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RESUMO

Poaceae é uma das principais famílias das Angiospermas, com 12 subfamílias, 707 gêneros e 11.337 espécies e presente na alimentação de diversos povos do mundo, como o

arroz, trigo, milho, aveia, cevada e cana-de-açúcar. Os bambus possuem grande importância para a fisionomia dos campos e florestas, distribuídos nas regiões tropicais e

subtropicais do mundo. A floração em muitos bambus lenhosos ocorre em ciclos de até 120 anos e após este período, todas as plantas morrem causando efeitos profundos,

sobre a vegetação e para a biota que o usam como alimento e abrigo. Foram realizadas viagens a campo, em fragmentos de Mata Atlântica na região do vale do Carangola, para

localizar populações de Guadua spp, em época reprodutiva, para coleta e heborização. As coletas foram realizadas na APA de Pedra Dourada – MG, seguindo os protocolos de

Herbariologia e todo material testemunho fértil foi depositado no Herbário HUEMG.  No laboratório foi realizada a dissecação de flores dos bambus (Guarua spp.). A morfologia

floral mostra que as flores são inconspícuas sem perianto, de polinização anemófila. A formula floral apresenta: flor bissexual, simetria radial, T2 (duas tépalas), A6 (Androceu

com seis estames), G(3) (Gineceu com 3 carpelos), fruto cariopse. O ovário é súpero, sincárpico, uniovulado, com placentação ereta. Estames com filetes flexíveis e grandes,

formato sagitado, deiscência rimosa, pólem abundante e inserção hipogínica. Pólem com exina psilada, intina espessa e um poro germinativo. Os resultados inspiram novas

pesquisas em busca de outras espécies de Gaudua sp, em época reprodutiva bem como sua caracterização morfológica, a fim de gerar maior conhecimento a cerca dos bambus

que possuem reprodução tardia, contribuindo assim para estudos botânicos futuros.
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