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Resumo 

 

A Amazônia inclui uma grande proporção da biodiversidade encontrada atualmente na 

Terra. Apesar disso, nosso conhecimento sobre a biodiversidade Amazônica ainda é 

limitado, dificultando nosso entendimento dos padrões de diversidade nesta região. 

Entender os processos que levaram à diversidade encontrada na Amazônia representa 

um grande desafio para a biologia evolutiva. Este estudo foca em Pachyptera 

(Bignonieae, Bignoniaceae), um pequeno gênero de lianas neotropicais, centrado na 

Amazônia. Pachyptera tem uma história taxonômica complicada, incluindo problemas 

na circunscrição genérica e específica. Este estudo visa: (i) reconstruir o parentesco 

filogenético entre espécies do gênero, (ii) produzir uma revisão taxonômica, incluindo 

nova circunscrição genérica e específica, (iii) entender a história biogeográfica do grupo 

e, (iv) desenvolver marcadores microssatélites (SSRs) para futuros estudos 

filogeográficos. Em primeiro lugar, reconstruímos a filogenia do gênero usando uma 

ampla amostragem de taxa e uma combinação de marcadores de cpDNA (ndhF and 

rpl32-trnL) e nDNA (PepC). Em segundo lugar, analisamos a filogenia de Pachyptera 

utilizando análises de coalescência (GMYC e *BEAST) e morfologia para esclarecer 

limites específicos dentro do complexo P. kerere. Em terceiro lugar, produzimos uma 

filogenia datada de Pachyptera, a qual foi utilizada como base para reconstruir a história 

biogeográfica do gênero utilizando BSSVS e RASP. Por fim, desenvolvemos SSRs 

utilizando sequenciamento de próxima geração, os quais serão utilizados para guiar 

estudos filogeográficos futuros com o grupo. Nosso estudo indica que P. ventricosa é 

mais proximamente relacionada à Mansoa do que Pachyptera, levando ao 

reestabelecimento de M. ventricosa. Além disso, nossos estudos moleculares e 

morfológicos sustentam o reconhecimento de P. kerere var. incarnata como uma 

espécie separada e a descrição de uma espécie nova (P. linearis). Desta forma, 

reconhecemos um gênero com cinco espécies: (i) P. aromatica, (ii) P. erythraea, (iii) P. 

incarnata, (iv) P. kerere, e (v) P. linearis. Estas espécies são tratadas em uma revisão 

taxonômica do gênero. As análises biogeográficas indicam que Pachyptera surgiu 

durante o Eoceno Tardio, e diversificou durante o Mioceno, um período de intensas 

perturbações provocadas na América do Sul (i.e., soerguimento dos Andes, eventos de 

incursões marinhas, e formação de sistemas florestais secos e úmidos). Vinte-e-um 
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SSRs foram desenvolvidos para Pachptera e servirão como base para estudos 

filogeográficos futuros com este grupo. Esta dissertação faz parte de um projeto multi-

disciplinar que visa compreender a evolução da biota amazônica e seu ambiente 

(FAPESP 2012/50260-6). 

Palavras chaves: biogeografia neotropical, delimitação de espécies, flora Amazônica, 

microssatélites, Pachyptera kerere, sequenciamento de próxima geração. 
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Abstract 

 

The Amazon houses a large proportion of the overall biodiversity currently available on 

Earth. Despite that, our knowledge of Amazonian biodiversity is still limited, 

complicating our understanding of diversity patterns within this region. Understanding 

the drivers of Amazonian biodiversity represents a major challenge in evolutionary 

biology. This study focuses on Pachyptera (Bignonieae, Bignoniaceae), a small genus of 

neotropical lianas centered in the Amazon. Pachyptera has a complicated taxonomic 

history, including problematic generic and species circumscriptions. This study aims to: 

(i) reconstruct phylogenetic relationships among species of the genus (ii) produce a 

taxonomic revision, including clear generic and species circumscriptions, (iii) 

understand the biogeographic history of the group, and (iv) develop microsatellite 

markers (SSRs) for future phylogeographic and population genetic studies. First, we 

inferred phylogenetic relationships within a broad sampling of taxa and a combination 

of cpDNA (ndhF and rpl32-trnL) and nuclear (PepC) markers. Second, we analyzed the 

phylogeny of Pachyptera using coalescent approaches (GMYC and *BEAST) and 

morphology to clarify species limits within the P. kerere species complex. Third, we 

produced a time-calibrated phylogeny of Pachyptera that was used as basis to 

reconstruct the biogeographical history of the genus using BSSVS and RASP. Lastly, 

we developed SSRs using next-generation sequencing (NGS) that will be used to guide 

future phylogeographic studies within this group. Our study indicates that P. ventricosa 

is more closely related to Mansoa than Pachyptera, leading to the reestablishment of 

Mansoa vetricosa. Furthermore, our molecular and morphological analyses support the 

recognition of P. kerere var. incarnata as a separate species, and the description of a 

new taxon (P. linearis). As such, we here recognize a genus with five species: (i) P. 

aromatica, (ii) P. erythraea, (iii) P. incarnata, (iv) P. kerere, and (v) P. linearis. These 

species are treated in a taxonomic revision of Pachyptera. The biogeographical analyses 

indicate that Pachyptera originated during the Late Eocene, and diversified during the 

Miocene, a time of intense perturbations in South America (e.g., uplift of the Andes, 

marine incursions, and formation of dry and wetland systems). Twenty-one SSRs were 

developed for P. kerere and will serve as basis for future phylogeographic studies. This 
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dissertation is part of a multidisciplinary project that aims to understand the evolution of 

the Amazonian biota and its environment (FAPESP 2012/50260-6). 

Key words: Amazonian flora, microssatélites, neotropical biogeography, next-

generation sequencing, Pachyptera kerere, species delimitation. 
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Introdução Geral 

 

A Biota Amazônica 

A floresta amazônica retém ca. de 9,5% da diversidade de espécies global 

(Lewinsohn & Prado, 2005). Este bioma abriga uma ampla gama de grupos 

taxonômicos que contribuem de forma muito significativa com bens e serviços para a 

humanidade (Hendry et al., 2010). Por exemplo, estas espécies são de suma importância 

para a regulação das condições climáticas, produção de oxigênio e sequestro de carbono 

(Malhi et al., 2008), bem como prestam importantes serviços culturais e estéticos 

(Sponsel, 1995). Além disso, espécies Amazônicas são geradoras de matéria-prima para 

a indústria farmacêutica e alimentícia (Fearnside, 1999). Entender quais foram os 

processos evolutivos que deram origem à atual diversidade biológica encontrada na 

Amazônia representa um grande desafio para a biologia evolutiva (e.g., Gentry, 1982; 

Moritz et al., 2000; Hoorn et al., 2010). Diversas hipóteses foram propostas para 

explicar essa expressiva diversidade, várias das quais estão associadas ao isolamento de 

populações causadas por: (i) barreiras fluviais, (ii) refúgios florestais, (iii) incursões 

marinhas e/ou (iv) mudanças geológicas. 

A teoria de barreiras fluviais foi a primeira hipótese desenvolvida para explicar a 

origem da biodiversidade amazônica (Wallace, 1852). Esta hipótese foi proposta com 

base na observação de que diferentes espécies de primatas apresentam distribuição 

restrita a certas margens dos rios Solimões, Negro e Amazonas, sugerindo que 

populações ancestrais teriam se fragmentado em subpopulações devido a formação dos 

rios e subsequente fragmentação da floresta (1997; Leite & Rogers, 2013). A 

interrupção do fluxo gênico entre populações ocorrentes nas diferentes margens do rio 

teria levado à diferenciação entre populações isoladas e posterior especiação (Leite & 

Rogers, 2013). Inicialmente, Wallace (1852) ressaltou a efetividade das barreiras para 

primatas, aves e insetos. Evidências adicionais foram obtidas para o modelo de alopatria 

associado à formação do Rio Amazonas em primatas (Silva & Oren, 1996), aves (Ribas 

et al., 2011), e borboletas (Hall & Harvey, 2002). Além disso, o modelo também 

mostrou-se aplicável a pequenos mamíferos (Patton et al., 2000), anfíbios e répteis 

(Ron, 2000; Funk et al., 2007). Apenas dois estudos até o momento buscaram avaliar o 

impacto dos rios como barreira para o fluxo gênico de plantas (Collevati, 2009; 
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Nazareno et al., 2017). Estes estudos indicaram que a eficácia dos rios como barreiras 

para plantas depende da largura do rio separando populações e de características das 

espécies.  

Uma hipótese alternativa à de barreiras fluviais foi postulada por Haffer (1969), 

que propôs um modelo baseando-se na sobreposição de endemismos de espécies de 

aves. Para Haffer (1969) as barreiras fluviais não constituíam impedimento para o fluxo 

gênico entre aves, uma vez que as aves seriam capazes de atravessar para a outra 

margem do rio. Haffer (1969) postulou que refúgios teriam originado como resultado às 

mudanças climáticas decorrentes do máximo glacial do Quaternário, os quais teriam 

levado à fragmentação da floresta amazônica e formação de refúgios de floresta, onde 

mais tarde se concentraria uma alta diversidade de espécies. Os refúgios hipotéticos 

localizavam-se especialmente nas áreas de encosta em porções periféricas da Amazônia 

(Brown, 1987) e estariam isolados por uma matriz de savanas e cerrados. Neste 

contexto, os fragmentos de floresta atuariam como barreiras contra a dispersão de 

plantas e animais florestais, levando a especiação alopátrica. Contudo, as oscilações 

climáticas durante os períodos interglaciais úmidos teriam levado a expansão dos 

fragmentos florestais, os quais atuariam como ―zonas de sutura‖ entre fragmentos, 

permitindo o fluxo migratório entre diferentes populações. Neste contexto, populações 

que tivessem sofrido especiação completa poderiam apresentar sobreposição geográfica 

enquanto populações que ainda estivessem em processo de especiação poderiam sofrer 

exclusão geográfica ou hibridização (Haffer, 1969, 1979). 

No entanto, evidências paleobotânicas sugerem que a vegetação amazônica não 

sofreu nenhum tipo de fragmentação durante o Quaternário (Colinvaux et al., 2000; 

Anhuf et al., 2006; Bush & Oliveira, 2006), refutando a hipótese de refúgio. Mais 

especificamente, a elevada concentração de pólen de espécies arbóreas em combinação 

com a ausência de pólens de elementos típicos de vegetação de savana (e.g., Gramineae 

e ervas) ao longo de toda a floresta amazônica (Colinvaux et al., 2001), sugerem que 

talvez os propostos refúgios não tenham existido. Além disso, dados recentes 

provenientes de filogenias datadas de aves (Ribas et al., 2011) e mamíferos (Patton et 

al., 2000) sugerem que diversos eventos de especiação na Amazônia não ocorreram no 

início das glaciações do Quaternário como postulado pela teoria dos refúgios. Por outro 

lado, evidências resultantes de diversos grupos vegetais (Prance, 1982; Scotti-Saintagne 
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et al., 2013), aves (Ribas & MiyakI, 2004), anuros (Duellman, 1982) e artrópodes 

(Lourenço & Florez, 1991; Brower & Egan,1997) corroboram esta teoria. 

A teoria das incursões marinhas defende a ideia de que incursões marinhas 

associadas às flutuações de elevação do nível do mar no Cenozóico e às movimentações 

tectônicas de soerguimento da cordilheira dos Andes promoveram grande impacto sobre 

o paleo-ambiente e padrão de drenagem na região amazônica (Hoorn, 1993; Hoorn et 

al., 2010), levando à diversificação de linhagens. Segundo esta teoria, o soerguimento 

andino teria provocado um rebaixamento gradual da Amazônia Ocidental, o que teria 

levado a incursões marinhas formando o conhecido sistema Pebas (i.e., um extenso lago 

e uma série de pântanos de influência marinha e fluvial) durante o Mioceno médio 

(Hoorn et al., 1995; Antonelli et al., 2009; Hoorn et al., 2010). O sistema Pebas teria 

então atuado como barreira de dispersão para os organismos terrestres entre os Andes, 

Amazônia oriental e regiões da Guiana (Antonelli et al., 2009). Como resultado, uma 

ampla gama de grupos de animais e plantas não teria conseguido realizar dispersão ou 

sobreviver sob as novas condições, levando a fragmentação da biota e consequente 

especiação in situ. Ocasionalmente, conexões formadas entre savanas sazonalmente 

inundadas poderiam ter fornecido vias de dispersão para a biota terrestre (Wesselingh & 

Salo, 2006).  

O fato do período das incursões marinhas coincidir com a diversificação das 

primeiras plantas e diversos grupos de animais nesta região corrobora esta teoria (Hoorn 

et al., 2010). Evidências paleobotânicas indicam que numerosos gêneros atribuídos às 

modernas famílias de angiospermas formavam florestas que se mantinham à margem do 

lago Pebas (Pons & De Franceschi, 2007; Hoorn et al., 2010). Além disso, a alta 

diversidade de registros fósseis da fauna artrópode e abundantes inclusões de 

microfósseis de cianobactérias, fungos e algas de água doce encontrados nos 

afloramentos ao longo do Rio Amazonas no Médio Mioceno também corroboram esta 

hipótese (Antoine et al., 2006). Os corredores formados pelo sistema Pebas teriam 

facilitado a transição evolutiva de peixes (Lovejoy et al., 2006) e moluscos (Wesselingh, 

2006) para hábitats lacustres ou fluviais. Dados geológicos indicam que processos 

neotectônicos na planície amazônica causaram o soerguimento de depósitos do 

Neogeno, levando a reconfiguração hidrológica e o influxo de sedimentos proveniente 

dos Andes no desenvolvimento de um mosaico edáfico rico em nutrientes (Räsänen et 
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al., 1998) e espécies (Hoorn et al., 2010). Entretanto, poucos trabalhos conseguiram de 

fato relacionar os eventos geológicos de vicariância provocados pelas incursões e a 

especiação de taxa (e.g., Antonelli et al., 2009, com Rubiaceae; Cooke et al., 2012, com 

peixes). 

Por fim, há evidências de que diversos eventos geológicos foram críticos para a 

formação da atual Biota Amazônica. Em particular, períodos de elevação andina durante 

o Cretáceo, do sul para o norte e do oeste para o leste foram acompanhados pela 

diversificação de várias linhagens biológicas (Hoorn et al., 1995; Antonelli et al., 2009; 

Hoorn et al., 2010), enfatizando a importância do soerguimento dos Andes para a 

diversificação da biota. Alterações passadas na paisagem amazônica, teriam promovido 

especiação na Amazônia através de: (a) aumento da heterogeneidade de habitats no 

norte da América do Sul favorecendo a radiação adaptativa em habitats de montanha; 

(b) criação de corredores bióticos para taxa pré-adaptados às condições de montanha 

que ganharam maior amplitude de distribuição; (c) favorecimento de especiação 

alopátrica em taxa de montanha separados por vales e cumes intransitáveis; (d) 

vicariância geográfica e consequente isolamento genético entre populações de terra 

baixa sobre ambos os lados das montanhas emergentes; (e) formação de linhagens 

através da dispersão e maior radiação para outros biomas, atuando como uma ―bomba 

de espécies‖ (do inglês ―species pump‖); e (f) aumento da deposição de nutrientes na 

Amazônia ocidental seguido da desnudação das montanhas pela precipitação (Antonelli 

& Sanmartin, 2011). 

Avanços filogenéticos e geográficos nos Andes e Amazônia têm contribuído 

para um melhor entendimento da origem dos ecossistemas e diversidade amazônica. 

Análises recentes têm explorado o uso integrado de dados filogenéticos e cenários 

geológicos complexos para obter uma construção mais realista do panorama evolutivo 

(Hoorn et al., 2010). Estes dados sugerem que a origem da diversidade Amazônica não 

deve ser atribuída há apenas um evento durante um intervalo específico no tempo, dado 

que tal diversidade parece ter resultado de processos ecológicos e tendências evolutivas 

iniciadas pelos eventos tectônicos do Neogeno, incluindo reorganizações 

paleogeográficas mantidas pela ação das mudanças climáticas (Hoorn, 2010; 

Wesselingh et al., 2010; Rull, 2011). No entanto, novas evidências provenientes de 

organismos diferentes são de suma importância para elaboração de modelos integrados 
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que expliquem melhor o cenário que deu origem a alta diversidade biológica em 

algumas regiões do globo terrestre, especialmente em ambientes mega-diversos como a 

Amazônia (Bush, 1994; Aleixo, 2004). 

Neste sentido, essa dissertação focou no gênero Pachyptera DC. ex Meisner, um 

grupo amplamente distribuído pela região Amazônica (Fig. 1), o que torna este clado 

um excelente modelo para fornecer novos subsídios no entendimento dos processos 

associados à origem e diversificação da biodiversidade amazônica. 

 

Objeto de estudo 

A família Bignoniaceae possui distribuição Pantropical, predominantemente 

Neotropical e é centrada no Brasil (Gentry, 1980). A família é composta por 82 gêneros 

e ca. de 827 espécies (Lohmann & Ulloa Ulloa, 2016), com hábito arbóreo, arbustivo, 

ou lianescente (Gentry, 1980; Olmstead et al., 2009). A família tem grande importância 

econômica por conta da madeira com alta durabilidade, produtos farmacológicos e apelo 

paisagístico (Gentry, 1992). Indígenas também utilizam representantes de Bignoniaceae 

na alimentação, medicina e rituais religiosos (Gentry, 1992). A família é caracterizada 

pelas folhas compostas com filotaxia oposta, flores gamossépalas e gamopétalas, com 

corola tubular, androceu epipétalo formado por quatro estames didínamos com um 

estaminódio, fruto do tipo cápsula com deiscência ao longo de duas suturas e sementes 

aladas (Gentry, 1980). Trabalhos com a filogenia do grupo reconhecem oito clados 

centrais: Bignonieae, Catalpeae, Oroxyleae, Aliança Tabebuia, Clado Paleotropical, 

Tecomeae, Jacarandeae, e Tourrettieae (Olmstead et al., 2009; Spangler & Olmstead 

1999). 

A tribo Bignonieae é o maior clado da família, incluindo lianas e arbustos da 

região neotropical (Gentry, 1989; Lohmann, 2006; Olmstead et al., 2009). Apenas 

Bignonia capreolata L. é encontrada naturalmente nos EUA (Lohmann, 2006). As 

principais sinapomorfias morfológicas do grupo são as folhas 2-3-folioladas ou 2-3-

pinadas com o folíolo terminal modificado em gavinha e anatomia da madeira com 

crescimento anômalo resultante da interrupção do xilema secundário, com contínua 

produção de floema formando 4-32 cunhas (Gentry, 1980; Lohmann, 2006). Bignonieae 

também é reconhecida pelo fruto cápsula, com deiscência paralela ao septo (Gentry, 

1980). A delimitação genérica da tribo permaneceu problemática por muitos anos, 
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incluindo poucos gêneros com numerosas espécies e muitos gêneros monotípicos 

(Lohmann 2006; Lohmann & Taylor, 2014). Uma filogenia molecular da tribo baseada 

em uma ampla amostragem de taxa e dois marcadores moleculares (ndhF e PepC) 

reconstruiu 21 clados principais (Fig. 2, Lohmann 2006), que foram tratados como 

gêneros numa nova classificação genérica proposta para o grupo (Lohmann & Taylor, 

2014). Este trabalho apenas reconheceu gêneros mornofiléticos, caracterizados por 

sinapomorfias morfológicas e forneceu o primeiro tratamento compreensivo da tribo. 

Contudo, estudos detalhados ao nível específico ainda são necessários para esclarecer 

problemas associados à delimitação de espécies e posicionamento dentro da tribo.  

Pachyptera é um pequeno gênero de lianas neotropicais centrado na Amazônia. 

Pachyptera significa ―com alas espessas‖ (do latim: pach = espesso; aptera = sem alas), 

uma característica encontrada na espécie tipo, Pachyptera kerere (Aubl.) Sandwith. O 

gênero é facilmente reconhecido pelos profilos achatados e ensiformes (minutos e 

triangulares), organizados em 3(-5) séries na axila do nó, numerosos e conspícuos 

nectários extraflorais distribuídos na região interpeciolar e na junção entre o ápice do 

pecíolo e pecíololo, inflorescência do tipo racemo, flores hipocrateliformes e 

infundibiliformes, com glândulas pateliformes arranjadas em linhas ou agrupadas no 

ápice do cálice e região mediana dos lobos da corola. A coloração das flores varia de 

branco à creme, rosa à roxo claro e laranja à vermelho (Fig. 3). O gênero difere de 

qualquer outra espécie da tribo por apresentar anteras vilosas, também encontradas em 

Lundia (Lohmann & Taylor, 2014).  

Pachyptera tem uma história taxonômica confusa, com problemas de 

delimitação genérica e específica. Na recente classificação proposta por Lohmann & 

Taylor (2014), Pachyptera inclui quatro espécies: Pachyptera aromatica (Barb. Rodr.) 

L.G. Lohmann, Pachyptera erythraea (Dugand) A.H. Gentry, Pachyptera kerere e 

Pachyptera ventricosa (A.H. Gentry) L.G. Lohmann. Pachyptera aromatica é 

encontrada em florestas úmidas dos estados brasileiros Amazonas, Amapá e Rondônia. 

Pachyptera erythraea é endêmica do vale do rio Magdalena na Colômbia. Pachyptera 

kerere é tipicamente encontrada nas florestas úmidas e de igapós distribuída desde 

Belize na América Central até Amazônia Central no Brasil. Pachyptera ventricosa é 

uma espécie rara endêmica do Pará, Maranhão (Lohmann & Taylor, 2014) (Fig. 1). Essa 

classificação foi baseada em informações moleculares para toda a tribo Bignonieae e 
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sustentada por sinapomorfias morfológicas (por exemplo, ritidoma escamante quando 

velho e linhas de glândulas na corola) (Lohmann, 2006). No entanto, a filogenia de 

Lohmann (2006) visava reconstruir o parentesco ao nível genérico em toda a tribo 

Bignonieae, de forma que a amostragem dentro de cada um dos 21 gêneros amostrados 

não foi completa. No caso de Pachyptera, 50% da diversidade foi amostrada, com a 

inclusão de duas das quatro espécies reconhecidas (i.e., P. aromatica e P. kerere). 

Espécies de Pachyptera apresentam ampla diversidade morfológica, 

especialmente em caracteres florais. Por exemplo, P. aromatica apresenta 

inflorescências racemosas, com flores brancas, hipocrateriformes, e antese noturna 

(Barbosa Rodrigues, 1891). Esta espécie apresenta o tipo floral Tanaecium e se encaixa 

na síndrome de polinização por mariposas (Gentry, 1974). Pachyptera ventricosa, por 

outro lado, apresenta inflorescências tirsóides e exibe flores rosa à roxo claras, 

campanuladas, com anteras glabras. O tipo floral desta espécie é classificado como um 

variante de Martinella, provavelmente associado a síndrome de polinização por 

morcegos (Gentry, 1974; Alcantara & Lohmann, 2010; Machado & Vogel, 2004). Por 

fim, P. erythraea e P. kerere exibem inflorescências racemosas e congestas. A 

coloração das flores varia de laranja à vermelha em P. erythraea, com beija-flores 

representando potenciais vetores (Gentry, 1974). A corola de P. kerere é creme ou 

branca, rosa à lilás em Pachyptera kerere var. incarnata (Aubl.) A.H. Gentry (Gentry, 

1973). Flores de P. kerere correspondem ao tipo floral Anemopaegma, associado a 

síndrome de polinização por abelhas de médio e grande tamanho. Há indícios de que P. 

kerere represente um complexo de espécies (Sprague & Sandwith, 1932). Além disso, 

P. erythraea e P. kerere são vegetativamente idênticas e vários autores classificaram sua 

diversidade floral como variação intraespecífica (Dugand, 1955; Gentry, 1973, 1979). 

Um melhor entendimento do parentesco entre essas linhagens é necessário para uma 

delimitação de espécies mais precisa. 

 

Microssatélites moleculares 

Marcadores microssatélites, contribuíram de forma muito positiva para a 

compreensão dos processos que determinam a estrutura e variação dentro e entre 

populações naturais (Provan et al., 2001). Microssatélites (SSRs, do inglês, Simple 

Sequence repeats) são pequenas sequências de DNA compostas por repetições in 
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tandem (em fila) de unidades formadas por um até seis nucleotídeos (Egan et al., 2012). 

Os SSRs são encontrados no genoma de procariotos e eucariotos sendo mais abundantes 

nas regiões não codificantes (Ebert & Peakall, 2009; Egan et al., 2012; Li et al., 2002). 

Quanto ao tipo de repetição, SSRs são classificados em: perfeitos, quando as repetições 

não são interrompidas, por examplo (AT)20; imperfeitos, quando a sequência de DNA é 

interrompida por diferentes nucleotídeos que não se repetem, por exemplo 

(AT)12GC(AT)8; e composto, quando existe dois ou mais motivos de repetição in 

tandem, por exemplo (AT)7(GC)6  (Egan et al., 2012). 

Os SSRs possuem alta taxa de mutação por geração e, consequente alto 

polimorfismo, podendo variar entre genótipos individuais (Hoshinoe et al., 2012; Zalapa 

et al., 2012). Crossing over desigual e slippage durante a replicação do DNA são os 

principais mecanismos sugeridos aos processos de mutação responsáveis pela alteração 

no número de cópias das unidades repetidas. Normalmente, assume-se que os 

microssatélites evoluem de forma neutra, permitindo que alguns modelos de evolução 

sejam aplicáveis (Li et al., 2002; Ellegren, 2004). Além disso, como as regiões 

flanqueadoras (primers) dos SSRs são conservadas, geralmente os SSRs são também 

aplicáveis entre espécies relacionadas ou até mesmo entre gêneros (Provan et al., 2001; 

Hoshino et al., 2012). Assim, sua ampla distribuição em todo o genoma, o alto 

polimorfismo e a fácil transferência entre espécies proporcionam uma ampla e bem 

sucedida aplicação desses marcadores em estudos sobre processos ecológicos e 

evolutivos que dão forma às populações de plantas (Ellegren, 2004; Provan et al., 2011; 

Ebert & Peakall, 2009). 

O emprego de sequenciamento de próxima geração (do inglês, next-generation 

sequencing NGS) permite isolar e desenvolver facilmente marcadores SSR de genomas 

nucleares e plastidiais (Egan et al., 2012). Tal método é mais rápido e barato em 

comparação às abordagens tradicionais (Egan et al., 2012; Zalapa et al,. 2012) e, uma 

vez desenvolvidos, os marcadores de SSRs são rápidos e fáceis de usar. Nesse contexto, 

um dos objetivos do nosso trabalho foi contribuir com o desenvolvimento de SSR‘s para 

facilitar futuros estudos filogeográficos que busquem resolver questões ecológicas e 

evolutivas de Pachyptera.  
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OBJETIVOS  

O presente estudo possui quatro objetivos centrais:  

1. Reconstruir a filogenia do gênero Pachyptera (Capítulos 1 e 2);  

2. Reconstruir a história biogeográfica do gênero (Capítulo 2); 

3. Elaborar uma revisão taxonômica do grupo (Capítulo 3); 

4. Desenvolver microssatélites de cloroplasto para serem utilizados em futuros estudos 

filogeográficos e de genética de população em Pachyptera (Capítulo 4). 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 A dissertação é composta por quatro capítulos cuja formatação segue à revista 

para onde o manuscrito foi submetido. Em linhas gerais, os capítulos contêm os 

seguintes estudos: 

Capítulo 1. Este capítulo incluiu um primeiro estudo filogenético do gênero contendo 

todas as espécies circunscritas em Pachyptera segundo a classificação mais recente do 

gênero (Lohmann & Taylor, 2014). Nesse estudo, reconstruímos o parentesco entre as 

espécies e gêneros da tribo Bignonieae utilizando dois marcadores moleculares (PepC e 

ndhF) de forma a testar o monofiletismo do grupo. Neste trabalho uma espécie de 

Pachyptera aparece como mais proximamente relacionada à Mansoa e o 

reestabelecimento de M. ventricosa é proposto. Além disso, apresentamos uma 

descrição detalhada dessa espécie, mapa de distribuição e sua primeira ilustração. Esse 

manuscrito foi aceito para publicação na revista Phytotaxa. 

Capítulo 2. Este capítulo inclui uma filogenia de Pachyptera reconstruída com base em 

uma ampla amostragem de indivíduos. A filogenia é analisada à luz de dados 

morfológicos e análises de coalescência de modo a avaliar a circunscrição de espécies 

dentro do complexo de espécies P. kerere. Com base nestas análises, cinco espécies são 

reconhecidas: (i) P. aromatica, (ii) P. erythraea, (iii) P. incarnata, (iv) P. kerere, e (iv) 

P. linearis. Além disso, este capítulo também inclui um estudo biogeográfico, que visa 

avaliar os principais fatores e rotas de diversificação do grupo na região amazônica 
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gerando hipóteses a serem testadas em estudos futuros. Este manuscrito foi submetido à 

revista Systematic Botany. 

Capítulo 3. Este capítulo inclui a revisão taxonômica de Pachyptera contendo uma 

chave de identificação para todas as espécies, descrições morfológicas, lista de 

sinônimos, informações sobre habitat, fenologia e mapas de distribuição para todos os 

taxa tratados. Adicionalmente, designamos dois lectótipos, propomos a elevação de uma 

variedade à nível específico e descrevemos uma nova espécie. Esse manuscrito foi 

submetido para publicação na revista Phytokeys. 

Capítulo 4. Este capítulo consiste na caracterização e desenvolvimento de 

microssatélites (SSRs), elaborados com base nas sequências do genoma de cloroplasto 

de P. kerere reconstruído através de sequenciamento de próxima geração. Neste trabalho 

realizamos testes de validação dos primers sintetizados e do grau de polimorfismo dos 

SSRs, bem como realizamos testes bem sucedidos de transferabilidade para outras 

espécies do gênero utilizando os microssatélites polimórficos. Esse manuscrito foi 

publicado na revista Applications in Plant Science. 
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Figura 3. Distribuição de Pachyptera e Mansoa ventricosa, indicando as localidades de 

ocorrência das espécies tratadas neste trabalho.  
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Figura 2. Árvore de consenso estrito oriunda da análise de máxima verossimilhança do 

conjunto de dados combinado (ndhF e PepC). Esta filogenia foi utilizada como base para a 

atual classificação genérica da tribo Bignonieae (Lohmann & Taylor, 2014). Leucocalantha = 

Pachyptera. Árvore retirada de Lohmann (2006). 
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Figura 3. Características morfológicas de Pachyptera aromatica (A-D), Pachyptera erythraea 

(E-F), Pachyptera incarnata (G-M), Pachyptera kerere (N-Q) e Mansoa ventricosa (R-U).  
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Considerações Finais 

 

Essa dissertação reconstruiu a filogenia de Pachyptera utilizando uma ampla 

amostragem de taxa e marcadores moleculares. A filogenia do grupo indicou que P. 

ventricosa é mais proximamente relacionada à Mansoa do que Pachyptera. Embora a 

espécie compartilhe várias características morfológicas com ambos os gêneros, 

encontramos novas características morfológicas que corroboram a posição de P. 

ventricosa em Mansoa. Assim, propusemos o restabelecimento de Mansoa ventricosa 

(Capítulo 1). Com esta modificação, Pachyptera passou a consituir um grupo 

monofilético. 

Utilizando uma abordagem integrativa que incluiu a interpretação da filogenia 

molecular do grupo à luz e de dados morfológicos e resultados de análises de 

coalescência, esclarecemos as relações infra-genéricas do confuso complexo de 

espécies P. kerere (Capítulo 2). A clara definição dos limites entre espécies serviu 

como base para importantes decisões taxonômicas, incluindo o reconhecimento de P. 

kerere var. incarnata como uma espécie e a descrição de uma espécie nova (P. 

linearis). Ao todo reconhecemos cinco espécies de Pachyptera, as quais são tratadas 

em uma monografia do gênero. Esta monografia inclui descrições morfológicas 

detalhadas, lista completa de sinônimos, dados de ecologia, fenologia, distribuição e 

comentários taxonômicos para cada espécie. Uma chave de identificação e ilustrações 

para cada espécie também são fornecidas permitindo a rápida identificação dos taxa 

tratados (Capítulo 3). 

A filogenia de Pachyptera foi utilizada como base em um estudo da história 

biogeográfica do gênero. Este estudo indicou que o grupo teve sua origem no Eoceno 

Tardio, e diversificou-se durante o Mioceno, um período com perturbações intensas 

que parecem estar associadas à diversificação do grupo (Capítulo 2). Este estudo 

levanta diversas hipóteses sobre a história de diversificação do gênero para serem 

testadas em estudos futuros. Para tal, desenvolvemos SSR‘s com base em dados de 

sequenciamento de próxima geração. Os testes de transferabilidade demonstraram que a 

aplicabilidade desses SSRs não se restringe apenas as espécies de Pachyptera, mas também 

se aplica a outros gêneros de Bignonieae, especificamente Mansoa. Portanto, o alto 

polimorfismo dos SSR‘s indica o alto potencial desses marcadores em outros grupos 
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taxonômicos. Estes marcadores serão de grande utilidade para futuros estudos 

filogeográficos com o grupo. 
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