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Podostemaceae (Malpighiales) é uma família de hábito exclusivamente reófítico, 
encontrada adpressa à superfície de rochas em corredeiras. Análises morfológicas e 
moleculares evidenciam três subfamílias com a seguinte topologia: Tristichoideae 
(Weddellinoideae (Podostemoideae). A presença de corpos silicosos nos tecidos 
periféricos é um dos caracteres anatômicos reportados para a família, entretanto sua 
caracterização e valor taxonômico e/ou filogenético permaneciam indeterminados. Esse 
estudo analisou a relevância taxonômica e filogenética dos corpos silicosos em folhas de 
Podostemaceae neotropicais. A seleção dos táxons foi fundamentada nas hipóteses 
filogenéticas recentes para a família. Investigamos 110 espécimes distribuídos em 17 
gêneros e 39 espécies. Fragmentos de folhas maduras foram analisados em microscopia 
óptica e eletrônica de varredura. Adicionalmente, conduzimos o estudo morfométrico 
dos corpos silicosos para cada espécime analisado (n=20). O mapeamento e a 
reconstrução dos estados ancestrais foram realizados através do método de parcimônia 
(estados não ordenados) no programa Mesquite. Corpos silicosos foram encontrados em 
23 espécies ocupando três regiões histológicas: epiderme, subepiderme e nas células 
perivasculares; apresentando formas (e.g., amorfo, retangular, lobado) e ornamentações 
(e.g., perfurada, ondulada, crenada) variadas. Os corpos silicosos estão presentes nas 
três subfamílias, sendo, portanto, um estado plesiomórfico; a perda destas estruturas 
ocorre em clado intermediário de Podostemoideae, com reversão em seus clados 
apicais. Sua localização na epiderme ocorre nas três subfamílias, sendo que em 
Podostemoideae apenas nos clados basais, denotando outra plesiomorfia; a localização 
na subepiderme e nos feixes vasculares são apomorfias encontradas nos demais clados. 
Corpos silicosos oblongos e amorfos são autapomorfias de Weddellinoideae e de 
Mourera, respectivamente. Ornamentação ondulada é uma sinapomorfia de 
Weddellinoideae; granulosa do clado (Apinagia + Marathrum) Oserya; e verrugosa uma 
autapomorfia de Mourera. O lúmen é uma novidade evolutiva que surge nos clados 
basais de Podostemoideae, com reversão nos ancestral dos demais clados desta 
subfamília. A considerável diversidade de corpos silicosos observada ressalta sua 
importância taxonômica e filogenética para a família Podostemaceae, bem como a 
necessidade de estudos em táxons paleotropicais de Tristichoideae e Podostemoideae a 
fim de compreender a sua evolução. (CAPES, CNPq) Esse trabalho faz parte do 
simpósio “Atualidades em Botânica: dissertações e teses”. 
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