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“You are unjust on the merits of my beloved Drosera; it is a wonderful plant, or rather 
a most sagacious animal. I will stick up for Drosera to the day of my death.” 

 
Charles Darwin 

Letter to Dr. Asa Gray (1873/74). 
 
 
 
 
 
 
 
 

"No Brasil, a principal causa de perda de espécies de Drosera é a sinonimização." 
 

Nilber Silva (2011)  
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Resumo 
 
 
Gonella, P.M. Revisão taxonômica do clado tetraploide-brasileiro de Drosera L. (Droseraceae). 

 

O gênero Drosera (Droseraceae) compreende cerca de 200 espécies, 30 delas ocorrendo no Brasil. 

Nesta dissertação, é realizada a revisão taxonômica do clado tetraploide-brasileiro de Drosera, 

compreendendo 17 espécies e uma variedade. São apresentados e discutidos dados sobre morfologia, 

ecologia, distribuição geográfica e status de conservação para estas espécies, com mapas de 

distribuição, ilustrações, fotografias e tabelas comparativas. Os complexos D. graminifolia, D. 

montana e D. villosa são discutidos nos capítulos 1, 2 e 3, respectivamente. Além disso, essas três 

espécies são recircunscritas com base em evidências morfológicas e de sua ecologia. Drosera 

ascendens, D. spiralis, D. tomentosa e suas duas variedades são restabelecidas, e D. villosa var. 

latifolia é elevada ao status específico. Drosera chrysolepis é lectotipificada e três novas espécies 

são descritas. Drosera camporupestris, D. grantsaui, D. graomogolensis, D. quartzicola, D. 

tentaculata e D. schwackei também pertencem ao clado e são aqui tratadas. Na seção Taxonomia, é 

apresentada uma chave de identificação e, no anexo II, uma lista com todos os táxons de Drosera 

ocorrentes no Brasil e aqui aceitos.  

 

Palavras-chave: Brasil, clado tetraploide-brasileiro, Drosera, Droseraceae, espécies novas, 

morfologia. 
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Abstract 
 
 
Gonella, P.M. Taxonomic revision of the Brazilian-tetraploid clade of Drosera L. (Droseraceae). 

 

The genus Drosera (Droseraceae) comprises around 200 species, 30 occurring in Brazil. In this 

dissertation is carried out the taxonomic revision of the Brazilian-tetraploid clade of Drosera, 

comprising 17 species and a variety. Here are presented and discussed data on the morphology, 

ecology, geographic distribution, and conservation status for these species, with distribution maps, 

drawings, photographs, and comparative tables. The complexes D. graminifolia, D. montana, and D. 

villosa are discussed in chapters 1, 2, and 3, respectively. These three species are recircumscribed 

based on of morphological and ecological evidences. Drosera ascendens, D. spiralis, D. tomentosa 

and its two varieties are reestablished, and D. villosa var. latifolia is raised to specific rank. Drosera 

chrysolepis is lectotypified and three new species are described. Drosera camporupestris, D. 

grantsaui, D. graomogolensis, D. quartzicola, D. tentaculata, and D. schwackei also belong to this 

clade and are here treated. In section Taxonomy it is presented a dicotomic key and, in appendix II, a 

list with all Drosera taxa occurring in Brazil here accepted.  

 
Keywords: Brazil, Brazilian-tetraploid clade, Drosera, Droseraceae, new species, morphology.  
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I. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A carnivoria vegetal sempre gerou grande interesse devido aos diversificados e instigantes 

mecanismos de atração e captura das presas. Antes cercadas de especulação e mitos, foi o próprio 

Charles Darwin (1809–1882) o primeiro a estudar essas plantas em profundidade e elucidar a 

natureza carnívora das plantas em sua obra clássica, porém pouco conhecida, Insectivorous Plants 

(Darwin, 1875). Nela, Darwin descreve seus experimentos com diversos gêneros de plantas 

carnívoras, com especial interesse em Drosera L. (Droseraceae), ao qual ele dedica doze dos dezoito 

capítulos do livro. Ao estudar a morfologia dos diferentes grupos de plantas carnívoras, Darwin 

(1875) reforçou a importância da homologia – a semelhança entre características resultante da 

ascendência compartilhada – para a compreensão das relações evolutivas. Com base na taxonomia de 

seu tempo, Darwin conjeturou que a carnivoria teria diversas origens independentes na história 

evolutiva das angiospermas, hipótese que foi amplamente corroborada pelos estudos filogenéticos 

que se seguiram (Albert et al., 1992; Chase et al., 2009; Ellison & Gotelli, 2009; Król et al., 2012). 

Atualmente são reconhecidas ao menos sete origens independentes da carnivoria nas angiospermas, 

em quatro grandes linhagens (Monocotiledôneas, Rosídeas, Asterídeas e Caryophyllales—sensu 

APG III, 2009), compreendendo cinco ordens, 11 famílias, 20 gêneros e cerca de 700 espécies 

(Pereira et al. 2012, McPherson, 2010a). 

A origem do hábito carnívoro estaria associada a ancestrais portadores de tricomas 

glandulares e, com raras exceções, os grupos atuais de plantas carnívoras encontram-se 

proximamente relacionados a famílias com membros que apresentam tais estruturas (Ellison & 

Gotelli, 2009). A secreção desses tricomas exerce uma importante função na adaptação dessas 

plantas a ambientes salobros (espécies halófitas), na dispersão de diásporos (epizoocoria), e , em 

especial, na defesa contra a herbivoria (Heubl et al., 2006). Não raro, insetos e outros pequenos 

animais são aprisionados por esses tricomas glandulares e morrem, sendo digeridos por fungos e 

bactérias. O aporte de nutrientes oriundos dessa digestão, mesmo que muito pequeno, teria conferido 

alguma vantagem para essas plantas, em especial para aquelas ocorrentes em ambientes pobres em 

nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo (Juniper et al., 1989). A ocupação desses ambientes teria 

gerado uma forte pressão adaptativa e, em resposta, mecanismos próprios de digestão 

desenvolveram-se em muitas dessas plantas. De forma análoga, os mecanismos de atração e captura 

tornaram-se cada vez mais eficientes.  

O termo “plantas carnívoras” seria, então, aplicável àquelas plantas que apresentam um 

conjunto de adaptações (síndrome) que lhes permitam: 

 

1. atrair – geralmente por meio de coloração conspícua, néctar, padrões de reflexão de 

raios UV, ou compostos voláteis;    

2. capturar – de alguma forma levando a presa à morte; 
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3. e digerir presas animais – seja por meios próprios ou por meio de organismos 

associados, como bactérias, fungos ou artrópodes (Joel et al., 1985; Juniper et al., 1989; 

Chase et al., 2009; Ellison & Gotelli, 2009; Jürgens et al., 2009; McPherson, 2010a).  

 

O conceito de “planta carnívora” tem se alterado ao longo do tempo, em especial no que 

concerne ao último tópico: a digestão. Enquanto alguns gêneros (ou espécies) secretam enzimas 

suficientes para realizar a digestão por conta própria, outros apresentam baixa produção de enzimas 

(ou enzimas pouco eficientes) ou, até mesmo, carecem totalmente de enzimas próprias, dependendo 

de organismos associados para poder obter algum benefício das presas capturadas. Para Juniper et al. 

(1989), as plantas que não possuem enzimas próprias não podem ser consideradas carnívoras 

completas, uma vez que não cumprem com todos os pré-requisitos do seu conceito. Todavia, 

trabalhos mais recentes (Anderson & Midgley, 2003; Chase et al., 2009; McPherson, 2010a, b; Król 

et al., 2012), sugerem que o conceito de planta carnívora deve, também, englobar aquelas espécies 

que, mesmo carentes de enzimas digestivas próprias, são capazes de obter algum benefício 

nutricional das presas capturadas a partir dessa associação com outros organismos.  

O caso mais clássico de divergência entre os dois conceitos é o de Roridula (Roridulaceae, 

Ericales). As duas espécies deste gênero não produzem enzimas digestivas; todavia, vivem 

associadas a duas espécies de percevejos (Pameridea, Miridae, Heteroptera) e a uma de aranha-

caranguejo (Synaema marlothi, Thomisidae) que se alimentam dos insetos capturados. Tais plantas 

retiram cerca de 70% do nitrogênio da sua nutrição das fezes destes animais (Anderson & Midgley, 

2002, 2003).  

A produção e manutenção desses aparatos, no entanto, representam um elevado custo energético, 

assim como a alocação de área foliar antes responsável apenas pela fotossíntese para a nova função 

(Król et al., 2012). Como resultado, as plantas carnívoras apresentam, geralmente, pequeno porte, 

baixa capacidade competitiva e são restritas a ambientes com alta disponibilidade de água e luz, 

como forma de compensar sua baixa eficiência fotossintética (Givnish et al., 1984; Juniper et al., 

1989).  

Estratégias como a segregação das funções fotossintética e carnívora em tipos diferentes de 

folhas (dimorfismo foliar), como em Genlisea A.St.-Hil., Utricularia L. (Lentibulariaceae) e 

Cephalotus Labill. (Cephalothaceae), ou em regiões diferentes de uma mesma folha, como em 

Dionaea Ellis (Droseraceae) e Nepenthes L. (Nepenthaceae), podem ser observadas nessas plantas e 

interpretadas como um meio de contornar a baixa eficiência fotossintética (Pavlovič et al., 2007; 

Król et al., 2012).  

Outro custo geralmente associado à carnivoria é aquele relacionado ao conflito polinizador-presa 

(Juniper et al., 1989). Os defensores desse argumento justificam que, uma vez que as armadilhas das 

plantas carnívoras apresentam diversos mecanismos de atração que mimetizam flores, as longas 

hastes florais comumente observadas nas plantas carnívoras foram selecionadas por distanciarem as 

flores das armadilhas, reduzindo as chances de estas capturarem os próprios polinizadores (Juniper et 
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al., 1989; Zamora, 1999). Tal hipótese, no entanto, tem encontrado cada vez menos suporte nas 

evidências de estudos recentes. 

Estudos com diferentes espécies de Drosera encontraram uma sobreposição muito baixa entre os 

insetos capturados e os visitantes florais, o que sugere que, ao menos neste gênero, tal conflito seria 

minimizado pela exploração de guildas diferentes de insetos como polinizadores e presas, como 

resultado de ofertas divergentes presentes em flores e em armadilhas (Murza et al., 2006; Anderson, 

2010). Segregação ainda mais evidente é aquela observada em Utricularia, Genlisea e Aldrovanda, 

cujas armadilhas ficam enterradas no solo ou dentro d`água, enquanto as flores são aéreas – mesmo 

assim, hastes longas são comuns nos dois primeiros gêneros. Desta forma, é mais provável que as 

pressões seletivas que levaram essas plantas a possuir longas hastes florais seriam as mesmas que 

atuaram sobre plantas não-carnívoras, isto é, estariam associadas à maior visibilidade das flores para 

os polinizadores (ao destacá-las da vegetação) ou a tornar a dispersão das sementes mais eficiente, 

ou ambas (Anderson, 2010). 

Embora a maioria das famílias de plantas carnívoras apresente uma diversidade atual 

bastante baixa, duas delas destacam-se pelo elevado número de espécies. São elas: Lentibulariaceae, 

com cerca de 330 espécies, ca. 220 só em Utricularia (Müller et al., 2006), e Droseraceae, com cerca 

de 200 espécies, quase todas em Drosera (Rivadavia et al., 2009; McPherson, 2010b). Enquanto 

Lentibulariaceae não está proximamente relacionada a nenhuma outra família com espécies 

carnívoras (mesmo a Byblidaceae e Plantaginaceae, também em Lamiales), Droseraceae está na base 

do chamado ‘clado carnívoro’ de Caryophyllales, composto pelas famílias (Droseraceae 

(Nepenthaceae (Drosophyllaceae (Ancistrocladaceae-Dioncophylaceae)))) (Meimberg et al., 2000; 

Cameron et al., 2002; Heubl et al., 2006; APG III, 2009).  

 Esse ‘clado carnívoro’ de Caryophyllales é um grupo extremamente interessante para o 

estudo da origem da carnivoria e da evolução dos mecanismos de captura. O grupo é proximamente 

relacionado a famílias como Plumbaginaceae e Tamaricaceae, que apresentam tricomas glandulares 

multicelulares secretores de mucilagem ou sal (Heubl et al., 2006). A partir destes tricomas 

(apêndices da epiderme), supostamente presentes no ancestral comum, há a evolução de emergências 

glandulares (expansões da folha, com tecidos epidérmicos, parenquimáticos e vasculares) presentes 

em Triphyophyllum (Dioncophyllaceae), Drosophyllum (Drosophyllaceae) e Drosera spp., sendo 

estas comumente referidas como tentáculos no último gênero devido à capacidade de movimentação 

(Darwin, 1875; Seine & Barthlott, 1993). Curiosamente, em Triphyophyllum e Drosophyllum as 

emergências estão presentes na superfície abaxial das folhas, as quais apresentam prefoliação 

abaxialmente circinada, ao passo que em Drosera estas estão presentes na superfície adaxial das 

folhas, que apresentam prefoliação adaxialmente circinada ou variações desta (Marburger, 1979; 

Juniper et al., 1989; Seine & Barthlott, 1993).  

Em Nepenthes L. (Nepenthaceae), houve o processo de epiascidiase das folhas, com o 

encerramento dos tricomas glandulares (glândulas digestivas) dentro de ascídios extremamente 

especializados, nos quais a secreção destes tricomas é acumulada.  Ao passo que em Dionaea Ellis e 
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Aldrovanda L. (Droseraceae) desenvolveram-se armadilhas de rápida movimentação, que aprisionam 

as presas em frações de segundo (ver abaixo).  

Curiosamente, o hábito carnívoro foi totalmente abandonado em Ancistrocladaceae e em 

dois dos três gêneros de Dioncophylaceae, permanecendo apenas no gênero monotípico 

Triphyophyllum, embora apenas durante uma breve fase da vida dessas plantas (Chase et al., 2009). 

Evento similar é observado em Drosera caduca Lowrie (da Austrália), a qual também apresenta 

folhas carnívoras apenas na fase juvenil (Lowrie, 1996). 

 

DROSERACEAE SALISB.: DIVERSIDADE, MORFOLOGIA E FILOGENIA 
 

Droseraceae é uma família de plantas carnívoras composta por três gêneros e 

aproximadamente 200 espécies, sendo Aldrovanda e Dionaea monotípicos, enquanto Drosera 

concentra a maioria das espécies.  

A família é caracterizada por ervas terrestres, raramente aquáticas (Aldrovanda), carentes da raiz 

primária no estágio adulto (a raiz primária degenera-se logo após a germinação e é substituída por 

raízes adventícias, exceto em Aldrovanda, que não apresenta raízes – Adlassnig et al. 2005); folhas 

simples e geralmente rosuladas, com prefoliação adaxialmente circinada ou “dobrada” (=geniculada 

– a lâmina dobrada sobre o pecíolo); lâmina foliar modificada em armadilha para a captura de 

animais (morfologia varia entre os gêneros - ver abaixo); flores solitárias ou agregadas em 

inflorescências do tipo cimeira (geralmente monocásio escorpioide), bissexuadas, actinomorfas, 

diclamídeas, heteroclamídeas; cálice (4)5-mero, gamossépalo, persistente (marcescente); corola (4)5-

mera, dialipétala, pétalas unguiculadas; androceu com estames em número igual ao das pétalas 

(triplostêmone em Dionaea), alternos às pétalas, anteras extrorsas, tetrasporangiadas, com deiscência 

longitudinal, pólen liberado em tétrades; gineceu 3-5 carpelar, sincárpico, ovário súpero, unilocular, 

com placentação parietal (basal em Dionaea) e óvulos numerosos; estiletes em número igual ao de 

carpelos, geralmente livres, inteiros ou bifurcados na base, raramente fusionados; fruto do tipo 

cápsula loculicida (cápsula indeiscente em Aldrovanda); sementes numerosas, endospermadas, com 

germinação fanerocotiledonar ou criptocotiledonar (Diels, 1906; Stevens, 2001 em diante; Watson & 

Dallwitz, 1992 e diante). 

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link foi originalmente descrito como Drosera lusitanica L. e 

por muito tempo incluído em Droseraceae devido à semelhança morfológica com Drosera (Diels, 

1906; Cronquist, 1981). Entretanto, estudos filogenéticos baseados em dados moleculares (Williams 

et al., 1994; Meimberg et al., 2000; Rivadavia et al., 2003) corroboraram a classificação desse 

gênero monotípico numa família à parte, Drosophyllaceae, o que é sustentado por caracteres 

morfológicos como a prefoliação abaxialmente circinada, emergências presentes na face abaxial da 

folha e com floema associado, placentação basal e tipo de pólen (Takahashi & Sohma, 1982; Juniper 

et al., 1989). 
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Aldrovanda vesiculosa L. (Fig. 1A–B) apresenta distribuição ampla, porém bastante fragmentada 

na África, Europa, Ásia e Oceania. Trata-se de uma erva aquática submersa livre, desprovida de 

raízes; as folhas são verticiladas (6-8 folhas por verticilo), com pecíolos dotados de aerênquima, que 

auxilia na flutuação e a lâmina transformada em armadilha para a captura de pequenos animais; as 

flores são solitárias e emergentes, pentâmeras, isostêmones, 5-carpelares, com cinco estiletes livres e 

indivisos e placentação parietal (Cameron et al., 2002; Coffey, 2012).  

Dionaea muscipula Ellis (Fig. 1C–D) ocorre apenas nos estados da Carolina do Norte e Carolina 

do Sul, no sudeste dos Estados Unidos (Juniper et al., 1989). São ervas terrestres, com folhas 

rosuladas, apresentando a base dilatada e subterrânea formando um pequeno bulbo; o ápice do 

pecíolo possui sua área ampliada, atuando como principal órgão fotossintetizante, enquanto a lâmina 

apresenta morfologia bastante similar àquela de Aldrovanda (Cameron et al., 2002; McPherson, 

2010a). As flores, com pétalas brancas, surgem no ápice de uma inflorescência umbeliforme e são 

pentâmeras, triplostêmones, e 5-carpelares, com os estiletes unidos e placentação basal (Cameron et 

al., 2002; Watson & Dallwitz, 2012).  

Dionaea e Aldrovanda provavelmente derivam de um ancestral com características similares 

àquelas observadas nas atuais Drosera. Todavia, nestes gêneros, as emergências deixaram de ser 

glandulares e aquelas presentes na margem da lâmina evoluíram para “cerdas” (reduzidas a tricomas 

unicelulares em Aldrovanda), para impedir a fuga das presas, ao passo que as do centro da lâmina 

evoluíram para “pelos sensitivos” ou “gatilhos” (trigger hairs), que, quando estimulados, disparam 

um potencial de ação gerado por íons de cálcio (Juniper et al., 1989). A mudança na acidez faz com 

que as células da nervura central mudem rapidamente de forma, como resultado da osmose, e a 

armadilha se fecha, aprisionando o animal em seu interior (Juniper et al., 1989; Chase et al., 2009; 

Gibson & Waller, 2009). Após a captura, a presa é digerida pela secreção de glândulas sésseis 

presentes no interior da armadilha e, finalizado o processo de digestão, resta apenas o exoesqueleto 

de quitina, quando a armadilha morre (Aldrovanda) ou volta a ser funcional (Dionaea) (Juniper et 

al., 1989).  
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FIGURA 1. Aldrovanda vesiculosa (A–B). A, hábito. B, flor. Dionaea muscipula (C–D). C, hábito. 
D, flor. (A, C–D por P.M. Gonella; B por Alex Kawazaki). 
 
 

Curiosamente, o clado Dionaea-Aldrovanda não apresenta forte sustentação nas filogenias 

moleculares, uma vez que Drosera regia Stephens (da África do Sul) tem aparecido em algumas 

árvores formando a tricotomia Dionaea-Aldrovanda-D. regia e tornando o gênero Drosera 

parafilético (Cameron et al., 2002; Rivadavia et al., 2003; Miranda, 2006). Embora Miranda (2006) 

corrobore a segregação de D. regia num gênero à parte – Freatulina, proposto por Chrtek & 

Slavikova (1996) – tal classificação é ainda bastante controvertida. Ainda assim, a origem comum de 

armadilhas tão especializadas e a relação entre os gêneros é indubitável (Cameron et al., 2002; 

Gibson & Waller, 2009). 

Drosera é um gênero cosmopolita, caracterizado pela presença de emergências glandulares 

vascularizadas e móveis (tentáculos) sobre a superfície adaxial da lâmina foliar. Tais emergências 

exsudam uma mucilagem com componentes para a atração (néctar), captura (compostos adesivos – 

polissacarídeos) e digestão (enzimas digestivas) de insetos (Juniper et al., 1989). Em resposta ao 

estímulo gerado pela movimentação da presa após sua captura, a produção de mucilagem é 

intensificada e os tentáculos próximos ao ponto onde a presa está se dobram em direção a ela 

(McPherson, 2010b). Além disso, em diversas espécies, a folha lentamente se dobra sobre a presa, a 
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fim de garantir a captura e aumentar a área de digestão (Darwin, 1875; Juniper et al., 1989). A presa 

morre afogada na mucilagem e o processo digestivo inicia-se com a liberação de ácido fórmico e, em 

seguida, de enzimas digestivas, já sendo identificada em Drosera secreção e atividade de proteases, 

fosfatases, peroxidases, nucleases, carboidrases, amilases e até mesmo de quitinase (Juniper et al., 

1989; Matušíková et al., 2005; Król et al., 2012). Ao fim do processo digestivo, que dura alguns 

dias, resta apenas o exoesqueleto de quitina.  

Estimativas mais recentes apontam que Drosera contém cerca de 200 espécies reconhecidas, a 

maioria concentrada na região tropical, sendo que mais de 100 espécies são endêmicas da Austrália, 

em especial da região sudoeste deste país, principal centro de diversidade do gênero (Gibson & 

Waller, 2009; McPherson, 2010b). Outros centros de diversidade são a África, com cerca de 30 

espécies, concentradas principalmente na região do Cabo (África do Sul), e as Américas, com cerca 

de 45 espécies, 30 delas ocorrendo no Brasil (ver Anexo II para espécies ocorrentes no Brasil) – 

comparativamente, a Europa tem apenas 3 espécies, nenhuma delas endêmica do continente 

(McPherson, 2010b). O gênero também está presente em diversas ilhas continentais (como Japão, 

Madagascar, Nova Zelândia e Nova Caledônia) e oceânicas (como Hawaii), estando ausente do 

continente Antártico e de grandes desertos (Juniper et al., 1989).  

A primeira filogenia molecular do gênero foi apresentada por Williams et al. (1994), baseada 

no marcador plastidial rbcL. Apesar do pequeno número de espécies amostradas (12 spp.), foi 

possível reconhecer três linhagens dentro do gênero – uma basal, composta por D. regia, e duas mais 

derivadas, uma composta por espécies australianas (incluindo D. binata Labill., D. petiolaris R.Br. e 

as chamadas Drosera “pigmeias” e “tuberosas”) e a outra composta, principalmente, por espécies 

americanas e africanas. 

Quase uma década depois, Rivadavia et al. (2003) apresentaram aquela que é a filogenia 

mais abrangente já publicada para o gênero (sumarizada na Figura 2), e que foi revista em um artigo 

recente, porém com poucas alterações (Rivadavia et al., 2012). Rivadavia et al. (2003) realizaram 

duas análises, uma com 59 terminais de Drosera utilizando o marcador plastidial rbcL e uma 

segunda, com a região 18S do DNA ribossômico e apenas 8 terminais de Drosera, para tentar 

compreender a relação filogenética entre os gêneros de Droseraceae.  

Com base na topologia encontrada para o marcador rbcL, Rivadavia et al. (2003) sugeriram 

que Drosera teve sua origem no sul da África ou na Austrália, onde se encontram as espécies mais 

basais, atualmente. O gênero, então, dividiu-se em duas linhagens principais – uma delas 

diversificou-se na Austrália (clado D. pygmaea-D. peltata – Fig. 2), enquanto a outra colonizou a 

América do Sul a partir de ancestrais australianos. Essa segunda linhagem diversificou-se no 

subcontinente sul-americano, de onde dispersou para o hemisfério norte e a África, onde sofreu 

novas diversificações. Ainda segundo Rivadavia et al. (2003), a colonização da América do Sul teria 

ocorrido mais de uma vez. 

Como apontado por Ellison & Gotelli (2009), embora uma vicariância Gondwânica possa ser 

inferida dessa análise, essa hipótese não apresenta suporte, uma vez que a diversificação do gênero é 
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muito mais recente (Rivadavia et al., 2003). A colonização por dispersão a longa distância parece ser 

a melhor hipótese para explicar o padrão de distribuição do gênero e se configura bastante plausível, 

uma vez que as minúsculas sementes podem ser facilmente carregadas pelo vento ou aderidas às 

penas e pernas de aves migratórias (Juniper et al., 1989).   

Quanto às espécies brasileiras, a filogenia de Rivadavia et al. (2003) mostra  D. sessilifolia 

A.St.-Hil. na base da linhagem não-australiana, junto de D. burmannii Vahl, espécie ocorrente na 

Austrália e sudeste asiático. Drosera brevifolia Pursh., D. hirtella A.St.-Hil. e D. capillaris Poir. 

aparecem num clado composto por espécies majoritariamente neotropicais, e com número 

cromossômico 2n=20, enquanto D. graminifolia A.St.-Hil., D. chrysolepis Taub., D. ascendens 

A.St.-Hil., D. villosa A.St.-Hil., D. tomentosa A.St.-Hil., D. graomogolensis T.Silva, D. montana 

A.St.-Hil. e D. schwackei (Diels) Rivadavia aparecem formando um clado tetraplóide (2n=40), 

centrado na Cadeia do Espinhaço, e aqui referido como clado “tetraploide-brasileiro”. Tal clado é 

grupo-irmão de um clado composto por espécies africanas, também tetraploides ou poliplóides 

(Rivadavia et al., 2003; Fig. 2).  

Embora o marcador rbcL tenha sido útil no reconhecimento das principais linhagens em 

Drosera, a resolução dentro dessas linhagens é muito baixa e a necessidade de novos estudos para a 

melhor compreensão das relações entre as espécies e dos padrões biogeográficos é bastante clara 

(Ellison & Gotelli, 2009). 
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FIGURA 2. Filogenia de Droseraceae com base em sequências do gene rbcL, adaptado de Rivadavia 
et al. (2003). Alguns táxons foram suprimidos para facilitar visualização. Área de ocorrência entre 
parênteses após o nome (Af – África Subsaariana; As – Ásia; Aus – Austrália; Eu – Europa; NAm – 
América do Norte; NZ – Nova Zelândia; SAf – África do Sul; SAm – América do Sul); táxons 
ocorrentes no Brasil realçados. 
 
 

CLASSIFICAÇÃO INFRAGENÉRICA DE DROSERA 
 

De Candolle (1824) foi o primeiro autor a propor uma classificação infragenérica para o gênero, 

segregando em duas seções com base na morfologia dos estiletes: Drosera sect.. Rorella DC., com 

estiletes inteiros ou bi- a tri-partidos; e D. sect. Ergaleium DC. com estiletes multipartidos. Planchon 

(1848) segregou o gênero em treze seções, baseado na morfologia geral das plantas e na dos estiletes. 

Diels (1906), na sua monografia de Drosera, reconheceu 84 espécies e dividiu-as em doze seções 
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agrupadas em três subgêneros: D. subgen. Ergaleium (DC.) Diels, caracterizado pelos estiletes 

multipartidos, pela ausência de estípulas e presença de tubérculos caulinares; D. subgen. 

Ptycnostigma (Planch.) Diels, caracterizado pelos estiletes bipartidos, pela ausência de estípulas e 

presença de raízes espessadas; e D. subgen. Rorella (DC.) Diels, com estiletes indivisos a bipartidos, 

presença de estípulas e ausência de tubérculos ou raízes espessadas. DeBuhr (1977) propôs uma 

reclassificação de Drosera subgen. Ergaleium, que passou a ter três seções separadas com base no 

hábito, morfologia das folhas e anatomia do caule.  

Quase noventa anos após a revisão de Diels (1906), ao longo dos quais cerca de 50 novas 

espécies foram publicadas, Seine & Barthlott (1994) propuseram uma nova classificação 

infragenérica. Com base na morfologia geral, em especial na presença ou ausência de órgãos de 

armazenamento (e.g. tubérculos ou raízes espessadas), folhas modificadas em propágulos para 

reprodução assexuada (gemas ou gêmulas) e estípulas, na divisão dos estiletes e nas novidades 

trazidas pela palinologia (Takahashi & Sohma, 1982), morfologia dos tricomas (Seine & Barthlott, 

1993) e número cromossômico (Kondo, 1976), o gênero foi segregado em três subgêneros: D. 

subgen. Drosera (=D. subgen. Rorella), dividido em oito seções; D. subgen. Ergaleium, dividido em 

três seções (as mesmas de DeBuhr, 1977); e o monotípico D. subgen. Regiae Seine & Barthlott, para 

comportar a então recém-descrita D. regia, que difere das demais espécies, principalmente, pelo 

pólen operculado.  

A última classificação infragenérica proposta até o momento é aquela apresentada por Schlauer 

(1996), que manteve a classificação de DeBuhr (1977) para D. subgen. Ergaleium, mas elevou várias 

das seções de D. subgen. Drosera ao nível de subgênero, segregando Drosera em 11 subgêneros, dos 

quais apenas três contém mais de uma seção: D. subgen. Drosera, D. subgen. Bryastrum (Planch.) 

Schlauer e D. subgen. Ergaleium, com cinco, duas e três seções, respectivamente.  

Nenhuma destas classificações apresentou-se congruente com os resultados da análise 

filogenética de Rivadavia et al. (2003). As três seções propostas por DeBuhr (1977) para D. subgen. 

Ergaleium mostraram-se polifiléticas, assim como D. sect. Drosera  sensu Seine & Barthlott (1994) 

e Schlauer (1996). Uma nova revisão da classificação infragenérica de Drosera é claramente 

necessária. 

 

HISTÓRICO DO GÊNERO DROSERA NO BRASIL 
 

 O primeiro pesquisador a estudar as espécies de Drosera no Brasil foi o naturalista francês 

Auguste de Saint-Hilaire (1824a; b), que publicou treze táxons, sendo onze espécies e duas 

variedades (Tabela 1). Eichler (1872) foi o primeiro a sugerir alterações e, na Flora Brasiliensis, 

propôs a redução de D. tomentosa var. glabrata A.St.-Hil. e D. hirtella var. lutescens A.St.-Hil. a 

sinônimos de D. tomentosa e D. hirtella, respectivamente, e descreveu quatro novas variedades, D. 

graminifolia var. major Eichl., D. villosa var. latifolia Eichl., D. communis var. pauciflora Eichl. e 

D. intermedia Hayne var. tenuis Eichl. 
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Diels (1906), na revisão mundial do gênero, incluiu D. chrysolepis entre as espécies 

ocorrentes no Brasil e reduziu D. tomentosa e D. hirtella a variedades de D. montana. Propôs, 

também, a sinonimização de D. ascendens, D. marítima A.St.-Hil., D. parvifolia A.St.-Hil. e D. 

spiralis A.St.-Hil. em D. villosa, D. brevifolia, D. montana e D. graminifolia, respectivamente. 

Drosera graminifolia var. major e D. villosa var. latifolia foram consideradas sinônimos das 

respectivas espécies, e D. communis var. pauciflora, sinônimo de D. montana. Diels (1906) também 

descreveu quatro novas variedades, D. capillaris var. brasiliensis Diels, D. montana var. roraimae 

Diels, D. montana var. schwackei Diels e, posteriormente, D. montana var. robusta Diels (Diels, 

1914).  

 Em meados do século XX, Maguire & Laudon (1957) elevaram D. montana var. roraimae 

ao status de espécie, D. roraimae (Diels) Maguire & Laudon, com D. montana var. robusta em sua 

sinonímia. Santos (1980), na Flora Ilustrada Catarinense, propôs D. communis var. pauciflora como 

sinônimo de D. communis. Santos (1986), com base em plantas coletadas em Mato Grosso, 

descreveu uma nova espécie, D. pumilla E.Santos. Depois, ao revisar o complexo D. montana, 

Santos (1989) propôs o restabelecimento de D. hirtella var. hirtella, D. hirtella var. lutescens e D. 

tomentosa como táxons distintos, mantendo D. tomentosa var. glabrata na sinonímia de D. 

tomentosa. Curiosamente, porém, o trabalho não faz menção a D. montana var. schwackei. 

 Silva (1994) fez o levantamento das espécies ocorrentes no Brasil e registrou a ocorrência de 

mais duas espécies em território nacional: D. intermedia Hayne e D. cayenennensis Sagot ex Diels. 

Propôs D. capillaris var. brasiliensis e D. pumilla como sinônimos de D. capillaris e D. montana, 

respectivamente, e, alegando que as diferenças levantadas por Santos (1989) não eram suficientes 

para o reconhecimento dos táxons ao nível de espécie, manteve a proposta de Diels (1906), aceitando 

D. montana var. hirtella e D. montana var. tomentosa. O mesmo trabalho ignora a proposta de 

Maguire & Laudon (1957), aceitando D. montana var. roraimae. No entanto, com a publicação 

ampla dos resultados três anos depois, Silva & Giulietti (1997) aceitaram D. roraimae como táxon 

válido e também registraram a ocorrência de mais uma espécie para o Brasil, D. graomogolensis 

T.Silva, publicada no mesmo ano por Silva (1997). Afora estas questões, as alterações propostas por 

Diels (1906) foram mantidas naquele trabalho. 
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TABELA 1. Espécies de Drosera do Brasil segundo autores selecionados; táxons aceitos no estudo 
em questão realçados em negrito; símbolo de igual (=) antecedendo um nome indica a qual táxon o 
mesmo é considerado um sinônimo no estudo em questão. 

Saint-Hilaire 
(1824a; 1824b) Eichler (1872) Diels (1906; 1914) Correa & Silva 

(2005) 
D. ascendens  D. ascendens  =D. villosa =D. villosa 
     D. biflora 
  D. brevifolia D. brevifolia 

   
D. capillaris var. 
brasiliensis  =D. intermedia 

     D. cayennensis  
   D. chrysolepis D. chrysolepis 
D. communis D. communis D. communis D. communis 

 
D. communis var. 
pauciflora =D. montana =D. montana 

    D. graomogolensis  
D. graminifolia D. graminifolia D. graminifolia D. graminifolia 

  D. graminifolia var. 
major =D. graminifolia =D. graminifolia  

D. hirtella  D. hirtella  =D. montana var. 
hirtella =D. montana  

D. hirtella var. 
lutescens  =D. hirtella 

=D. montana var. 
hirtella =D. montana 

     D. hirticalyx 

 D. intermedia =D. capillaris var. 
brasiliensis =D. intermedia 

 D. intermedia var. 
americana 

=D. capillaris var. 
brasiliensis =D. intermedia 

 D. intermedia var. 
tenuis (taxon dúbio) (táxon dúbio) 

     D. intermedia 
D. maritima  D. maritima =D. brevifolia D. brevifolia  
D. montana D. montana D. montana D. montana 
  D. montana var. hirtella =D. montana 

    D. montana var. 
robusta =D. roraimae 

    D. montana var. 
roraimae =D. roraimae 

    D. montana var. 
schwackei  =D. montana 

  D. montana var. 
tomentosa =D. montana 

D. parvifolia  D. parvifolia =D. montana D. montana 
   D. roraimae 
D. sessilifolia D. sessilifolia D. sessilifolia D. sessilifolia 
  D. sessilifolia var. β =D. sessilifolia =D. sessilifolia 
  D. sessilifolia var. γ =D. sessilifolia =D. sessilifolia 
D. spiralis D. spiralis =D. graminifolia  =D. graminifolia  

D. tomentosa  D. tomentosa 
=D. montana var. 
tomentosa =D. montana 

D. tomentosa var. 
glabrata =D. tomentosa 

=D. montana var. 
tomentosa =D. montana 

D. villosa D. villosa D. villosa D. villosa 
  D. villosa var. latifolia =D. villosa =D. villosa  
11 spp./13 táxons  12 spp./19 táxons 8 spp./ 13 táxons  14 spp./14 táxons 
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 A filogenia de Rivadavia et al. (2003) (Fig. 2) trouxe novas informações para a classificação 

das espécies brasileiras. Nesta análise, D. hirtella aparece num clado basal junto a D. capillaris, D. 

brevifolia e outras espécies com número cromossômico 2n=20, enquanto D. montana, D. tomentosa 

e D. montana var. schwackei são proximamente relacionadas entre si e a outras espécies brasileiras 

com 2n=40 sem, no entanto, emergem como um clado. Segundo Rivadavia et al. (2003), tal 

resultado sugere que esses táxons deveriam ser tratados como espécies diferentes, segundo a 

classificação original de Saint-Hilaire (1824a).   
No mesmo ano em que foi publicada a filogenia, Rivadavia (2003) descreveu quatro novas 

espécies para o Brasil, D. camporupestris Rivadavia, D. grantsaui Rivadavia, D. tentaculata 

Rivadavia e D. viridis Rivadavia e, dois anos depois, Rivadavia (2005) publicou os números 

cromossômicos destas e de outras espécies, sendo as três primeiras 2n=40, o que as aproxima do 

clado tetraplóide e a última, 2n=20, estaria mais relacionada ao grupo basal diplóide. Rivadavia 

(2005) também sugere D. pumilla como sinônimo de D. cayennensis.  

No levantamento para o Projeto Flora Neotropica, Correa & Silva (2005) registram duas 

novas ocorrências para o Brasil: D. biflora Willd. ex Roem. & Schult. e D. hirticalyx R. Duno & 

Culham. Embora represente a principal referência para a taxonomia do gênero nos neotrópicos, tal 

trabalho foi severamente criticado pela omissão dos trabalhos de Rivadavia et al. (2003) e Rivadavia 

(2003, 2005), além da ocorrência de erros graves em figuras, geografia, citações, traduções e 

ortografia (Darnowski 2006, Cheek 2008, Rivadavia 2006, 2008). 

Além disso, o trabalho de Correa & Silva (2005) é marcado pela controvertida proposta de 

sinonimização de D. hirtella, D. hirtella var. lutescens, D. parvifolia, D. tomentosa, D. tomentosa 

var. glabrata, D. communis var. pauciflora, D. montana var. hirtella, D. montana var. schwackei, D. 

montana var. tomentosa e D. pumilla em D. montana, sem variedades, sustentado no argumento de 

que existe grande variação na distribuição dos tipos de tricomas nas hastes florais dessas plantas.  

 Miranda (2006) apresentou uma nova filogenia de Drosera, baseada nas sequências dos 

marcadores matK (plastidial) e ITS (nuclear) e na morfologia, incluindo, além das espécies utilizadas 

por Rivadavia et al. (2003), também as espécies publicadas por Rivadavia (2003) e D. communis, D. 

cayennensis e D. pumilla. Apesar de estes marcadores apresentarem maior resolução que o rbcL 

dentro dos grupos sul-americano e africano, vários ramos apresentam baixo suporte e diversas 

espécies apareceram em posições bastante controversas, como é o caso de D. hirtella (2n=20), que 

nesta análise aparece como grupo-irmão de D. graminifolia (2n=40).  

Silva (2007), na Flora da Bahia, considera D. tentaculata e D. grantsaui como sinônimos de 

D. montana e D. communis, respectivamente. 

Nos últimos anos, novas espécies e combinações foram publicadas: Fleishmann et al. (2007) 

publicaram uma nova espécie restrita à região fronteiriça entre Guiana, Venezuela e Brasil, D. 

solaris A. Fleischm., Wistuba & S. McPherson, até o momento coletada apenas na Guiana, mas, 

segundo os autores, possivelmente ocorrendo no Brasil; Rivadavia (2008), baseado em dados 

moleculares, morfológicos e ecológicos, propôs a nova combinação Drosera schwackei (Diels) 
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Rivadavia; Rivadavia et al. (2009) publicaram uma nova espécie, D. amazonica Rivadavia, A. 

Fleischm. & Vicent., encontrada em regiões de savana em meio à Floresta Amazônica nos estados do 

Amazonas e de Roraima; Rivadavia & Gonella (2011) publicaram uma nova espécie endêmica da 

Serra do Cipó (MG), D. quartzicola Rivadavia & Gonella (Apêndice II). Apesar disso, a Lista Online 

da Flora do Brasil (Silva, 2012) registra apenas 14 espécies para o país, as mesmas apresentadas por 

Correa & Silva (2005). 

  Levantamentos estaduais foram realizados para os estados da Bahia (Silva, 2007), Goiás e 

Tocantins (Silva, 1995), Pernambuco (Andrade-Lima & Lima, 1968), Rio de Janeiro (Santos, 1968), 

Santa Catarina (Santos, 1980) e São Paulo (Silva, 2002a). Levantamentos para estudos florísticos de 

áreas de conservação ou de grande interesse botânico foram realizados no estado de São Paulo para a 

Ilha do Cardoso (Silva, 1996). Em Minas Gerais, foram realizados levantamentos para as regiões de 

Grão Mogol (Silva, 2002b), Serra do Cipó (Silva, 1999), Serra de São José (da Silva, 2009) e Serra 

do Ibitipoca (Ferrero & Mello-Silva, 2011). 

 
GRUPO  DE ESTUDO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 

Como se pode observar, a taxonomia de Drosera no Brasil é marcada pelo excessivo peso 

taxonômico de um ou poucos caracteres, o que resultou na criação de táxons claramente artificiais 

(e.g. Diels, 1906; Silva & Giulietti, 1997; Correa & Silva, 2005; Silva, 2007) tornando evidente a 

necessidade de novos estudos para se compreender a real diversidade do gênero no Brasil.  

Nesse contexto, o clado tetraploide-brasileiro foi escolhido como alvo deste trabalho por 

conter espécies quase exclusivamente brasileiras, cuja identidade é controvertida nos trabalhos mais 

recentes e, por essa razão, carecem de estudos detalhados a fim de esclarecer seus limites. O grupo 

emergiu na filogenia de Rivadavia et al. (2003) e seus membros diferem das demais espécies 

ocorrentes no Brasil, além do número cromossômico 2n=40 (vs. 2n=20), pela prefoliação circinada 

(vs. geniculada-involuta ou inteira-involuta), pelas folhas variando entre oblongas, obovadas, 

lanceoladas e lineares (vs. geralmente espatuladas) e pela haste floral geralmente ereta na base (vs. 

geralmente curva na base). É composto por D. ascendens, D. camporupestris, D. chrysolepis, D. 

graminifolia, D. grantsaui, D. graomogolensis, D. montana, D. quartzicola, D. schwackei, D. 

tentaculata, D. tomentosa e D. villosa (Rivadavia et al., 2003; Rivadavia 2005, 2008; Rivadavia & 

Gonella 2011). Dentro desse grupo, três complexos morfológicos destacam-se pela carência de 

atenção dada nos trabalhos que se seguiram ao de Diels (1906), envolvendo D. graminifolia s.l., D. 

montana s.l. e D. villosa s.l. (incluindo D. graomogolensis), os quais são tratados em detalhes nos 

Capítulos 1, 2 e 3, respectivamente. Drosera quartzicola, descrita por Rivadavia & Gonella (2011) é 

apresentada no Anexo I. As demais espécies são tratadas na seção Tratamento Taxonômico, 

incluindo D. camporupestris, D. chrysolepis, D. grantsaui e D. schwackei. Por fim, uma chave para 

as espécies de Drosera ocorrentes no Brasil é apresentada na seção Taxonomia e a lista com essas 

espécies encontra-se no Anexo II desta dissertação.  
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A taxonomia de espécies brasileiras de Drosera tem um histórico marcado pela redução no 

número de táxons aceitos por meio de sinonimizações. A exemplo, dos 13 táxons descritos por Saint-

Hilaire (1824a, b), apenas cinco são listados como aceitos na Lista da Flora do Brasil (Silva, 2012). 

Tendo como base esse contexto histórico, as decisões taxonômicas apresentadas no presente trabalho 

poderiam ser interpretadas como splitter, ao restabelecer diversos táxons e propor novas espécies. 

Contudo, tal opinião não é arbitrária, mas sim formada com base na análise de um vultuoso número 

de exsicatas, além do estudo de todas as espécies aqui tratadas em campo, fontes de evidência que 

apontaram para uma clara subestimação da diversidade do gênero no Brasil. É certo, no entanto, que 

como em qualquer trabalho taxonômico, tais decisões não podem ser interpretadas como definitivas, 

uma vez que novas pesquisas podem e devem trazer evidências que levem à sua reavaliação.  

Das 17 espécies aqui reconhecidas como pertencendo ao clado tetraploide-brasileiro, D. 

montana é, sem dúvida, a espécie com histórico mais complicado. O complexo é aqui recircunscrito 

e passa a conter quatro espécies proximamente relacionadas. A exclusão de D. hirtella deste 

complexo é sustentada pela morfologia e filogenia (Rivadavia et al., 2003); no entanto, tal espécie 

ainda carece de uma revisão detalhada e estudos populacionais, incluindo suas duas variedades e 

demais morfotipos do Brasil Central. 

Drosera graminifolia é a espécie com a taxonomia mais negligenciada dentre as espécies 

estudadas, uma vez que, após a inclusão de D. spiralis em sua sinonímia por Diels (1906), nenhum 

outro estudo atentou para sua classificação. A morfologia única das folhas dessas duas espécies 

talvez explique o porquê dessa negligência, ao ofuscar caracteres que, em espécies com uma 

morfologia mais comum no gênero, seriam imediatamente reconhecidas e usadas para sustentar sua 

separação. 

Drosera villosa s.l. foi o grupo de espécies que apresentou o maior número de novidades 

taxonômicas: duas novas espécies são aqui descritas e uma variedade é elevada ao status de espécie. 

A redescoberta de D. ascendens após quase 200 anos é um dos pontos altos deste trabalho e resultou 

na elevação de D. villosa var. latifolia ao status de espécie, D. latifolia, táxon que, por muito tempo, 

foi confundido com D. ascendens típica.  

A necessidade de novos estudos filogenéticos e populacionais envolvendo as espécies 

amplamente distribuídas e morfologicamente variáveis, D. montana, D. latifolia e D. tomentosa, é 

claramente necessária para um melhor entendimento de suas relações e para uma eventual 

classificação infraespecífica de seus morfotipos.  

A categorização do status de conservação das espécies do clado tetraploide-brasileiro segundo 

os  critérios da IUCN (2001), revelou um cenário bastante preocupante: cinco das 17 espécies 

apresentam algum grau de ameaça, sendo que, destas, duas apresentavam uma circunscrição mais 

ampla que englobava táxons não-ameaçados, e outras duas eram tratadas sob sinonímia de espécies 

amplamente distribuídas, fatores que impediam o reconhecimento do seu grau de ameaça. Além 
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disso, apesar do esforço para determinar o estado de ameaça das espécies, a partir de viagens de 

campo e estudo de material herborizado, não foi possível levantar dados suficientes para a 

categorização do status de conservação de duas delas: a recém-redescoberta, D. ascendens, e a 

recém-descoberta D. chimaera sp. nov. Novos estudos devem ser realizados para se determinar com 

maior precisão a distribuição geográfica e os tamanhos populacionais destas duas espécies.  

Drosera compreende, atualmente, cerca de 200 espécies reconhecidas (McPherson, 2010b). Tal 

número é mais do que o dobro de espécies reconhecidas no último tratamento para todo o gênero, 

realizado por Diels (1906), o que torna evidente a necessidade de um novo tratamento genérico. 

Além disso, a necessidade de novos estudos para a melhor compreensão das relações entre as 

espécies, como base para uma nova classificação infragenérica consistente e compreensão dos 

padrões biogeográficos é bastante clara, como já evidenciado por Ellison & Gotelli (2009).  
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