 3I) e em A. scandens (A. sect. Tetraspermium). O endotécio é constituído por 

células com espessamentos em banda (Fig. 3H, I). O conectivo possui idioblastos fenólicos e 

cristalíferos (Fig. 3H, I).  

Na maioria das espécies estudadas, a exposição dos quatro estames é assincrônica, 

iniciando com os externos (Fig. 3C), seguidos pelos internos (Fig. 4A), porém em algumas 
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espécies de Anthurium sect. Urospadix, em A. affine (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium) (Fig. 4B) e A. scandens (A. sect. Tetraspermium) a exposição dos estames é 

sincrônica, onde os quatro estames emergem quase simultaneamente em cada flor. Os grãos 

de pólen são liberados de forma agregada, com “pollenkitt”, conforme reação positiva ao 

Sudan III (Tabela 2). Na superfície dos grãos de pólen, cristais de oxalato são observados em 

MEV (Fig. 4C – setas). 

 

Ontogenia floral 

Nas espécies de Anthurium aqui estudadas, o primórdio do espádice é envolto pela 

espata até o final da Fase I. O espádice apresenta formato cilíndrico e os primórdios florais 

são iniciados de forma acrópeta (Fig. 5A). A Fase I é marcada pela diferenciação dos 

primórdios florais que, inicialmente, possuem formato arredondado (Fig. 5A), tornando-se 

losangulares com o desenvolvimento dos órgãos florais (Fig. 5B).  

Em todas as espécies estudadas, as duas tépalas externas são os primeiros órgãos a 

diferenciar (Fig. 5C, D), seguidas pelas duas tépalas internas (Fig. 5E). Os primórdios das 

tépalas crescem e tornam-se cuculados (Fig. 5E, F). O crescimento em largura das tépalas 

externas é mais pronunciado, de modo que, as mesmas tornam-se maiores que as tépalas 

internas (Fig. 6A, B).  

Após a diferenciação das tépalas, os primórdios dos dois estames externos surgem (Fig. 

6A), seguidos dos dois estames internos (Fig. 6B). Posteriormente, o gineceu se desenvolve 

como o padrão descrito por Poli et al. (2015). Concomitante ao desenvolvimento dos 

carpelos, ambas as tépalas crescem e encobrem os estames (Fig. 6A−F). Posteriormente, as 

tépalas internas, aos poucos, encobrem também o gineceu (Fig. 7A, B). As tépalas externas se 

sobrepõem quase totalmente as internas (Fig. 7C). Apenas em Anthurium atropurpureum var. 

arenicola (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium), a sobreposição é parcial, de modo, 

que as tépalas internas permanecem mais expostas (Fig. 7D). 
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Com o fechamento das tépalas sobre os órgãos florais, inicia-se a Fase II (Fig. 7C, D). 

A partir desse estágio, a espata se abre mostrando as flores. A porção apical dos estames se 

diferencia em antera e a base em filete (Figs. 6F, 7E). 

Nas tépalas, tanto externas como internas, ocorre a diferenciação dos estômatos (Fig. 

3C, 7C – cabeças de setas). Nesta Fase II, ocorre o desenvolvimento das camadas parietais da 

antera, a formação das duas tecas e dos quatro microsporângios (Fig. 7F, G). No conectivo 

ocorre o acúmulo de idioblastos fenólicos (Fig. 7G) e cristalíferos. Durante este estágio, o 

desenvolvimento do gineceu segue o padrão descrito por Poli et al. (2015). 

O fim da Fase II é marcado pela abertura das tépalas, devido ao desenvolvimento 

conspícuo do gineceu. Durante o afastamento das tépalas os estômatos se abrem, 

permanecendo assim nas fases posteriores (Figs. 2E, F, 3C, 7C – cabeças de setas). Nesta 

fase, verifica-se que ocorrem modificações estruturais nas tépalas, evidenciadas pelo acúmulo 

de fenólicos na epiderme em Anthurium augustinum, A. loefgrenii, A. miquelianum, A. 

organense, A. parasiticum (Fig. 2H) e A. sellowianum (A. sect. Urospadix) e de amido no 

mesofilo (Fig. 1H). A abertura dos estômatos e as modificações estruturais supracitadas nas 

tépalas estão relacionadas à função de osmóforo, constatada nas fases III e IV do 

desenvolvimento floral.  

A liberação de odor através dos estômatos encontrados nas tépalas de Anthurium 

augustinum, A. loefgrenii, A. miquelianum, A. organense, A. parasiticum e A. sellowianum 

(A. sect. Urospadix) e a exposição do estigma e do estilete através da abertura das tépalas 

(Figs. 1A, B, 3B) marcam a Fase III do desenvolvimento floral. 

Em estágios seguintes, o estigma perde sua funcionalidade (Fig. 3C, D), e 

posteriormente, inicia-se a antese masculina (Fase IV). Esta fase é evidenciada pela 

exposição dos estames, liberação dos grãos de pólen e de odor pelas tépalas de Anthurium 

augustinum, A. loefgrenii, A. miquelianum, A. organense, A. parasiticum e A. sellowianum 

(A. sect. Urospadix). Neste estágio, os filetes crescem em comprimento, empurrando as 
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tépalas e expondo as anteras (Figs. 1C, 3C, D, 4A, B).  

 

Discussão 

Organografia 

 

Nosso estudo micromorfológico e anatômico floral em representantes de Anthurium 

sect. Urospadix, comparado com espécies de A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium e 

A. sect. Tetraspermium revela, pela primeira vez, a importância das características, 

principalmente, das tépalas para taxonomia de Anthurium e para a biologia floral com 

destaque dessa peça floral como osmóforo.  

Araceae exibe uma diversidade de órgãos com função de osmóforos, como os apêndice 

terminais do espádice em Arisaema Mart., Arum L. e Sauromatum Schott (Vogel, 1990; Vogel 

& Martens, 2000; Hadacek & Weber, 2002), as flores estéreis em Lagenandra Dalzell e 

Sauromatum (Buzgo, 1998; Hadacek & Weber, 2002), o estilete de Spathiphyllum Schott 

(Vogel, 1990) e os estames férteis e estéreis em Philodendron Schott (Gonçalves-Souza et al., 

2017). Para Anthurium, a emissão de odores pelas flores e análise química das fragrâncias são 

reportadas e relacionadas aos insetos polinizadores do gênero (Croat, 1980; Schwerdtfeger et 

al., 2002; Hentrich et al., 2010), porém sua caracterização estrutural ainda é incipiente. 

No presente estudo, a percepção de odores liberados por algumas espécies estudadas de 

Anthurium, a reação positiva da epiderme das tépalas ao vermelho neutro e, principalmente, 

evidências anatômicas nas tépalas como: a presença de estômatos abertos nas anteses 

feminina e masculina (Fase III e IV), atuando como vias de liberação de odor; o acúmulo de 

fenólicos na epiderme em contato com o ambiente; o mesofilo com acúmulo de amido; e a 

presença de dois feixes vasculares na porção distal, caracterizam anatomicamente e pela 

primeira vez os osmóforos em Anthurium.  

Outra característica relacionada aos polinizadores em Araceae é a presença de néctar 
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(Grayum, 1990; Kraemer & Schmitt, 1999; Gibernau et al., 2010, Gottsberger et al., 2013). 

Em Anthurium, Daumann (1930) reporta a produção de néctar pelo perigônio de A. digitatum 

(Jacq.) G. Don (A. sect. Dactylophyllium), no entanto, nossas observações acerca de todo o 

desenvolvimento floral, não revelaram a presença de nectários nas tépalas dos representantes 

das três seções estudadas, o que evidencia uma característica variável no gênero. 

Na antese masculina (Fase IV) as anteras são expostas e os grãos de pólen são 

liberados. Nossas observações em microscopia de luz (ML) das flores frescas mostram que os 

grãos de pólen estão unidos por uma substância com forte afinidade ao Sudan III e as 

observações em MEV evidenciaram a presença de cristais. Registros prévios com ML para 

Araceae, especialmente em Spathicarpa Hook. e Philodendron, apontam grãos de pólen 

agregados por “pollenkitt” (Troll, 1928, Pohl, 1932), em contrapartida, um estudo com MEV 

em Anthurium relata a presença de elementos cúbicos (Hesse, 1999) nos grãos de pólen de A. 

harrisii (A. sect. Urospadix). 

Com base nas evidências apresentadas de ambas as microscopias aqui também 

utilizadas, nós sugerimos que tanto “pollenkitt” como cristais estão presentes nos grãos de 

pólen das espécies aqui estudadas de Anthurium, porém, consideramos também a necessidade 

de investigar essas características através da microscopia eletrônica de transmissão.  

Nossos resultados revelam 36 características micromorfológicas e anatômicas florais 

para o perigônio e androceu (Tabela 3) que, somadas àquelas características previamente 

reportadas para o gineceu por Poli et al. (2012, 2015, 2017), totalizam 54 características 

relevantes. Deste total, 35 são constantes nos representantes estudados de A. sect. Urospadix 

(clado 1 sensu Carlsen & Croat, 2013), A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium e A. sect. 

Tetraspermium, reforçando a uniformidade anatômica floral destas três seções.  

Contudo, 15 características são variáveis dentro de Anthurium sect. Urospadix, 

independente da ocorrência nas demais seções aqui estudadas. A maioria delas se restringe ao 

perigônio, sendo três dessas exclusivas para espécies da seção como: a face adaxial da 
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epiderme com parede periclinal externa convexa em A. organense; a face abaxial da 

epiderme com parede periclinal externa reta ou papilosa em A. longipes e em A. coriaceum; e 

a face abaxial da epiderme com inclusão de drusas em A. acutum (Tabela 3).  

Na filogenia de Carlsen & Croat (2013) para Anthurium, as espécies brasileiras de A. 

sect. Urospadix pertencem ao Clado 1 (Fig. 8A – adaptada de Carlsen & Croat, 2013). No 

Clado 1 (Fig. 8B, C – adaptada de Carlsen & Croat, 2013), dos caracteres e seus respectivos 

estados aqui analisados, acrescidos àqueles previamente reportados para o gineceu (Poli et 

al., 2015), dois mostram-se importantes para a taxonomia de A. sect. Urospadix: o tipo de 

cutícula na face abaxial da tépala e no estilete (Fig. 8B, C – adaptada de Carlsen & Croat, 

2013). A distribuição dessas características no Clado 1 revela que tépalas recobertas por 

cutícula ornamentada (Fig. 8B – adaptada de Carlsen & Croat, 2013) e estilete com cutícula 

ornamentada (Fig. 8C adaptada de Carlsen & Croat, 2013) são compartilhados pelas espécies 

do ramo [A. coriaceum + A. parvum], enquanto a cutícula lisa de ambas as peças florais 

ocorre em A. parasiticum e A. longipes, que estão situadas nos outros ramos de A. sect. 

Urospadix (Fig. 8B, C – adaptada de Carlsen & Croat, 2013).  

Ainda na filogenia de Carlsen & Croat (2013), a presença/ausência de nectários florais 

se mostra importante para auxiliar na taxonomia de Anthurium (Fig. 9A – adaptada de 

Carlsen & Croat, 2013). Em nossa amostragem para A. sect. Urospadix e para A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium e A. sect. Tetraspermium, essa característica é ausente 

(Tabela 3; Fig. 9A – adaptada de Carlsen & Croat, 2013). Porém, em A. sect. 

Dactylophyllium (Daumann, 1930 – A. digitatum), em A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium e em A. sect. Porphyrochitonium (Croat, 1980 – A. cotobrusii Croat & R.A. 

Baker e A. hacumense Engl., respectivamente) os nectários florais são presentes (Fig. 9A – 

adaptada de Carlsen & Croat, 2013).  

Vale ressaltar que essa característica se mostra variável em A. sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium, assim como outras aqui evidenciadas para o perigônio (cutícula lisa ou 
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ornamentada, epiderme constituída por fenólicos ou não, margem lisa ou papilosa) e para o 

androceu (filete com idioblastos fenólicos ou não, exposição dos estames assincrônica ou 

sincrônica) (Tabela 3) e a presença/ausência de feixes dorsais (Poli et al.,2017). Essas 

variações podem auxiliar na caracterização das espécies dentro de A. sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium.  

Ainda sobre a importância das características micromorfológicas e anatômicas florais 

para a taxonomia de Anthurium, Poli et al. (2012, 2015) reportam que o estilete apresenta 

epiderme constituída por células isodiamétricas em representantes de A. sect. Urospadix, A. 

sect. Cardiolonchium, A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium e A. sect. Tetraspermium e 

por células papilosas apenas em A. sect. Dactylophyllium (Poli et al., 2012) (Figura 9B – 

adaptada da filogenia de Carlsen & Croat, 2013).  

Em princípio, a ausência de nectários florais nos representantes aqui estudados de A. 

Urospadix (Tabela 3, Fig. 9A – adaptada de Carlsen & Croat, 2013), somado ao estilete com 

epiderme formada por células isodiamétricas em A. Urospadix representam características 

que podem subsidiar a separação das espécies nos Clados 1 (A. sect. Urospadix) e 3 (A. sect. 

Dactylophyllium) (Fig. 9A, B – adaptada de Carlsen & Croat, 2013). Vale destacar, a 

necessidade de investigar essas características em representantes do Clado 2 (formado por 

espécies das Pequenas Antilhas e Jamaica), para auxiliar na resolução da politomia entre os 

Clados 1, 2 e 3. Carlsen & Croat (2013) apontam que essa politomia apresentada na análise 

combinada de DNA de cloroplasto e nuclear se deve ao fato da análise apenas com DNA de 

cloroplasto agrupar algumas espécies do Clado 3 com representantes do Clado 2 ou Clado 1. 

Embora nenhum desses arranjos conflitantes sejam suportados, eles podem indicar a 

necessidade de estudos adicionais para resolver a relação entre o Clado 3 com os Clados 1 e 

2.  

Ontogenia floral 

A ontogenia floral das espécies estudadas é bastante uniforme, sendo caracterizada, 
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principalmente, pela ordem acrópeta de iniciação dos primórdios florais no espádice e pelo 

desenvolvimento inicial das tépalas externas e internas, seguido pela formação dos estames e 

carpelos.  

O desenvolvimento acrópeto das flores, a ordem de iniciação dos órgãos florais e a 

formação do gineceu também são compartilhados com Anthurium jenmanii Engl. (A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium) estudada por Barabé & Lacroix (2008b). Contudo, 

Barabé & Lacroix (2008b) reportam que, durante estágios iniciais do desenvolvimento floral 

de A. jenmanii, cristais de oxalato de cálcio são liberados através da epiderme das células, 

permanecendo sobre a superfície dos órgãos florais. Em nossa amostragem de 17 espécies do 

gênero, essa característica não foi constatada nem em MEV e tampouco em ML. Porém, vale 

notar que três espécies de nossa amostragem apresentam drusas na epiderme das tépalas, o 

que pode ter uma relação com a deposição extracelular de cristais de oxalato. Outra hipótese 

é que durante o manuseio e processamento de material em MEV, drusas da epiderme e até 

ráfides do mesofilo podem ser expostas na superfície dos órgãos florais.  

Como eventos na Fase I, ressalta-se o estabelecimento do merisma floral. O merisma 

floral é definido como o número de órgãos florais em um verticilo (Ronse de Craene & 

Smets, 1994; Ronse de Craene, 2010, 2016). Em Pothoideae essa característica é variável 

devido à presença de flores dímeras e trímeras em Pothos, apenas flores trímeras em 

Pothoidium e dímeras em Anthurium (Mayo et al., 1997; Buzgo, 2001). Apesar dessa 

variação no merisma floral em Pothoideae, nossas observações dos aspectos ontogenéticos 

em Anthurium revelam que durante a Fase I ocorre o aparecimento dos primórdios das quatro 

tépalas, em dois verticilos, dos quatro estames, em dois verticilos, e dos dois carpelos, 

evidenciando a dimeria no gênero. Vale ressaltar também que, acompanhando o 

desenvolvimento das flores de Anthurium, não foram observados resquícios de tépalas e 

estames que poderiam indicar a transição da trimeria para a dimeria no gênero, através da 

perda de um órgão em cada verticilo.  
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Todas as flores das espécies aqui estudadas de Anthurium apresentam quatro tépalas 

constituindo o perigônio. De acordo com Mayo et al. (1997), utiliza-se essa terminologia uma 

vez que as peças de ambos os verticilos são morfologicamente semelhantes na forma, 

tamanho e coloração. Nossos resultados mostram que as quatro tépalas apresentam estrutura 

anatômica semelhante, corroborando a terminologia de Mayo et al. (1997).  

Na fase II do desenvolvimento floral, iniciam-se as modificações estruturais que 

caracterizam os órgãos florais maduros, com destaque também para a disposição dos órgãos 

florais no botão floral, principalmente das tépalas, caracterizando o tipo de prefloração. A 

prefloração corresponde à disposição do perianto em relação aos outros órgãos florais (Leins 

& Erbar, 2010; Ronse de Craene, 2010; Endress, 2011). Para Anthurium, estudos 

taxonômicos e morfológicos apontam a prefloração como imbricada (e.g. Engler, 1878; 

Croat, 1991; Mayo et al., 1997; Coelho et al., 2009) havendo sobreposição quase total das 

tépalas internas pelas externas. Nossos resultados, com base em MEV e ML, corroboram essa 

disposição das tépalas no botão floral (Fase II). Porém, ao acompanhar o desenvolvimento 

floral de Anthurium atropurpureum var. arenicola (A. sect. Pachyneurum series 

Pachyneurium) verificamos que a sobreposição é quase inexistente e a superfície das tépalas 

internas permanece exposta ao ambiente. Essas observações demonstram que a sobreposição 

das tépalas, possivelmente tratada como uma característica uniforme, na verdade é variável 

em Anthurium e merece investigação em outros clados e espécies do gênero.  

O presente estudo destaca importantes características, principalmente as relacionadas 

ao perigônio, para serem investigadas em A. sect. Urospadix e demais seções. Além do 

enfoque taxonômico, a identificação e caracterização anatômica dos osmóforos, as mudanças 

anatômicas que ocorrem ao longo do desenvolvimento floral levando à formação dessa 

estrutura produtora de odor e as variações nos modos de exposição dos estames, contribuem 

com o conhecimento a cerca da biologia floral em Anthurium. 
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Tabela 1. Lista de táxons de Anthurium estudados, com respectivos dados de coleta, coletor e 

herbário. Seções baseadas em Croat & Sheffer (1983) e clados sensu Carlsen & Croat (2013).  

Seção/Espécies Clados Localidade 
Número do 

coletor/herbário 

Anthurium sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (Schott) 

Croat 

Clados 

9 e 12 

  

Anthurium affine Schott  Brasil, Pernambuco, 

Altinho 

M. Sobral-Leite et 

al. 946 (UFP) 

  Brasil, Pernambuco, 

Caruaru-Agrestina 

P. Gomes et al. 256 

(UFP) 

Anthurium atropurpureum var. 

arenicola Croat  

 Brasil, Amazonas, 

Manaus 

L.P. Poli & J.A.C. 

Silva 51 (HRCB) 

Anthurium solitarium Schott  Brasil, Rio de 

Janeiro, Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 

983 (UNOP) 

  Brasil, Rio de 

Janeiro, Nova 

Iguaçu 

L.G. Temponi et al. 

1063 (UNOP) 

Anthurium sect. Tetraspermium 

Schott 

Clado 5   

Anthurium scandens (Aubl.) Engler  Brasil, Rio de 

Janeiro, Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 

973 (UNOP) 

  Brasil, São Paulo, 

São Miguel Arcanjo 

P.L.R. Moraes et al. 

3371 (HRCB) 

Anthurium sect. Urospadix 

Engler 

Clado 1   

Anthurium acutum N.E.Br  Brasil, Santa 

Catarina, Ilhota 

E.G. Gonçalves et 

al. 320 (UB) 

Anthurium augustinum K. Koch & 

Lauche 

 Brasil, Rio de 

Janeiro, Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 

974 (UNOP) 

  Brasil, Rio de 

Janeiro, Nova 

Iguaçu 

L.G. Temponi et al. 

1051 (UNOP) 

Anthurium comtum Schott  Brasil, Rio de 

Janeiro, JBRJ (Cv) 

M.N. Coelho 1402 

(RB) 

Anthurium coriaceum G.Don  Brasil, Rio de 

Janeiro, Niterói 

L.G. Temponi et al. 

297 (SPF) 

Anthurium gladiifolium Schott  Brasil, Minas 

Gerais, Salto da 

Divisa 

L.G. Temponi et al. 

272 (SPF) 

Anthurium loefgrenii Engler  Brasil, Paraná, 

Paranaguá 

L.C. Ferneda Rocha 

239 (UNOP) 

Anthurium longipes N.E.Br.  Brasil, Bahia, 

Itacaré 

L.G. Temponi et al. 

339 (SPF) 

Anthurium minarum Sakur. & 

Mayo 

 Brasil, São Paulo, 

Cruzeiro 

L.G. Temponi et al. 

366 (SPF) 

Anthurium miquelianum C. Koch 

& Augustin 

 Brasil, São Paulo 

Iguape 

L.P. Poli et al. 39 

(HRCB) 

Anthurium organense Engler  Brasil, Rio de 

Janeiro, Rio de 

L.G. Temponi et al. 

347 (SPF) 
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Janeiro 

Anthurium parasiticum (Vell.) 

Stellfeld 

 Brasil, Rio de 

Janeiro, Rio de 

Janeiro 

L.P. Poli et al. 40 

(HRCB) 

  Brasil, Rio de 

Janeiro, Rio de 

Janeiro 

L.G. Temponi et al. 

413 (SPF) 

Anthurium parvum N.E.Br  Brasil, Rio de 

Janeiro, Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 

975 (UNOP) 

Anthurium cf. sellowianum Kunth  Brasil, Rio de 

Janeiro, Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 

977 (UNOP) 

  Brasil, São Paulo, 

Iguape 

L.G. Temponi et al. 

993 (HRCB) 

Cv, espécie em cultivo; JBRJ, Jardim Botânico do Rio de Janeiro.   
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Tabela 2. Lista de testes histoquímicos realizados nas espécies estudadas de Anthurium, com 

respectivos reagentes e principais sítios de reação das peças florais.  

Reagente Reação Localização 

Cloreto férrico para fenóis Compostos fenólicos 

coram de verde escuro 

 

Epiderme e mesofilo das 

tépalas e do estilete; 

conectivo 

IKI Grãos de amido coram de 

azul escuro a preto 

Epiderme e mesofilo das 

tépalas, filete e gineceu 

Sudan III Lipídios coram de laranja 

a vermelho 

Grãos de pólen 

Vermelho Neutro em flores 

frescas e/ou fixadas 

Lipídios/compostos 

voláteis coram de 

vermelho 

Epiderme abaxial das 

tépalas  

Vermelho de Rutênio Ácidos pécticos/ 

mucilagem coram de 

vermelho 

Epiderme interna do 

estilete e lóculos do ovário 
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Tabela 3. Lista de características anatômicas e micromorfológicas florais das espécies estudadas de Anthurium sect. Urospadix comparadas com 

representantes de A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium e A. sect. Tetraspermium. Letras sobrescritas correspondem às espécies em que os 

estados de caracteres foram observados. Negrito: estados de caracteres exclusivos da seção.  

  Características A. sect. Urospadix A. sect. Pachyneurium A. sect. Tetraspermium 

P
er

ig
ô
n
io

 

Face adaxial 

Formato das células em 

vista frontal 

longitudinalmente alongado longitudinalmente alongado longitudinalmente alongado 

Formato da parede 

periclinal externa 

reto/convexo 
a
 reto reto 

Drusas ausentes/presentes 
b
 ausentes ausentes 

Fenólicos ausentes/presentes 
a, c –g

 ausentes 
h
/presentes ausentes 

Face abaxial – em 

contato com a flor 

adjacente 

Formato das células em 

vista frontal 

longitudinalmente alongado longitudinalmente alongado longitudinalmente alongado 

Formato da parede 

periclinal externa 

reto reto reto 

Drusas ausentes/presentes 
b,  i

 ausentes/presentes 
j
 ausentes 

Fenólicos ausentes/presentes 
c, e, f

 presentes ausentes 

Face abaxial – em 

contato com o 

ambiente 

Cutícula lisa/ornamentada 
b, c, k, l

 lisa 
j 
/ornamentada lisa 

Tipo de ornamentação da 

cutícula 

estriada/verrucosa
 l
 estriada/verrucosa 

m
 estriada 

Formato das células em 

vista frontal 

arredondado arredondado arredondado 

Formato da parede 

periclinal externa 

convexo/papiloso 
k
/reto 

e
 convexo convexo 

Fenólicos ausentes/presentes 
a, c, d, g, n, o  

 ausentes/presentes 
j
 ausentes 

 Estômatos presentes presentes presentes 

 Nectários florais ausentes ausentes ausentes 

Margem Tipo lisa/papilosa 
g, k

 papilosa/lisa 
h
 papilosa 

Mesofilo Tipo parequimático parequimático parequimático 
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Idioblastos cristalíferos presentes presentes presentes 

Idioblastos fenólicos presentes presentes presentes 

Acúmulo de amido  presente presente presente 

Nº. de feixes na porção 

mediana 

1 1 1 

Nº. de feixes na porção 

distal 

2 2 2 

 Antera  Nº. de microsporângios 4 4 4 

A
n
d
ro

ce
u

 

Epiderme c/ fenólicos ausente/presente 
l, p

 ausente presente 

Filete 

Formato das células em 

vista frontal 

longitudinalmente alongado longitudinalmente alongado longitudinalmente alongado 

Formato da parede 

periclinal das células 

reto reto reto 

Fenólicos  presentes presentes presentes 

Mesofilo 

Tipo parequimático parequimático parequimático 

Idioblastos fenólicos ausentes/presentes 
c, p

 ausentes 
j
/presentes presentes 

Acúmulo de amido ausente/presente 
a, i, l

 ausente ausente 

Conectivo 
Idioblastos cristalíferos presentes presentes presentes 
Fenólicos presentes presentes presentes 

Antera 

Tipo de deiscência rimosa rimosa rimosa 

Exposição dos estames 

na antese masculina 

assincrônica/sincrônica 
g, i, k, p

 assincrônica/sincrônica 
h
 sincrônica 

Grão de pólen 

“Pollenkitt” presente presente presente 

 Cristais de oxalato de 

cálcio 

presentes presentes presentes 

a
 A. organense; 

b
 A. acutum; 

c
 A. augustinum; 

d
 A. loefgrenii; 

e
 A. longipes; 

f
 A. minarum; 

g
 A. miquelianum; 

h
 A. affine; 

i
 A. comtum; 

j 
A. 

atropurpureum var. arenicola; 
k
 A. coriaceum; 

l
 A. parvum; 

m
 A. solitarium; 

n
 A. parasiticum; 

o
 A. sellowianum; 

p 
A. gladiifolium. 
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Figura 1. Micromorfologia e anatomia floral de espécies de Anthurium sect. Tetraspermium 

(A) e de A. sect. Urospadix (B-H). A. Vista geral da flor de A. scandens na Fase III (MEV). 

B. Seção longitudinal (SL) da flor na Fase III de A. minarum. C. Vista geral da flor de A. 

parvum na Fase IV (MEV). D–F. Tépala interna de A. acutum (MEV). D. Vista frontal da 

face adaxial. E, F. Detalhes, em vista frontal, da face adaxial. G. Seção transversal (ST) da 

tépala interna de A. acutum mostrando as faces adaxial e abaxial. H. ST da tépala interna de 

A. organense. ab, face abaxial da tépala; ad, face adaxial da tépala; dr, drusa; ee, estame 

externo; ei, estame interno; es, estigma; est, estilete; ov, ovário; o, óvulo; te, tépala externa; ti, 

tépala interna. Barras de escala: A, C = 500 µm; B, D = 200 µm; E, F = 50 µm; G = 25 µm; 

H = 35 µm.  
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Figura 2. Micromorfologia e anatomia floral de espécies de Anthurium sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (A, D, G) e de A. sect. Urospadix (B, C, E, F, H, I). A. Seção transversal 

(ST) da tépala interna de A. atropurpureum var. arenicola. B, C. Tépala interna de A. 

augustinum (MEV). B. Vista lateral. C. Vista frontal da face abaxial. D. Detalhe, em ST, da 

face abaxial em A. atropurpureum var. arenicola. E−G. Detalhes, em vista frontal, da face 

abaxial da tépala externa (MEV) E. A. parasiticum. F. A. coriaceum. G. A. solitarium. H, I. 

ST da tépala interna. H. A. parasiticum. I. A. longipes. ab, face abaxial da tépala; ad, face 

adaxial da tépala; dr, drusa; cabeça de seta, estômato; círculo, feixe vascular. Barras de 

escala: A = 100 µm; B = 250 µm; C = 15 µm; D−I = 30 µm.  
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Figura 3. Micromorfologia e anatomia floral de espécies de Anthurium sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (A, C) e de A. sect. Urospadix (B, D−I). A. Seção transversal (ST) da 

tépala interna de A. solitarium. B. Vista geral da flor de A. sellowianum na Fase III (MEV). 

C. Vista geral da flor A. affine, mostrando estame externo e estômatos (cabeças de setas) 

(MEV). D. Vista lateral da flor de A. parvum (tépalas dissecadas) com o estame externo 

(MEV). E. Detalhe, em vista frontal, da epiderme do filete de A. sellowianum (MEV). F. ST 

do filete de A. augustinum. G. Seção longitudinal do estame de A. organense. H. ST da antera 

de A. augustinum. I. ST da antera de A. parvum. ab, face abaxial da tépala; ad, face adaxial da 

tépala; co, conectivo; ee, estame externo; en, endotécio; ep, epiderme; es, estigma; est, 

estilete; fe, fenólico; ic, idioblasto cristalífero; ov, ovário; te, tépala externa; ti, tépala interna; 

círculo, feixe vascular. Barras de escala: A, F = 150 µm; B, C = 300 µm; D, G, H = 200 µm; 

E = 10 µm; I = 100 µm. 
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Figura 4. Micromorfologia de Anthurium sect. Urospadix (A, C) e de A. sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (B), (MEV). A. Detalhe do espádice de A. augustinum na Fase IV. B. 

Flor na Fase IV em A. affine. C. Detalhe dos grãos de pólen com cristais em sua superfície 

(setas) em A. miquelianum. ee, estame externo; ei, estame interno; te, tépala externa; ti, tépala 

interna. Barras de escala: A = 300 µm; B = 400 µm; C = 10 µm. 
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Figura 5. Ontogenia floral (Fase I) de espécies de Anthurium sect. Urospadix (A, B, F) e de 

A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium (C, D). A. Vista geral do primórdio do espádice 

em A. augustinum (MEV). B. Desenvolvimento dos primórdios florais no espádice de A. 

sellowianum (MEV). C. Formação das tépalas externas em A. solitarium (MEV). D. Seção 

longitudinal (SL) do primórdio floral de A. solitarium. E. Desenvolvimento das tépalas 

internas em A. gladiifolium (MEV). F. SL do primórdio floral de A. parasiticum. c, carpelo; 

ee, estame externo; ei, estame interno, te, tépala externa; ti, tépala interna. Barras de escala: 

A, B = 200 µm; C−E = 50 µm; F = 100 µm. 

 

 



CA

F

D

E

te
ee

te

tete

tete

ti

ti

B

cc
te

te

te

A

te

73

ee



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ontogenia floral (Fase I) de espécies de Anthurium sect. Urospadix (A-D), de A. 

sect. Tetraspermium (E) e de A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium (F). A. Formação 

dos estames externos em A. parvum (MEV). B. Formação dos estames internos em A. 

gladiifolium (MEV). C. Seção longitudinal (SL) da flor de A. gladiifolium. D−E. Sequência 

de fechamento das tépalas sobre os estames (MEV) em A. sellowianum (D) e em A. scandens 

(E). F. Primórdio floral de A. atropurpureum var. arenicola mostrando estame diferenciado 

em antera e filete (MEV). c, carpelo; ee, estame externo; ei, estame interno; te, tépala 

externa; ti, tépala interna. Barras de escala: A = 50 µm; B, D, E = 60 µm; C, F = 100 µm.  
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Figura 7. Ontogenia floral (Fase I e II) de espécies de Anthurium sect. Urospadix (A, B, E, 

G) e de A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium (C, D, F). A. Seção longitudinal (SL) da 

flor de A. parvum. B. Início do fechamento das tépalas externas sobre as internas de A. 

parvum (MEV). C−D. Fechamento das tépalas sobre o androceu e gineceu. C. A. affine 

(MEV). D. A. atropurpureum var. arenicola, em estereomicroscópio. E. Visão lateral da flor 

de A. augustinum mostrando os estames (MEV). F. Seção longitudinal (SL) da flor em 

desenvolvimento de A. atropurpureum var. arenicola. G. ST mediana da antera de A. 

augustinum. ab, face abaxial da tépala; ad, face adaxial da tépala; c, carpelo; ee, estame 

externo; ei, estame interno; ep, epiderme; es, estigma; est, estilete; fe, fenólico; o, óvulo; te, 

tépala externa; ti, tépala interna; cabeça de seta, estômato. Barras de escala: A, G = 100 µm; 

B, C, E, F = 150 µm; D = 2mm.  
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Figura 8. Árvores filogenéticas de Anthurium (adaptadas de Carlsen & Croat, 2013). A. 

Hipótese filogenética para Anthurium, evidenciando o Clado 1 – A. sect. Urospadix estudado 

no presente estudo. B, C. Distribuição de duas características micromorfológicas florais em 

A. sect. Urospadix. 
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Figura 9. Árvores filogenéticas de Anthurium (adaptadas de Carlsen & Croat, 2013) 

mostrando a distribuição das características nectários florais (A) e formato das células 

epidérmicas do estilete (B).  
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Abstract 

Introduction and Aims. Anthurium is the largest genus of Araceae, with 950 species 

distributed in the neotropics. Despite the great diversity of the genus, the knowledge of its 

floral vasculature is based on observations in only two species, viz. A. denudatum and A. 

lhotzkyanum, with remarkable variation in vascular carpellary supply: carpels are either 

vascularized by ventral bundles alone or by reduced dorsal bundles in addition to the ventral 

ones. Our main objective is to test this peculiar variation through a detailed anatomical study 

of the floral vasculature in taxa belonging to some sections of Anthurium designated as 

monophyletic groups in recent phylogenies.  

Methods. We compare the floral vasculature of 20 neotropical species belonging to distinct 

sections of Anthurium, using both light and confocal laser scanning microscopies.  

Results. The number and position of vascular bundles are constant within the tepals and 

stamens, regardless of the species and sections studied. However, the gynoecium vasculature 

exhibits variation between species belonging to the same or different sections. Our results 

reveal two patterns of vasculature: carpels vascularized by synlateral bundles alone (Pattern 

A) and carpels vascularized by both dorsal and synlateral bundles (Pattern B). Pattern A is 

shared by the majority of species studied here and corroborates the previous data in the 

literature. Pattern B occurs in three species: A. affine (Anthurium sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium), A. obtusum and A. scandens (Anthurium sect. Tetraspermium), described 

here for the first time for the genus. 

Conclusions. The variation in the supply to the carpels in Anthurium is corroborated here. 

However, our results in addition to those from the available literature suggest the existence of 

three patterns (A, B and C) of carpellary vasculature. Based on the recent phylogeny of 

Anthurium it is possible to notice that the three patterns of carpellary vasculature occur in 

representatives of Clade B and deserve to be investigated in a larger number of species. 
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Pattern A could be a plesiomorphy for the genus and the occurrence of dorsal bundles could 

be a derived character. Our data contributes to the taxonomy and to the understanding of the 

floral evolution of the largest neotropical genus of Araceae. 

 

Keywords: Dorsal bundle, Carpel, Vascular complex, Monocotyledons, Synlateral bundle 
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Introduction 

 

Araceae is the largest family among the Alismatales and possesses 125 genera and 

3525 species (Boyce & Croat, 2016), divided into eight principal clades: Aroideae, 

Gymnostachydoideae, Lasioideae, Lemnoideae, Monsteroideae, Orontioideae, Pothoideae and 

Zamioculcadoideae (Cabrera et al., 2008; Cusimano et al., 2011). Pothoideae consists of the 

genera Pothos L., Pothoidium Schott, Pedicellarum M. Hotta and Anthurium Schott; the latter 

is the largest genus of the family, with 950 species (Boyce & Croat, 2016).  

Historically, representatives of Anthurium were circumscribed in 18-19 sections 

(Engler, 1905; Croat & Sheffer, 1983) (Table 1), based on vegetative characteristics. The 

recent phylogenetic study by Carlsen & Croat (2013), based on molecular data, revealed 18 

clades, many of which lack a corresponding classification in the sections suggested by Engler 

(1905) and Croat & Sheffer (1983) (Table 1). However, four of these sections are well 

represented in Brazil (Boyce & Croat, 2016) and present definite correspondence with clades 

of the phylogeny. 

Anthurium sect. Dactylophyllium (Schott) Engler emend. Croat & Carlsen consists of 

24 species (Croat & Carlsen, 2013) and corresponds to Clade 3 (Table 1). Anthurium sect. 

Pachyneurium Schott encompasses approximately 120 species (Engler, 1905; Croat, 1991), 

divided into two series: A. series Pachyneurium (Schott) Croat and A. series Multinervia 

Croat, which correspond to Clades 9 and 12 and to Clade 11, respectively, in the phylogeny of 

Carlsen & Croat (2013) (Table 1). Anthurium sect. Tetraspermium Schott is a reduced group, 

formed by only four species (Engler, 1905); the section is designated as monophyletic and 

corresponds to Clade 5 in the phylogeny of Carlsen & Croat (2013) (Table 1). And finally, 

Anthurium sect. Urospadix, with approximately 100 species (Engler, 1905; Govaerts et al., 

2002), is the most artificial section of the genus (Croat & Sheffer, 1983) and has been 
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designated as a group that needs redefining, in which the endemic species of Brazil form one 

monophyletic group and correspond to Clade 1 in the phylogeny of Carlsen & Croat (2013) 

(Table 1). 

Floral anatomical studies in Araceae indicate variation in the gynoecium vasculature 

and point out its applicability to the understanding of certain evolutionary aspects (e.g. Eyde, 

Nicolson & Sherwin, 1967; Igersheim, Buzgo & Endress, 2000; Buzgo, 2001). An example is 

the reduction of dorsal vascular bundles in the gynoecium of Schismatoglottis Zoll. & 

Moritzi, designated by Hotta (1971) as a characteristic associated with variation in the number 

of carpels and ovules and with sub-basal placentation. Also emphasized is the identification of 

additional vascular bundles supplying the carpels, leading to the confirmation of 

pseudomonomery in Calla L. (Barabé & Labrecque, 1983), Lysichiton Schott (Barabé & 

Labrecque, 1984), Orontium L. (Barabé & Labrecque, 1985) and Symplocarpus Salisb. 

(Barabé, Forget & Chrétien, 1986). In studies of Monstera Adans (Barabé & Chrétien, 1985) 

and Spathiphyllum Schott (Barabé & Chrétien, 1986), the variation in the pattern of 

gynoecium vasculature was related to the size and volume of the carpels.  

Despite these studies on floral anatomy and vasculature in Araceae, there is still a lack 

of information with regard to the genus Anthurium, in which all knowledge is limited to only 

two species: Anthurium denudatum Engler (A. sect. Belolonchium Schott) (Carvajal, 1977) 

and Anthurium augustinum complex (A. sect. Urospadix) (Barabé, Forget & Chrétien, 1984). 

In A. denudatum, Carvajal (1977) verified the occurrence of underdeveloped dorsal bundles 

restricted to the gynoecium base, with each carpel vascularized solely by ventral bundles. In 

A. lhotzkyanum, synonymous of A. augustinum K. Koch & Lauche (Cardozo et al., 2014), 

Barabé, Forget & Chrétien (1984) reported only ventral complexes and placental traces, 

which diverge from four complexes at the floral base. Thus, an infrageneric variation has been 

observed in relation to the carpellary vasculature as well as previously indicated for other 
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floral characteristics (Carvajal, 1977; Higaki, Rasmussen & Carpenter, 1984; Carvell, 1989; 

Poli, Temponi & Coan, 2012, 2015). These characteristics are contributing to new data 

toward the understanding of the floral morphology of the genus and may help in the still 

widely debated infrageneric classification. 

The study of floral vasculature in more representatives of Anthurium, specifically in 

traditionally recognized groups such as the four previously described, is expected to point out 

new anatomical data that may be used in their delimitation. Thus, the present study proposes a 

comparative analysis of floral vasculature of Anthurium species, with emphasis on gynoecial 

aspects, seeking to answer the following questions: (1) Are the patterns of carpellary 

vasculature previously reported for Anthurium found in the taxa analyzed here? (2) Do the 

floral vascular characteristics aid in the delimitation of Anthurium sect. Dactylophyllium, A. 

sect. Pachyneurium series Pachyneurium, A. sect. Tetraspermium and A. sect. Urospadix?  

 

Materials and Methods 

 

Neotropical representatives of four traditional sections of Anthurium, mainly 

distributed in Brazil, were selected for the present study (Table 2; Fig. 1). Vouchers were 

deposited at the herbaria HRCB, RB, SPF, UB, UFP, VIC (acronyms according to Index 

Herbariorum,Thiers, 2016) and at the herbarium of the Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (Cascavel, Paraná, Brazil). The material examined is listed in Table 2, based on the 

following field permits: SisBio permanent permit no. 40816-2 (April 2011 to present) to L.P. 

Poli; SisBio collecting permits no. 28776 (June 2011 – May 2014) and 28686 (June 2011 – 

May 2014) to L.G. Temponi. 

At least two samples of inflorescences from different specimens were analyzed, 

whenever possible from different localities (Table 2). The inflorescences were collected at 
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different stages of development and fixed in Transeau solution (Bicudo & Menezes, 2006) or 

FAA 50 (Johansen, 1940). 

For the study using light microscopy (LM), samples were dehydrated through a n-

butyl alcohol series (Feder & O’Brien, 1968), embedded in 2-hydroxyethyl methacrylate 

(Leica Historesin Embedding Kit), and sectioned at 7−10 μm on a rotatory microtome (Leica). 

The anatomical sections were stained with periodic acid Schiff (PAS reaction) and 0.05% 

Toluidine blue O in 0.1 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) (Feder & O’Brien, 1968), or 

only with 0.05% Toluidine blue O in 0.1 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) (O’Brien, 

Feder & McCully, 1965), and mounted in Entellan (Merck). Samples of gynoecia were also 

individualized and cleared using the technique of Shobe & Lersten (1967). The results were 

documented in photomicrographs obtained with the image digitization program LAS (Leica 

Application Suite v. 4.0, Leica), using an image capture apparatus (DFC-450, Leica) attached 

to the microscope (DM 4000B, Leica).  

For study using confocal laser scanning microscopy (CLSM), samples were embedded 

in polyethylene glycol (PEG 1500) (Gerlach, 1984), and sectioned at 15−20 μm on a rotatory 

microtome (Leica). For observations, confocal laser scanning microscope (Leica TCS SP5 II) 

was used.  

Diagrams were produced using CorelDRAW X7 (Corel Corporation) software. 

 

Results 

 The results are presented in two main topics: “Floral organography” and “Floral 

vasculature”. In the first topic a single floral description is presented for all species herein 

studied because they generally share many anatomical aspects; differences, when present, are 

emphasized throughout the text. The second topic includes the description of the floral 

vascular supply in Anthurium and is divided into two subtopics: “Pattern A: Carpels 
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vascularized by only synlateral bundles”, and “Pattern B: Carpels vascularized by synlateral 

and dorsal bundles”. 

 

Floral organography 

 The flowers of Anthurium are sessile (Fig. 2A) and are arranged spirally along the 

spadix (Fig. 1B, D, F, H). The flowers are bisexual and dimerous, possessing two external 

tepals, two internal tepals, two external stamens, two internal stamens and a bicarpellary 

gynoecium (Fig. 2B, C). 

 All species studied are protogynous; thus, the majority of the anatomical description of 

the sterile floral parts corresponds to the pistillate stage (Fig. 1D, F).  

 The tepals are free, with a cucullate shape (Fig. 2B, C) due to the congested 

disposition of the flowers on the spadix. Of the external tepals, around two thirds of their 

adaxial surface come into contact with the external stamens, and the upper third is in contact 

with the apical portion of the internal tepals (Fig. 2B, C); about two thirds of the abaxial 

surface come into contact with the same region of the adjacent flower, and the upper third is 

oriented toward the environment (Fig. 2C). 

The internal tepals have about two thirds of their adaxial surface in contact with the 

internal stamens, and the upper third is in contact with the style and stigma (Fig. 2B, C); about 

two thirds of their abaxial surface are found in contact with the same region of the adjacent 

flower, and the upper third is partly covered by the external tepals and partly oriented toward 

the environment (Fig. 2B, C). 

The stamens of both whorls are free (Fig. 2B, C), with filaments formed by epidermis 

composed of isodiametric cells, with phenolic accumulation and parenchymatous mesophyll 

(Fig. 2C). The connective is rich in phenolic idioblasts (Fig. 2B). The anthers are bithecal and 

tetrasporangiate (Fig. 2B). 
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The gynoecium is differentiated into stigma, style and ovary (Fig. 2C). The stigma is 

composed of secretory trichomes (Fig. 2C). The style is formed by external epidermis 

composed of isodiametric cells (Fig. 2C) – papillate only in A. pentaphyllum (A. sect. 

Dactylophyllium) (Fig. 2D) –, parenchymatous mesophyll containing phenolic and crystal 

idioblasts, and a single layered internal epidermis. 

The ovary is superior and bicarpellary, with a septum separating the locules (Fig. 2B, 

C). Only in A. obtusum and A. scandens (Fig. 2E) (A. sect. Tetraspermium) does the 

formation of an apical septum occur, situated between the opening of the stylar canal and the 

ovarian locules. The locules are filled with mucilage (Fig. 2B, C, F). The placenta is axial and 

forms a single ovule per locule (Fig. 2B, C), except in A. obtusum and A. scandens (Fig. 2F) 

(A. sect. Tetraspermium), in which two ovules form per locule. 

 

Floral vasculature 

Based on our sample of 20 species of Anthurium from four distinct sections (Table 2), 

two patterns of floral vasculature were observed, related primarily to the carpellary supply.  

These patterns are illustrated through diagrams, based on median longitudinal sections 

(Figs. 3A, B) and on transverse sections at different heights of the flower (Figs. 4, 5), and 

photomicrographs (Figs. 6−11).  

 

Pattern A: Carpels vascularized by only synlateral bundles (Figs. 3A, 4) 

 Pattern A was observed in the majority of the studied species, which correspond to the 

representatives of A. sect. Dactylophyllium, A. sect. Urospadix, and three out of four studied 

species of A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium. 

 The vasculature of the axis of the spadix diverges to the flowers (Fig. 2A – white 

arrows), branching into two (Fig. 6A) and, posteriorly, four (Figs. 4A, 6B) vascular 
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complexes that are visible at the base of the flower. Two complexes vascularize the external 

tepal and stamen whorls (Figs. 4A, 6B), referred to here as external complexes (c1); the other 

two vascularize the internal tepal and stamen whorls and the carpels (Figs. 4A, 6B), referred 

to here as the internal complexes (c1’). 

 Initially, each of the two external complexes (c1) (Fig. 4A) diverges into two traces 

that vascularize the external tepals and stamens (Figs. 4B, 6C). The trace of the external tepal 

(ett) remains singular for almost the entire length of this organ (Figs. 4C−K, 6C−F), except in 

the upper third, where it branches into two (ett’) (Fig. 4L, M). The trace of the external 

stamen (est) remains singular up to the connective (Fig. 4C−J). 

 Next, each of the two internal complexes (c1’) (Fig. 4A, B) develops two other, 

smaller complexes: one peripheral (pc) and one carpellary (cc) (Figs. 4C, 6D). Each 

peripheral complex (pc) (Fig. 4C) diverges into two traces: one to the internal tepal and the 

other to the internal stamen (Figs. 4D−G, 6D−F). The trace of the internal tepal (itt) remains 

singular for almost its entire length (Figs. 4E−K, 7A−C), except in the upper third, where it 

branches into two (itt’) (Fig. 4L, M). The trace of the internal stamen (ist) extends to the 

connective (Fig. 4D−J). 

Each of the two carpellary complexes (cc) (Figs. 4C, 6D) diverges into two traces (cc’) 

(Figs. 4D, 6E − arrowheads, F), which merge (Figs. 4E−F, 7A−C − arrowheads) and then split 

(Figs. 4G, 7D) into  two more peripheral bundles (sy) (Figs. 4H, 8A), and a placental complex 

(pl) (Figs. 4H, 8A). These peripheral bundles and placental complex are heterocarpellary and 

they are here denominated synlateral bundles. Each synlateral bundle, located between the 

margin of the two carpels and the ovarian wall (Fig. 8B), extends up to the height of the style 

(Fig. 4H−K, 8B−D). In the style, each synlateral bundle branches into two, resulting in four 

bundles adjacent to the stylar canal (sy’) (Figs. 4L, 8E). These bundles are no longer visible at 

the height of the stigma (Figs. 4M, 8F) 
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The placental complex (pl) extends through the ovarian septum (Figs. 4H, I, 8A, B), 

diverging into two placental bundles at the height of the placenta (Figs. 2B, 4J). 

Dorsal bundles were not observed in the carpels.  

 

Pattern B: Carpels vascularized by synlateral and dorsal bundles (Figs. 3B, 5)  

Pattern B was observed in three of the studied species: A. affine (A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium), A. obtusum and A. scandens (A. sect. Tetraspermium). 

As in pattern A, the vasculature of the axis of the spadix diverges to the flower, branching 

into two (Fig. 9A); at the base of the flower, four vascular complexes are visible, referred to 

here as external (c1) and internal complexes (c1’) (Figs. 5A, 9B). However, the destination 

differs for these two complexes, as described below. 

Initially, each of the two external complexes (c1) (Fig. 5A, 9B) develops two others 

(c2 and c2’) (Fig. 5B). Each complex (c2) diverges into two traces: one to the external tepal 

and the other to the external stamen (Figs. 5B, C, 9C, D). The trace of the external tepal (ett) 

remains singular for almost its entire length (Figs. 5C−K, 10A), except in the upper third, 

where it branches into two (ett’) (Fig. 5L, M); the trace of the external stamen (est) extends to 

the connective (Figs. 5D−J, 10B).  

Each complex (c2’) diverges into two carpellary traces (ct) (Figs. 5C, D, 9D, 10A). 

One of these carpellary traces remains as the dorsal bundle of the carpel (d) (Fig. 5E−G), and 

the other aids in the formation of the placental complex (pl) (Figs. 5G, H, 10C). Each dorsal 

bundle (d) extends through the median plane of each carpel until the height of the style (Figs. 

3B, 5G−K, 10D−G, 11A, B), and remains adjacent to the stylar canal (Fig. 5L). In the 

transverse section of the carpel, it is possible to observe the variation in the location of the 

dorsal bundle in relation to the epidermis and the mesophyll: in A. obtusum and A. scandens 

(Fig. 11C), the dorsal bundle is located next to the internal epidermis; in A. affine (Fig. 11D), 
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it is located in the median plane of the mesophyll, equidistant from the internal and external 

epidermis. The dorsal bundle of the carpel is no longer visible at the height of the stigma (Fig. 

5M).  

At the base of the flower, each of the other two vascular complexes (c1’) (Fig. 5A, B) 

originates two smaller complexes: one peripheral (pc) and one carpellary (cc) (Figs. 5C, 9C). 

Each peripheral complex (pc) (Fig. 5C) diverges into two traces: one to the internal tepal and 

the other to the internal stamen (Figs. 5D−F, 9C). The trace of the internal tepal (itt) remains 

singular for almost its entire length (Fig. 5E−K), except in the upper third, where it branches 

into two (itt’) (Figs. 5L, M, 10B). The trace of the internal stamen (ist) extends to the 

connective (Figs. 5D−J, 10B). 

Each of the two carpellary complexes (cc) (Figs. 5C, 9C, D) diverges into two traces 

(cc’) (Figs. 5D, 9D, 10A), which merge (Figs. 5E−F), and together with the carpellary traces 

(ct), derived from c2’, (Figs. 5G, 10C), split into two peripheral bundles (sy) (Figs. 5H, 10D, 

E), and a placental complex (pl) (Figs. 5H, 10D, E). These peripheral bundles and placental 

complex are heterocarpellary and they are here denominated synlateral bundles. Each 

synlateral bundle, located between the margin of the two carpels and the ovarian wall (Fig. 

10D, E), extends to the height of the style (Figs. 5H−K, 10D−G). In the style, each of these 

bundles remains adjacent to the stylar canal (Fig. 5L). These bundles are no longer visible at 

the height of the stigma (Fig. 5M). 

The placental complex (pl) extends through the ovarian septum (Figs. 5H, I, 10D, E) 

and diverges at the height of the placenta into four placental bundles in A. obtusum and A. 

scandens (Figs. 2F, 5J), and into two placental bundles in A. affine (Figs. 2C, 11A). 
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Discussion 

 

Our results, based on the analysis of 20 species belonging to Anthurium sect. 

Dactylophyllium, A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium, A. sect. Tetraspermium and A. 

sect. Urospadix, broaden the knowledge on floral vasculature of this neotropical genus of 

Araceae and reveal the homogeneity of this characteristic in the stamens and tepals, 

irrespective of the species and sections studied.  

The greatest variations observed here are in relation to the carpels, corroborating the 

heterogeneity of the gynoecium vasculature of Anthurium, as reported by previous studies 

(Carvajal, 1977; Barabé, Forget & Chrétien, 1984). Although the vasculature of only two 

species of the genus has been studied previously, such results demonstrate the existence of 

two distinct vascular patterns. Our data allow the addition of a third vascular pattern and 

contribute to the characterization of the carpel of the genus in Araceae.  

The first description of floral vasculature in Anthurium was presented by Carvajal 

(1977) in their study with A. denudatum (A. sect. Belolonchium). In this species, two ventral 

bundles and two dorsal bundles were observed at the base of the ovary. In the transverse 

section of the median plane of the ovary, only placental bundles were observed, though 

without knowledge of their origin, whether they were formed from ventral bundles or from 

dorsal bundles of the carpels. This pattern was not observed in any of the species studied in 

the present work.  

The second description of the floral vasculature of the genus was presented by Barabé, 

Forget & Chrétien (1984) in their study with Anthurium lhotzkyanum (= A. augustinum) (A. 

sect. Urospadix). In the gynoecium of this species, two ventral complexes and two placental 

bundles were observed both at the base and in the median plane of the ovary. In tranverse 

sections at the height of the style, the ventral bundles were observed surrounding the stylar 
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canal. There is no report of dorsal bundles of the carpels. This pattern of gynoecium 

vasculature was corroborated by the majority of the species we analyzed that belong to A. 

sect. Dactylophyllium, and in some species of A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium 

and A. sect. Urospadix, here called as Pattern A. However, in the present study another 

terminology is proposed to refer to this ventral vascular supply of the carpels which will be 

further discussed. 

For the first time for this genus, our data show the existence of a third pattern of 

carpellary vasculature, called as Pattern B. In our sample, the occurrence of this pattern is 

restricted to only one of the studied species of A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium (A. 

affine) and to all of the studied species of A. sect. Tetraspermium (A. obtusum and A. 

scandens). These three species all have carpels vascularized by both synlateral and dorsal 

bundles.  

In angiosperms, each carpel is generally vascularized by three bundles: one follows 

along its median plane, called dorsal or median bundle; and the other two continue along its 

margins, called lateral or ventral bundles (e.g. Eames, 1931, 1951; Puri, 1951; Eyde, 1971, 

1975; Endress, 1994; Leins & Erbar, 2010). This pattern of carpellary vasculature may vary 

with lateral or additional bundles described in many taxa, as basal angiosperms (e.g. 

Igersheim & Endress, 1998), some monocots as Acorales (e.g. Buzgo & Endress, 2000), 

Alismatales (e.g. Igersheim, Buzgo & Endress, 2000; Remizowa et al., 2011), Commelinales 

(e.g. Hardy & Stevenson, 2000; Hardy, Stevenson & Kiss, 2000), Poales (e.g. Remizowa et 

al., 2012; Reynders et al., 2012) and Zingiberales (e.g. Box & Rudall, 2006), and also 

amongst eudicots (e.g. Litt & Stevenson, 2003; Nuraliev et al. 2011). 

Within Alismatales, Araceae present some representatives, as Pothos (Eyde, Nicolson 

& Sherwin, 1967; Buzgo, 2001), Anthurium denudatum (Carvajal, 1977), Lysichiton 

camtschatcensis (L.) Schott (Barabé & Labrecque, 1984), Spathiphyllum wallisii Regel 
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(Barabé & Chrétien, 1986), and Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. (Barabé & Forget, 

1988), in which the carpels are vascularized by dorsal bundles and by other bundles that run 

along their margins. In the ovary these latter bundles are located on the opposite side of the 

ovarian septum and have been interpreted as pertaining to adjacent carpels (Eyde, Nicolson & 

Sherwin, 1967; Barabé & Labrecque, 1984; Barabé, Labrecque & Chrétien, 1984; Barabé & 

Chrétien, 1986; Igersheim, Buzgo & Endress, 2000). Although there is a consensus on the 

nature of the carpellar bundles, distinct terminologies have been used to refer to them, for 

example: ventral bundle complex (Barabé & Labrecque, 1984; Barabé, Labrecque & 

Chrétien, 1984; Barabé & Chrétien, 1986), ventral bundle (Carvajal, 1977; Barabé & Forget, 

1988), synlateral bundle (Igersheim, Buzgo & Endress, 2000), and septal vascular bundle 

(Buzgo, 2001). This vascular supply may branch out at the height of the style, forming two 

other ventral bundles (Barabé & Labrecque, 1984; Barabé, Labrecque & Chrétien, 1984; 

Barabé & Chrétien, 1986). 

In the species studied of Anthurium, the characteristics of the bundles to vascularize 

the margins of the carpels, either branching (Pattern A) or not (Pattern B) in the style, suggest 

that they resemble (in position and function) those bundles located opposite the ovarian 

septum described in previous studies. Anthurium also presents a set of vascular bundles 

located in the ovarian septum that derive the traces that supply the ovules. In previous studies, 

this vascular supply is referred to as ventral bundle (Carvajal, 1977) or placental column 

(Barabé, Labrecque & Chrétien, 1984) and in the present study, as a placental complex. Our 

data reveal that this placental complex has the same origin as the bundles located on the 

margins of the carpels, deriving differently from distinct complexes in Patterns A and B.  

The common origin of the bundles of the margins of the carpels and of the ovarian 

septum suggests the use of a single term to denominate this carpellary supply. Given the 

different terminologies found in the literature, in the present study we chose to denominate 
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the bundles and placental complex as synlateral bundles, since the traces from which they 

derive come from different carpels. This term is in accordance with the previous study by 

Igersheim, Buzgo & Endress (2000) in representatives of basal monocotyledons, including 

Araceae. 

In Acorus (Acoraceae, Alismatales), a genus previously included as early-divergent in 

Araceae, carpels are supplied by vascular bundles of a central column (Buzgo & Endress, 

2000). Thus, the absence of the dorsal bundles is compensated by the transference of its 

function to the vascular bundles of central column, which vascularizes the ovules and branch 

supplying the style (Buzgo & Endress, 2000); in other words, the loss of the vascular tissues 

during floral development leads to a reorganization of the existing bundles for the supply to 

the floral organs.  

On the other hand, in species of Anthurium which gynoecia lack dorsal bundles 

(Barabé et al., 1984; described in the present study as Pattern A), their absence is 

compensated by splitting the synlateral bundles. These synlateral bundles branch into four 

bundles (sy’) adjacent to the stylar canal, suggesting their equivalence (in position and 

function) to the dorsal bundles observed in A. affine (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium), A. obtusum and A. scandens (A. sect. Tetraspermium), also studied in the 

present work. 

Also in relation to the floral structure, another highlight regarding the heterogeneity of 

the carpellary vasculature is the variation in the location of the synlateral bundles. In the 

majority of the species studied here, the synlateral bundles are located between the margin of 

the carpel and the ovarian wall. However, only in A. obtusum and A. scandens (A. sect. 

Tetraspermium) are the synlateral bundles located in the ovarian wall. This variation in the 

location of the synlateral bundles in A. sect. Tetraspermium may be related to the supply to 

the apical and ovarian septa found in this group, in addition to the existence of two ovules per 
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locule. The apical septum was reported for A. scandens by Poli, Temponi, Coan (2015) as 

being related to the ovary’s reduced size to accommodate the ovules.  

More important than highlighting the existence of these three patterns of carpellary 

vasculature in Anthurium is to emphasize the variation in terms of the origin of the dorsal and 

synlateral bundles. Our results provide the first evidence that the carpellary bundles in 

Anthurium possess a mixed nature; they originate from two distinct vascular complexes and 

present a relationship intrinsic to the branching, or not, of the external complex (referred to 

here as c1) of the floral base into an additional complex, referred to here as c2.  

The results presented here, together with those already reported, show that the 

vasculature of the carpels in Anthurium follow three main patterns: Pattern A, in which the 

gynoecium is vascularized only by synlateral bundles, as verified in the majority of the 

species of A. sect. Dactylophyllium, A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium and A. sect. 

Urospadix (Barabé, Forget & Chrétien, 1984; Fig. 12); Pattern B, in which the gynoecium is 

vascularized by synlateral and dorsal bundles, as observed in A. affine, a species belonging to 

A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium, and in A. scandens − A. sect. Tetraspermium 

(Fig. 12); and Pattern C, in which the gynoecium is vascularized only by ventral bundles (here 

interpreted as synlateral bundles), while the dorsal bundles are vestigial (Carvajal, 1977), as 

reported for a single species of A. sect. Belolonchium (Fig. 12). 

While analyzing the patterns of vasculature described here, and the possible use of the 

vascular characteristics for better delimitation of the sections of Anthurium, we noted that the 

presence of an apical septum and carpels vascularized by dorsal and synlateral bundles 

(Pattern B) — observed in all of the studied species of A. sect. Tetraspermium (50% of all the 

species of this group) — might represent synapomorphies of this section.  

In the evolutionary hypothesis presented in the Bayesian analysis by Carlsen & Croat 

(2013) (see adapted Fig. 12 in the present study), Anthurium is divided into Clades A and B 
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that contain the large majority of the species. The three patterns of carpel vasculature occur in 

Clade B and deserve to be investigated in a larger number of species, particularly from A. 

sect. Pachyneurium, since this section presents this carpel variation and was already 

designated as being more than one group of species, both by works of classical taxonomy 

(Croat, 1991) as well as by the phylogenic study of the genus, conducted by Carlsen & Croat 

(2013). A possibility is that Pattern A could be a plesiomorphy for all Anthurium species, 

given that it is also found in other species of A. series Pachyneurium, and that the appearance 

of dorsal bundles is derived within the genus. But lack of samples from other sections 

precludes a clear distinction between these two patterns and reinforces the importance of 

vasculature data in the genus. 
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Table 1 Comparison of early classification systems with the recent phylogeny of Anthurium. 

Sections sensu Engler (1905) Sections sensu Croat & Sheffer (1983) Clades or groups sensu 

Carlsen & Croat (2013). 

 

Sections sensu Engler 

(1905) 

Sections sensu Croat & Sheffer 

(1983) 

Clades or groups 

sensu Carlsen & 

Croat (2013) 

Belolonchium Schott Belolonchium Schott emend Engler Clades 4, 14 and 16 

Calomystrium Schott Calomystrium Schott emend Engler Clade 13 

Cardiolonchium Schott Cardiolonchium  Clades 10, 12 and 16 

Chamaerepium Schott Chamaerepium  Clade 1 

 Dactylophyllium Schott Clade 3 

Digitinervium Sodiro Digitinervium  Clade 7 

Episeiostenium Schott Episeiostenium  Clade 2 

Gymnopodium Engler Gymnopodium  Not sampled 

Leptanthurium Schott Leptanthurium  Clade 8 

Oxycarpium Schott Oxycarpium  Clades 8, 10, and 16 

Pachyneurium Schott Pachyneurium Clades 9, 11 and 12 

Polyneurium Engler Polyneurium  Clades 10 and 15 

Polyphyllium Engler Polyphyllium  Clade A 

Porphyrochitonium Schott Porphyrochitonium  Clades 6 and 7 

Schizoplacium Schott Schizoplacium  Clades 3, 14, and 16 

Semaeophyllium Schott Semaeophyllium  Clade 14 

Tetraspermium Schott Tetraspermium  Clade 5 

Urospadix Engler Urospadix  Clades 1 and 2 

Xialophyllium Schott Xialophyllium  Clade 15 
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Table 2 Specimens of Anthurium examined and respective collections. Infrageneric 

classification sensu Croat & Sheffer (1983) and clades based on Carlsen & Croat (2013). 

 

Section/Species Clade Location Collector 

number/herbarium 

Anthurium sect. 

Dactylophyllium (Schott) 

Engler emend. Croat & 

Carlsen 

Clade 3   

Anthurium pentaphyllum 

(Aubl.) G.Don 

 Brazil, Minas 

Gerais, Marliéria 

L.G. Temponi et al. 119 

(VIC) 

  Brazil, Bahia, Ipiaú L.G. Temponi et al. 344 

(SPF) 

Anthurium sect. 

Pachyneurium series 

Pachyneurium (Schott) Croat 

Clades 

9 

and 

12 

  

Anthurium affine Schott  Brazil, Pernambuco, 

Altinho 

M. Sobral-Leite et al. 

946 (UFP) 

  Brazil, Pernambuco, 

Caruaru-Agrestina 

P. Gomes et al. 256 

(UFP) 

Anthurium atropurpureum var. 

arenicola Croat 

 Brazil, Amazonas, 

Manaus 

L.P. Poli & J.A.C. Silva 

51 (HRCB) 

Anthurium lindmanianum 

Engler 

 Brazil, Mato Grosso, 

Chapada dos 

Guimarães 

M.N. Saka et al. 539 

(HRCB) 

Anthurium solitarium Schott  Brazil, Rio de 

Janeiro,Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 983 

(UNOP) 

  Brazil, RJ, Nova 

Iguaçu 

L.G. Temponi et al. 1063 

(UNOP) 

Anthurium sect. 

Tetraspermium Schott 

Clade 5   

Anthurium obtusum (Engler) 

Grayum 

 Unknown Horto Botânico da UCB 

(Cv), number 00093 

Anthurium scandens (Aubl.) 

Engler 

 Brazil, Rio de 

Janeiro,Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 973 

(UNOP) 

  Brazil, São Paulo, 

São Miguel Arcanjo 

P.L.R. Moraes et al. 3371 

(HRCB) 

Anthurium sect. Urospadix 

Engler 

Clade 1   

Anthurium acutum N.E.Br  Brazil, Santa 

Catarina, Ilhota 

E.G. Gonçalves et al. 320 

(UB) 



110 

 

 

 

Anthurium augustinum K. 

Koch & Lauche 

 Brazil, Rio de 

Janeiro,Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 974 

(UNOP) 

  Brazil, Rio de 

Janeiro, Nova 

Iguaçu 

L.G. Temponi et al. 1051 

(UNOP) 

Anthurium comtum Schott  Brazil, Rio de 

Janeiro, JBRJ (Cv) 

M.N. Coelho 1402 (RB) 

Anthurium coriaceum G.Don  Brazil, Rio de 

Janeiro, Niterói 

L.G. Temponi et al. 297 

(SPF) 

Anthurium gladiifolium Schott  Brazil, Minas 

Gerais, Salto da 

Divisa 

L.G. Temponi et al. 272 

(SPF) 

Anthurium loefgrenii Engler  Brazil, Paraná, 

Paranaguá 

L.C. Ferneda Rocha 239 

(UNOP) 

Anthurium longipes N.E.Br.  Brazil, Bahia, Itacaré L.G. Temponi et al. 339 

(SPF) 

Anthurium minarum Sakur. & 

Mayo 

 Brazil, São Paulo, 

Cruzeiro 

L.G. Temponi et al. 366 

(SPF) 

Anthurium miquelianum C. 

Koch & Augustin 

 Brazil, São Paulo 

Iguape 

L.P. Poli et al. 39 

(HRCB) 

Anthurium organense Engler  Brazil, Rio de 

Janeiro, Rio de 

Janeiro 

L.G. Temponi et al. 347 

(SPF) 

Anthurium parasiticum (Vell.) 

Stellfeld 

 Brazil, Rio de 

Janeiro, Rio de 

Janeiro 

L.P. Poli et al. 40 

(HRCB) 

  Brazil, Rio de 

Janeiro, Rio de 

Janeiro 

L.G. Temponi et al. 413 

(SPF) 

Anthurium parvum N.E.Br  Brazil, Rio de 

Janeiro,Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 975 

(UNOP) 

Anthurium sellowianum Kunth  Brazil, Rio de 

JaneiroTeresópolis 

L.G. Temponi et al. 977 

(UNOP) 

  Brazil, São Paulo, 

Iguape 

L.G. Temponi et al. 993 

(HRCB) 
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Figure 1 General aspects of habit and inflorescences of some representatives of Anthurium. 

(A, B) Habit (A) of A. pentaphyllum (A. sect. Dactylophyllium) and its inflorescence (B) with 

most flowers at male anthesis. (C, D) Habit (C) of A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium) and its inflorescence (D) with flowers at female anthesis. (E, F) Habit (E) of 

A. scandens (A. sect. Tetraspermium) and detail of its inflorescence (F) with most flowers at 

female anthesis. (G, H). Habit (G) of A. miquelianum (A. sect. Urospadix) and its 

inflorescence (H) with flowers in post-female stage. Scale bars: A˗D, G, H = 15 mm; E = 30 

mm; F= 1 mm. 
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Figure 2 Floral anatomical aspects of species of Anthurium, based on longitudinal (A, C, D) 

or transverse sections (B, E, F). (A) Developing spadix of A. parvum showing vasculature in 

its central axis (arrows). (B) Flower at female anthesis of A. parvum showing external and 

internal stamen and tepal whorls, and bicarpellary gynoecium. (C) Flower at female anthesis 

of A. affine showing gynoecium differentiated into stigma, style and ovary. (D) Detail of style 

at post-female anthesis of A. pentaphyllum. (E) Developing style of A. scandens, at the height 

of the apical septum. (F) Ovary of A. scandens with two ovules per locule, showing mucilage 

and dorsal carpellary bundles. ab, abaxial surface of tepals; ad, adaxial surface of tepals; as, 

apical septum; d, dorsal carpellary bundle; es, external stamen; et, external tepal; id, 

crystalliferous idioblasts; is, internal stamen; it, internal tepal; o, ovule; ov, ovary; s, stigma; 

st, style; *, mucilage. Scale bars: A˗C = 200 µm; D˗F = 100 µm. 
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Figure 3 Diagrams of median longitudinal sections of flowers at female anthesis of 

Anthurium. (A) Anthurium sellowianum (A. sect. Urospadix) and (B) A. scandens (A. sect. 

Tetraspermium), showing the respective positions (a_m) of transverse sections displayed in 

the Figs. 4 and 5. c1, external vascular complex; c1', internal vascular complex; c2, vascular 

complex originated from c1; cc, carpellary complex; cc', vascular trace; ct, carpellary trace; d, 

dorsal carpellary bundle; est, external stamen trace; ett, external tepal trace; pl, placental 

complex; sy', branching of synlateral bundle.  
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Figure 4 Diagrams of serial transverse sections from the base (A) to the apex (M) of the 

flower at female anthesis of A. sellowianum (A. sect. Urospadix). c1, external vascular 

complex; c1', internal vascular complex; cc, carpellary complex; cc', vascular trace; est, 

external stamen trace; ett, external tepal trace; ett', branching of external tepal trace; ist, 

internal stamen trace; itt, internal tepal trace; itt', branching of internal tepal trace; pc, 

peripheral complex; pl, placental complex; sy, synlateral carpellary bundle; sy', branching of 

synlateral bundle.  
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Figure 5 Diagrams of serial transverse sections from the base (A) to the apex (M) of the 

flower at female anthesis of de A. scandens (A. sect. Tetraspermium). c1, external vascular 

complex; c1', internal vascular complex; c2 and c2', vascular complexes originated from c1; 

cc, carpellary complex; cc', vascular trace; ct, carpellary trace; d, dorsal carpellary bundle; est, 

external stamen trace; ett, external tepal trace; ett', branching of external tepal trace; ist, 

internal stamen trace; itt, internal tepal trace; itt', branching of internal tepal trace; pc, 

peripheral complex; pl, placental complex; sy, synlateral carpellary bundle. 
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Figure 6 Floral vasculature of species of Anthurium sect. Urospadix, in transverse sections of 

developing flowers. (A) Axis of the spadix of A. gladiifolium with two vascular complexes. 

(B) Floral base of A. gladiifolium with four complexes. (C) Floral base of A. loefgrenii 

showing both external stamen and tepal traces. (D) Floral base of A. augustinum showing 

peripheral and carpellary complexes. (E) Floral base of A. augustinum showing each 

carpellary complexes diverging into two traces (arrowheads). (F) Floral base of A. augustinum 

showing four vascular traces (cc'). c1, external vascular complex; c1', internal vascular 

complex; cc, carpellary complex; cc', vascular trace; est, external stamen trace; ett, external 

tepal trace; ist, internal stamen trace; itt, internal tepal trace; pc, peripheral complex. Scale 

bars: A˗C = 50 µm; D˗F = 200 µm. 
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Figure 7 Floral vasculature of species of A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium (AC) 

and A. sect. Urospadix (D), in transverse sections of developing flowers. (A) Floral base of A. 

solitarium with vascular traces. (B, C) Successive sections of floral base of A. atropurpureum 

var. arenicola showing the rearrangement of carpellary traces (arrowheads), and vascular 

traces of both whorls of stamens and tepals. (D) Floral base of A. augustinum. cc', vascular 

trace; est, external stamen trace; ett, external tepal trace; ist, internal stamen trace; itt, internal 

tepal trace. Scale bars: A, B, D = 150 µm; C = 100 µm. 
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Figure 8 Floral vasculature of species of A. sect. Urospadix (A, D, F), A. sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (B, E) and A. sect. Dactylophyllium (C), in transverse sections of 

flowers at female anthesis. (A) Floral base of A. sellowianum with synlateral carpellary 

bundle and placental complex. (B) Ovarian base, in confocal laser scanning microscopy 

(CLSM) of A. solitarium with synlateral carpellary bundles and placental complex. (C) 

Ovarian base, at the height of secretory trichomes of ovarian septum, of A. solitarium 

showing placental complex and synlateral bundle. (D) Style of A. longipes, at the height 

where the stylar canal opens in the ovary, showing two synlateral bundles. (E) Style of A. 

solitarium showing four bundles adjacent to stylar canal, at the upper third of the flower. (F) 

Stigma of A. comtum. id, crystalliferous idioblasts; pl, placental complex; sy, synlateral 

carpellary bundle; sy', branching of synlateral bundle. Scale bars: A, B, E = 200 µm; C = 400 

µm; D, F = 150 µm. 
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Figure 9 Floral vasculature of A. affine (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) (A, C, 

D) and A. scandens (A. sect. Tetraspermium) (B), in transverse sections of flowers at female 

anthesis. (A) Axis of the spadix with two vascular complexes. (B) Floral base showing the 

formation of four vascular complexes. (C) Floral base showing divergence of external stamen 

and tepal traces. (D) Floral base showing the divergence of both carpellary and vascular 

traces. c1', internal vascular complex; c2', vascular complex originated from c1; cc, carpellary 

complex; cc', vascular trace; ct, carpellary trace; est, external stamen trace; ett, external tepal 

trace; pc, peripheral complex. Scale Bars: A = 200 µm; B, C = 100 µm; D = 150 µm. 
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Figure 10 Floral vasculature of A. affine (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) (A_C, 

E), A. obtusum (D) and A. scandens (F, G) (A. sect. Tetraspermium), in transverse sections of 

flowers. (A) Floral base with both carpellary and vascular traces. (B) Flower showing the 

initial branching of internal tepal trace. (C) Floral base showing the formation of carpellary 

supply. (D) Ovarian base with both dorsal and synlateral carpellary bundles, and placental 

complex (CLSM). (E) Floral base showing all floral traces. (F, G) Style with dorsal and 

carpellary synlateral bundles, from the height where the stylar canal opens in the ovary (F) 

and to the height of the apical septum (G). cc', vascular trace; ct, carpellary trace; d, dorsal 

carpellary bundle; est, external stamen trace; ett, external tepal trace; ist, internal stamen 

trace; itt, internal tepal trace; itt', branching of internal tepal trace; pl, placental complex; sy, 

synlateral carpellary bundle. Scale bars: A, C, E = 200 µm; B, D = 100 µm; F = 50 µm; G = 

25 µm. 
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Figure 11 Floral vasculature of A. affine (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) (A, D) 

and A. scandens (A. sect. Tetraspermium) (B, C). (A, B) Median longitudinal sections of 

developing (A) and at anthesis (B) gynoecia showing dorsal carpellary bundles. (C, D) 

Details, in transverse sections, of the ovarian wall at female anthesis, showing location of the 

dorsal carpellary bundle. d, dorsal carpellary bundle; es, external stamen; et, external tepal; s, 

stigma; st, style. Scale bars: A, B = 100 µm; C = 25 µm; D = 50 µm. 
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Figure 12 Phylogenetic tree of Anthurium (adapted from Carlsen & Croat, 2013) showing the 

distribution of the three patterns of carpellary vasculature. Sections with available carpellary 

vasculature data are indicated in bold. 

 



16

14

12

9

5

4

3

2

1

A

Clade B

Anthurium

Tribe Potheae

A. sect. Urospadix

A. sect. Dactylophyllium

A. sect. Tetraspermium

A. sect. Belolonchium

 Clade 15

A. sect. Pachyneurium 
A. sect. Cardiolonchium

A. sect. Schizoplacium

A. sect. Chamaerepium

A. sect. Belolonchium
A. sect. Schizoplacium
A. sect. Semaeophyllium

series Pachyneurium

A. sect. Pachyneurium 
series Pachyneurium

Pattern A 

Pattern B 

Both patterns A e B 

Pattern C 

Patterns of carpellary vasculature
A. sect. Belolonchium

A. sect. Oxycarpium
A. sect. Schizoplacium

A. sect. Cardiolonchium

 Clade 13

 Clade 11

 Clade 10

 Clade 8

 Clade 7

 Clade 6

 Clade 2

 Clade A

135



 



137 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

Letícia Peres Poli, Lívia Godinho Temponi & Alessandra Ike Coan 

 

Dicogamia em Anthurium: contribuições para a biologia floral de Araceae (Alismatales) 

 

 

(Manuscrito a ser submetido ao periódico Feddes Repertorium) 

 



138 

 

Resumo 

A dicogamia consiste na separação temporal das fases pistilada e estaminada pela ordem de 

exposição dos verticilos reprodutivos (protandria ou protoginia), com variação no grau de 

separação de ambas as fases, se completa ou incompleta, e na ocorrência numa mesma flor 

(intrafloral) ou entre flores diferentes de uma planta (interfloral). Em Anthurium (Araceae), as 

flores são bissexuadas e protogínicas, contudo, há relatos de possíveis espécies com flores 

homogâmicas, sugerindo a sobreposição das fases estaminada e pistilada ou a ausência de 

uma separação temporal no nível intrafloral. O presente estudo tem por objetivo investigar a 

dicogamia, respondendo às seguintes questões: As flores das espécies estudadas de Anthurium 

são protogínicas verdadeiras (dicogamia intrafloral completa) ou são homogâmicas? Há 

determinação marcante das fases masculina e feminina num mesmo espádice ou em espádices 

de um mesmo indivíduo (dicogamia interfloral)? Nossos resultados reforçam o relato de 

dicogamia intrafloral completa e a assincronia de flores nas fases pistilada e estaminada do 

espádice. No entanto, pela primeira vez na literatura, revelamos a ocorrência sincrônica de 

flores nas fases pistiladas e estaminadas em Anthurium scandens (A. sect. Tetraspermium) e 

em A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium), o que representa a 

possibilidade de ocorrência de geitonogamia. Esses resultados ampliam o conhecimento sobre 

a biologia floral em Anthurium e podem subsidiar estudos de biologia da polinização, 

escassos no gênero. 

 

Palavras-chaves: antese; geitonogamia; inflorescência; monocotiledôneas; Pothoideae; 

protoginia. 
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Introdução 

 

A dicogamia é a separação temporal das fases pistilada e estaminada de uma flor 

(Stout 1928; Faegri & van der Pijl 1979; Lloyd &Webb 1986; Bertin & Newman 1993). 

Segundo Lloyd & Webb (1986), essa separação temporal ocorre pela ordem em que os 

verticilos reprodutivos se expõem, sendo as flores protândricas quando os estames 

amadurecem primeiro, ou protogínicas quando os pistilos amadurecem primeiro, variando (1) 

no grau de separação das fases estaminada e pistilada, podendo ser completa, se não há 

sobreposição de fases, e incompleta, se há alguma sobreposição; e (2) nas unidades florais 

envolvidas, se numa mesma flor (intrafloral) ou entre flores diferentes numa mesma planta 

(interfloral). 

Em se tratando da ordem de exposição das fases reprodutivas, a protoginia é relatada 

para plantas monóicas com flores bissexuadas e unissexuadas de famílias basais de 

angiospermas e de monocotiledôneas (Endress 2010; Gottsberger 2015). Dentre as 

monocotiledôneas, para Araceae, uma família com 125 gêneros e 3525 espécies (Boyce & 

Croat 2016), a protoginia ocorre em clados com flores bissexuadas, como 

Gymnostachdoideae, Monsteroideae, Orontioideae e Pothoideae, e também nos demais clados 

da família com flores unissexuadas como Aroideae (Mayo et al. 1997; Cusimano et al. 2011).  

Dos clados com flores bissexuadas de Araceae, Pothoideae merece destaque por 

abrigar o maior gênero de Araceae, Anthurium Schott, com 950 espécies para os Neotrópicos 

(Boyce & Croat 2016) e 133 espécies registradas para Brasil (Flora do Brasil 2020 [em 

construção]). As espécies de Anthurium apresentam um único espádice por axila foliar (Croat 

1991; Mayo et al. 1997; Coelho et al. 2009). O espádice possui flores bissexuadas com quatro 

tépalas dispostas em dois verticilos, quatro estames em dois verticilos e gineceu formado por 

dois carpelos (Mayo et al. 1997; Temponi et al. 2005). Durante o desenvolvimento floral, os 

primórdios florais da inflorescência são protegidos pela espata, até que as tépalas estejam 
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formadas e desempenhem essa função de proteção (Madison 1979). Os verticilos férteis 

maturam em fases distintas, ocorrendo primeiro a antese feminina, marcada pela exposição e 

receptividade do estigma, seguida pela antese masculina, evidenciada pela exposição dos 

estames e deiscência das anteras (Croat 1980; Poli et al. 2015).  

As flores de Anthurium podem emitir fragrâncias, perceptíveis ou não ao olfato 

humano, que são sinais olfatórios para atração dos polinizadores como abelhas, besouros, 

moscas e mosquitos (e.g. Schwerdtfeger et al. 2002; Franz 2007; Hentrich et al. 2007, 2010). 

A polinização cruzada é obrigatória, devido à separação temporal das fases reprodutivas 

(Mayo et al. 1997), porém há registros de autopolinização ou apomixia para A. scandens 

(Aubl.) Engl. (A. sect. Tetraspermium, Valerio & Villalobos 1980), para A. bakeri Hook. f. 

(A. sect. Porphyrochitonium Schott, Mayo et al. 1997) e outras espécies do gênero (Chouteau 

et al. 2006).  

No geral, as flores de Anthurium têm sido estudadas em distintos aspectos. Um dos 

primeiros registros sobre a biologia floral do gênero foi feito por Daumann (1930), que 

observou a liberação de néctar pela epiderme das tépalas concomitante à secreção de exsudato 

pelo estigma durante a antese feminina em A. digitatum (Jacq.) Schott (A. sect. 

Dactylophyllium). Croat (1980) amplia consideravelmente as informações sobre a biologia 

floral em espécies de Anthurium distribuídas no oeste da América do Sul e na América 

Central, relatando: o tipo de maturação das flores, se acrópeta ou com início na porção 

mediana do espádice; a abundância ou não da secreção estigmática durante a antese feminina; 

a presença ou ausência de néctar na superfície das tépalas durante a antese masculina; o modo 

de exposição dos estames, se acrópeto, irregular ou basípeto e a presença ou ausência de 

diferentes odores perceptíveis ao olfato humano durante as anteses feminina e masculina. 

Além disso, Croat (1980) reporta a ocorrência de possíveis flores homogâmicas em três 

espécies de Anthurium, A. cotobrusii Croat & R.A. Baker (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium (Schott) Croat), A. dwyeri Croat (A. sect. Porphyrochitonium Schott) e A. 
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pluricostatum Croat & R.A.Baker (A. sect. Belolonchium Schott emend Engler). 

Com base nessas considerações prévias da fenologia de Anthurium, o presente estudo 

tem como objetivos responder às seguintes questões: (1) As flores das espécies estudadas de 

Anthurium são protogínicas verdadeiras (dicogamia intrafloral) ou são homogâmicas? (2) Há 

determinação marcante das fases estaminada e pistilada num mesmo espádice ou espádices de 

um mesmo indivíduo (dicogamia interfloral)? 

 

Material e Métodos  

 

No presente estudo foram selecionadas seis espécies de Anthurium das seções 

representativas no território brasileiro: A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium (Schott) 

Croat, A.sect. Tetraspermium Schott e A. sect. Urospadix Engler (Tabela 1). Para cada espécie 

foram estudados dois indivíduos provenientes de uma mesma localidade, exceto para A. 

solitarium em que apenas um único indivíduo foi estudado. Para A. scandens, os indivíduos 

estudados são provenientes de localidades distintas da Mata Atlântica (Tabela 1).  

O material coletado foi identificado e depositado no herbário HRCB (acrônimo de 

acordo com o Index Herbariorum – Thiers 2017) e no herbário da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNOP). Mudas coletadas foram mantidas em cultivo na Casa de Vegetação 

do Jardim Experimental do Instituto de Biociências de Rio Claro, UNESP. 

Observações diárias das inflorescências do material em cultivo foram realizadas de 

setembro de 2013 a janeiro de 2014. As observações a olho nu e/ou com auxílio de lupa de 

mão ocorreram em intervalos de uma hora ao longo de 24 horas, acompanhando-se os 

estágios fenológicos de duas a cinco inflorescências por espécie (totalizando 42 

inflorescências observadas). As fases de desenvolvimento da inflorescência foram baseadas 

em Poli et al. (2015): Fase I - aparecimento dos primórdios florais e diferenciação dos 

primórdios das tépalas; Fase II - fechamento das tépalas sobre os estames e o gineceu; Fase III 
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- antese feminina; Fase IV - pós-antese feminina e antese masculina.  

As fases foram documentadas através de câmera fotográfica e do capturador de 

imagens (DFC-290, Leica) acoplado ao estereomicroscópio (MZ 12
5
, Leica), utilizando o 

programa de digitalização de imagem LAS (Leica Application Suite v. 4.0, Leica). 

 

Resultados 

 

 Todas as espécies aqui estudadas de Anthurium formam suas inflorescências nas axilas 

de folhas expandidas (Fig. 1A – seta), exceto em A. scandens (A. sect. Tetraspermium) em 

que a formação da inflorescência é concomitante com o desenvolvimento da folha (Fig. 1B – 

seta). 

Na base do pecíolo de uma lâmina foliar desenvolvida forma-se um intumescimento 

(Fig. 1A – setas), de onde se origina o pedúnculo, a espata e o espádice (Fig. 1C). O espádice 

permanece envolto pela espata (Fig. 1C) por um período de 6 a 20 dias (Tabela 2) que 

compreende a Fase I.  

Posteriormente, a espata se abre expondo as flores (Fig. 1D, E), iniciando a Fase II, 

que tem duração de 6 a 15 dias (Tabela 2). Durante essa fase, as flores estão totalmente 

protegidas pelas quatro tépalas (Fig. 1E).  

 Com o crescimento de todos os órgãos reprodutivos, as tépalas progressivamente se 

abrem expondo o estigma (Fig. 1F – cabeças de setas). O estigma receptivo é facilmente 

reconhecido, devido à formação da gota estigmática em sua superfície (Fig. G – cabeças de 

setas). Essa característica marca o início da Fase III. Em Anthurium miquelianum e A. 

sellowianum (A. sect. Urospadix) e em A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium) (Fig. 1G), a secreção do estigma escorre pelas flores, espalhando-se pelas 

tépalas. A fase pistilada varia de 5 a 18 dias (Tabela 2). Durante essa fase, as flores de A. 

miquelianum, A. parasiticum e A. sellowianum (A. sect. Urospadix) liberam um odor 
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adocicado, lembrando fruta madura, das 9 horas até a meia-noite.  

Após a fase pistilada, o estigma apresenta uma aparência seca (Fig. 1H); 

posteriormente, os estames emergem, marcando a Fase IV (Fig. 1I). Na maioria das espécies, 

observamos um intervalo de 1 a 2 dias entre o estigma seco e a projeção dos estames (Tabela 

2), evidenciando fases distintas num mesmo espádice. Apenas em Anthurium scandens (A. 

sect. Tetraspermium) notamos que a base do espádice apresenta flores na fase estaminada, 

enquanto que a porção mediana e o ápice do espádice ainda possuem flores na fase pistilada 

(Fig. 1J), indicando que, no espádice desta espécie, ambas as Fases III e IV são simultâneas. 

Nas espécies estudadas, a fase estaminada tem duração de 5 a 12 dias (Tabela 2). Em A. 

miquelianum, A. parasiticum e A. sellowianum (A. sect. Urospadix) ocorre a liberação de um 

aroma fermentado, das 9 horas até a meia-noite.  

Na fase estaminada, a exposição dos estames é acrópeta, ou seja, inicia-se nas flores 

situadas na base do espádice, seguindo para as flores do ápice do mesmo (Fig. 2A, B). Apenas 

em Anthurium parasiticum e A. parvum (A. sect. Urospadix), os estames externos projetam-se 

primeiro nas flores localizadas na porção mediana do espádice e continuam em direção às 

flores da base (Fig. 2C), prosseguindo para as flores situadas no ápice do espádice (Fig. 2D). 

Em A. sellowianum a exposição dos estames é irregular, variando de acrópeta (Fig. 2E, F) à 

basípeta (Fig. 2G, H).  

Os quatros estames de cada flor não emergem simultaneamente (Fig. 1I, J). Em quase 

todas as espécies, um ou dois estames externos projetam-se, gradualmente, por todas as flores 

do espádice (Figs. 1I, 2A). Após 6 dias, os estames internos emergem, gradualmente, ao longo 

de todas as flores do espádice (Figs. 2B, 3A). Em Anthurium scandens (A. sect. 

Tetraspermium), os estames internos emergem antes de todos os estames externos serem 

projetados (Fig. 3B). Em A. parasiticum e A. parvum (A. sect. Urospadix), os estames 

externos do ápice se projetam (Fig. 3C) somente após a projeção dos estames internos da 

porção mediana e basal do espádice (Figs. 2C, D, 3C). Após a fase estaminada, o espádice 
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apresenta flores com estigma e anteras com aparência seca (Fig. 3D). 

Em média, o tempo de floração das seis espécies de Anthurium aqui estudadas variou 

entre 35 a 59 dias (Tabela 2). Todas as espécies floresceram durante todo o período de 

observação, exceto A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) que teve um 

único pico de floração entre 14 de setembro a 18 de outubro. Durante todo o período, duas a 

três inflorescências se desenvolveram por planta; apenas A. scandens (A. sect. 

Tetraspermium) exibia, pelo menos, cinco inflorescências em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Na maioria das espécies estudadas, a fase pistilada, geralmente, é mais 

curta que a estaminada, mas em A. sellowianum (A. sect. Urospadix) apresenta o mesmo 

número de dias e em A. scandens é mais longa.  

Nos indivíduos de A. scandens (A. sect. Tetraspermium) e A. solitarium (A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium), as fases pistilada (III) e estaminada (IV) das flores de 

diferentes espádices da mesma planta são sincrônicas (Fig. 3E).  

 

Discussão 

 

 Nossos resultados revelam que, de forma geral, as espécies estudadas de Anthurium 

possuem um padrão de desenvolvimento da inflorescência semelhante, com estágios florais 

bem definidos, apresentando variações em algumas características florais como: a formação 

da inflorescência na axila foliar concomitante ao desenvolvimento da folha em A. scandens 

(A. sect. Tetraspermium); a liberação de odor perceptível ao olfato nas fases estaminada e 

pistilada; e a variação no modo de exposição dos estames (Tabela 2). 

Vale destacar que todas as espécies aqui estudadas apresentam flores protogínicas, 

havendo uma separação temporal de 1 a 2 dias para que o estigma perca sua funcionalidade, 

os estames sejam expostos e os grãos de pólen liberados. Deste modo, a dicogamia intrafloral 

é completa. Embora, esse mecanismo de separação temporal esteja presente em nossa 
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amostragem, algumas espécies de Anthurium são relatadas como possíveis homogâmicas 

(Croat 1980) ou com capacidade de autopolinização devido à frutificação na ausência de 

polinizadores (Valerio & Villalobos 1980; Mayo et al. 1997; Chouteau et al. 2006, 2008). 

Para outros gêneros com flores bissexuadas, poucos estudos abordam sobre a autopolinização, 

sendo relatada, principalmente, para espécies de Spathiphyllum Schott (Hentrich et al. 2010).  

Outro registro em nossa amostragem é a dicogamia interfloral, marcada pela 

assincronia de flores em antese feminina (Fase III) e antese masculina (Fase IV) em espádices 

distintos do mesmo indivíduo. Nossos resultados revelam que, na maioria das espécies, a fase 

estaminada e pistilada das flores foram temporalmente separadas, com a projeção dos estames 

após o estigma de todas as flores tornar-se “seco”. Entretanto, em Anthurium scandens (A. 

sect. Tetraspermium), nós notamos a presença de flores em antese masculina na base do 

espádice e em antese feminina no ápice do mesmo, ou seja, não há uma separação temporal 

entre as flores na própria inflorescência.  

Essa característica descrita aqui, pela primeira vez em Anthurium scandens, parece 

incomum para espécies do gênero que, geralmente, exibem espádices com determinação 

marcante das flores em fases estaminada e pistilada (Croat 1980, 1991; Franz 2007; Hentrich 

et al. 2010). Exceção ocorre em algumas espécies de Anthurium sect. Pachyneurium Schott, 

nos quais, a sobreposição das flores em anteses no espádice também é evidente, o que pode 

levar a geitonogamia (Croat 1991).  

Ainda sobre a dicogamia interfloral, Croat (1991), na revisão de Anthurium sect. 

Pachyneurium relata que, geralmente, uma planta produz uma a duas inflorescências em 

estágios de desenvolvimento floral distintos, mas nunca atingindo as anteses ao mesmo 

tempo. O mesmo ocorre em outros gêneros de flores bissexuadas de Araceae, como Monstera 

obliqua Miq., no qual, há apenas uma inflorescência em antese por planta (Chouteau et al. 

2007), sendo esta uma possível estratégia para assegurar a assincronia das anteses e a 

dicogamia interfloral. 
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Contudo, no presente estudo nós registramos pela primeira vez em Anthurium 

scandens (A. sect. Tetraspermium) e A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium) a existência de flores na Fase III em uma inflorescência e na Fase IV em outra 

inflorescência, portanto, nestas espécies também há a sobreposição das anteses, o que 

favorece a geitonogamia.  

Uma hipótese para explicar a sobreposição dessas fases é a quantidade de 

inflorescências produzidas. Das espécies aqui estudadas, Anthurium scandens é a que teve 

maior número de inflorescências desenvolvendo ao mesmo tempo e a que floresceu 

constantemente. Por outro lado, em A. solitarium, nós verificamos a produção de duas 

inflorescências, apenas no período de 14 de setembro a 18 de outubro, ou seja, houve apenas 

uma floração repentina. Esta característica de floração rápida favorece a formação de 

inflorescências em estágios de desenvolvimento semelhantes ou próximos, como relatada por 

Croat (1991) para A. schottianum Croat & R.A. Baker (A. sect. Pachyneurium) e poder ser 

uma característica das espécies da seção.  

A possibilidade de geitonogamia em Anthurium scandens (A. sect. Tetraspermium) e 

A. solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) também pode ser favorecida pelo 

ciclo reprodutivo de Anthurium. De um modo geral, as flores expõem o estigma receptivo ao 

mesmo tempo – Fase III – mas os estames são expostos de forma sequencial e a liberação dos 

grãos de pólen ocorre, primeiramente, através dos estames externos e depois pelos estames 

internos – Fase IV. Esse conjunto de características aumenta a probabilidade de transferência 

dos grãos de pólen das flores em fase estaminada para aquelas em fase pistilada entre as flores 

do espádice e entre aquelas situadas em espádices distintos do indivíduo.  

De acordo com Faegri & van de Pijl (1979), a alogamia, que consiste no transporte 

dos grãos de pólen de uma flor para outra, pode ocorrer em flores situadas na mesma planta 

(geitonogamia) ou em plantas distintas (xenogamia). Em Anthurium, informações sobre a 

ocorrência de geitonogamia são incipientes, com único registro de Croat (1991) sobre a 
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sobreposição das anteses no espádice de espécies de A. sect. Pachyneurium. Porém, para 

outros gêneros com flores bissexuadas, um relato de geitonogamia é encontrado em 

Spathiphyllum friedrichsthalii Schott que apresenta sobreposição de flores em ambas as 

anteses dentro do espádice e entre inflorescências do mesmo indivíduo e um polinizador que 

realiza o transporte a curtas distâncias (Montalvo & Ackerman 1986).  

Nossos resultados também revelam variações nas características da biologia floral em 

Anthurium. Dentre essas variações destacam-se: a abundância da secreção estigmática, a 

liberação de fragrâncias perceptíveis ao olfato humano nas fases estaminada e pistilada das 

flores e a variação na exposição dos estames.  

A fase pistilada das flores de Anthurium é marcada pela formação da gota estigmática 

(Daumann 1930) ou pelo aspecto brilhante do estigma (Croat 1980). Em todas as espécies 

aqui estudadas ocorre a formação da gota na superfície do estigma. Ainda, Croat (1980), 

estudando as espécies com distribuição no oeste da América do Sul e na América Central 

relata que em Anthurium concolor K. Krause e A. luteynii Croat (A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium) a secreção é tão abundante que escorre pelas flores. Essa característica é, pela 

primeira vez aqui descrita, para espécies brasileiras de A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium (A. solitarium) e de A. sect. Urospadix (A. miquelianum e A. sellowianum). 

 Outra característica floral evidenciada no presente estudo é a liberação de odor. O 

aroma emitido pelas flores pode lembrar perfume, fruta madura a estragada, ou algo 

fermentado, variando também o período de emissão dentre as fases estaminada ou pistilada 

(Croat 1980). A maioria das espécies aqui estudadas, não apresenta qualquer odor perceptível 

ao olfato, porém em A. miquelianum, A. parasiticum e A. sellowianum (A. sect. Urospadix) 

nós notamos, aparentemente, dois tipos de fragrâncias: adocicada, lembrando uma fruta 

madura, na fase pistilada e fermentada na fase estaminada.  

A fragrância liberada pelas flores de Anthurium apresenta composição variável, 

resultando em odores perceptíveis ou não ao olfato humano, o que leva a diferentes 
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polinizadores como Cecidomyiidae (mosquitos), atraídos por fragrâncias não reconhecíveis ao 

olfato humano, Drosophilidae (moscas), atraídas por odores fermentados, e Euglossini 

(abelhas), atraídas por fragrâncias perfumadas (Schwerdtfeger et al. 2002; Franz 2007; 

Hentrich et al. 2007, 2010). Essa evidência sugere que a presença/ausência de odor 

perceptível ao olfato humano em nossa amostragem, também esteja relacionada a 

polinizadores distintos.  

 Vale destacar também, pela primeira vez nas espécies brasileiras de Anthurium, a 

variação no modo de exposição dos estames ao longo do espádice. Nossos resultados 

evidenciam três sequências de exposição dos estames: (i) acrópeta, (ii) basípeta, e (iii) 

irregular. Esses três padrões também foram observados por Croat (1980) para uma 

amostragem constituída por 30 espécies não-brasileiras de Anthurium, denotando que esses 

padrões podem ser característicos do gênero em Araceae. 

 O presente estudo é o primeiro a revelar dados sobre a dicogamia em Anthurium para 

espécies brasileiras. Em nossa amostragem, a dicogamia é evidente nas flores (intrafloral), 

caracterizando a protoginia verdadeira, e dentre as flores da mesma inflorescência 

(interfloral), com marcada não sobreposição das Fases III e IV. Porém, os dados para A. 

solitarium (A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium) e A. scandens (A. sect. 

Tetraspermium), somados às informações da literatura para outras espécies de Anthurium e de 

outros gêneros de Araceae, mostram que a separação temporal não é sincronizada dentro da 

inflorescência ou da própria planta, o que pode levar a geitonogamia. Nossos resultados 

lançam luz para a investigação da dicogamia em outras espécies de Anthurium e, se de fato, 

ocorre a geitonogamia nas duas espécies aqui estudadas.  
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Tabela 1. Lista de táxons estudados em Anthurium, com respectivas informações sobre 

localidades, dados do coletor e herbários. 

Seções/Espécies Localidades Coletores e herbários 

Anthurium sect. Pachyneurium 

series Pachyneurium (Schott) Croat 

  

Anthurium solitarium Schott Brasil, Rio de Janeiro, 

Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 983 

(UNOP) 

Anthurium sect. Tetraspermium 

Schott 

  

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Brasil, Rio de Janeiro, 

Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 973 

(UNOP) 

 Brasil, São Paulo, São Miguel 

Arcanjo  

P.L.R. Moraes et al. 

3371 (HRCB) 

Anthurium sect. Urospadix Engler   

Anthurium miquelianum C. Koch & 

Augustin 

Brasil, São Paulo, Iguape L.P. Poli 39 (HRCB) 

Anthurium parasiticum (Vell.) 

Stellfeld 

Brasil, Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro 

L.P. Poli 40(HRCB) 

Anthurium parvum N. E. Br. Brasil, Rio de Janeiro, 

Teresópolis 

L.G. Temponi et al. 975 

(UNOP) 

Anthurium sellowianum Kunth Brasil, São Paulo, Iguape L.G. Temponi et al. 993 

(HRCB) 
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Tabela 2. Características fenológicas variáveis entre as espécies estudadas de Anthurium. Estados de caracteres exclusivos de uma seção foram 

destacados em negrito. 

 

Características/seções 

Fases do desenvolvimento 

Pachyneurium Tetraspermium      Urospadix 

A. solitarium A. scandens A. miquelianum A. parasiticum A. parvum A. sellowianum 

Duração da Fase I 7 dias 7 dias 13 dias 6 a 9 dias 5 a 8 dias 15 a 20 dias 

Formação da inflorescência  após a 

formação da 

folha 

junto com a 

folha 

após a formação 

da folha 

após a formação 

da folha 

após a formação 

da folha 

após a 

formação da 

folha 

Duração da Fase II 6 dias 10 dias 6 dias 6 dias 6 dias 12 a 19 dias 

Duração da Fase III 8 dias 12 a 18 dias 5 dias 5 dias 5 a 8 dias 9 dias 

Fragrância emitida pelas 

tépalas durante a Fase III 

ausente ausente presente presente ausente presente 

Tipo de fragrância durante a 

Fase III 

- - adocicada, 

fruta madura 

adocicada, fruta 

madura 

- adocicada, 

fruta madura 

Espaço entre as Fases III e 

IV 

1 a 2 dias 1 a 2 dias 1 a 2 dias 1 a 2 dias 1 a 2 dias 1 a 2 dias 

Fragrância emitida pelas 

tépalas durante a Fase IV 

ausente ausente presente presente ausente presente 

Tipo de fragrância - - fermentada fermentada - fermentada 

Duração da Fase IV 12 dias 5 a 10 dias 10 dias 9 dias 12 dias 9 dias 

Sentido de exposição dos 

estames na inflorescência 

acrópeta acrópeta acrópeta meio para a 

base 

meio para a 

base 

irregular 
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Figura 1. Aspectos do desenvolvimento da inflorescência das espécies de Anthurium. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium (A, G), A. sect. Tetraspermium (B, J) e A. sect. 

Urospadix (C−F, H. I). A, B. Formação das inflorescências (setas) em A. solitarium e em A. 

scandens, respectivamente. C−E. Estágios sucessivos mostrando a abertura da espata da 

inflorescência de A. sellowianum. C. Inflorescência com espata ainda fechada. D. Início da 

abertura da espata. E. Inflorescência com flores expostas. F, G. Flores em antese feminina 

mostrando gota estigmática (cabeças de setas) em A. miquelianum e A. solitarium, 

respectivamente. H. Detalhe das flores após a fase pistilada em A. sellowianum. I. Detalhe das 

flores em antese masculina em A. parvum. J. Inflorescência de A. scandens com flores em 

antese feminina e em antese masculina. ee, estame externo; pe, pedúnculo; cabeça de seta, 

gota estigmática. Barra de escalas: A, D, F, J = 20 mm; B = 30 mm; C, G = 10 mm; E = 15 

mm; H = 3 mm; I = 2 mm.  
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Figura 2. Diagramas representando a direção da antese masculina (Fase IV) das espécies 

estudadas de Anthurium. Setas indicam a direção da antese masculina. A−B. Exposição 

acrópeta dos estames encontrada na maioria das espécies estudadas. A. Projeção dos estames 

externos. B. Projeção dos estames internos. C−D. Exposição basípeta dos estames com início 

na porção mediana do espádice em A. parasiticum e A. parvum (A. sect. Urospadix). C. 

Projeção dos estames externos. D. Projeção dos estames internos. E−H. Exposição irregular 

dos estames em A. sellowianum (A. sect. Urospadix): Acrópeta (E−F) ou Basípeta (G−H). E, 

G. Projeção dos estames externos. F, H. Projeção dos estames internos. 
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Figura 3. Aspectos do desenvolvimento da inflorescência das espécies de Anthurium sect. 

Urospadix (A, C, D) e A. sect. Tetraspermium (B, E). A−C. Flores em antese masculina 

mostrando a projeção dos estames internos em A. sellowianum, A. scandens e em A. parvum, 

respectivamente. D. Flor após antese masculina em A. parasiticum. E. Ramos de A. scandens 

mostrando espádices com flores na fase pistilada (♀) e com flores na fase estaminada (♂). ee, 

estame externo; ei, estame interno. Barra de escalas: A, D = 2 mm; B, C, E = 15 mm. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em geral, as características ontogenéticas, micromorfológicas e anatômicas florais, e 

de biologia floral investigadas em 20 espécies de Anthurium mostraram-se uniformes para as 

quatro seções aqui estudadas: A. sect. Dactylophyllium, A. sect. Pachyneurium series 

Pachyneurium, A. sect. Tetraspermium e A. sect. Urospadix.  

Embora essa uniformidade esteja presente em nossa amostragem, o desenvolvimento 

da inflorescência concomitante ou não a folha, o tipo de sobreposição das tépalas externas, a 

ausência de nectários florais, os aspectos micromorfológicos e anatômicos do perigônio, a 

liberação ou não de odor pela epiderme do perigônio, o tipo de exposição dos estames, o 

sentido da projeção dos estames no espádice, as características anatômicas do filete e do 

estilete e a vascularização dos carpelos revelaram-se variáveis dentro de A. sect. Urospadix, 

A. sect. Pachyneurium series Pachyneurium e/ou entre, principalmente, A. sect. 

Pachyneurium series Pachyneurium, A. sect. Urospadix e A. sect. Tetraspermium aqui 

estudadas. A distribuição de alguns desses caracteres na filogenia de Anthurium indica uma 

possível utilização dos mesmos na sistemática do gênero.  

 Vale enfatizar também, as contribuições desses estudos para a biologia floral do 

gênero. Tais como as observações morfológicas sobre o desenvolvimento da inflorescência 

que mostram a proteção dos primórdios florais pela espata (Fase I), a alternância dessa função 

para o perigônio (Fase II) e a atuação do perigônio como osmóforo na Fase III e IV, sendo um 

dos verticilos responsáveis para a atração dos polinizadores. Além dessas contribuições, 

destaca-se a determinação das anteses feminina e masculina, adicionando novas informações 

sobre a dicogamia intrafloral e interfloral em Anthurium.  

 Dada a riqueza de Anthurium com 950 espécies neotropicais e 133 para o Brasil, e sua 

classificação atual em 18 clados, a presente tese fomentou, ainda mais, a continuidade de 

nossas pesquisas sobre as características micromorfológicas e anatômicas florais, 



164 
 

principalmente, em outras seções/clados, sendo também importante associar essas 

características com dados moleculares, com o objetivo de apontar possíveis sinapomorfias 

para os clados e tendências que auxiliem no entendimento da evolução floral no gênero. Além 

disso, as observações aqui apresentadas abrem subsídios para estudos pontuais sobre 

osmóforos, nectários florais, grãos de pólen e sua relação os distintos insetos polinizadores, e 

e germinação de semente. Esses estudos ainda são incipientes, apesar da representatividade do 

gênero no Brasil.  




