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Introdução geral
As espécies da família Anacardiaceae apresentam importância econômica
por fornecerem frutos comestíveis, madeiras úteis ou espécies ornamentais. Da
semente do cajueiro (Anacardium occidentale L.) obtém-se a castanha-de-caju,
enquanto o pedicelo frutífero suculento (hipocarpo ou fruto acessório) é
comercializado in natura. Outros frutos de importância comercial ou regional
incluem a manga (Mangifera indica L.), os cajás (Spondias spp.), o umbu (Spondias
tuberosa Arruda) e a seriguela (Spondias purpurea L.). Schinus terebinthifolia
Raddi, Schinus molle L. e Rhus succedanea L. são exemplos de plantas utilizadas
na ornamentação de ruas e praças. Entre as espécies que apresentam madeira de
boa qualidade estão o gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.), o
guaritá (Astronium graveolens Jacq.), a aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão),
a aroeira-branca (Lithrea molleoides (Vell.) Engl.) e a braúna (Schinopsis
brasiliensis Engl.) (Souza & Lorenzi 2005).
Trata-se de uma família monofilética que apresenta como sinapomorfia
morfológica a presença de um único óvulo apótropo por lóculo, mas que pode ser
facilmente reconhecida por ser um grupo de plantas lenhosas resiníferas, cujas
partes jovens apresentam aroma e sabor característicos, semelhantes ao do fruto
verde da manga (Mangifera indica). As folhas são simples ou compostas, e as
flores são dialipétalas, isostêmones ou obdiplostêmones, às vezes diplostêmones,
com ovário súpero geralmente uni ou tricarpelar, mas unilocular e uniovulado,
produzindo frutos carnosos ou secos unisseminados (Bachelier & Endress 2009;
Pell et al. 2011).
Na classificação intrafamiliar, Bentham & Hooker (1862) distinguiram duas
tribos: Anacardieae e Spondieae. Posteriormente, em duas grandes monografias,
Engler (1883, 1896) dividiu a família em cinco tribos: Mangiferae (=Anacardieae),
Spondieae (=Spondiadeae), Rhoideae (=Rhoeae), Semecarpeae e Dobineeae
(=Dobinaeae). Embora as obras desse autor contivessem a revisão mais minuciosa
e ampla de Anacardiaceae, o conjunto de caracteres utilizado em cada tribo era
diferente, gerando, consequentemente, sobreposição entre os limites tribais (Pell
2004). Mais recentemente, Pell (2004) executou uma análise filogenética de
Anacardiaceae, utilizando sequências de três marcadores moleculares de
cloroplasto, obtendo dois clados principais que foram resolvidos em sua maioria por
meio de sequências de trnL-F. Tais clados correspondem às subfamílias citadas
por Terrazas (1994 apud Mitchell et al. 2006), especificamente Anacardioideae e
Spondioideae. Na proposta de Pell (2004), a subfamília Anacardioideae
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compreende quatro das tribos de Engler (1896): Anacardieae, Dobinaeae, Rhoeae,
Semecarpeae, porém incluindo também muitos gêneros não conhecidos por ele
naquela época. A subfamília Spondioideae corresponde à tribo Spondiadeae sensu
Engler expandida.
Anacardiaceae pertence à ordem Sapindales, pertencente ao grupo das
eudicotiledôneas rosídeas malvídeas. Possui aproximadamente 81 gêneros e 800
espécies, presentes em ambientes secos a úmidos, principalmente em terras
baixas nas regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo, estendendo-se até
regiões temperadas (Pell et al. 2011). Nas Américas, existem aproximadamente 32
gêneros nativos, sendo que 77% das espécies são endêmicas do continente
americano e apenas os gêneros Antrocaryon Pierre, Campnosperma Thwaites,
Cotinus Mill., Pistacia L., Rhus L., Spondias L. e Toxicodendron Mill. possuem
representantes em outros continentes também (Terrazas 1999). No Brasil, estão
catalogados 14 gêneros com 55 espécies de Anacardiaceae, sendo que 16 delas
são restritas ao país (Silva-Luz & Pirani 2017). As regiões brasileiras apresentam
um número relativamente semelhante de espécies de Anacardiaceae, sendo a
região Norte, com 28 spp., a que possui maior número de táxons, seguida da região
Sudeste com 27 spp., região Nordeste com 24 spp., região Centro-oeste com 23
spp. e a região Sul com 19 spp. Nas regiões Norte e Sul do Brasil, o padrão de
distribuição difere das demais regiões em relação ao número de espécies regionais,
sendo que Anacardium L. e Thyrsodium Salzm. ex Benth. são os gêneros com
maior riqueza específica no norte, enquanto Schinus L. é o principal representante
no sul. No que concerne à taxonomia desses gêneros, alguns trabalhos de revisão
já foram realizados (Barkley 1944, 1957, Mitchell & Mori 1987, Mitchell & Daly 1993)
e a delimitação entre os táxons de Anacardium e Thyrsodium, de forma geral, está
bem estabelecida, ao passo que em Schinus, a identificação e a delimitação em
algumas espécies ainda não estão claras.
Algumas espécies de Schinus apresentam madeira de boa qualidade e uso
na medicina popular brasileira, devido a potencial atividade antifúngica,
antimicrobiana, inseticida, antibacteriana e cicatrizante (Santos et al. 2010).
Schinus apresenta espécies pioneiras usadas em arborização urbana e nas etapas
iniciais de reflorestamento de áreas perturbadas, tais como S. molle e S.
terebinthifolia. Os frutos da última espécie são atrativos da fauna, principalmente da
avifauna (Krügel & Berh 1998). Algumas espécies são utilizadas regionalmente na
confecção de arranjos para decoração, é o caso de S. weinmanniifolia Mart. ex
Engl. Em relação à importância econômica, as sementes de S. terebinthifolia e S.
molle,
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amplamente utilizadas na culinária nacional e internacional, pois apresentam um
sabor suave e levemente picante. No que se refere às espécies cultivadas e
invasoras, S. terebinthifolia, nativa da Argentina, Uruguai e Brasil, conhecida como
aroeira-mansa, foi introduzida em áreas subtropicais em todo mundo (Ewel et al.
1982). Na Flórida e Havaí, esta espécie foi introduzida como planta ornamental e
tornou-se uma das espécies invasoras mais amplamente distribuídas e nocivas
desses estados (Schmitz et al. 1997). Schinus areira L., espécie nativa da América
do Sul, foi introduzida como planta ornamental e tornou-se bem estabelecida na
América Central, México e nas regiões temperadas quentes e subtropicais do
mundo (Barkley 1957). Na África do Sul, é classificada como a principal planta
daninha (Nel 2004), sendo que, recentemente, começou a invadir as savanas semiáridas naturais da província do Cabo (Iponga et al. 2009).
O contexto de carência de estudos nesse gênero de importância biológica e
econômica motivou o planejamento do presente trabalho. Schinus, em sua
circunscrição atual, é reconhecido como um grupo monofilético e tem como
gêneros mais proximamente relacionados Lithrea Miers ex Hook. & Arn., Mauria
Kunth, Euroschinus Hook. f., Schinopsis Engl., Myracrodruon Allemão, Astronium
Jacq., Loxopterygium Hook. f., Ochoterenaea F.A. Barkley, Thyrsodium Salzm. ex
Benth., Cardenasiodendron F.A. Barkley, Apterokarpos Rizzini, Orthopterygium
Hemsl. e Amphipterygium Schiede ex Standl. (Weeks et al. 2014). Cabe ressaltar,
entretanto, que poucas espécies de Schinus foram amostradas nos estudos
filogenéticos já executados em Anacardiaceae ou Sapindales. Em tais estudos,
representantes de Schinus foram amostrados apenas como constituintes de grupoexterno (Miller et al. 2001; Yi et al. 2004, 2007, 2008; Pell et al. 2008; Nie et al.
2009; Al-Saghir 2010; Xie et al. 2014). Recentemente, amostras de cinco espécies
de Schinus foram utilizadas numa reconstrução da filogenia de Anacardiaceae e
Burseraceae, a qual forneceu evidências preliminares da monofilia do gênero
(Weeks et al. 2014). Trata-se de um gênero de fácil reconhecimento por apresentar
morfologia característica e marcante, pelo menos nas espécies mais conhecidas,
tais como: folhas compostas pinadas, raque alada, inflorescência em panícula e
drupas globosas, geralmente rosadas ou avermelhadas, com epicarpo fino e
lustroso que, quando maduro, se separa do mesocarpo negro e resinífero que
envolve o pireno coriáceo (endocarpo envolvendo uma só semente). Mesmo
comparando com o gênero mais próximo (Lithrea), onde também ocorrem raques
aladas e drupas com epicarpo fino e destacado do pireno, Schinus distingue-se
consistentemente pela placentação subapical (vs. basal em Lithrea). A controvérsia
sobre o gênero correto do nome Schinus envolvendo variantes ortográficas (i.e.,
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terminação em -us ou -a) foi recentemente reavaliada por Zona (2015). Isto se deve
ao fato de que a análise dos primeiros seis epítetos descritos por Linnaeus (1753)
não revela o gênero gramatical de Schinus, pois cinco são nomes (substantivos) e
somente um é adjetivo, S. tragodes L. No entanto, a terminação -es (tragodes) é
utilizada tanto para o masculino como para o feminino. A etimologia de “Schinus”
vem do grego Schinos (lentisco em latim; mastic em inglês), nomes que se referem
a Pistacia lentiscus L., o pistache, pertencente à mesma família. Ambos nomes são
tratados em latim e em grego como gênero gramatical feminino (Gaffiot 1934), uma
vez que trata-se de uma espécie arbórea. Na gramática latina (Stearn 1980), as
palavras da segunda declinação (genitivo singular -i), cujo nominativo singular é us, sendo que frequentemente representam a terminação –ος de origem grega são
considerados principalmente como gênero gramatical masculino, com algumas
exceções, por exemplo para espécies arbóreas (e.g., Cedrus, Pinus, Ficus). Além
disso, na quarta declinação o nominativo singular também é -us (com o genitivo
singular também -us) e tratado no masculino, mas novamente com exceções (e.g.,
Quercus). De acordo com o artigo 62.1 do Código Internacional de Nomenclatura
Botânica (McNeill et al. 2011), um nome genérico retém o gênero atribuído pela
tradição botânica, independente do uso clássico ou uso do autor original. Um nome
genérico sem tradição botânica retém o gênero gramatical estipulado por seu autor.
Uma vez que o código recomenda seguir a tradição botânica, neste caso espécies
arbóreas são tratadas como nomes genéricos femininos, o uso do feminino na
terminação dos epítetos de Schinus parece ser o mais apropriado e também o
adotado nesse trabalho.
Schinus foi descrito por Linnaeus (1753), sendo que as espécies com folhas
compostas pinadas tornaram-se a base para a caracterização morfológica do
gênero. Cavanilles (1795) descreveu um táxon com folhas simples como Amyris
polygama (Cav.) Kunth, posteriormente transferido para Schinus por Candolle
(1825), consequentemente, ampliando a circunscrição do gênero. De acordo com a
revisão do gênero (Barkley 1944, 1957), são reconhecidas em Schinus 28 espécies
e 17 variedades, distribuídas em dois subgêneros caracterizados por uma
combinação de caracteres nem sempre consistentes. Schinus subg. Schinus
(Euschinus) apresenta folhas compostas pinadas e panículas, enquanto S. subg.
Duvaua (Euduvaua) (Kunth.) F.A. Barkley tem folhas simples e pseudorracemos.
Neste último subgênero, Barkley (1944, 1957) reconheceu duas seções, S. subg.
Duvaua sect. Duvaua e S. subg. Duvaua sect. Pseudoduvaua F.A. Barkley, no
entanto estudos taxonômicos subsequentes têm demonstrado que os táxons da
primeira seção possuem delimitação de espécies ainda muito controvertida. Por

4

exemplo, Cabrera (1938) e Fleig (1989) consideraram muitos dos binômios
publicados como sinônimos de S. polygama (Cav.) Cabr. sensu lato, enquanto
Barkley (1957) descreveu e reconheceu várias espécies distintas, cerca de 15
espécies e cinco variedades, sobretudo com base na morfologia foliar. Contudo,
observações recentes mostram que esses táxons apresentam helicomorfia, ou seja,
os protofilos são mais complexos do que os metafilos (Steibel & Troiani 2005).
Dessa maneira, é possível observar variações na forma e dimensões da folha
relacionadas ao estádio de desenvolvimento (Steibel & Troiani 2008). Devido a
estas variações, alguns táxons foram descritos como inéditos, porém tratam-se, na
realidade, de indivíduos em estádio juvenil. Tal fato foi evidenciado em S.
dependens Ortega subsp. subintegra Engl. fo. arenicola Hauman, táxon que
apresenta marcante instabilidade taxonômica. A análise de plantas vivas, adultas e
juvenis, procedentes da mesma localidade do espécime-tipo, associada ao estudo
de plântulas e juvenis cultivadas a partir de sementes, demonstraram que esse
táxon corresponde a um indivíduo juvenil de S. johnstonii F.A. Barkley (Steibel &
Troiani 2008).
Isto demonstra a complexidade e a dificuldade de delimitação entre as
espécies de Schinus. Além disso, só no Estado de São Paulo, para uma mesma
espécie de Schinus de folhas simples com ramos terminando em um espinho, pelo
menos quatro nomes são tradicionalmente empregados: S. ramboi F.A. Barkley, S.
engleri F.A. Barkley e S. longifolia (Lindl.) Speg. e S. polygama (Cav.) Cabrera.
Com base no estudo dos protólogos e na análise dos materiais-tipo, Silva-Luz
(2012) verificou que S. longifolia e S. polygama apresentam caracteres reprodutivos
que claramente as distinguem das demais espécies. Além disso, a primeira espécie
ocorre no Brasil, Paraguai e Argentina, enquanto a segunda é endêmica do Chile.
No entanto, distinção entre S. engleri e S. ramboi ainda é complicada, devido à
grande sobreposição dos caracteres vegetativos e reprodutivos. O estudo
morfológico de ampla amostragem, incluindo os tipos nomenclaturais, somado à
distribuição geográfica coincidente, aponta que talvez esses dois últimos táxons
sejam conspecíficos.
As categorias infragenéricas de Schinus foram propostas por Barkley (1944,
1957) para adequar as espécies de folhas simples do subgênero Duvaua.
Entretanto, devido à sobreposição dos caracteres tradicionalmente utilizados na
classificação infragenérica, Fleig (1979, 1987) acredita que essa subdivisão do
gênero seja pouco consistente devido à ausência de caracteres robustos que
auxiliem na caracterização da circunscrição proposta. Por exemplo, S. pearcei Engl.
(S. subg. Schinus) apresenta folhas simples e compostas e inflorescência do tipo
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panícula, enquanto S. pilifera I.M. Johnst. (S. subg. Duvaua) possui folhas simples
e também inflorescência do panícula, porém muito contraída. O estudo
ontogenético da formação dos óvulos (rudimentos seminais) em S. terebinthifolia e
S. polygama, táxons que apresentam folhas compostas e simples respectivamente,
demonstrou que na primeira espécie ocorre crescimento do rudimento seminal em
direção à base da cavidade locular e o surgimento do tegumento interno é simétrico
dorsoventralmente, ao passo que na segunda espécie, esse órgão cresce contra a
parede da cavidade locular e o surgimento do tegumento interno é assimétrico
dorsoventralmente (Rodrigues et al. 2004). Tais resultados são bastante intrigantes
e sugerem que o estudo da evolução de atributos morfológicos particulares como
os óvulos seja muito promissor nesse grupo.
Além disso, a investigação do padrão evolutivo das estruturas vegetativas e
do tipo de inflorescência também parece ser particularmente interessante, dada sua
grande importância nas classificações tradicionais do gênero.
Em síntese, apesar de Schinus ser geralmente um grupo de fácil
reconhecimento, é evidente que ainda existem problemas taxonômicos que
necessitam de estudos morfológicos detalhados, principalmente em relação à
definição de caracteres robustos tanto para sustentar as categorias infragenéricas
quanto para aprimorar a circunscrição das espécies e variedades problemáticas.
Um outro aspecto interessante de Schinus é a sua distribuição geográfica,
pois trata-se de um gênero sul-americano com as espécies concentradas na
Argentina estendendo-se ao Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil, Peru e Chile
(Barkley 1957, Pell et al. 2011).
A região austral da América do Sul, local cuja riqueza específica de Schinus
é alta, possui atualmente grande diversidade de climas, ambientes, biomas e
biotas. Essa região abrange 15 das 24 províncias biogeográficas sulamericanas
(Cabrera & Willink 1980) e 10 dos 11 biomas reconhecidos para todo o continente
(Olson & Dinerstein 2002). Os biomas secos ou áridos continentais são os mais
bem representados nessa região (Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006) e incluem
diversos ambientes, tais como: deserto do Atacama no Chile e Peru, o Chile
central, os cerrados e as caatingas no Brasil, as punas andinas, os bosques
chaquenhos, os montes no centro-oeste da Argentina e as estepes na Patagônia
(Ocampo 2008). Ainda são controvertidas as hipóteses sobre a origem e
antiguidade dessas formações vegetacionais sob climas áridos e semi-áridos, pois
alguns estudos sugerem que elas tenham se estabelecido recentemente (Terciário
superior) e que atingiram sua extensão máxima durante o Plioceno Médio e o
Quaternário (Lewis 1966, Raven & Axelrod 1974). No entanto, outros estudos

6

afirmam que essas formações são muito antigas e que, embora por alguns
períodos tenham sido pouco expressivas em extensão, já estariam presentes ao
longo do Terciário e até mesmo no Jurássico (Roig-Juñent et al. 2006).
As zonas áridas da América do Sul meridional constituem um aglomerado
de áreas de endemismo cujos componentes bióticos parecem compartilham
histórias biogeográficas, sendo que este subcontinente é constituído por partes
adjacentes de duas regiões biogeográficas, a Neotropical e a Andina (Cabrera &
Willink 1980, Morrone 2006), e ainda pela Zona de transição da América do Sul
(Morrone 2006, 2014). Por apresentar áreas de endemismos, a região austral da
América do Sul tem sido foco de muitos estudos tanto de cunho biogeográfico (e.g.
Crisci et al. 1991, Juñent 1994, Hinojosa 2005, Ortiz-Jaureguizar & Cladera 2006,
Moreira-Muñoz 2007) quanto florístico, como o Catálogo de las plantas vasculares
del Cono Sur (Zuloaga et al. 2008), Flora do Chile (Marticorena & Rodríguez 1995),
Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina (Zuloaga & Morrone
1996, 1999), Catálogo de las plantas vasculares de Bolivia (www.tropicos.org) e no
Brasil, a Flora Ilustrada Catarinense (Reitz 1985) e Flora digital do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina (www6.ufrgs.br).
Para bom desenvolvimento desses estudos biogeográficos, com base nas
linhagens de organismos que constituem cada bioma ou região, atualmente é
imperativo basear-se no paradigma primordial da Sistemática moderna e da
Biologia Comparada: a Sistemática Filogenética, cujas bases foram propostas por
Hennig (1965, 1966) e, subsequentemente, passaram por muito desenvolvimento e
novas elaborações, tornando-se amplamente empregadosa em muitos campos
além da biologia. Além da importância do conhecimento da morfologia dos grupos
de organismos, desde dos anos 90 tem sido possível incorporar caracteres
moleculares nas análises filogenéticas, sendo que estes constituem um universo
diversificado de dados independentes e simultaneamente testáveis (Jenner 2004,
Wiens 2004, Smith & Turner 2005, Bybee et al. 2009). Embora numerosas
filogenias baseadas estritamente em dados macromoleculares estejam sendo
continuamente publicadas, muitos autores defendem que apenas a combinação de
caracteres morfológicos e moleculares permite estabelecer um conhecimento
compreensivo e integrado da biodiversidade. Este é de extrema importância para a
redução do impedimento taxonômico vigente em muitos países, bem como
representa a base para os inventários de biodiversidade, elaboração de floras,
estudos biogeográficos e filogeográficos, e para o estabelecimento de prioridades
para a conservação da biodiversidade (Wheeler 2004, 2008, Wheeler et al. 2004,
Franz 2005, Funk 2006, Carvalho et al. 2005, 2007, Mooers 2007, Avise 2009).
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Estudos sistemáticos e evolutivos em Anacardiaceae, como nos gêneros
Pistacia, Protorhus Engl., Rhus e Toxicodendron, têm sido produzidos utilizando
como base as filogenias moleculares (Miller et al. 2001, Yi et al. 2007, 2008, Pell et
al. 2008, Nie et al. 2009). Estes estudos elucidam o posicionamento e o
relacionamento entre os táxons em vários níveis hierárquicos (e.g., complexos,
níveis intragenéricos e interespecíficos), auxiliam na resolução dos problemas de
delimitação e testam a monofilia de táxons previamente descritos. Adicionalmente,
árvores filogenéticas, quando datadas (cronogramas), permitem a inferência do
padrão de acumulação das linhagens no tempo, o cálculo do tempo mínimo de
origem dos grupos monofiléticos, estimativa de quando as linhagens chegaram a
diferentes áreas geográficas. Além disso, potenciais inovações-chave podem ser
mapeadas em filogenias moleculares robustas e a sua origem datada (Pennington
et al. 2004). No entanto, ainda são escassos os estudos sistemáticos e
macroevolutivos na família Anacardiaceae, principalmente em relação aos táxons
que ocorrem na região Neotropical.
Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento de um estudo filogenético do
gênero Schinus será de grande importância por viabilizar testes da monofilia do
gênero, da monofilia das categorias infragenéricas tradicionalmente reconhecidas e
ainda

por

contribuir

para

o

entendimento das

relações

interespecíficas.

Consequentemente, será possível produzir uma classificação para o gênero mais
consistente e aliada a uma revisão baseada também em princípios da Sistemática
Filogenética.
Como referido anteriormente, uma filogenia robusta do gênero permitiria
ainda realizar análises visando à compreensão dos padrões biogeográficos das
espécies de Schinus. Em particular, é importante mencionar que a família
Anacardiaceae, e inclusive o gênero Schinus, constitui-se um grupo de estudo
interessante por apresentar diversos registros fósseis (Romero 1978, 1986, 1993,
Troncoso & Romero 1998). Embora seja necessária uma análise prévia cuidadosa
desses fósseis, tais registros auxiliam no entendimento das vegetações pretéritas
em diversos locais, por exemplo na Patagônia, cujos fósseis de Anacardiaceae
parecem constituir boas evidências da existência de áreas dominadas por arbustos
e arvoretas adaptados a condições áridas durante o Eoceno. Além disso, dessa
época em diante, intervalos quentes foram caracterizados pelo aumento
progressivo no número de táxons (e.g., Anacardiaceae) que atualmente são
frequentes nas florestas tropicais sazonais secas da América do Sul (Barreda &
Palazzesi 2007). Este fato pode corroborar a hipótese de que essas florestas já
foram amplamente distribuídas e mais expressivas durante períodos mais frios e
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secos do Pleistoceno (Prado & Gibbs 1993). O estudo biogeográfico de Schinus e
de táxons relacionados de Anacardiaceae parecem muito promissoras para ampliar
o conhecimento sobre a história das formações vegetacionais da América do Sul
Austral, uma vez que os táxons desse gênero possivelmente foram em um passado
distante, e são atualmente, elementos marcantes dessas formações vegetacionais.
Nesse contexto, esta tese de doutorado teve como objetivos principais o
estudo filogenético baseado em dados moleculares de Schinus e de gêneros de
Anacardiaceae proximamente relacionados, o teste da monofilia de Schinus e das
categorias infragenéricas, e a investigação acerca das relações filogenéticas no
gênero. Além disso, este trabalho envolveu um estudo morfológico, incluindo
atributos anatômicos vegetativos, visando a identificar caracteres estruturais que
sejam possíveis sinapormofias dos principais clados, e a discutir as hipóteses sobre
a evolução desses caracteres na história evolutiva de Schinus. Por fim, o estudo
filogenético aqui desenvolvido permitiu delinear uma nova classificação seccional
no gênero e programar a realização de estudos taxonômicos de cada seção,
iniciando-se com a revisão de uma delas.
Assim, no capítulo 1 desta tese apresentamos a filogenia de Schinus,
baseada em sequências de DNA de 11 marcadores, sendo nove nucleares e dois
plastidiais. A amostragem baseou-se na última revisão taxonômica do gênero e
incluiu 47 táxons de Schinus. A escolha do grupo-externo foi baseada no estudo de
Weeks et al. (2014), sendo amostradas espécies de 13 gêneros, totalizando 48
táxons. Foram realizadas análises filogenéticas individuais e combinadas utilizando
inferências Bayesiana, máxima parcimônia e de máxima verossimilhança.
Elaboramos uma matriz morfológica, incluindo caracteres vegetativos anatômicos,
baseada na análise de materiais herborizados e fixados provenientes de coletas a
campo estrategicamente realizadas em pontos selecionados da ampla distribuição
do grupo focal, para obtenção de amostras de todos os táxons conhecidos de
Schinus. A reconstrução de estados ancestrais de vários caracteres morfológicos
foi realizada pelo critério de parcimômia, utilizando como base a árvore filogenética
proveniente da análise combinada Bayesiana. Essa reconstrução morfológica teve
como principais objetivos: 1. buscar um entendimento mais amplo sobre as
relações interespecíficas em Schinus e entre gêneros proximamente relacionados,
2 identificar caracteres morfológicos e possíveis sinapormofias dos principais
clados, e 3. discutir as hipóteses sobre a evolução de caracteres estruturais em
Schinus. De acordo com as novas evidências provenientes desse estudo,
apresentamos no primeiro capítulo uma nova classificação seccional em Schinus,
assim como chave de identificação para as oito seções, lista de espécies
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compondo cada seção, além de comentários taxonômicos, de distribuição
geográfica e sobre ecologia. Este capítulo será submetido à Molecular
Phylogenetics and Evolution e terá como um de seus co-autores o Dr. José Rubens
Pirani. O estudo filogenético apresentado aqui é o resultado da colaboração entre
pesquisadores brasileiros e estadunidenses, sendo que os dados moleculares
foram obtidos no laboratório Pfizer do Jardim Botânico de Nova Iorque (EUA) e teve
como colaborador principal o pesquisador Dr. Gregory M. Plunkett. Outros
pesquisadores da mesma instituição como Dr. Douglas Daly e Dr. John D. Mitchell
participaram principalmente nas discussões dos dados obtidos. A Dra. Susan K.
Pell, pesquisadora do Jardim Botânico Nacional (Washington, EUA), colaborou
disponibilizando amostras de táxons de Anacardiaceae e nas discussões sobre
marcadores moleculares e dados obtidos. O estudo anatômico foliar foi realizado
pela bolsista TT3 (treinamento técnico) e hoje mestranda Natalie Capelli, sob
orientação do professor Dr. Diego Demarco, ambos pesquisadores do laboratório
de Anatomia Vegetal do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo.
Dessa maneira, o artigo terá também como co-autores os pesquisadores acima
mencionados.
No capítulo 2 desta tese, apresentamos a revisão taxonômica de Schinus
sect. Myrtifolia, que pretendemos ser o primeiro de uma série tratamentos
taxonômicos planejados para todas as seções propostas no capítulo 1.
Apresentamos uma chave de identificação para as espécies, descrições
morfológicas, sinonímia, tipos nomenclaturais, incluindo três lectotipificações, duas
combinações novas, ilustrações, mapas de distribuição, dados sobre habitats e
avaliação do estado de conservação de todas as espécies. As ilustrações desse
capítulo foram realizadas pela artista Bobbi Angel. No final do capítulo
apresentamos uma lista preliminar de exsicatas, a qual será completada antes de
ser submetida para a publicação com os inúmeros registros de herbários
consultados durante a execução desse trabalho. Este capítulo será submetido à
Botanical Journal of the Linnean Society e terá como co-autores o Dr. José Rubens
Pirani, Dr. Douglas Daly e Dr. John D. Mitchell.
Esperamos que a tese constitua contribuição relevante ao aprimoramento
do conhecimento desse gênero e de sua família, bem como possa auxiliar nos
estudos sobre a diversificação e história biogeográfica da biota sulamericana
austral.
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Considerações finais
A sistemática filogenética tem proporcionado uma base robusta para
hipóteses de reconstrução de eventos que guiaram a distribuição e diversidade
biológica atual. Novas abordagens têm integrado perspectivas filogenéticas,
filogeográficas, ecológicas, paleontológicas, tectônicas e climáticas a fim de testar
cenários de diversificação de espécies em relação à história da paisagem (Badgley
et al. 2017). Dentro desse contexto, Weeks et al. (2014) testaram recentemente
padrões biogeográficos e hipóteses de conservantismo e evolução de nicho
filogenético em “Terebinthaceae”, uma designação antiga de família que
compreendia

táxons

hoje

tratados

como membros

de

Anacardiaceae

e

Burseraceae. No entanto, ainda são escassas as investigações macroevolutivas em
Anacardiaceae e mesmo os estudos visando o entendimento das relações entre os
seus táxons. Até o momento, existem estudos filogenéticos dos gêneros Pistacia,
Protorhus, Rhus e Toxicodendron e um trabalho em andamento com Mangifera1.
Schinus é o gênero de Anacardiaceae com maior riqueza específica na
América do Sul, constituído por cerca de 42 espécies distribuídas em ampla
diversidade de habitats. Desde 1753, quando as primeiras espécies de Schinus
foram descritas por Linnaeus, botânicos como Ortega (1798), Kunth (1824) Lindley
(1833), Philippi (1863), Marchand (1869), Engler (1876), Johnston (1938), Cabrera
(1938), Barkley (1944, 1957), Fleig (1987, 1989) e Muñoz (1999, 2000) se
empenharam em demonstrar a diversidade no gênero por meio de tratamentos
taxonômicos ou descrição de táxons. O histórico taxonômico de Schinus é marcado
pelo reconhecimento de categorias infragenéricas, como subgêneros ou seções, as
quais

apresentam

circunscrições

similares.

Além

disso,

muitos

táxons

infraespecíficos, principalmente variedades e formas têm sido reconhecidos. A
delimitação entre as espécies de Schinus, principalmente entre os táxons de folhas
simples, é complexa devido à ampla variação morfológica das estruturas
vegetativas, sendo que há evidências recentes de que essa variação também pode
estar relacionada ao estádio de desenvolvimento da planta. Contrastando com essa
variação vegetativa, as estruturas reprodutivas em Schinus apresentam morfologia
bastante uniforme, o que limita a seleção de caracteres morfológicos que poderiam
ser usados na delimitação das espécies. Apesar do número considerável de

1

Comunicação pessoal de Emily Warschefsky, aluna de doutorado da Florida International University
& Fairchild Tropical Botanic Garden, em 21 de julho de 2016.
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trabalhos taxonômicos disponíveis sobre o gênero, a delimitação das espécies de
Schinus ainda é bastante controvertida.
A carência de estudos filogenéticos em táxons de Anacardiaceae, sobretudo
na região Neotropical, assim como os problemas taxonômicos de Schinus, motivou
o desenvolvimento deste estudo. Nesse contexto, esta tese de doutorado teve
como objetivos principais testar a monofilia de Schinus e das categorias
infragenéricas e investigar as relações filogenéticas no gênero. Além disso, almejou
produzir estudos taxonômicos mais estáveis baseados no estudo filogenético de
Schinus.
Nossos resultados, baseados em evidências de onze marcadores
moleculares (nucleares e plastidiais), confirmam que Schinus é um gênero
monofilético fortemente sustentado, no entanto, as categorias infragenéricas
tradicionalmente reconhecidas como S. subg. Duvaua sect. Duvaua e S. subg.
Duvaua sect. Pseudoduvaua são polifiléticas, e baseadas em caracteres
homoplásticos.

As

análises

filogenéticas

evidenciam

oito

linhagens

bem

sustentadas (com exceção de S. sect. Atlantica), as quais são aqui utilizadas como
base para a proposição da nova classificação seccional. O estudo filogenético
evidencia relações entre os táxons de Schinus que não haviam sido demonstradas
anteriormente e, por isso, as seções propostas aqui diferem das categorias
infragenéricas

tradicionalmente

reconhecidas.

Os

atributos

morfológicos

investigados durante este estudo mostram-se relevantes para caracterizar os
principais clados obtidos, alguns deles emergindo como possíveis sinapormofias.
Por exemplo, um grande clado composto por cinco seções parece ser bem
sustentado pela transição para folhas simples, a partir de ancestrais com folhas
pinadas (sendo esta a condição vigente no grado basal de três seções e
predominante entre os demais gêneros da família). No entanto, as análises de
reconstrução de caracteres ancestrais demonstram um alto grau de homoplasia na
maioria do atributos, principalmente naqueles tradicionalmente utilizados na
taxonomia infragenérica do gênero, como a presença de ramos terminando em
espinhos e os tipos de inflorescência. Nossos dados também sugerem possível
correlação do fenótipo espinescente em Schinus com ocorrência em áreas com
grande incidência de herbivoria, e isso pode ser melhor investigado por meio de
estudo de ecologia evolutiva. Do mesmo modo, as evidências aqui obtidas de que
as principais linhagens de Schinus apresentam diferentes tamanhos de pétalas em
relação aos estames devem suscitar a realização de estudos de biologia
reprodutiva,

em

particular

relacionados a polinização.

Cada

linhagem

é

caracterizada por apresentar pétalas maiores que os estames, ou pétala com
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comprimento igual ou pétalas menores que eles. Tais padrões parecem estar
relacionados

com

a

área

geográfica

onde

cada

linhagem

ocorre

e,

consequentemente, pode envolver polinizadores diferentes. Os clados recuperados
nas análises filogenéticas ocorrem em alopatria ou são ecologicamente distintos.
Este padrão sugere que o processo de vicariância pode ter sido relevante na
história biogeográfica e na diversificação das espécies de Schinus. Dessa maneira,
a investigação dos padrões biogeográficos associados à diversificação de táxons
de Anacardiaceae parece particularmente promissor e pode contribuir com o
conhecimento das vegetações da América do Sul Austral.
Este estudo filogenético de Schinus constitui a primeira fase de uma série
de estudos sistemáticos planejados, que visam a realizar revisões taxonômicas de
todas as seções do gênero. Nesta linha, a tese apresenta o tratamento taxonômico
de S. sect. Myrtifolia, um clado de espécies de folhas simples que compreende 11
táxons, em sua maioria endêmicos das Yungas e florestas Tucumano-Bolivianas,
com outras duas espécies ocorrendo também em áreas de pre-Puna, Puna e nos
vales secos interandinos da Argentina, Bolívia e Peru. O estudo morfológico traz
dados que contribuem para solucionar os significativos problemas de circunscrição
taxonômica existentes atualmente, principalmente entre S. andina e S. myrtifolia. As
análises morfológicas detalhadas de exsicatas permitem a descrição de quatro
novas espécies na seção, além de duas combinações novas. Em termos de
conservação biológica, os estudos das coleções de herbários e de campo
evidenciam que a maioria das espécies da seção tem distribuição geográfica
restrita, sendo que seis espécies foram avaliadas como “Em perigo” e duas como
“Vulneráveis”, seguindo os critérios da IUCN. Dessa forma, nossos dados reforçam
a necessidade de ações voltadas para a conservação das florestas TucumanoBolivianas e a Yungas, áreas que apresentam elevado grau de endemismo, como
já evidenciado para outros organismos.
Em suma, este estudo filogenético de Schinus, realizado pela primeira vez
com uma amostragem abrangente de todas as linhagens componentes do gênero
permite considerável aprimoramento da sistemática de Schinus. A perspectiva é
que os próximos trabalhos no gênero incluam as revisões taxonômicas das demais
seções, a descrição de espécie críptica evidenciada ao longo deste trabalho, o
estudo biogeográfico do gênero associado à diversificação das Anacardiaceae da
América do Sul Austral e a investigação de caracteres estruturais particulares como
possíveis inovações-chave no gênero.
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Resumo
Pouca atenção tem sido direcionada para Schinus L., gênero americano
conhecido sobretudo pelas suas espécies cultivadas e invasoras. Na América do
Sul Austral é o gênero da família Anacardiaceae com maior riqueza específica,
constituído por cerca de 42 espécies distribuídas em ampla diversidade de habitats,
principalmente os áridos ou semi-áridos, estendendo-se também às florestas
nebulares dos Andes e do domínio da Mata Atlântica. A mais completa revisão do
gênero foi realizada por Fred Alexander Barkley, botânico norte-americano, em
1957, que reconheceu dois subgêneros, S. subg. Schinus e S. subg. Duvaua,
sendo o último subdividido em duas seções. Estudos subsequentes indicaram
inconsistências morfológicas na circunscrição dessas categorias infragenéricas e a
delimitação de várias espécies ainda é complicada. Até o momento, Schinus foi
pouco amostrado nos estudos filogenéticos da família, uma vez que não constituía
o grupo alvo desses estudos e, por isso, as hipóteses sobre a monofilia do gênero e
o entendimento das relações entre suas espécies ainda é muito limitado. Nesse
contexto, esta tese teve como objetivos principais testar a monofilia de Schinus e
das categorias infragenéricas e investigar as relações filogenéticas no gênero. No
primeiro capítulo, apresentamos a filogenia de Schinus baseada em sequências de
DNA de 11 marcadores, sendo nove nucleares e dois plastidiais. A amostragem
baseou-se na última revisão taxonômica do gênero e incluiu 47 táxons de Schinus,
além de 48 espécimes de gêneros de Anacardiaceae proximamente relacionados a
esse gênero. Foram realizadas análises filogenéticas individuais e combinadas
utilizando inferências Bayesiana, máxima parcimônia e de máxima verossimilhança.
Elaboramos uma matriz morfológica, incluindo caracteres vegetativos anatômicos,
baseada na análise de materiais herborizados e fixados provenientes de coletas a
campo estrategicamente realizadas em pontos selecionados da ampla distribuição
do grupo focal, para obtenção de amostras de todos os táxons conhecidos de
Schinus. A reconstrução de estados ancestrais de vários caracteres morfológicos
foi realizada pelo critério de parcimômia, utilizando como base a árvore filogenética
proveniente da análise combinada Bayesiana. Essa reconstrução morfológica teve
como principais objetivos: 1. buscar um entendimento mais amplo sobre as
relações interespecíficas em Schinus e entre gêneros proximamente relacionados,
2 identificar caracteres morfológicos e possíveis sinapormofias dos principais
clados, e 3. discutir as hipóteses sobre a evolução de caracteres estruturais em
Schinus. As análises filogenéticas demonstraram que Schinus é um gênero
monofilético fortemente sustentado, no entanto, as categorias infragenéricas S.

155

subg. Duvaua sect. Duvaua and S. subg. Duvaua sect. Pseudoduvaua emergiram
polifiléticas, sendo homoplásticos os caracteres tradicionalmente utilizados na sua
circunscrição. Os resultados evidenciaram oito principais linhagens fortemente
sustentadas em Schinus, sendo que as espécies de folhas compostas (pinadas)
constituem as três primeiras linhagens a divergirem, formando um grado, e as
espécies de folhas simples emergem agrupadas em um grande clado bem
sustentado, o qual apresenta cinco linhagens principais, também com boa
sustentação. No entanto, as relações interespecíficas dentro de alguns clados
permanece pouco resolvida. As reconstruções de estados ancestrais demonstram
que alguns atributos morfológicos e anatômicos foliares são relevantes na
caracterização e possivelmente sinapomorfias de algumas linhagens. No entanto, a
maioria dos caracteres, principalmente os tradicionalmente empregados nas
circunscrição de grupos em Schinus, demonstram um nível alto de homoplasia. De
acordo com as novas evidências provenientes desse estudo, apresentamos no
primeiro capítulo uma nova classificação seccional em Schinus, assim como chave
de identificação para as oito seções, lista de espécies compondo cada seção, além
de comentários taxonômicos, de distribuição geográfica e sobre ecologia. As
seções propostas nesse estudo podem ser caracterizadas pela combinação de um
conjunto de caracteres morfológicos associados à distribuição geográfica, uma vez
que elas correspondem a linhagens alopátricas ou ecologicamente distintas. O
estudo filogenético constitui a primeira fase de uma série de estudos sistemáticos
que estão planejados e visam realizar o tratamento taxonômico de todas as seções
de Schinus. Por isso, no segundo capítulo desta tese apresentamos a revisão
taxonômica de S. sect. Myrtifolia, um clado notável de espécies de folhas simples
que podem alcançar as mais elevadas altitudes dentre as espécies de
Anacardiaceae (até 3900 m de altitude). Os 11 táxons que compõem essa seção
são em sua maioria endêmicos das Yungas e florestas Tucumano-Bolivianas, e
outras duas espécies também ocorrem em áreas de pre-Puna, Puna e nos vales
secos interandinos da Argentina, Bolivia e Peru. Apesar das reconstruções
morfológicas demonstrarem que a maioria dos caracteres morfológicos apresentam
um elevado grau de homoplasia, o que torna difícil a diagnose dos principais
clados, S. sect. Myrtifolia é a única seção que apresenta flores tetrâmeras e frutos
lateralmente achatados, atributos incomuns e, portanto, aqui apontados como
possíveis

sinapormofias

deste

clado.

Suas espécies

foram

reconhecidas

anteriormente em S. subg. Duvaua sect. Pseudoduvaua, exceto por S. microphylla,
a qual foi reconhecida como membro de S. subg. Duvaua sect. Duvaua. Problemas
de delimitação específica existentes em S. sect. Myrtifolia têm sido negligenciados,
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uma vez que a maioria dos estudos taxonômicos no gênero frequentemente têm se
limitado a destacar as dificuldades taxonômicas em S. subg. Duvaua sect. Duvaua.
O presente estudo morfológico evidencia um número significante de problemas de
circunscrição taxonômica, principalmente entre S. andina e S. myrtifolia. As
análises morfológicas detalhadas de um considerável número de exsicatas
mostraram quatro novas espécies, as quais são descritas neste trabalho.
Apresentamos chave de identificação para as espécies, descrições morfológicas,
sinonímia, tipos nomenclaturais, incluindo três lectotipificações, duas combinações
novas, ilustrações, mapas de distribuição e avaliação do estado de conservação de
todas as espécies. As novidades taxonômicas apresentadas aqui, referentes às
espécies de S. sect. Myritfolia, representam uma tentativa de demonstrar a
complexidade morfológica e evidenciar problemas de identificação de espécies
levando em consideração uma amostragem grande e revisão nomenclatural
cuidadosa. Dessa forma, esperamos destacar a gama de variação morfológica,
principalmente entre S. andina e S. myrtifolia, táxons pouco estudados até o
momento. Em suma, o estudo filogenético de Schinus, realizado pela primeira vez
com uma amostragem abrangente de todas as linhagens componentes do gênero,
oferece

oportunidades

para

novos

estudos

taxonômicos,

evolutivos

e

biogeográficos no gênero. Em particular, análises biogeográficas associadas à
diversificação desse gênero e táxons relacionados de Anacardiaceae parecem
muito promissoras para ampliar o conhecimento sobre a história das formações
vegetacionais da América do Sul Austral.
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Abstract
Schinus, a genus best known by its few cultivated and invasive species, is
the largest genus of Anacardiaceae in southern South America. It is remarkably
diverse compared to closely related genera, with approximately 42 species, most of
which occur in several arid vegetation types and extending into Andean and Atlantic
moist forests. The most comprehensive taxonomic revision of the genus dates to
1957, which recognized S. subg. Schinus and S. subg. Duvaua, the latter of which
was further divided into two sections. Subsequent studies have highlighted
morphological inconsistencies in this infrageneric classification, and species
delimitation remains a challenge. Schinus has been poorly sampled in previous
phylogenetic studies of Anacardiaceae, and thus any assumptions about its
monophyly and relationships (particularly among its species and infrageneric
categories) remain untested. This thesis aimed to test the monophyly of Schinus
and its infrageneric circumscriptions, and also investigate the phylogenetic
relationships. In the first chapter, we present the phylogenetic relationships of all
Schinus species using nine nuclear and two plastid DNA sequence regions, most of
them developed recently for Commiphora (Burseraceae). The maximum parsimony,
maximum likelihood, and Bayesian inference included 47 taxa based on the latest
taxonomic revision of the genus, and 48 specimens of Anacardiaceae genera
closely related to Schinus. We also constructed a morphological dataset, including
vegetative anatomical features, based on analysis of herbarium specimens and
fresh material obtained through fieldwork, and compared these characters to
hypotheses based on molecular evidence in order to: 1. achieve a better
understanding of the relationships among its species and to related genera, 2.
identify morphological characters and putative synapomorphies for major clades,
and 3. discuss hypotheses regarding the evolution of structural traits in the group.
Our analyses strongly support the monophyly of Schinus, but also indicate that its
infrageneric groups S. subg. Duvaua sect. Duvaua and S. subg. Duvaua sect.
Pseudoduvaua are polyphyletic and have been defined using homoplastic
characters. The phylogenetic relationships that emerged from our analyses include
eight strongly supported lineages (except for S. sect. Atlantica), in which compoundleaved taxa were the earliest diverging lineages, forming a grade of three strongly
supported clades, and the largest Schinus clade consists of simple-leaved species,
and has five well-supported main lineages. However the relationships among
closely related species remain unclear in some clades. Ancestral state
reconstructions

demonstrate

that

some

morphological

and

leaf-anatomical
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characters are valuable in characterizing some lineages, and may serve as potential
synapomorphies to define these clades. By contrast, most of the traits that have
traditionally been used to circumscribe groups in Schinus show high levels of
homoplasy. In light of these results, we present in the first chapter a novel sectional
classification of Schinus, an identification key for the sections and comments on the
taxonomy, geographic distribution and ecology. The eight monophyletic sections
proposed here are recognized by a combination of character states associated with
geographic distribution, corresponding to lineages that are mostly allopatric or at
least ecologically distinct. This study is the first phase of a long-term effort to
produce systematics studies and taxonomic review for all species of Schinus. In this
way, we present in the second chapter the taxonomic revision of S. sect. Myrtifolia,
a remarkable simple-leaved clade in which species reach the highest elevations
within Anacardiaceae (up to 3,900 m altitude). The 11 species of this section are
mostly endemic of Yungas and Tucumán-Bolivian forests, and two species also
occur in pre-Puna, Puna and dry inter-Andean valleys from Argentina, Bolivia and
Peru. The fact that most of the morphological traits present high levels of
homoplasy, the diagnosis of the main clades within Schinus is a challenge, except
for S. sect. Myrtifolia whose species have tetramerous flowers and fruits laterally
compressed, unusual character states that seem to be putative synapomorphies of
this section. Its members were previously placed in S. subg. Duvaua sect.
Pseudoduvaua, except for S. microphylla, a species recognized as belonging to S.
subg. Duvaua sect. Duvaua. Delimitation issues have been neglected in species of
this section, since most studies have focused on taxa belonging to S. subg. Duvaua
sect. Duvaua. The present morphological study reveals a significant number of
taxonomic circumscription problems, especially between S. andina and S. myrtifolia.
Detailed morphological analyses of numerous exsiccatae reveals four new species
which are described herein. We provide identification key, descriptions, synonyms,
nomenclatural types, including three designations of lectotypes, two new
combinations, illustrations, distribution maps, and comments on nomenclatural,
distribution and preliminary conservation assessments of all species. The taxonomic
novelties here presented in Schinus sect. Myrtifolia contribute to disentangle the
complexity of the group and its misidentified species, taking into account the
morphological traits of a virtually complete sampling and a careful nomenclatural
revision. In this way we hope to have evaluated all range of morphological variation,
especially within S. andina and S. myrtifolia, which has been overlooked until now.
In summary the phylogenetic study of Schinus provided here including a much
broader sampling of all lineages in the genus, offers opportunities for further
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taxonomic,

evolutionary

and

biogeographical

studies

in

Schinus.

The

biogeographical investigations associated with the diversification of Schinus and
closely related taxa from Anacardiaceae seem to be promising and may contribute
to new insights into the history of southern South American biota.
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