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Introdução
Banisteriopsis e Diplopterys são

gêneros muito próximos pertencentes a
Malpighiaceae (Gates 1982, Anderson &
Davis 2006). Com apenas quatro espécies,
Diplopterys foi descrito por Gates (1982)
como um gênero que diferia de Banisteriopsis
pelo tipo de fruto. Em recente estudo
molecular e filogenético, Anderson & Davis
(2006) concluíram que Banisteriopsis não era
monofilético e passaram certas espécies para
Diplopterys, tornando ambos os gêneros
monofiléticos.

Neste trabalho, são descritas a
morfoanatomia e ontogênese do pericarpo de
três espécies de Banisteriopsis e de D.
pubipetala, verificando a existência de
caracteres do fruto que corroborem o
enquadramento de D. pubipetala em
Diplopterys.

Material e Métodos
Banisteriopsis campestris (A.Juss.)

Little, B. oxyclada (A.Juss.) B.Gates, B.
stellaris (Griseb.) B.Gates e Diplopterys
pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson &
C.Cav.Davis foram coletadas em cerrados da
região de Botucatu, SP. Ramos férteis foram
herborizados, identificados e registrados no
Herbário BOTU, respectivamente sob os
números 25.304, 24.292, 24.289 e 24.291.

Amostras de ovários e frutos de ao
menos  cinco   indivíduos,   pertencentes   a
_________________
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diferentes populações, nas várias fases do
desenvolvimento, foram fixadas em FAA 50
(Johansen 1940), incluídas em metacrilato,
seccionadas e coradas com azul de toluidina
(O’Brien et al. 1964).

Resultados
A. Ovário de botão floral

O ovário das quatro espécies estudadas
é tricarpelar, trilocular, com um óvulo por
lóculo (Fig. 1A). Cada carpelo tem a face
dorsal livre e projetada e os carpelos são
adnatos ao tórus na base e livres no ápice.

A epiderme externa é unisseriada (Fig.
1B), com muitos tricomas tectores, alguns
unicelulares e ramificados em formato de “T”
e outros com pedúnculo multicelular e
multisseriado e uma célula apical ramificada.

O mesofilo ovariano é formado por
células mais isodiamétricas, de tamanhos
variáveis, menores e mais densas na região
dorsal (Fig. 1B). Nas três espécies de
Banisteriopsis, a vascularização restringe-se a
três feixes ventrais irrigando o ovário na
região basal, os quais se separam formando
seis feixes em direção ao ápice do ovário. Em
D. pubipetala, ocorrem seis feixes ventrais na
base do ovário, os quais concrescem,
formando apenas três feixes mais ao ápice do
órgão. Além dos feixes ventrais, encontram-se
diferenciados, nas quatro espécies, dois feixes
laterais por carpelo, próximos aos ventrais.

A epiderme interna é inicialmente
unisseriada (Fig. 1B), mas divisões celulares
periclinais precoces formam duas camadas de
células.

O tórus constitui o septo e é
parenquimático, com numerosos idioblastos
fenólicos (Fig. 1A) e drusas.

B. Fruto jovem
Durante o desenvolvimento, destaca-se

o crescimento da porção livre dos carpelos,
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que desenvolve os mericarpos ainda adnatos
ao tórus.

Nas espécies de Banisteriopsis, o
mesocarpo externo é formado por até quatro
camadas celulares em algumas regiões, com
células volumosas, justapostas e fenólicas
(Fig. 1C). O mesocarpo médio é mais amplo e
também parenquimático (Fig 1C-D), com
numerosas drusas e idioblastos fenólicos;
imersos neste parênquima, blocos de células
meristemáticas começam a se diferenciar,
alongando-se em sentidos variáveis e
espessando a parede celular, entre os quais
também se observam muitos idioblastos
fenólicos. O mesocarpo interno é composto
por um número variável de camadas de
células, que se alongam tangencialmente e
também começam a espessar a parede celular
(Fig. 1D).

Em D. pubipetala, o mesocarpo é
distinto do de Banisteriopsis. O mesocarpo
externo é formado por células justapostas e
volumosas, entre as quais podem ser
observados alguns idioblastos fenólicos e
poucas drusas (Fig. 1E). O mesocarpo médio
é composto por uma faixa contínua de células
alongadas em planos variáveis, prevalecendo
o transversal, as quais mostram espessamento
parietal (Fig. 1E-F). O mesocarpo interno tem
duas a três camadas de células de formato
irregular, vacuolizadas, de parede delgada e
conteúdo fenólico (Fig. 1F).

Nas espécies de Banisteriopsis, o
endocarpo apresenta células alongadas
longitudinalmente (Fig. 1D). Em B.
campestris, ele forma cerca de três camadas
celulares, em B. oxyclada, apresenta de duas a
seis camadas e em B. stellaris de duas a
quatro camadas celulares. Em D. pubipetala,
o endocarpo prolifera intensamente, formando
muitas camadas celulares; durante o
desenvolvimento essas células tornam-se
braciformes, com grandes espaços
intercelulares (Fig. 1F).

A projeção na região do feixe dorsal
aumenta muito em tamanho e produz a ala
dorsal dessas espécies. Em D. pubipetala,
também se formam alélulas laterais, similares
à ala dorsal, embora menores.

C. Fruto maduro
O fruto é esquizocárpico, formado por

três samarídeos. Cada samarídeo apresenta ala
dorsal, pequenas saliências irregulares laterais
ao núcleo seminífero e estilete persistente; D.
pubipetala apresenta também alélulas.

No núcleo seminífero, o exocarpo
mantém tricomas abundantes em todas as
espécies (Fig. 1G), com exceção de D.
pubipetala, que apresenta poucos tricomas.

Mesocarpo externo e médio colapsam
na maturidade (Fig. 1G-H). Imersos no
mesocarpo médio, ocorrem fibras gelatinosas.
Em B. campestris, o parênquima também se
lignifica, constituindo uma camada contínua
lignificada. O mesocarpo médio de D.
pubipetala é formado por um maciço de
células lignificadas e alongadas em sentidos
diversos (Fig. 1H), predominando o
transversal. O mesocarpo interno das
Banisteriopsis possui células lignificadas e
alongadas no sentido tangencial (Fig. 1G); em
D. pubipetala, as células são parenquimáticas
e encontram-se totalmente comprimidas na
maturidade (Fig. 1H). A vascularização torna-
se inconspícua.

O endocarpo multisseriado das
Banisteriopsis torna-se espessado e
lignificado (Fig. 1G). Em D. pubipetala, o
endocarpo é formado pelo amplo aerênquima,
o seed cushion, comprimido na maturidade
(Fig. 1H).

Na ala, o mesocarpo externo forma uma
camada subepidérmica uni- a bisseriada e o
mesocarpo médio é aerenquimático,
acompanhado por muitos feixes vasculares
(Fig. 1I). As alélulas de D. pubipetala seguem
o mesmo padrão.

O tórus não se modifica na maturidade,
com parênquima, células fenólicas e drusas.

Discussão
A estrutura e o desenvolvimento do

pericarpo das espécies de Banisteriopis são
muito homogêneos, realçando sua origem
monofilética, já indicada por Anderson &
Davis (2006) com base em dados
moleculares. Já o pericarpo de D. pubipetala
mostrou marcantes peculiaridades, tanto na
estrutura madura quanto durante o seu
desenvolvimento.

Um caráter que chama a atenção no
material estudado é a presença de três feixes
ventrais na base do ovário das Banisteriopsis



estudadas, enquanto D. pubipetala apresenta
seis feixes ventrais na base. A peculiar
vascularização dos carpelos de D. pubipetala
constitui mais um fato que corrobora a
separação entre esta e as Banisteriopsis.

Também chama atenção em D.
pubipetala a formação do seed cushion,
estrutura inédita para Malpighiaceae. Este
novo registro pode ser explicado pela carência
de estudos anatômicos e ontogenéticos de
sâmaras nesta família.

Agradecimentos
À Dra. Maria Candida H. Mamede, pela

identificação das espécies; e ao Sr. Clemente
J. Campos, pelo auxílio nas coletas.

Referências bibliográficas
ANDERSON, W.R. & DAVIS, C.C. 2006.

Expansion of Diplopterys at the expense of
Banisteriopsis (Malpighiaceae). Harvard
Papers in Botany, 11:1-16

GATES, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys
(Malpighiaceae). Flora Neotropica
Monographs, 30:1-236.

JOHANSEN, D.A. 1940. Plant
microtechnique. New York, McGraw-Hill
Book. 523p.

O’BRIEN, T.P.; FEDER, N. & MCCULLY,
M.E. 1964. Polychromatic staining of plant
cell walls by toluidine blue O. Protoplasma,
59:368-373.

Figura 1. Ovários e pericarpos de três espécies de Banisteriopsis e de Diplopterys pubipetala
(cortes transversais). A. Ovário de botão floral de Banisteriopsis oxyclada. B. Detalhe da parede
ovariana de Banisteriopsis oxyclada. C-D. Pericarpo em desenvolvimento de Banisteriopsis
stellaris. E-F. Pericarpo em desenvolvimento de Diplopterys pubipetala. G. Pericarpo maduro de
Banisteriopsis campestris. H. Pericarpo maduro de Dyplopteris pubipetala. I. Ala madura de
Banisteriopsis stellaris. Abreviaturas: ee, epiderme externa; ei, epiderme interna; en, endocarpo;
ex, exocarpo; fv, feixe vascular; me, mesocarpo externo; mi, mesocarpo interno; mm, mesocarpo
médio; ms, mesofilo ovariano; ov, óvulo; rd, região dorsal. Valores das escalas: Fig. 1A, 150 μm;
Fig. 1B-C, 50 μm; Fig. 1D, 100 μm; Fig. 1E-F, 50 μm; Fig. 1G, 150 μm; Fig. 1H-I, 100 μm.


