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Banisteriopsis C.B.Rob. e Diplopterys A.Juss. são Malpighiaceae neotropicais, com grande
diversidade no Brasil, especialmente no cerrado. Recentes estudos moleculares indicaram que
algumas espécies de Banisteriopsis são mais apropriadamente enquadradas em Diplopterys,
ampliando o número de espécies deste gênero. Este trabalho objetiva descrever a
morfoanatomia e ontogênese do pericarpo de B. campestris (A.Juss.) Little, B. oxyclada
(A.Juss.) B.Gates, B. stellaris (Griseb.) B.Gates e D. pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson &
C.Cav.Davis, verificando a existência de caracteres do fruto que corroborem o enquadramento
de D. pubipetala em Diplopterys. O material botânico foi incluído em metacrilato, adotando-
se técnicas convencionais em anatomia vegetal. Verificou-se que os frutos das Banisteriopsis
estudadas apresentam estrutura muito similar entre si, enquanto que D. pubipetala mostra
diversas peculiaridades. O fruto é esquizocárpico, formado por três samarídeos com ala
dorsal; D. pubipetala apresenta também alélulas. O exocarpo é unisseriado, com tricomas
tectores mais raros em D. pubipetala. Nas Banisteriopsis, o mesocarpo externo forma
camadas de células volumosas, justapostas e fenólicas; o mesocarpo médio é parenquimático,
com drusas, idioblastos fenólicos e alguns conjuntos de fibras; o mesocarpo interno é
composto por células alongadas tangencialmente e espessadas; o endocarpo tem células
alongadas longitudinalmente e lignificadas. Em D. pubipetala, o mesocarpo externo forma
células justapostas e volumosas; o mesocarpo médio é composto por uma faixa contínua de
células alongadas e espessadas; o mesocarpo interno possui duas a três camadas de células de
paredes delgadas e conteúdo fenólico; o endocarpo prolifera muito, formando um aerênquima,
o seed cushion, registro inédito para Malpighiaceae. Nas alas e alélulas, prevalece o
aerênquima. As características encontradas corroboram a segregação de D. pubipetala do
gênero Banisteriopsis. (CNPq, FAPESP)
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