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Rapateaceae ocorre quase exclusivamente na América do Sul e apresenta cerca de 100 
espécies, das quais pelo menos 40 ocorrem no Brasil. Considerando que o estudo da 
anatomia floral para a família revelou a constância dos caracteres florais em nível 
genérico, este trabalho buscou verificar a utilidade destes caracteres na delimitação de 
grupos filogenéticos. Para tanto, foram analisadas anatomicamente flores de dez 
espécies incluídas em Cephalostemon, Rapatea, Spathanthus, Stegolepis, Monotrema 
e Saxofridericia, representando as três subfamílias de Rapateaceae. Flores em antese 
foram processadas seguindo-se técnicas usuais de microscopia de luz e os resultados 
foram comparados através de análise de agrupamento (UPGMA), com coeficiente de 
Jaccard. Somando a isso, foi estudado o desenvolvimento floral de Saxofridericia 
aculeata Körn. através de microscopia eletrônica de varredura. O dendrograma 
gerado pela UPGMA baseado nas características anatômicas florais resultou nos 
agrupamentos: 1) Spathanthus-[Rapatea-Cephalostemon] e 2) Monotrema-
[Stegolepis-Saxofridericia], com índice de correlação cofenética alto (0,929), e 
refletiu os agrupamentos gerados em análises filogenéticas baseadas em dados 
moleculares. Nestas, Spathanthus aparece como-grupo irmão do clado formado por 
Rapatea e Cephalostemon, os três genêros incluídos em Rapateoideae, enquanto 
Monotremoideae, que inclui Monotrema, é grupo-irmão de Saxofridericioideae, 
subfamília que inclui Stegolepis e Saxofridericia. Tais resultados ressaltam a 
importância dos dados anatômicos florais para evidenciar as relações de parentesco. 
Os dados de desenvolvimento floral são inéditos para a família e mostram que 
sépalas, pétalas, estames e carpelos surgem como primórdios livres, sendo o gineceu 
sincárpico resultado de fusão pós-genital e congenital. Estes dados corroboram o 
posicionamento filogenético de Rapateaceae como uma das primeiras famílias a 
divergir em Poales, próxima a Bromeliaceae. (FAPESP Proc 2014/22991-1, CNPq 
Proc 168277/2014-0) 
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