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Mayacaceae, que inclui apenas o gênero Mayaca Aubl., com 4-10 espécies de 
distribuição neotropical, apresenta posição filogenética instável. Na maioria das 
análises filogenéticas de Poales, baseadas em dados moleculares e morfológicos, a 
família aparece incluída no clado das xyrídeas, com Eriocaulaceae e Xyridaceae. No 
entanto, na análise filogenética mais recente e abrangente da ordem, Mayacaceae 
aparece no clado cyperídeo, com Cyperaceae, Juncaceae e Thurniaceae, porém com 
baixo suporte. Diante disso, estudou-se a embriogênese e o desenvolvimento pós-
seminal de espécies de Mayaca, buscando-se identificar caracteres importantes para a 
filogenia. Para o estudo da embriogênese, flores em antese e frutos em diferentes 
fases de desenvolvimento de Mayaca sellowiana Kunth foram processados seguindo-
se técnicas usuais de anatomia vegetal. Para o estudo do desenvolvimento pós-
seminal, 100 sementes maduras de Mayaca fluviatilis Aubl. e M. sellowiana foram 
colocadas para germinar em placas de Petri com papel filtro umedecido e analisadas a 
cada 24 horas. Os resultados analisados mostram a embriogênese do tipo Onagrado. 
Observa-se a formação de suspensor no início do desenvolvimento do embrião com 
origem a partir da célula ci. Na semente madura, o embrião é campanulado, 
indiferenciado e não apresenta suspensor. As células cotiledonares possuem maior 
tamanho em relação às demais células do embrião. Houve baixa porcentagem de 
germinação tanto para Mayaca fluviatilis (4%) quanto para M. sellowiana (5%). Com 
a embebição da semente, o envoltório seminal se rompe na região micropilar através 
de uma ruptura longitudinal dos tegumentos e ocorre a protusão do eixo embrionário. 
Na extremidade do eixo surge um colar de rizóides e, na direção oposta, se 
desenvolve o epicótilo, seguido da formação da primeira folha. Posteriormente, ocorre 
a formação da raiz primária. Com o desenvolvimento da plântula, novas folhas se 
formam, apresentando filotaxia espiralada. Observa-se também a formação de raízes 
adventícias. Os dados obtidos, como o tipo de embriogênese e a ausência das 
expansões laterais do embrião, aproximam Mayacaceae das demais cyperídeas. Além 
disso, confirmou-se que a semente de Mayaca não apresenta opérculo, característica 
apontada como sinapomorfia do clado xyrídeo. O desenvolvimento pós-seminal aqui 
relatado difere daquele descrito na literatura para Mayacaceae e, portanto, tais dados 
são inéditos para a família. (CNPq) 
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