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Fitólitos são corpos silicosos encontrados no interior ou entre as células de tecidos vegetais. 
O processo de formação se dá pela absorção de ácido monosilícico (Si(OH)4) através do 
sistema radicular da planta e posterior polimerização. Estão presentes em diversos tecidos e 
órgãos, sendo frequentemente encontrados nas folhas, devido ao processo de 
evapotranspiração. Em determinadas famílias há a produção de tipos específicos de fitólitos 
como, por exemplo, em Poaceae. Neste estudo, foram analisados fitólitos de Sporobolus 
nesiotioides, uma espécie de gramínea recentemente descrita e endêmica da Ilha de 
Trindade. O processo de extração se deu através de duas metodologias distintas, ambas 
utilizando 1g de material foliar, a fim de comparação de resultados. No primeiro método foi 
utilizada uma solução de ácido nítrico e ácido sulfúrico, enquanto no segundo foi feita 
acetólise. Após a extração, 25μl foram coletados do material resultante. Os fitólitos 
encontrados foram classificados de acordo com o International Code of Phytolith 
Nomenclature (ICPN). A contagem foi feita sob microscopia óptica em três transectos 
horizontais. Pelo primeiro método a produção de fitólitos pela espécie foi classificada como 
muito alta (>300), enquanto pelo método de acetólise foi classificado como alta (100-300). 
Para a classificação morfológica, dos 200 fitólitos observados, 99% deles são short-cells 
silicificadas (rondel), características de gramíneas. Através de uma clarificação do material 
foliar, foi possível observar que esses fitólitos ficam localizados ao longo da epiderme foliar, 
com um padrão constante. Foi feita a medição de 30 fitólitos rondel, utilizando quatro 
variáveis: base maior (8,37±1,60µm), lateral (5,76±0,90µm), base menor (6,17±2,16µm) e 
altura (3,85±0,94µm). Os resultados encontrados mostraram que esta espécie, produz um 
morfotipo de fitólito característico de Poaceae. Em relação à classificação da produção, as 
gramíneas estão entre as famílias com maior índice de silicificação, justificando a produção 
ter sido categorizada como alta e muito alta. A variação ocorrida entre os dois métodos foi 
considerada pequena, e pode ter se dado por pequenos detalhes, futuramente modificáveis, 
em suas metodologias. Outros estudos necessitam ser realizados para uma melhor 
compreensão sobre a função e formação de fitólitos nas plantas, tendo em vista que sua 
presença é notória em diversas famílias com relações filogenéticas distintas. 
 


