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RESUMO 

Larissa Dal Molin Krüger. Ocorrência e distribuição de Iridaceae no estado do 

Paraná e a caracterização anatômica floral em espécies da tribo Tigridieae. 

Iridaceae é uma família cosmopolita, e com ampla distribuição no Brasil, sendo que as 

nativas pertencem a subfamília Iridoeae, as tribos Sisyrinchieae, Trimezieae e 

Tigridieae. A família é característica por apresentar como recompensa floral néctar, óleo 

e pólen aos visitantes florais. Além disso, Iridaceae possui compostos do metabolismo 

secundário armazenados em células especializadas (idioblastos) que conferem a família 

estratégias reprodutivas e de defesa. O presente estudo objetivou  realizar um 

levantamento da ocorrência de Iridaceae no Paraná e quais dessa ocorrem em área de 

campo. Foi também caracterizada a anatomia floral de quatro espécies da Tribo 

Tigridieae, tais como Phalocallis coelestis, Calydorea basaltica, Cypella sp e 

Herberbia lahue. A ocorrência da família para o estado do Paraná ocorreu através de 

revisão de herbários, e trabalhos já publicados. Para o levantamento das espécies em 

áreas de campo, foi realizado coletas em 10 pontos amostrais. Os estudos anatômicos 

das espécies foram realizados através de amostras já fixadas, submetidas em meio de 

inclusão utilizando resina plástica. O resultado desse trabalho revelou a ocorrência de 

72 espécies para o estado através do levantamento em herbário e na literatura. Nas áreas 

de campo foram amostradas Sisyrinchium alatum, S. brasiliense, S. commutatum, S. 

hasslerianum, S. luzula, S. micranthum, S. nidulare, S. palmifolium, S. plicatulum,  S. 

restioides, S. sellowiannun, S. setaceum, , S. weirii, Phalocallis coelestis, Herbertia 

lahue e Calydorea basaltica. Em relação à anatomia floral, as espécies estudadas 

apresentaram diferenças anatômicas, e também em relação a deposição de compostos 

fenólicos em células especializadas, denominadas Idioblastos. Idioblastos contendo 

compostos fénólicos foram evidenciados em todas as estruturas de C. basaltica, no 

nucelo de Cypella sp e no ovário de Herbertia lahue. Oxalato de cálcio esteve nos 

ovários de C. basaltica e H.lahue. Amido esteve associado principalmente na região dos 

feixes vasculares em P. coelestis, Calydorea basaltica e Cypella sp. Esse estudo 

confirma que Iridaceae possui grande ocorrência natural no Paraná, e para as áreas de 

campo registrou-se uma nova ocorrência para o estado. A anatomia da Tribo Tigridieae 

revelou a presença de tricomas secretores nas flores que podem estar relacionados com 

a atração de polinizadores ou visitantes florais. 

PALAVRAS-CHAVE: Áreas de campo, Calydorea campestris, Herbertia lahue, 

Iridoideae, Phalocallis coelestis, Sisyrinchium.  



 
 

ABSTRACT 

 

Larissa Dal Molin Krüger. Occurrence and distribution of Iridaceae in the state of 

Paraná and the anatomical characteristics of flower species of Tigridieae tribe. 

Iridaceae is a family with worldwide distribution, and wild distribution in Brazil. The 

tribe Sisyrinchieae, Trimezieae and Tigridieae belong to Iridoeae subfamily. The family 

is characteristic for present nectar and/or pollen oil as floral reward. In addition, 

Iridaceae has compounds of secondary metabolism stored in specialized cells 

(idioblasts) that give the family reproductive and defense strategies. The aims of the 

current study was to survey the Iridaceae occurrence of Paraná and where this occurs in 

the natural area, besides being accomplished floral anatomy of four species of the tribe 

Tigridieae such as Phalocallis coelestis, Calydorea coelestis, Cypella sp. and Herberbia 

lahue . The family of occurrence for the state of Paraná occurred through herbal review, 

and studies published. To survey the species in natural areas, it was conducted in 10 

sampling points collected. The anatomical studies of the species were made through 

already established samples submitted amid include using plastic resin to anatomy. The 

result of this study revealed the occurrence of 72 species for the state through the survey 

in herbarium and literature. In the field areas were sampled Sisyrinchium micranthum, 

S. nidulare, S. alatum, S. palmifolium, S. luzula, S. hasslerianum, S. setaceum, S. 

restioides, S. weirii, S. Brasilia, S. sellowiannun, S. plicatulum, S. commutatum, 

Phalocallis coelestis, Herbertia lahue and Calydorea basaltica. Regarding the floral 

anatomy, the four backlight species studied showed anatomical differences, and also for 

the deposition of phenolic compounds in specialized cells called idioblasts. Idioblasts 

containing phenolic compounds were found in all C. basaltica structures in the nucellus 

of Cypella sp and ovarian Herbertia lahue. Calcium oxalate was the C. basaltica. 

ovaries and H.lahue. Starch was associated mainly in the area of vascular bundles in P. 

coelestis, Calydorea basaltica and Cypella sp. This study confirms that Iridaceae has 

great natural occurrence in Paraná, and the field areas it was reported a new record for 

the state. The anatomy of the tribe Tigridieae revealed the presence of trichomes 

secreting flowers that may be related to the attraction of pollinators and floral visitors. 

 

KEYWORDS: Field areas, Calydorea campestris, Iridoideae, Herbertia lahue, 

Phalocallis coelestis, Sisyrinchium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Sul do Brasil abrange uma composição florística variada. O Paraná possui 

bioma de Mata Atlântica e alguns resquícios de Cerrado. Por abrigar diversas 

fitofisionomias, a Mata Atlântica é considerada um dos biomas com a maior diversidade 

do mundo. 

Grande parte deste estado é formado pelo bioma da Mata Atlântica. Uma das 

fitofisionomias encontradas neste bioma são as áreas de campos, que apresentam 

principalmente plantas herbáceas e famílias como: Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, 

Cyperaceae e Iridaceae. 

Iridaceae destaca-se por apresentar flores atrativas com coloração e forma 

variada, e disponibiliza aos polinizadores recompensas florais com certas fontes 

nutritivas encontradas no néctar, pólen e óleo floral. Ainda, Iridaceae apresenta forma 

vegetativa favorável a substratos rasos, inundados e em áreas modificadas. 

Dividida em sete subfamílias, estas por sua vez, ainda encontram-se 

subdivididas em tribos. No Paraná há uma ocorrência de espécies exóticas da subfamília 

Crocoideae e nativas pertencentes à Iridoideae. Dentro de Iridoideae, as tribos 

Sisyrinchieae, Trimezieae e Tigridieae são amplamente distribuídas. Sisyrinchium L. 

está entre os gêneros da família com maior número de espécies e distribuição. Esse 

gênero é característico por apresentar tricomas florais secretores de óleo denominados 

elaióforos. 

Iridaceae se destaca também pela importância econômica na extração de 

produtos como o açafrão (condimento) e safranina (corante) a partir do gênero Crocus. 

Espécies ornamentais, utilizadas para paisagismo, como Iris, Gladiolus, Crocosmia, 

sendo essas predominantemente exóticas e por ter propriedades medicinais, Gladiolus 

ainda é utilizada para tratamentos de parasitoses. 

Estudos relacionados com a taxonomia e distribuição da família são 

razoavelmente abundantes, no entanto pesquisas com características anatômicas, 

principalmente das estruturas reprodutivas ainda são defasadas, em especial para 

espécies do Brasil. 

  



2 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Formação vegetacional da Mata Atlântica 

 

Os biomas brasileiros abrigam uma grande biodiversidade ambiental, 

constituindo altos níveis de riqueza e endemismo (ALEIXO et al., 2010). Considera-se 

o termo bioma como uma área do espaço geográfico que tem por características a 

uniformidade de um macroclima definido, com fitofisionomia ou formação vegetal, que 

lhes conferem estrutura e ecologia própria (COUTINHO, 2006). 

O Brasil possui seis biomas continentais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, 

Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, além de 31 formações vegetais, entre florestas, 

savanas e estepes (IBGE, 2012). A vegetação natural campestre que ocorre no planalto 

da região Sul (RS, SC e em menor extensão do PR), e que formam mosaicos com as 

formações florestais, foi considerada como parte do bioma Mata Atlântica 

(OVERBECK et al., 2009). 

A Mata Atlântica é composta por diversas fisionomias vegetacionais como 

florestas ombrófilas (densa, aberta e mista) e estacionais (semideciduais e deciduais) 

definida por áreas limítrofes com biomas mais temperados ou mais secos, e apresenta 

inserções disjuntas chamados de Campos do Sul, também denominado por alguns 

autores por Estepe (Campos Gerais) e Savana (Cerrado) (IBGE, 2012). 

Vélez et al. (2009) relata que várias designações têm sido adotadas para referir-

se aos Campos do Sul do Brasil – Campos Subtropicais, Campos Gerais e Pampas, 

Campos Sulinos, região dos Estepes, Campos do Sul do Brasil, Campos, dentre outras. 

Adotou-se o nome Estepe para os campos brasileiros distribuídos desde o contato com a 

região da Savana (Cerrado) nas imediações da cidade de Ponta Grossa (PR), no paralelo 

25º Sul, até o extremo sul do País, onde se integram aos extensos Pampas sul-

americanos (IBGE, 2012).  

O Estado do Paraná é dividido em cinco zonas de paisagens naturais: a Planície 

Litorânea, a Serra do Mar, o Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, o Segundo 

Planalto ou Planalto de Ponta Grossa e o Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava 

(SANTO JÚNIOR; SILVEIRA, 2007). 

A região dos Campos Gerais, a faixa leste do Segundo Planalto Paranaense 

próxima a “Escarpa Devoniana” (GUIMARÃES et al., 2008) localiza-se no centro-leste 

do estado como uma faixa em forma decrescente com o lado convexo voltado para 



3 
 

oeste, ocupando quase 12.000 km
2
 desde a divisa com São Paulo, na altura do 

município de Sengés, até o limite com Santa Catarina, em Rio Negro (GUIMARÃES; 

MELO, 2009). 

Segundo Moro e Carmo (2007), os campos são constituídos por uma vegetação 

diversa, tendo uma composição florística herbácea e subarbustiva, composta por 

hemicriptófitas (erva com órgãos de crescimento protegidos ao nível do solo), geófitas 

(erva com órgãos de crescimento protegidos no subsolo) e terófitas (ervas anuais), das 

quais a família Iridaceae tem ampla distribuição. 

As formações vegetais campestres, sofrem pressão antrópica pela expansão das 

atividades agrícolas, pecuárias e silviculturais, e devido sua grande beleza cênica, 

algumas regiões são procuradas para fins turísticos e recreativos, sendo encontradas as 

porções menos fragmentadas dentro de unidades de conservação estaduais, como os 

parques de Vila Velha e Guartelá, e Federais, como o Parque Nacional dos Campos 

Gerais (DALAZOANA; MORO, 2011). 

 

2.2 Iridaceae 

 

2.2.1 Distribuição da família 

 

Iridaceae apresenta aproximadamente 66 gêneros e 2.025 espécies dividas em 

sete subfamílias: Isophysidoideae, Patersonioideae, Geosiridoideae, Aristeoideae, 

Nivenioideae, Crocoideae e Iridoideae (GOLDBLATT et al., 2008). 

A família tem uma concentração acentuada na África, na região sub-saariana, 

incluindo Madagáscar com mais de 1.130 espécies, das quais quase 1.000 são restritas à 

África Austral (REEVES et al., 2000). Em contraste, cerca de 335 espécies ocorrem na 

Eurasia incluindo o Norte da África e Ilhas Canárias, enquanto que aproximadamente 

outras 290 espécies ocorrem no Novo Mundo e apenas 36 espécies na Australásia 

(GOLDBLATT, 2000). 

Três subfamílias de Iridaceae estão representadas na África sub-saariana: 

Nivenioideae com Aristea, Geosiris (endêmica de Madagáscar) e três gêneros lenhosos, 

Klattia, Nivenia e Witsenia; Iridoideae com Bobartia, Dietes, Ferraria e Moraea; e 

Crocoideae com 27 gêneros, todos, exceto Romulea (Crocoideae) e Moraea, Dietes 

(Iridoideae) são endêmicos (GOLDBLATT; MANNING, 2006). 
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O padrão geral de distribuição de Iridaceae sugere uma irradiação explosiva na 

região do Cabo com migração secundária e dispersão desta área para leste e depois para 

o norte; ou seja, com o número de espécies decrescentes com a latitude (GOLDBLATT, 

1986). 

No Brasil destacam-se regiões para a distribuição das espécies de Iridaceae: a 

Floresta Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos do Sul e as Florestas de Araucária 

(EGGERS, 2008). A família apresenta 23 gêneros ocorrendo no país, sendo desses, 

quatro endêmicos, totalizando cerca de 160 espécies (EGGERS et al., 2015). 

Crocoideae e Iridoideae são amplamente distribuídos no país, porém, todos os 

representantes nativos pertencem à subfamília Iridoideae, que por sua vez, está separada 

em cinco tribos: Diplarreneae, Irideae, Sisyrinchieae, Trimezieae e Tigridieae (DEBLE, 

2012). As tribos Diplarreneae e Irideae, no entanto, não possuem ocorrência natural no 

Brasil (RODRIGUEZ; LIMA; DEBLE, 2014). 

 

2.2.2 Caracterização geral de Iridaceae 

 

Iridaceae Juss. pertence ao grupo das monocotiledôneas, com características 

morfológicas que anteriormente colocavam Iridaceae dentro da ordem Liliales, porém 

devido às suas características do DNA cloroplastidial a família inclui-se dentro da 

ordem Asparagales (APG III, 2009; JUDD et al., 2009).  

Iridaceae Juss. são herbáceas perenes; com algumas exceções que são anuais e 

arbustivas (GOLDBLATT, 1986), sendo ainda caracterizadas por apresentarem caules 

subterrâneos do tipo bulbo ou rizoma e folhas cilíndricas ou planas, lisas ou plicadas; as 

flores apresentam perigônio com verticilos subiguais ou distintos, coloridos, androceu 

com três estames, livres ou unidos, e gineceu tricarpelar, trilocular, polispérmico e 

placentação axial (EGGERS, 2008). 

Segundo a chave de identificação de Goldblatt e Manning (2008) as 

subfamílias podem ser assim caracterizadas: 

Isophysidoideae é a única subfamília que apresenta ovário súpero, uma única 

flor por inflorescência suportada por bráctea, com tépalas livres na base e ausência de 

nectários; 

Crocoideae possui flores que são subtendidas por um par de brácteas opostas, 

com duração de pelo menos dois dias, e apresentam nectários septais; 
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Iridoideae é a única que suas rífidas (flores agrupadas em umbela) não são 

unidas em pares, o estilete é dividido abaixo do nível da antera em três ramos, glândulas 

de néctar ou óleo, quando presentes são perigonais; 

Nivenioideae são arbustos lenhosos perenes. Tépalas sempre unidas em um 

tubo bem desenvolvido e suas flores duram no mínino dois dias; 

Geosiridoideae possui plantas perenes, suas flores duram um único dia, são 

saprófitas e as folhas são reduzidas a pequenas escalas; 

Aristeoideae os seus filamentos são livres e algumas vezes curtos, com flores 

pedicelares; 

Patersonioideae as tépalas são unidas em um tubo nas brácteas, filamentos 

parcialmente ou completamente unidos; 

Dentre as subfamílias, somente Iridoideae terá destaque no presente trabalho. 

 

2.2.3 Subfamília Iridoideae 

 

Em termos de diversidade e abundância, os mais importantes gêneros no Brasil 

são Sisyrinchium L. (66 espécies), pertencentes à tribo Sisyrinchieae J. S. Pres, 

Neomarica Sprague, Pseudotrimezia R.C. Foster (21 espécies ambas), Trimezia Salisb. 

ex Herb. (14 espécies) pertencentes à tribo Trimezieae Ravenna, e Cypella Herb. (14 

espécies), tribo Tigridieae B. M. Kittel (SOUZA-CHIES et al, 2012). 

Segundo MORAES et al. (2015), dos 23 gêneros de Iridaceae que ocorrem no 

Brasil, 12 compõem a flora da região Sul: Calydorea Herb., Catila Ravenna, Cypella 

Herb., Eleutherine Herb., Gelasine Herb., Herbertia Sweet, Kelissa Ravenna, Onira 

Ravenna, Phalocallis Herb.(Tigridieae); Neomarica Sprague, Trimezia Salisb.ex Herb. 

(Trimezieae); e Sisyrinchium L. (Sisyrinchieae). 

Eggers (2015) lista 34 espécies endêmicas no Brasil: Calydorea  Herbert (C. 

crocoides Ravenna, C. longipes Ravenna), Cypella Herb.(C. aquatilis Ravenna, C. 

catharinensis Ravenna), Gelasine Herb. (G. caldensis (Klatt) Ravenna, G. coerulea 

(Vell.) Ravenna, G. paranaensis Ravenna), Neomarica Sprague (N. altivalles (Ravenna) 

A. Gil, N. caerulea (Ker Gawl.) Sprague, N. decora (Ravenna) A. Gil, N. decumbins 

(Ravenna) A. Gil, N. floscella A. Gil & M.C.E.Amaral, N. glauca (Seub. ex Klatt) 

Sprague, N. gracilis (Herb.) Sprague, N. humilis (Klatt) Capell., N. latifolia (Ravenna) 

A. Gil, N. northiana (Schneev.) Sprague, N. portosecurensis (Ravenna) Chukr, N. 

sabinei(Lindl.) Chukr, N. silvestris (Vell.) Chukr, N. unca (Ravenna) A. Gil), 
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Sisyrinchium (S. albilapidenses Ravenna, S. elegantum Ravenna, S. rambonis 

R.C.Foster, S. nidulare (Hand.-Mazz.) Johnst., S. pendulum Ravenna, S. teleathum 

Ravenna) e Trimezia Salisb. ex Herb. (T. campânula Lovo & Mello-Silva, T. caulosa 

Ravenna, T. connata Ravenna, T. organensis Ravenna, T.rotundata Ravenna, T, 

rupestris Ravenna). 

Sisyrinchieae é uma tribo com 6 gêneros (Libertia Spreng, Orthrosanthus 

Sweet, Olsynium Raf., Sisyrinchium, Solenomelus  Miers, Tapeinia Juss.) com 

ocorrência na América e Australásia (GOLDBLATT; MANNING, 2008). No Brasil, o 

gênero mais abundante é Sisyrinchium com cerca de 66 espécies (EGGERS, 2015b). 

Sisyrinchium apresenta raízes fasciculadas, com caule do tipo rizoma ou cormo, e seus 

ramos do estilete são estreitos ou indivisos (EGGERS, 2008). 

Trimezieae compreende três gêneros com distribuição restrita na América, sendo 

que todas (Trimezia, Pseudotrimezia R.C.Foster, e Neomarica) ocorrem no Brasil de 

forma nativa (GOLDBLATT; MANNING, 2008). Lovo; Winkworth e Mello-Silva 

(2012) relatam que os três gêneros são constantemente identificados de forma errônea 

devido às semelhanças morfológicas. Segundo esses mesmos autores, o gênero 

Neomarica apresenta folhas planas, tépalas internas e externas que diferem em 

morfologia e tamanho, flores azuis, amarelas e brancas, com tricomas glandulares. 

Pseudotrimezia possui folhas circulares, flores amarelas e sem tricomas glandulares, as 

tépalas internas e externas são semelhantes entre si, enquanto que Trimezia tem folhas 

circulares, suas flores possuem tépalas internas e externas com morfologia variada nas 

cores azuis ou amarelas, com tricomas glandulares. 

Tigridieae engloba 15 gêneros com ocorrência no continente americano, Índia 

e Flórida, com folhas plicadas, flores conspícuas com coloração variada (DAHLGREN; 

CLIFFORD; YEO, 1985). A tribo compreende os gêneros que serão caracterizados 

nesse estudo: Calydorea, Phalocallis Herb., Cypella e Herbertia Sweet.  

Cypella tem flores caracterizadas por dois verticilos diferentes de tépalas, 

geralmente nas cores laranja, amarelo, branca ou azul, que fornecem uma complexa 

morfologia à flor (SOUZA-CHIES et al., 2012); 

Calydorea inclui 25 espécies com distribuição na América do Sul, incluindo 

Calydorea basaltica que possui como características tépalas subiguais espalhando a 

partir da base, com ausência de tricomas, e estames livres (ROITMAN; CASTILLO, 

2007; DEBLE et al., 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza-Chies%2520TT%255Bauth%255D


7 
 

O gênero Phallocallis possui como sinônimos Cypella, Cipura, Marica, 

Trigridia, é constituído de apenas duas espécies com distribuição nos Campos de 

Altitude e no Cerrado (EGGERS, 2015a), entre os quais P. coelestis (Lehm.) Ravena 

apresenta flores com tépalas azuis intensas com detalhes acastanhados e manchas 

amarelas (CULLEN; KNEES; CUBEY, 2011). 

Herbertia é distribuída na América do Sul e do Norte, cujo perigônio apresenta 

dois verticilos distintos, sendo a tépala interna muito menor em tamanho quando 

comparado com a tépala externa (ROITMAN; CASTILLO, 2007).  

 

2.2.4 Importância e conservação 

 

A família Iridaceae é amplamente diversificada e seus gêneros têm sido 

extensivamente estudados, devido à sua importância econômica como plantas 

ornamentais, alimentos e especiarias (TACUATIÁ et al., 2012). No sudoeste da Nigéria 

plantas do gênero Gladiolus L. são utilizadas no tratamento de doenças infecciosas 

(AMEH et al., 2011), além disso, possui um importante papel ecológico, pois é uma das 

poucas famílias que incluem a produção tanto de néctar quanto de óleo em eventos 

relacionados com a polinização (SILVÉRIO et al., 2012). 

Iridaceae vem trazendo índices preocupantes quanto à conservação. A lista da 

Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (BRASIL, 2008) revelou sete espécies de 

Iridaceae: Pseudotrimezia elegans Ravenna, P. gracilis, P. synandra Ravenna, P. 

tenuissima Ravenna, Trimezia fistulosa var. fistulosa (Trimesia-chifre-de-bode) 

R.C.Foster, T. fistulosa var. longifolia (Trimesia-chifre-de-bode) Chukr, T. pusilla 

Ravenna. Lovo et al. (2013) além desses, cita mais quatro espécies: Pseudotrimezia 

brevistamina Chukr, P. concava Ravenna, Trimezia exillima Ravenna, T. plicatifolia 

Chukr. 

2.3 Recompensas florais e polinização em Iridaceae 

A polinização, para o visitante floral, é um produto secundário da coleta de um 

recurso alimentar que é fornecido pelas flores, que por sua vez, desenvolveram 

características para serem visitadas pelos animais (VITALI; DUTRA; MACHADO, 

1995). Nas Angiospermas, os recursos procurados pelos polinizadores são 

predominantemente pólen e néctar, que fornecem proteínas e hidratos de carbono como 

recompensa nutricional, embora em Iridaceae, algumas espécies possuem estruturas 
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especializadas produtoras de óleo (elaióforos) que são armazenados abaixo da cutícula 

de proteção denominada “blister” (SILVÉRIO et al., 2012). 

Em Iridaceae, observa-se uma ampla gama de polinizadores biológicos entre os 

quais os insetos representam o maior grupo de animais que visitam as flores para coletar 

recursos. Embora a maioria das espécies sejam polinizadas por Hymenoptera (abelhas 

em sua maioria), há uma grande variedade de gêneros que são polinizadas 

principalmente, ou exclusivamente por insetos da ordem Coleoptera (besouros), Diptera 

(moscas de probóscide curto e longo) e Lepidoptera (borboletas e mariposas), e mesmo 

sendo raros, alguns vertebrados como pássaros também compõem o grupo dos 

polinizadores (GOLDBLATT; MANNING, 2008). 

Existe grande necessidade de compreender a extensão da dependência 

ecológica das plantas associadas a determinados polinizadores. Isso se deve ao fato do 

escasso estudo sobre os sistemas de polinização da grande maioria das plantas e da sua 

conservação em ambientes que mudam rapidamente (PAUW, 2006). Atualmente, os 

níveis de polinização insatisfatórios são um dos principais problemas que limitam a 

produtividade e a biodiversidade, sendo necessário promover a conservação dos 

polinizadores para utilizá-los de forma sustentável, inclusive na agricultura brasileira 

(FREITAS; NUNES-SILVA, 2012). 

 

2.3.1 Pólen e pollenkitt 

 

O pólen disponibilizado pelas anteras possui alto valor energético através de sua 

composição, servindo como fonte de nutrientes para os animais (RIBEIRO; RÊGO; 

MACHADO, 2008) os quais, consequentemente, exercem uma importante função para 

as plantas que se reproduzem sexuadamente. Em Iridaceae as espécies que fornecem 

pólen como a única recompensa geralmente têm tépalas coloridas, pólen amarelo, que é 

bem visível nas anteras em flores radialmente simétricas (GOLDBLATT; MANNING, 

2006).  

Em torno dos grãos de pólen da maioria das Angiospermas polinizadas por 

animais, ocorre a presença de um material adesivo denominado pollenkitt. Pacini e 

Hesse (2005) sugerem que suas principais funções são proteger o pólen contra a perda 

d‟água e radiação ultravioleta; conter o pólen no interior da antera até a dispersão e 

mantê-los juntos durante o transporte; deixar o pólen atraente e visível para os animais; 
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permitir a aderência no corpo do animal; proporcionar uma recompensa digerível para 

polinizadores. 

 

2.3.2 Néctar 

 

A composição do néctar pode variar entre as espécies, sendo geralmente 

compostos por açúcares de cadeia curto (sacarose, frutose, glicose), proteínas, lipídios, 

dos quais podem proporcionar uma melhor dieta para polinizadores que visitam as 

flores. Porém compostos fenólicos, terpenóides e outros ingredientes de óleos essenciais 

também são compostos que podem acumular-se diminuindo a palatabilidade de néctar 

aos visitantes florais indesejados (NICOLSON; THORNBURG, 2007). 

Rudall (2002) descreve que em Iridaceae, os nectários ocorrem principalmente 

na África e estão presentes na maioria das Ixioideae, Diplarrhena e em muitos gêneros 

de Nivenioideae (Nivenia, Klattia, Witsenia, Patersonia, mas não em Geosiris e 

Aristea) e ausentes em Isophysis e todas as Iridoideae. 

Segundo Rudall (2000) os nectários estão localizados normalmente nas tépalas, 

e raramente nos septos do ovário (Ixioideae e Nivenioideae).  

 

2.3.3 Lipídios 

 

Nas plantas, assim como o pólen e o néctar, lipídios também aparecem como 

uma recompensa aos polinizadores (PAUW, 2006), sendo um produto do metabolismo 

da célula vegetal (POVH; ONO, 2006).  

A secreção e o armazenamento de lipídios ocorrem por meio de glândulas 

especializadas chamadas de elaióforos (BUCHANN, 1987). No sistema filogenético 

atual, apenas 11 famílias apresentam essa estrutura tais como Iridaceae, Orchidaceae, 

Myrsinaceae, Calceolariaceae, Plantaginaceae, Stilbaceae, Cucurbitaceae, 

Krameriaceae, Malpighiaceae, Scrophulariaceae e Solanaceae (RENNER; SCHAEFER, 

2010). 

Em Iridaceae, os elaióforos possuem dois tipos morfológicos; os epiteliais com 

uma fina cutícula protetora, presente somente no gênero Tritoniopsis (L. Bolus); e os 

tricomáticos que são recobertos por tricomas glandulares, uni ou pluricelulares 

(AGOSTINI; LOPES; MACHADO, 2014). Em Sisyrinchium, 35% das espécies têm 

flores com elaióforos do tipo de tricomas glandulares localizados na coluna estaminal 
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ou no lado adaxial das tépalas, por vezes em ambas as partes (CHAUVEAU et al., 

2012). 

Entre as Iridaceae, flores com óleo ocorrem principalmente no novo mundo 

(COCCUCI; VOGEL, 2001), prevalentes nas Iridoideae neotropicais e mexicanas. Na 

África, a única espécie que secreta óleo floral é a Tritoniopsis parviflora(Jacq.) 

G.J.Lewis (Crocoideae), seus elaióforos epiteliais são localizados na metade proximal 

das tépalas (MANNING; GOLDBLATT, 2005). 

Cerca de 330 espécies de abelhas que pertencem às tribos Macropidini, 

Redivivini (Melittinae), Ctenoplectrini, Centridini, Tapinotaspidini e Tetrapediini 

(Apinae) apresentam modificações morfológicas que permitem coletar e manusear o 

óleo, sendo mais acentuadas nas fêmeas, uma vez que são elas que o utilizam para 

alimentar e revestir suas larvas (ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; 

GAGLIANONE; 2007). Renner e Schaefer (2010) relataram que o baixo número de 

espécies coletoras de óleo pode ser devido a exigência de ataques de forrageamento 

delicados e comportamentos que devem vir com grandes custos para fêmeas. 

 

2.3.4 Fragrância floral 

 

A atração floral é geralmente complementada pela produção de essências na 

maioria das flores polinizadas por abelhas e mariposas, que são normalmente 

fragrâncias doces; ou ainda em flores polinizadas por moscas de curtas probóscides, 

como em Ferraria e Moraea que produzem odores de carne podre ou frutos 

fermentados (GOLDBLATT; MANNING, 2006). 

 

2.4 Anatomia de Iridaceae 

 

Nas angiospermas, o sucesso reprodutivo ocorre por meio de processos 

sequenciais dos constituintes florais, como a chegada do pólen até o estigma, 

proveniente da polinização, e o consequente crescimento do tubo polínico pelo tecido 

transmissor no estilete, fecundando os gametas femininos (ERBAR, 2003). Além disso, 

eficiência e disponibilidade de polinizadores e dispersores, estrutura populacional e as 

características do ambiente também podem contribuir (JÚNIOR; URDAMPILLETA; 

GIL, 2015). 

A anatomia vegetal é uma ferramenta importante na interpretação dos processos 

envolvidos no desenvolvimento vegetal, e permite estabelecer relações taxonômicas e 
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sistemáticas. De acordo com Rudall (1994) em Iridaceae, por meio da anatomia foliar é 

possível observar detalhes peculiares, principalmente a nível de tribo. 

A anatomia floral por sua vez, pode fornecer informações importantes sobre a 

fase reprodutiva do vegetal, com a interpretação das estruturas férteis como androceu e 

gineceu e na interpretação de estruturas relacionadas com a polinização presentes nos 

verticilos estéreis, como glândulas ou tricomas secretores. 

Sabe-se que Iridoideae é característico por possuir seus ramos do estilete 

tubulares e estigma terminal ou subterminal em lóbulos (RUDALL;GOLDBLATT, 

2000). Em Iris (Irideae) as papilas foliares (projeções curtas da epiderme), número de 

metaxilemas na raiz e arranjo dos feixes vasculares podem ser usados como caracteres 

para diferenciar o gênero dentro da família (AKYOL; YETIŞEN; ÖZDEMIR, 2014). 

Porém, nota-se que a família apresenta poucos trabalhos em relação à anatomia 

de estruturas reprodutivas, principalmente para as espécies de Iridoideae. Estudos 

posteriores, relatam que a família apresenta óvulos anátropos, bitegumentados com uma 

grande hipóstase, e o tegumento externo se estende além do interno, formando um canal 

micropilar estreito (CAIOLA; SOMMA; LAURETTI, 2000). Em relação ao pólen, é 

monosulcado, heteropolar, de formato elipsóide e com exina semitectada (DÖNMEZ; 

ISIK, 2008) e disperso na forma bicelular. 

Ainda na anatomia, por meio de técnicas de coloração, é possível a detecção dos 

compostos do metabolismo secundário armazenado em células especializadas, 

denominadas idioblastos (FAHN, 1979). Esses compostos desenvolvem importantes 

estratégias de atração e defesa nos vegetais, tais como os cristais de oxalato de cálcio, 

grão de amido taninos e sílica (PRYCHID; RUDAL; GREGORU, 2003). Ainda, as 

antocianinas são importantes compostos fenólicos envolvidos na coloração das tépalas, 

frutos e folhas (HARBORNE; WILLIAMS, 1998). 

Dentre os compostos fenólicos, Iridaceae destaca-se pela presença de 

antocianinas, miricetina (flavonois) e tricina (flavona) (SILVA, 2007). Em relação aos 

cristais de oxalato de cálcio, quando presente dá-se na forma de estiloides, que 

geralmente ocorrem de forma única na célula (PRYCHID; RUDALL, 1999). 

Diante do exposto, o presente estudo justifica-se na necessidade de ampliar os 

conhecimentos sobre distribuição e diversidade de Iridaceae no estado do Paraná, bem 

como fornecer informações complementares sobre estruturas reprodutivas, presença de 

glândulas ou tricomas secretores de espécies nativas relacionando com os eventos 

reprodutivos, possíveis polinizadores e recursos florais que podem ser ofertados. 
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3.OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Realizar um levantamento de espécies de Iridaceae em formações vegetais 

ocorrentes no estado no Paraná e interpretar dados sobre a morfologia e a anatomia 

floral de espécies dentro da tribo Tigridieae. 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

- Observar a ocorrência de Iridaceae no estado do Paraná através de coletas de 

material vegetal, consulta a herbários e em literatura especializada; 

- Interpretar a distribuição geral das espécies ocorrentes na área de estudo; 

- Identificar as espécies coletadas; 

- Inferir sobre a recompensa floral das espécies registradas; 

- Contribuir com os acervos dos herbários com as espécies coletadas. 

- Interpretar a anatomia de espécies das tribos com e sem tricomas; 

- Descrever a estrutura anatômica das peças florais do perigônio, bem como 

das estruturas reprodutivas do androceu e gineceu; 

- Relacionar com os eventos reprodutivos, interpretando com os possíveis 

polinizadores e com possível tipo de reprodução das espécies em estudo. 
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4.MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Levantamento de espécies de Iridaceae no Paraná e ocorrência de espécies 

nativas em áreas de Campo 

 

4.1.1 Espécies de Iridaceae no Paraná 

 

Os levantamentos nos herbários e na literatura das espécies de Iridaceae foram 

realizados para o estado do Paraná.  

Os acervos consultados foram: Museu Botânico Municipal (MBM) - Curitiba, 

Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa - Ponta Grossa (HUPG), Herbário 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Irati (HUCO), Herbário da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (ICN) e Herbário Professor Doutor Alarich Rudolf 

Holger Schultz, Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande 

do Sul (HAS). Além disso, foi registrada a ocorrência para a família nos herbários 

virtuais: The New York Botanical Garden (NYBG) – Estados Unidos, e Muséum 

National D‟Histoire (MNH) – França, Royal Botanic Gardens (RBG) – Inglatera.  

As espécies que foram obtidas em apenas um herbário não foram 

contabilizados nesse trabalho, por possível erro de identificação. 

A busca na literatura foi realizada no livro Catálogo de plantas e fungos do 

Brasil (EGGERS et al., 2010) e Plantas Vasculares do Paraná (LOVO, 2014), além do 

site Espécies Link.  

4.1.2 Área de estudo 

 

As coletas foram realizadas em 2014 e 2015 em áreas de campos do estado do 

Paraná, pertencente ao bioma Mata Atlântica, todas georeferenciadas (Figura 1). As 

amostras obtidas foram prensadas e secas para a confecção de exsicatas para a 

identificação e foram tombadas no Herbário Herbário da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (ICN). 

O mapa (Figura 1) foi confeccionado pelo programa Q GIS 2.12.0-Lyo.
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4.2 Anatomia e morfologia floral em espécies de Tigridieae  

 

 

4.2. 1 Anatomia do material vegetal. 

 

As espécies analisadas são proveniente do município de Bituruna (Phalocallis 

coelestis), Palmas (Calydorea basaltica), Guarapuava, campus Cedeteg da Universidade 

Estadual do Centro Oeste ( Herbertia lahue), dados de coleta estão na figura 1, além do 

estado de Santa Catarina, (Cypella sp). O material analisado é proveniente de coletas 

realizadas a partir de flores, das quais foram dissecadas, e fixadas em F.A.A 50% 

(JOHANSEN, 1940). 

O material foi desidratado em série etílica crescente sendo transferido 

gradualmente para Etanol (50, 70, 90, 100%), com intervalos de tempo de 15 minutos, 

posteriormente, o material foi colocado em solução etanol/clorofórmio (1:1), 

clorofórmio, ambas as etapas as amostras permaneceram por 1 hora. O processo inverso 

foi realizado, etanol/clorofórmio (1:1), e álcool 100%. 

Como meio de inclusão foi utilizado a resina plástica 2-hidroxietilmetacrilato, 

com a polimerização ocorrendo no interior de moldes plásticos. As seções histológicas 

com espessura entre 2 e 5 µm foram obtidas com micrótomo de rotação Zeiss Mikron.  

Como coloração básica foi utilizado o Azul de Toluidina O a 0,005% pH 4,4 

(FEDER e O‟BRIEN, 1968). O teste para presença de amido foi realizado com Lugol 

(SASS, 1951). As seções anatômicas obtidas foram montados entre lâmina e lamínula 

com bálsamo-do-canadá. 

A análise dos dados foi realizada por meio de microscopia óptica, e as fotos 

foram obtidas pela câmera Axio Cam ERc 5s, pelo programa Zen lite (2011). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Levantamento de espécies de Iridaceae no Paraná e ocorrência de espécies 

nativas em áreas de Campo 

 

5.1.1 Ocorrência de Iridaceae no Paraná 

 

Diante dos acervos analisados, obteve-se a ocorrência de 16 gêneros e 72 

espécies pertencentes a duas subfamílias para o estado do Paraná (Tabela 1). 

Para a subfamília Crocoidea obtiveram-se seis gêneros, totalizando oito 

espécies pertencentes às tribos: Crocoideae (Gladiolus), Freesieae (Crocosmia, 

Freesia), Croceae (Babiana, Crocus), Watsonieae (Watsonia). Já para a subfamilia 

Iridoideae houve um maior número de registros, com 10 gêneros e 64 espécies 

distribuídas entre as tribos: Irideae (Dietes, Iris), Sisyrinchieae (Sisyrinchium), 

Trimezieae (Trimezia, Neomarica), Tigridieae (Alophia, Calydorea, Cypella, 

Eleutherine, Gelasine, Phalocallis). 

Dentre as plantas de ocorrência natural, houve o registro de 12 espécies 

exóticas, pertencentes aos gêneros Crocus, Babiana, Watsonia, Gladiolus, Crocosmia, 

Freesia (Crocoideae), Dietes, Iris (Iridoideae), sendo cultivados como plantas 

ornamentais no estado. 

Das 64 espécies nativas, Sisyrinchium foi o gênero com maior ocorrência e 

distribuição, com 34 espécies ocorrentes no Paraná; seguido do gênero Neomarica com 

7 espécies e Cypella com 6 espécies. 
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Tabela 1: Espécies de Iridaceae obtidos dos levantamentos de herbários, literatura e site, e as recompensas florais. Legenda - Herbarios:Herbário da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (HUPG), Museu Botânico Municipal (MBM), Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica (HAS), Herbário da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (ICN). Herbários virtuais: The New York Botanical Garden (NYBG), Muséum National D‟Histoire (MNH), Royal Botanic Gardens 

(RBG), e Virtualles Herbarium Deutschland (VHD). Site: Espécies link. Recompensa Floral:P (Pólen), N (Néctar), O (Óleo) e D (desconhecida).  

 

   Dados de Herbários Dados de Literatura e site 

    Espécies HUPG MBM HAS ICN NY RBG 

Lovo  

2014  

 Eggers  

et al. 

2015 

E. L Recompensa 

Floral 

C 

R 

O 

C 

O 

I 

D 

E 

A 

E 

Crocoideae 

Gladiolus hortulanus L. H. Bailey X X     X   N 

Gladiolus communis L.       X   N 

Crocosmia croscomiiflora (Lemoine ex morren) n.e.Br. X X   X  X X X N 

Freesia refracta (Jacq.) Klatt X X       X N 

Freesia sparrmanii (Thunb.) N.E.Br       X    

Croceae  
Babiana striata G. J. Lewis X      X  X N 

Crocus vernus Hill X         D 

Watsonieae Watsonia meriana (L.) Mill.       X  X N 

 

 

 

 

I 

R 

I 

D 

O 

I 

D 

E 

A 

E 

 

Irideae 

Dietes bicolor  X     X    

Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.   X     X  X N 

Iris japonica Thunb.       X  X D 

Iris germanica L. X      X  X D 

 

 

Sisyrinchieae 

 

 

 

 

 

 

 

Sisyrinchium alatum Hook.   X       X P 

Sisyrinchium brasiliense (Ravenna) Ravenna   X X  X  X X X P 

Sisyrinchium bromelioides R. C. Foster       X X X P 

Sisyrinchium commutatum Klatt X  X    X X X O 

Sisyrinchium densiflorum Ravenna   X   X  X  X P 

Sisyrinchium eserrulatum I.M.Johnst.       X   D 

Sisyrinchium fasciculatum Klatt X X   X  X X X O 

Sisyrinchium fiebrigii I. M. Johnst.        X  O 
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Sisyrinchieae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisyrinchium hasslerianum Baker X X     X X X O 

Sisyrinchium hoehne I.M. Johnst..        X X O 

Sisyrinchium humidum Ravenna         X X D 

Sisyrinchium luzula Klotzschex Klatt  X   X  X X X O 

Sisyrinchium megapotamicum Malme       X X X O 

Sisyrinchium micranthum Cav. X X X X   X X X O 

Sisyrinchium nidulare (Hand.-Mazz.) Johnst.       X X X P 

Sisyrinchium pachyrhizum Baker       X  
X O 

Sisyrinchium palmifolium L.  X  X X  X X X P 

Sisyrinchium pendulum Ravenna       X X X D 

Sisyrinchium platenseI. M. Johnst.       X  X O 

Sisyrinchium plicatulum Ravenna       X  X D 

Sisyrinchium purpurellum Ravenna       X X X O 

Sisyrinchium rambonis R. C. Foster       X X X O 

Sisyrinchium rectilineum Ravenna    X   X X X P 

Sisyrinchium restioides Spreng.       X X X P 

Sisyrinchium scariosum I. M. Johnst.       X X X O 

Sisyrinchium sellowianum Klatt X   X   X X X O 

Sisyrinchium setaceum Klatt    X X  X  X O 

Sisyrinchium soboliferum Ravenna       X X X O 

Sisyrinchium teleanthum Ravenna       X X X D 

Sisyrinchium uliginosum Ravenna       X  X O 

Sisyrinchium vaginatum Spreng.  X    X  X X X P 

Sisyrinchium weirii Baker       X  X O 

Sisyrinchium wettsteinii Hand.-Mazz. X      X X X O 

Trimezieae 

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.     X  X X X D 

Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.     X  X X X D 

Trimezia spathata (Klatt) Baker    X X  X X X D 

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague   X  X   X  X D 

Neomarica candida (Hassl.) Sprague   X     X X X D 
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Neomarica fluminensis (Ravenna) Chukr       X X  D 

Neomarica humilis (Klatt) Capell.   X     X X X D 

Neomarica northiana (Schneev.) Sprague   X   X  X  X D 

Neomarica nitida (Ravenna) Chukr        X  D 

Neomarica rotundata (Ravenna) Chukr       X   D 

 

 

Tigridieae 

 

 

 

Alophia coerulea (Vell.) Chukr        X  D 

Alophia linearis (Kunth) Klatt        X  D 

Calydorea aproximata R. C. Foster    X    X X D 

Calydorea basaltica Ravenna     X    X X D 

Calydorea campestris (Klatt) Baker  X X  X X X X X X P 

Calydorea crocoides Ravenna       X  X D 

Calydorea longipes Ravenna        X  D 

Calydorea luteola (Klatt) Baker         X  D 

Cypella aquatilis Ravenna   X     X X X D 

Cypella crenata (Vell.) Ravenna  X   X  X  X D 

Cypella herbertii (Lindl.) Herb.  X   X  X  X O 

Cypella laxa Ravenna  X     X X X D 

Cypella pabstiana Ravenna        X X D 

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb  X     X X  D 

Gelasine caldensis (Klatt) Ravenna   X       X D 

Gelasine coerulea (Vell.) Ravenna  X X  X X  X  X D 

Gelasine paranaensis Ravenna  X       X D 

Phalocallis  coelestis (Lehm.) Ravenna       X X X D 

 

Total 72 15 26 3 11 16 1 57 43 57  

 
Sisyrinchium laxum Otto ex Sims, Cypella geniculata (Klatt) RavennaAnomatheca laxa (Thunb.) Goldblatt obtivaram registo em apenas um herbário e não foram 

contabilizados nesse estudo. HUCO não teve nenhum registro para Iridaceae. 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=16602390
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5.1.2 Espécies Coletadas 

 

A tabela 2 ilustra os registros obtidos para Iridaceae através de coleta em 

vegetação de campo do estado do Paraná.  

Tabela 2: Dados de coleta e as espécies de Iridaceae amostradas em cada ponto, e o tipo de ambiente que 

está inserida. Legenda: AA: Área antropizada; AR: Área com solo rochoso. ACG: Áreas de vegetação 

natural de campo, com predomínio de plantas herbáceas. ACL: Áreas de vegetação natural de campo, 

com ocorrência de herbáceas e lenhosas.  

Coleta Ponto Espécies coletadas 

03/09/2014 

23/09/2014 

06/10/2014 

05/11/2014 

28/11/2014 

24/02/2015 

P1 

AA: S. micranthum, S. commutatum, H. lahue 

AR, ACG: S. nidulare 

ACG: S. restioides 

ACL: S. palmifolium 

AR: S. luzula, S. sellowiannun 

07/10/2014 

08/10/2015 
P2 AR: S. micranthum, S. setaceum, S. sellowiannun 

07/10/2014 

08/10/2015 
P3 ACG: S. micranthum, S. luzula, S. hasslerianum 

08/10/2014 

09/06/2015 
P4 AA: S. micranthum, S. plicatulum, S. commutatum 

09/10/2014 

08/10/2015 
P5 

ACG: S. micranthum, S. restioides, S. weirii, S. brasiliense, S. 

sellowianum, C. basaltica 

10/11/2014 P6 

AR: S. micranthum,  

ACG: S. alatum 

14/04/2015 P7 AR: S. micranthum, P. coelestis  

08/10/2015 P8 

AR: S. setaceum  

ACG: S. micranthum, S. alatum, S. palmifolium 

08/10/2015 P9 
ACL: S. micranthum, S. alatum, S. hasslerianum, S. sellowiannun, S. 

sellowiannun 

25/10/2015 P10 ACG: S. micranthum, S. nidulare 
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Nos pontos analisados nesse trabalho, houve a ocorrência de 16 espécies (Figura 

2), sendo 13 pertencentes à tribo Sisyrinchieae, do gênero Sisyrinchium, e três 

pertencentes à tribo Tigridieae, dos gêneros Calydorea, Herbertia, Phalocallis. 

A espécies S. micranthum apresentou-se como a espécie com maior ocorrência 

reportada em todos os pontos de coleta, seguido de S. sellowianum ( P1, P2, P5 e P9). 

O ponto com maior número de espécies encontradas foi o Campus Cedeteg 

(P1), sendo amostrados as espécies: S. micranthum, S. commutatum,S. palmifolium, S. 

luzula, S. restioides, S. sellowianum e H. lahue; e o ponto em Palmas (P5): S. 

micranthum, S. restioides, S. weirii, S. brasiliense e C. basaltica. 

Em relação ao tipo de substrato, observou que a maioria das espécies ocorre 

em diferentes ambientes. S.micranthum foi a espécies com maior variedade de 

ambientes, coletados em áreas antropizada; solo rochoso com pouca camada de solo, 

vegetação natural de campo, com predomínio de plantas herbáceas e com ocorrência de 

herbáceas e lenhosas, porém a espécie S. setaceum foi coletada apenas em solos 

rochosos, em áreas com vegetação baixa contendo pouco solo associada com uma fina 

camada de solo. 
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5.2 Anatomia e morfologia floral em espécies de Tigridieae 

 

Phalocallis coelestis 

O perigônio possui dois verticilos contendo três tépalas livres e posicionadas 

intercaladamente cada uma, apresentando diferenças morfológicas. Ambas as tépalas 

são de coloração azul e na sua base ocorre uma pigmentação amarronzada, o que as 

diferenciam são as tépalas internas, com tons de amarelo e a com curvatura na região 

mediana (Fig. 3A). 

As tépalas internas e externas apresentam células de formato irregular e 

epiderme papilosa na face adaxial e mesofilo homogêneo, com a presença de feixes 

vasculares colaterais e ausência de idioblastos, enquanto que a cutícula é fina e não 

evidente em microscopia ótica (Fig. 3B). A superfície adaxial da tépala interna 

apresenta tricomas unicelulares (Fig. 3C). Com relação ao teste de amido, ambas as 

tépalas apresentaram uma grande quantidade de amido, principalmente nas células 

epidérmicas associadas com os tricomas na tépala interna (Fig. D e E).  

O gineceu é constituído por um ovário com três carpelos, que delimitam em 

seu interior três lóculos com a projeção de septos carpelares, com seis feixes vasculares 

ocupando a região intermediaria do mesofilo, com a ausência de idioblasto (Fig. 3 F). 

No corte transversal foi possível visualizar estômatos na epiderme externa (Fig. 3G). A 

presença de conteúdos de amido encontram-se presente ao redor do feixe vascular 

ventral (Fig. H). 

Os óvulos são bitegumentados e o nucelo apresenta dois estrados celulares com 

células isodiamétricas e a porção calazal é bem desenvolvida (Fig. 3I). O saco 

embrionário apresenta célula média com o núcleo secundário conspícuo e nucléolo 

desenvolvido. As antípodas são efêmeras durante a antese floral e as sinérgides 

apresentam aparelho fibrilar na porção apical e próximo do pólo micropilar (Fig. 3J). 

O estigma apresenta papilas estigmáticas com formato alongado, citoplasma 

denso e núcleo bem desenvolvido (Fig. 3K). O estilete apresenta o mesofilo com três 

feixes vasculares colaterais mergulhados no interior de aproximadamente seis ou sete 

estratos celulares, enquanto que a epiderme interna e células adjacentes apresentam 

citoplasma denso e formato irregular (Fig. 3L). A epiderme externa apresenta células 

com citoplasma denso e formato tabular (Fig. 3M). O mesofilo e a epiderme interna 

apresentaram conteúdos de amido (Fig. 3N). 
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O androceu apresenta três anteras tetrasporangiadas. Cada antera apresenta 

epiderme uniestratificada (Fig. 3O), com uma constrição lateral na porção ventral, 

dilatando-se e assumindo formato circular. O endotécio apresenta células com 

espessamento parietal e ocorrem imediatamente abaixo da epiderme, sendo 

principalmente uniestratificado ao longo de toda sua extensão, exceto na porção em 

contato com a região central da antera, o conectivo. Os espessamentos do endotécio 

apresentam formato circular e ocorrem numerosos e paralelamente ao longo da parede 

(Fig. 3 O). 

No grão de pólen a exina é reticulada e a intina é fina na região intercolpo, 

dilatando-se ao longo da abertura. O citoplasma da célula vegetativa apresenta aspecto 

granular e envolve a célula generativa, que por sua vez apresenta formato alongado e 

núcleo evidente (Fig. 3 O). A presença de amido foi detectada no citoplasma da célula 

vegetativa (Fig. 3P). 

Em seção tangencial da antera foi possível a visualização de estômatos (Fig. 

3Q). O conectivo corresponde a região de junção do feixe vascular oriundo do filete e 

apresenta células parenquimáticas sem conteúdos citoplasmáticos evidentes, nessa 

região, houve presença de amido em torno do feixe vascular em ambas epidermes (Fig. 

3R). 
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Calydorea basaltica 

O perigônio é formado por tépalas iguais, com coloração púrpura (Fig. 4A) e 

epiderme com células irregulares e aspecto papiloso. O mesofilo apresenta feixes 

vasculares bicolaterais  e idioblastos com conteúdo fenólico (Fig. 4B). Pequenos grãos 

de amido foram observados apenas no mesofilo em células ocasionais, não ocorrendo de 

modo agrupados (Fig. 4C). 

O gineceu apresenta ovário tricarpelar e trilocular. A epiderme externa 

apresenta células com a parede periclinal externa espessa e cutícula com espessura 

irregular (Fig. 4D). O mesofilo apresenta entre sete e oito estratos celulares e idioblastos 

contendo oxalato de cálcio (formato prismático) e conteúdos fenólicos no citoplasma 

(Fig. 4D). A epiderme interna apresenta estômatos comunicando com o interior do 

lóculo (Fig. 4D) e na região septal três grandes feixes vasculares ventrais convergem 

para a região funicular dos óvulos (Fig. 4E). As células da região da placenta 

apresentam aspecto papiloso e parede predominantemente péctica (Fig. 4F). 
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Os óvulos são anátropos, bitegumentados e a epiderme interna do tegumento 

interno apresenta conteúdos fenólicos em toda a sua extensão, alcançando a região 

micropilar (Fig. 4G). O nucelo é uniestratificado em toda sua extensão, exceto na região 

calazal onde ocorrem inúmeros estratos celulares (Fig. 4G). 

O saco embrionário encontra-se formado durante a antese, contendo célula 

média com núcleo proeminente (Fig. 4G) e sinérgides com aparelho fibrilar bem 

desenvolvido e antípodas efêmeras. Em vista transversal, o funículo apresenta um feixe 

vascular colateral bem desenvolvido (Fig. 4H) com amido presente nas camadas 

celulares mais periféricas (Fig. 4I). 

O estilete apresenta tecido transmissor do tipo oco, com a epiderme interna 

apresentando aspecto secretor. 

O androceu apresenta antera tetrasporangiada e região do conectivo é pouco 

desenvolvida, dilatando apenas nas regiões laterais na porção dos esporângios. O 

endotécio envolve o saco polínico, a epiderme é secretora, com grande quantidade de 

amido ao redor do feixe vascular (Fig. 4J).Não foi observada a presença do grão do 

pólen em antese. 

 

Herbertia lahue 

O perigônio possuem dois verticilos de tépalas livres púrpura. As tépalas 

externas são maiores, com pigmentação esbranquiçada e com manchas na porção basal, 

enquanto que a tépala interna é reduzida, com uma pigmentação púrpuraescuro na 

região central (Fig. 5A). 

Ambas as tépalas apresentam epiderme papilosa apenas na face adaxial e na 

porção apical (Fig. 5B). O mesofilo é homogêneo, com espaçamento entre as células, 

com aproximadamente quatro estratos celulares e presença de feixes vasculares 

colaterais e ausência de idioblastos (Fig. 5C e D). A tépala interna apresenta tricomas 

unicelulares na superfície adaxial (Fig. 5D e E). 

Em relação ao teste de amido, não apresentou reserva nos tricomas, na 

epiderme, no mesofilo e nem em torno do feixe vascular, diferindo das demais espécies. 

O gineceu com ovário em torno de oito estratos celulares, apresenta 

disposições dos feixes vasculares diferente das demais espécies em estudo, podendo 

apresentar dois feixes vasculares próximos. Na epiderme interna e externa, há presença 

de estômatos (Fig. 5F, G e H),  
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idioblastos contendo oxalato de cálcio (formato prismático) e conteúdos fenólicos no 

citoplasma (Fig. 5H). 

Embora o ovário apresente composto fenólicos, na região septal (Fig. 5J) e nos 

óvulos (Fig. 5K), na epiderme interna do tegumento interno não foi detectado, diferindo 

de C.basaltica. O saco embrionário apresenta célula média, com núcleo evidente (Fig. 

5K), foi possível a visualização dos núcleos polares (Fig. 5L). Ainda, na região do 

funículo apresentam estômatos (Fig. 5K). 

O estilete apresenta as células da epiderme externa irregulares, enquanto que a 

epiderme voltada para a cavidade interior, são isodiamétricas, com citoplasma denso. O 

tecido transmissor do tipo oco apresenta secreção. Ainda, o estilete é nutrido por três 

feixes vasculares colaterais nas duas extremidades, próximos a epiderme interna. O 

mesofilo é constituído por células de tamanho irregular (Fig. 5M e N). 

No androceu, a epiderme apresenta aspecto papiloso e não foram observados 

espessamentos no endotécio (Fig. 5 O).  

O teste para a presença de amido no gineceu e androceu não revelou reserva 

nos tecidos, nem em torno dos vasos condutores dessas estruturas. 

 

Cypella sp 

 

Cypella sp possui seus dois verticilos de tépalas amarelas.  

A sua anatomia floral revelou uma epiderme com aspecto celular globoso, com a 

presença de estômato na face abaxial e adaxial da epiderme da tépala externa (Fig 6 A e 

B), e na região mediana da epiderme adaxial da tépala interna há tricomas unicelulares 

(Fig 6 C). A presença de amido ocorreu apenas na tépala externa em torno do feixe 

vasculares (Fig. 6D). 

No gineceu, o ovário (Fig 6 E) tem como característica aproximadamente nove 

camadas de células no seu mesofilo e epiderme externa e interna com estômatos 

presentes. A região de transição dos carpelos (Fig 6 E) diferiu das espécies desse 

estudo, enquanto que a deposição de amido (Fig 6 F e G) foi acentuada nos feixes 

vasculares.  
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Já no óvulo, a presença de composto fenólico no tegumento (Fig 6 H) é a 

característica marcante nessa espécie. Além disso, no saco embrionário, as sinérgides 

efêmeras e célula média (Fig 6 H-I) foram observadas durante a antese. 

O estilete (Fig 6 K), com mesofilo homogêneo, possui inserção de três feixes 

vasculares, epiderme externa com células tabulares, e a epiderme interna com células 

pequenas, e com aspectos secretores somente nas regiões próxima aos feixes vasculares 

(Fig 6 K-L). O estigma (Fig 6 M) apresenta papilas receptoras tanto na extremidade, 

quando na região voltada para o tecido transmissor.  

Na antera (Fig 6 M), o endotécio uniestatificado acompanha a região do saco 

polínico, enquanto que a região intermediária possui epiderme com células pequenas. A 

região conectival apresenta uma constrição na região mediana ventral próxima ao feixe 

vascular, dilatando-se lateralmente na porção próximas dos esporângios (Fig. 6N).  

O grão de pólen é monossulcado, a intina na porção péctica dilata-se até a 

porção do sulco, possui formato esférico e um achatamento na porção da abertura.  
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Levantamento de espécies de Iridaceae no Paraná e ocorrência de espécies 

nativas em áreas de Campo 

 

Das 72 espécies levantadas para o Paraná (Tabela 1), 60 espécies são nativas, 

visto que há aproximadamente 2.025 espécies na família Iridaceae com distribuição 

cosmopolita (GOLDBLATT et al., 2008), das quais 160 espécies ocorrem no Brasil 

(EGGERS et al., 2015), esse número de espécies pode ser considerado representativo. 

Calydorea basaltica, Cypella pabstiana, Sisyrinchium brasiliense, 

Sisyrinchium densiflorum, Sisyrinchium teleanthum são endêmicas do Paraná 

(EGGERS et al., 2010). Dentre as espécies exóticas, Crocosmia crocosmiiflora e Iris 

domestica são consideradas invasoras no estado (IAP, 2015). 

Nas áreas de campo foram amostradas 16 espécies (Tabela 2): Sisyrinchium 

micranthum, S. nidulare, S. alatum, S. palmifolium, S. luzula, S. hasslerianum, S. 

setaceum, S. restioides, S. weirii, S. brasiliense, S. sellowiannun, S. plicatulum, S. 

commutatum, Phalocallis coelestis, Herbertia lahue e Calydorea basaltica. 

Além dessas espécies, é relatada a ocorrência em áreas de campos de Iridaceae, 

das espécies S. densiflorum, S. hoenei, S. iridifolium, S. purperellum, S. wettsteinii, 

Calydorea campestris, Gelasine coerulea, Trimezia juncifolia e T. spathata (RITTER et 

al.,  2010;  RITTER; MORO, 2007). Portanto, das 60 espécies nativas no Paraná 

obtidos por meio desse estudo, tem-se aproximadamente 25 espécies da família na 

vegetação campestre, correspondendo a 41% das espécies no estado.  

Das espécies amostradas nesse trabalho, C. basaltica, S. brasiliense, S. 

hasslerianum, S. nidulare, S. setaceum, S. alatum e, S. plicatulum são típicas de Mata 

Atlântica. Espécies com distribuição em dois biomas são relatadas para S. commutatum , 

S. luzula e S. weirii ( Mata Atlântica e Cerrado), e H. lahue e S. sellowiannun (Mata 

Atlântica e Pampa) (EGGER et al., 2015) 

S. micranthum foi a espécie mais abundante, sendo amostrados em todos os 

pontos de coleta. No trabalho de Martins-Ramos et al. (2011) essa espécie foi 

encontrada em áreas de banhado e Deble (2012) registrou principalmente em áreas 

alteradas. No presente estudo, houve registros também em solo compacto, pedregoso e 

em vegetação campestre fechada. 
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Sugere-se que a ampla ocorrência de S. micranthum seja pela grande 

variabilidade intra-populacional e do seu sistema de reprodução (TACUATIÁ et al., 

2012), o que faz com que em áreas de produção comercial essa espécie seja considerada 

uma planta infestante (CESARIN et al., 2013). 

A espécies S. commutatum foi amostrado nesse estudo em áreas antropizadas, 

Cervi et al. (2007), descrevem sua ocorrência em fitofisionomia predominantemente 

herbácea e solos litólicos ou cambissolos, denominados por áreas Savana Gramíneo 

Lenhosa, e também em formações herbáceas com predomínio de gramíneas e campo 

rochoso, chamados de Savana Gramíneos Rupestres. 

Nesse trabalho S. nidulare foi coletado tanto em áreas rochosas, quanto em 

locais com plantas herbáceas com domínios de gramíneas e ciperáceas, essa espécie 

pode ocorrer também em Savana Gramíneo Lenhosa (CERVI et al., 2007). 

Sisyrinchium setaceum mostrou-se associado nesse trabalho com áreas 

rochosas e fino estrato de briófitas com grande exposição solar, amostrados em dois 

pontos com a mesma característica, embora possa ser encontrada em campos graníticos 

(EGGERS, 2008). 

Sisyrinchium, pertencente a tribo Sisyrinchieae, foi o gênero com maior 

ocorrência no estado em todos os levantamentos e nas coletas. Eggers (2015) descreve a 

ocorrência de 66 espécies de Sisyrinchium no Brasil. No Paraná verificaram-se através 

desse trabalho 33 espécies por meio de revisão de herbários e literatura, e dessas, 13 

foram amostradas em áreas de campos. 

A diversidade observada pode estar relacionada com o desenvolvimento 

excepcional de elaióforos tricomais dentro do gênero (SILVÉRIO et al., 2012). Das 34 

espécies, aproximadamente 58% tem o óleo como recompensa (Tabela 1). A presença 

ou ausência de elaióforos em Sisyrinchium, seria uma resposta as mudanças 

biogeográficas e ecológicas (CHAUVEAU et al., 2011) e não por evolução a partir de 

nectários perigonais, o que resulta em um fator fundamental no padrão de especiação no 

gênero (SILVÉRIO et al., 2012),.  

Com a presença de dois tipos de recompensas florais (pólen e óleo) que 

aparecem no Novo Mundo, a variedade de animais que visitam as flores é aumentada as 

chances de sucesso reprodutivo. Entre os coletores de óleos, as abelhas desempenham 

um papel primordial na interação polinizador-planta. Segundo o Rech e Brito (2012), 

identificar fatores que influenciam os custos e benefícios dessas interações é de 
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fundamental importância. Ainda esse mesmo autor ressalta que: a co-evolução 

mutualística com o passar do tempo se torna em estratégias evolutivamente estáveis. 

Entre as diversas tribos de abelhas, as coletoras de óleo pertencem às tribos 

Macropidini, Redivivini (Melittinae), Ctenoplectrini, Centridini, Tapinotaspidini e 

Tetrapediini (Apinae), sendo as três últimas exclusivas das Américas (GAGLIANONE 

et al., 2011). 

Neomarica, tribo Trimezieae, foi o segundo gênero com maior ocorrência (sete 

espécies). A maioria das espécies de Neomarica são típicas da Mata Atlântica, ocorrem 

em áreas próximas às dunas até o topo das matas costeiras, típica de sub-bosques de 

florestas semideciduais, e algumas nativas nas áreas de restingas (GIL, 2015; 

CAPELLARI JÚNIOR, 2003), justificando a razão de nenhuma espécie ter sido 

encontrada naturalmente nas áreas de campo avaliadas nesse trabalho. 

A tribo Tigridieae compreendeu a maior diversidade quanto ao número de 

gêneros para o Paraná, cinco gêneros e 16 espécies, porém, em áreas de campo foi 

registrado Phalocallis coelestis, Calydorea  basaltica e Herbertia lahue. 

No presente estudo registrou-se uma nova ocorrência para o estado do Paraná. 

H. lahue foi amostrada apenas em um ponto de amostragem, no Campus Cedeteg (P1), 

por ser uma área antropizada, não se pode afirmar que essa espécie tem ocorrência 

nativa no estado, pois não se sabe a procedência do solo em que está inserida. Porém, H. 

lahue apresentou-se adaptada as condições do ambiente, esse fato pode ser relatado por 

essa espécie possuir características vegetativas de reserva, aspectos da morfologia floral 

atrativa aos visitantes, e ainda podendo realizar a auto-polinização (SOUZA-CHIES et 

al., 2012). 

Uma característica importante para a família é a extensa variação morfológica 

e formas de reprodução diversa vista em alguns grupos. Possivelmente o sistema de 

dispersão de sementes, forma sexuada, tem forte impacto na diferenciação das 

populações de Iridaceae (SOUZA-CHIES et al., 2014), embora a propagação vegetativa 

a partir do caule também contribua para o sistema reprodutivo em Iridaceae.  

Almeida et al. (2015) relata que órgãos subterrâneos com reserva energética, 

como carboidratos, auxiliam em eventos fenológicos, protegendo a planta contra 

estresses do ambiente, e por as espécies possuírem diferentes composições de açúcares, 

isso acaba estabelecendo relações taxonômicas de grupos de plantas, como por 

exemplo, Trimezieae e Tigridieae são semelhantes por possuírem grande quantidade de 
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reserva, diferentemente de Sisyrinchieae, com pouco substância nutritiva em seu caule 

do tipo rizoma. 

 

6.2 Anatomia e morfologia floral em espécies de Tigridieae 

 

Nesse trabalho, foram verificadas que ocorrem diferenças anatômicas, na 

deposição de amido, compostos fenólicos e oxalato de cálcio nos tecidos entre as 

espécies com dois verticilos de tépalas diferentes (P. coelestis, H. lahue e Cypella sp) 

com a espécie com os dois verticilo de tépalas iguais (C. basaltica).  

 

6.2.1 Anatomia Floral 

 

P. coelestis, H. lahue e Cypella sp, em suas tépalas internas apresentaram 

papilas, geralmente na porção apical, e tricomas na região central. Os tricomas e as 

papilas são prolongamento da epiderme muito similares. Porém os tricomas podem ser 

uni ou pluricelular e podem ocorrer em diversas partes das plantas, possuindo diferentes 

funções. As papilas são geralmente menores e unicelulares e ocorrem em maior 

quantidade (RUDALL, 2007). 

Em Herbertia esses tricomas são produtores de óleo, ocorrendo na tépala 

interna e também no lado adaxial das tépalas externa (CHAUVEAU et al., 2012). Para o 

gênero Cypella é relatado a presença de elaióforos em C. herbertii (DEVOTO; 

MEDAN, 2008), o que sugere-se para P. coelestis e Cypella sp. é que esses tricomas 

sejam produtores de óleo, ao interpretar sua proximidade filogenética. 

É relatada a ocorrência de secreção de néctar para algumas espécies da 

subfamília Iridoideae. Na tribo Irideae é evidente no gênero Iris na região externa em 

torno do tubo do estame e no estilete, enquanto em Tigridieae, essa secreção é relatada 

em Alophia drummondii Grah, e na porção perigonal, em ambas as tépalas de Herbertia 

(RUDALL; MANNING; GOLDBLATT, 2003). Na tribo Sisyrinchieae, apenas 

Solenomelus segethi, Olsynium junceum e O. douglasii apresentam nectários, sendo que 

nenhuma das espécies de Sisyrinchium, principal gênero da tribo, possui apenas óleo e 

pólen como recompensa (SILVÉRIO et al., 2012). Essas considerações ressaltam a 

importância de futuros trabalhos com foco na investigação da secreção de néctar das 

espécies em estudo. 

No androceu, a região do conectivo de todas as espécies ocorre a inserção de 

apenas uma feixe vascular, do qual segundo Puri (1951) é uma características da 
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maioria das Angiospermas e variações morfológicas na antera estão localizadas na 

região conectival e lateral interna dos esporângios, reforçando se tratar de uma 

importante característica a ser melhor investigada para fins taxonômicos e sistemáticos 

dentro do grupo. 

 Na antera, para que ocorra a deiscência, a perda de água é fundamental e é 

favorecida pela presença de cutícula delgada, portanto, não possuindo relação com 

abertura de estômatos (SCHMID,1972), evidenciado no corte longitudinal de P. 

coelestis. O endotécio abre o estômio por meio de uma pressão centrípeta, e a antera é 

aberta por pressão centrifuga, levando a exposição do pólen (KEIJZER, 1987). Ainda, o 

endotécio com espessamento helicoidal é característico em Tigridieae (MANNIG;  

GOLDBLATT, 1990). 

São características do estame a presença de proteínas, amido, metabolismo de 

sacarose, osmorregulação, biossíntese da parede celular e expansão, transporte de 

açúcar, a transferência de lipídios, síntese de flavonóides, e a estrutura do citoesqueleto, 

e isso irá influenciar no desenvolvimento do grão de pólen (SCOTT, SPIELMAN; 

DICKINSON, 2004). 

Tigridieae pode possuir o pólen do tipo bisulcado ou monosulcado 

(RODRÍGUÉZ; ORTIZ-CATEDRAL, 2003). Nas espécies em estudo apresentaram-se 

monosulcados. Ainda, segundo Cancelli et al. (2012) são características do pólen em 

Iridaceae: mônades, médios, heteropolares, oblatos, sulcos estreitos e longos com 

ornamentação variando de psilada a escabrada. Essas características estão de acordo 

com as características propostas para a maioria das monocotiledôneas (APG, 2009).  

O gineceu das espécies apresenta a região de contato entre os septos dos 

carpelos distintos. Apenas C. basalsica apresentou idioblastos, enquanto que H. lahue 

foi a única sem amido em torno do feixe vascular. Anatomicamente, Cypella sp. foi a 

que mais diferiu quanto a disposição dos feixes e as disposições das células. 

A fusão dos carpelos, juntamente com flores trímeras é uma das principais 

características das monocotiledôneas (REMIZOWA; SOKOLOFF; RUDALL, 2010). 

Essa estrutura do gineceu evolutivamente supõe-se que está ligada a evolução de 

diferentes síndromes de polinização, principalmente à perda de nectários septais 

(RUDAL, 2002). 

A presença de estômatos na epiderme interna e externa do ovário e no óvulo 

podem estar relacionados as trocas gasosas decorrente das atividades celulares, devido a 

estrutura ser fotossisteticamente ativa.(FLINT; MORELAND, 1979). Ainda, é possível 
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que a fotossíntese realizada nas cápsulas e sementes equilibra o carbono respiratórias no 

interior de suas estruturas (JERNSTED; CLARK, 1979).  

A epiderme interna do estilete de Cypella. sp. apresenta sinuosidades com a 

formação de criptas na região do feixe vascular, apresentando característica secretoras 

apenas nessa região, já nas células da epiderme interna de H. lahue e P. coeslestis, a 

epiderme interna toda possui aspecto secretor. A epiderme externa do estilete de P. 

coelestis e Cypella sp. são semelhantes, por ambas apresentarem células tabulares, 

isodiamétrica, e provavelmente secretora.  

6.2.2 Reserva de substâncias nos tecidos de espécies de Tigridieae 

 

Calydorea campestris apresentou células com compostos fenólicos 

(idioblastos) no gineceu, androceu e perigônio. H. lahue apenas no ovário, diferindo de 

P. coelestis e Cypella sp, que não apresentaram idioblastos em nenhuma de suas 

estruturas. Esses compostos podem participar contra ataques de microorganismos, 

contra herbivoria ou contra estresse oxidativo (HUTZLER et al, 1998). 

Phalocallis coelestis possui uma grande quantidade de amido na epiderme em 

regiões próximas aos tricomas secretores e tal característica pode estar relacionada 

como uma fonte de energia de reserva no período anterior a biossíntesede lipídios. 

Silvério et al. (2012) observaram existir uma relação direta entre os conteúdos de amido 

nas camadas adjacentes e a produção de óleos em elaióforos de Sisyrinchium. 

A presença de grande quantidade de amido na célula vegetativa durante a 

antese é uma característica pouco comum nas Angiospermas atuais, sendo restritas a 

grupos basais e com polinização realizada por coleópteros (BAKER e BAKER, 1979). 

Estudos complementares sobre a hidrólise do amido são importantes na interpretação de 

como o grão de pólen encontra-se disponível durante a antese floral, visto que Pacini 

(1996) considera que a quebra do amido em sacarídios de cadeia menor estaria 

relacionado com a dieta dos possíveis visitantes florais. 

No estilete das espécies, o amido presente no mesofilo pode ter dupla função, 

suprindo tanto o tecido transmissor, quanto a epiderme externa. Segundo Cheung, Wang 

e Wu (1995) o crescimento do tubo polínico ocorre na matriz extracelular entre o 

estigma e o ovário, no qual há grandes quantidades de materiais da parede celular como 

carboidratos e glicoproteínas. O tecido transmissor fornece orientação; nutrição aos 

tubos polínicos, que irá propiciar um ambiente adequado para o crescimento; e também 
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fornece um meio para a passagem de sinais elétricos entre o estigma e ovário (ERBAR, 

2003). 

Oxalato de cálcio, em forma de estiloides, foi encontrado apenas no ovário de, 

C. campestris e H. lahue. Segundo Prychid e Rudall (1999) estiloides são característicos 

de algumas famílias de Asparagales e são comuns em plantas com flores, possuindo 

como funções a prevenção da herbivoria, dentre outras. Esses mesmos autores ainda 

destacam que variações nas condições ambientais, como a mudança sazonal, podem 

interferir na quantidade de oxalato produzido, portanto a não visualização nas outras 

espécies analisadas desse trabalho não infere a sua ausência. 

 

6.2.3 Relações filogenéticas das espécies 

 

Segundo a análise filogenética de Chauveau et al. (2012) a tribo Tigridieae está 

dividida em dois clados (Figura 7), dos quais Calydorea e Cypella, não são 

monofiléticos. Ainda nesse mesmo estudo, Phalocallis coelestis mostrou ter uma 

estreita relação com Gelasineelongata, e por essa razão deve ser considerado como um 

gênero separado do Cypella.  

A maior radiação de Tigridieae ocorreu durante o final do Oligoceno e 

Mioceno, e provavelmente compartilham um ancestral comum com Sisyrinchieae 

(GOLDBLATT, 2008). 

Nectários estaminais e elaióforos perigonais evoluiu um tempo nas linhagens 

de Cypella, e Herbertia foi caracterizado pela perda da capacidade do tecido conectivo 

para produzir néctar e as únicas estruturas de polinização especializados foram 

elaióforos (PASTORI et al 2013).  



40 
 

 

Figura 7:Árvore filogenética modificado de Chauveau et al. (2012) da família Iridaceae. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho evidencia a ampla distribuição da família pelo estado, bem como 

a importância do acervo de herbários, literatura, e site, dos quais contribuíram para o 

conhecimento da ocorrência de Iridaceae no Paraná.  

A pesquisa realizada revelou para o estado 16 gêneros, com 72 espécies da 

família para o estado.  Para as áreas de campo foram coletadas 16 espécies, além desses, 

a literatura traz outras espécies, totalizando na vegetação campestres 25 espécies 

pertencentes aos gêneros: Calydorea, Herbertia, Gelasine, Phalocallis, Sisyrinchium, 

Trimezia.  

Dos 9 acervos consultados, a espécies H. lahue, amostrada na área de campo, 

não havia registro no Paraná. Portanto, esse estudo relata a primeira sugere que no 

estado ocorram 73 espécies.  

O gênero com maior representatividade no estado foi Sisyrinchium (33 

espécies), seguido de Neomarica ( 7 espécies) e Calydorea (6 espécies). 

A estrutura anatômica das espécies revelou características já confirmadas pela 

literaturas, como óvulos bitegumentados, anátropos, reforçando as similaridades entre 

espécies filogenéticamente mais próximas como P. coeslestis e Cypella. sp. 

Em relação a deposição de amido, a grande quantidade encontrada normalmente 

na região dos feixes vasculares em todas as estruturas podem estar relacionados com a 

alta demanda de energia no tecido, sendo uma reserva temporária.  

A presença de idioblastos com oxalato de cálcio e composto fenólico 

(provavelmente tanino) nos ovários de C. basaltica e H. lahue supoem-se que estejam 

ligados contra herbivoria, uma vez que ambas apresentam escapo floral curto. Já P. 

coelestis e Cypella sp., apresentaram escapo floral longo. 

Trabalhos complementares sobre distribuição e ocorrência, abrangendo mais 

pontos amostrais, e a anatomia de outras espécies de cada gênero seriam úteis na 

interpretação da evolução dos caracteres florais dentro da tribo Tigrideae.  
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