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Resumo 

Lundia DC. (Bignoniaceae, tribo Bignonieae) se caracteriza pelo hábito 
lianescente, pelas glândulas interpeciolares, anteras e ovários vilosos, e pelos tricomas 
simples na margem do estigma. Além disso, o gênero não apresenta o disco nectarífero 
que está localizado na base do ovário da maior parte dos representantes da tribo 
Bignonieae. Neste trabalho são reconhecidas 13 espécies de Lundia, das quais uma é 
nova (L. laevis). Para a compreensão do parentesco filogenético entre as espécies do 
gênero, foi reconstruída a filogenia de Lundia com base em um marcador de cloroplasto 
(ndhF), um marcador nuclear (PepC), e caracteres morfológicos. Os dados foram 
analisados utilizando parcimônia e metodologia bayesiana, os quais reconstruíram 
topologias congruentes. Em todas as análises, Lundia emergiu como grupo 
monofilético, com alta sustentação de caracteres morfológicos e moleculares. Além 
disso, todas as espécies amostradas múltiplas vezes também formaram grupos 
monofiléticos, exceto no caso de L. nitidula a qual emergiu como parafilética, com L. 
obliqua inserida no clado L. nitidula; no entanto, o parentesco entre os indivíduos 
inseridos no clado L. nitidula + L. obliqua apresentou baixa resolução. A filogenia de 
Lundia contribuiu com informações importantes para uma melhor circunscrição das 
espécies e elaboração de uma revisão taxonômica do gênero que incluiu descrições, 
chaves de identificação, comentários taxonômicos e mapas de distribuição para as 13 
espécies reconhecidas. Entre as mudanças taxonômicas resultantes da revisão estão o 
reconhecimento de um táxon previamente sinonimizado (L. nitidula), a sinonimização 
de duas outras espécies (L. cordata em L. corymbifera e L. glazioviana em L. 
virginalis), e o ajuste na utilização de um nome mal aplicado (L. longa). Além disso, a 
filogenia do gênero também serviu como base para um estudo biogeográfico de Lundia, 
o qual indicou que o gênero originou-se no Mioceno, em uma área que atualmente 
agrega a sub-região Amazônica e a região Andina. O primeiro evento de diversificação 
dentro de Lundia ocorreu quando o Mar de Pebas (uma extensa área submersa na 
Amazônia Oriental) ainda existia. Aparentemente, o Mar de Pebas serviu como uma 
barreira geográfica que isolou uma linhagem de Lundia exclusivamente Andina (L. 
spruceana) de uma linhagem amazônica. Este evento vicariante foi seguido de diversos 
eventos de dispersão em direção às sub-regiões Paranaense e Caribenha. 



Abstract 

Lundia DC. (Bignoniaceae, tribe Bignonieae) is characterized by the liana habit, 
interpetiolar gland fields, villose anthers and ovary, and by the simple trichomes at the 
stigma margins. Furthermore, the genus lacks the nectary disc that is located at the base 
of the ovary of most other representatives of tribe Bignonieae. This study recognizes 13 
species of Lundia, one of which is new (L. laevis). In order to gain a better 
understanding of the phylogenetic relationships between the species included in the 
genus, we reconstructed the phylogeny of Lundia based on a chloroplast (ndhF) and a 
nuclear marker (PepC), and morphological characters. The data was analyzed using 
parsimony and Bayesian methods, both of which reconstructed congruent topologies. In 
all analyses, Lundia emerged as monophyletic, strongly supported by morphological 
and molecular characters. Furthermore, all species sampled multiple times also emerged 
as monophyletic, except for L. nitidula which was paraphyletic, with L. obliqua nested 
within the L. nitidula clade; however, relationships between individuals within the L. 
nitidula + L. obliqua clade were poorly supported. The phylogeny of Lundia contributed 
important information for a better circumscription of species and for the preparation of a 
taxonomic revision of the genus that included descriptions, identification keys, 
taxonomic comments and distribution maps for all 13 recognized. The taxonomic 
changes proposed in the revision included the recognition of a previously synonymized 
taxon (L. nitidula), the synonymization of two other taxa (L. cordata under L. 
corymbifera and L. glazioviana under L. virginalis), and the correction of a misapplied 
name (L. longa). Furthermore, the phylogeny of the genus also served as basis for a 
biogeographic study of Lundia, which indicated that the genus originated during the 
Miocene, in an area that is currently occupied by the Amazonian sub-region and 
Andean region. The first diversification event within Lundia occurred when the Pebas 
System (an extensively submerged area in Western Amazonia) was still present. 
Apparently, the Pebas System served as a geographic barrier that isolated an exclusively 
Andean lineage of Lundia (L. spruceana) from an Amazonian lineage. This vicariant 
event was followed by multiple dispersal events towards the Paranaense and Caribean 
sub-regions. 



Introdução Geral 

Bignoniaceae inclui plantas lenhosas, geralmente lianas, mas também inclui árvores 

e arbustos. A maioria das espécies possui folhas compostas, 1-3-pinadas ou 3-5(-9) 

folioladas. No caso de folíolos ternados ou múltiplo ternados, o folíolo terminal é 

freqüentemente transformado em gavinha. A filotaxia é geralmente oposta, com poucas 

exceções. Os ramos são normalmente cilíndricos, podendo também apresentar ângulos 

marcados como em Amphilophium Kunth (Gentry 1980). É comum a ocorrência de 

glândulas, sendo estas interpeciolares (Lundia DC., Arrabidaea DC. e Paragonia 

Bureau) ou peciolares (Pachyptera DC. ex Meisn. e Adenocalymma Mart. ex. Meisn.). 

São ainda presentes domácias neuro-axilares (Catalpa Scop. e Parmentiera DC.), e 

glândulas extra-nupciais no cálice (Amphilophium) e nupciais nos lobos da corola 

(Seibert 1948). Também é freqüente a ocorrência de tricomas glandulares na superfície 

interna da corola (Seibert 1948, Gentry 1980, Lopes et al. 2002). 

As flores de Bignoniaceae são dispostas em inflorescências axilares, terminais ou 

caulifloras. As flores são andróginas e diclamídeas. O cálice pode ser tubular, 

campanulado ou urceolado, com bordo truncado, lobado, denteado, bilabiado ou 

espatáceo (Gentry 1980). A corola é tubular, geralmente bilabiada, infundibuliforme, 

hipocrateriforme ou campanulada (Gentry 1974). O androceu é geralmente composto 

por quatro estames férteis, exceto em Catalpa e em Pseudocatalpa caudiculata (Standl.) 

A.H. Gentry que apresentam apenas dois estames, e alguns gêneros Africanos que 

apresentam cinco ou seis estames (Gentry 1980). Na maioria dos gêneros um dos 

estames é reduzido a estaminódio, normalmente curto, exceto em Jacaranda Juss.e 

Digomphia Benth., onde o estaminódio é longo e piloso (Lohmann 2004). As anteras 

são normalmente glabras, mas são indumentadas em Lundia e em algumas espécies de 

Pachyptera e Cuspidaria DC. O gineceu é composto de um estigma bilamelar e o 



ovário apresenta dois carpelos fundidos. Os carpelos são separados por um septo e a 

placentação é axial, com várias séries de óvulos dispostos em duas placentas. A 

superfície externa do ovário usualmente é glabra, mas também pode ser pilosa (Lundia e 

Tynanthus DC). O ovário normalmente fica sobreposto a um disco nectarífero bem 

desenvolvido, que é ausente em Bignonia L. Lundia e Tynanthus (Gentry 1980). 

Os frutos são geralmente deiscentes, do tipo cápsula com deiscência paralela ou 

perpendicular ao septo, menos frequentemente indeiscentes (Amphitecna, Crescentia, 

Colea, Opihiocolea, Phyllarhtron e Rhodocolea; Gentry 1980). A estrutura do pericarpo 

normalmente é coriácea, mas pode também ser lenhosa (p.ex., Amphilophium) ou 

suculenta como em Eccremocarpus (Fisher et al. 2004). 

Bignoniaceae apresenta aproximadamente 827 espécies distribuídas em 82 gêneros 

(Lohmann & Ulloa 2006 em diante). A delimitação das tribos da família tem sido 

confusa. A primeira subdivisão foi feita por De Candolle (1838), que considerou uma 

Tribo com frutos indeiscentes (Crescentieae) e uma com frutos deiscentes (Bignonieae). 

Meio século depois, Bentham & Hooker (1876) subdividiram a tribo Bignonieae em 

três, e para isso consideraram o número de lóculos (um em Jacarandae) e a posição do 

septo nos frutos (paralelo às valvas em Bignonieae e perpendicular em Tecomae). 

Schumann (1895) incluiu os gêneros de Jacarandeae em Tecomeae e propôs Tourretieae 

(frutos com quatro lóculos) e Eccremocarpae, com frutos uniloculares e deiscência do 

ápice para a base. Por fim, Gentry (1980) acrescentou mais três tribos ao sistema de 

Schumann: Coleeae (com frutos indeiscentes e distribuição no Velho Mundo), 

Schlegelieae (lianas com frutos indeiscentes) e Oroxyleae (plantas com número 

cromossômico 14 ou 15). Desta forma, Gentry (1980) reconheceu oito Tribos na 

família.  

Utilizando uma filogenia molecular, Spangler & Olmstead (1999) propuseram a 



elevação de Schlegelieae a família e encontraram que Tecomeae (sensu Schumman 

1994 e Gentry 1980) se tratava de um grupo parafilético. Recentemente, uma nova 

filogenia molecular com uma amostragem mais completa foi reconstruída visando um 

melhor conhecimento do parentesco entre as tribos de Bignoniaceae (Olmstead et al. 

2009). Neste estudo, Jacarandeae ressurge como irmã das demais Bignoniaceae, mas 

com uma circunscrição mais restrita daquela proposta por Bentham & Hooker (1876). 

Além disso, Tecomeae, como circunscrita por Schumman (1895) e Gentry (1980), 

aparece novamente como parafilética. Na nova circunscrição proposta por Olmstead et 

al. (2009), Tecomeae passa a incluir um número muito menor de espécies sendo o único 

grupo pantropical, enquanto as demais espécies previamente reconhecidas em 

Tecomeae (“Tabebuia alliance” + “paleotropical clade”), juntamente com Catalpeae, 

Crescentieae e Oroxyleae formam um clado irmão à Bignonieae. A tribo Bignonieae, 

por outro lado, representa o único grande clado que, exceto pela inclusão de 

Perianthomega (Lohmann 2006), teve sua circunscrição inalterada. Por fim, Tourretieae 

e Eccremocarpeae formam um clado fortemente sustentado e tratados como tribo 

Eccremocarpeae. 

Bignonieae é a maior tribo da família Bignoniaceae. A tribo caracteriza-se pelos 

frutos com tamanho e forma variados, deiscência septicida e placentação axial 

(Lohmann 2004). As flores são vistosas, e apresentam características de melitofilia, 

ornitofilia, quiropterofilia e esfingofilia, variando assim a forma, coloração, posição e 

odor (Gentry 1974). Apresentam caules lenhosos com o floema ramificado, de quatro a 

32 vezes, em direção ao cerne (Schumman 1895, Gentry 1980, Lohmann 2006, Pace et 

al. 2009). A grande maioria das espécies são lianas, mas algumas espécies são 

arbustivas. As lianas apresentam folhas opostas com o folíolo terminal geralmente 

modificado em gavinha (Lohmann 2004). 



A elevada variabilidade morfológica dos representantes de Bignonieae fez com que 

membros deste grupo apresentassem uma delimitação genérica bastante complicada no 

passado. Isto se deve ao fato das classificações tradicionais utilizarem principalmente 

caracteres reprodutivos como a cor das flores e a forma do fruto, os quais são 

extremamente homoplásicos na tribo (Lohmann 2006). No entanto, estudos 

filogenéticos recentes sugerem os caracteres vegetativos como sendo atributos melhores 

para diagnosticar gêneros de Bignonieae (Lohmann 2006). Em particular, Lohmann 

(2006) constatou que dentre os 47 gêneros atribuídos a Bignonieae, apenas seis mantém 

a circunscrição utilizada tradicionalmente. 

Apesar dos problemas com a classificação genérica da tribo, Lundia é um dos 

poucos gêneros cuja circunscrição se manteve inalterada nos diferentes sistemas. De 

fato, o estudo de Lohmann (2006) confirmou a monofilia do gênero, corroborando a 

circunscrição tradicionalmente adotada para o grupo. O gênero apresenta corola 

infundibuliforme e pubescente, com lobos subrotundos a obovados (Bureau 1868). O 

cálice é tubular ou cupular e normalmente abre-se por uma ruptura transversal ou 

obliqua. O androceu é composto por quatro estames férteis, didínamos e um 

estaminódio curto. As anteras normalmente são inclusas e densamente pilosas. O 

gineceu é composto por um ovário que varia de ovado a cilíndrico e densamente 

indumentado; o estilete é incluso e pubescente; o estigma é bilamelar variando entre 

pubescente e glabro, normalmente com a margem recoberta por tricomas. Os frutos são 

do tipo cápsula bicarpelar e plana, com deiscência longitudinal e paralela ao septo. As 

sementes são glabras, planas, aladas e elípticas. Outras características diagnósticas de 

Lundia são a ausência de disco nectarífero e as sementes dispostas de duas a seis séries 

no septo (Bureau 1868, Fischer et al. 2004). 

Lundia foi originalmente descrita por De Candolle (1838), o qual também produziu 



o primeiro tratamento do gênero (De Candolle 1845). Posteriormente, Lundia foi tratada 

novamente por Bureau (1868), o qual reconheceu sete das nove espécies descritas por 

De Candolle (1845) bem como descreveu duas novas espécies; este trabalho ainda 

apresentou uma chave para a identificação e descrições das espécies, além de ilustrações 

para espécies selecionadas. Posteriormente, Bureau & Schumann (1897) trataram as 

espécies de Lundia do Brasil na Flora Brasiliensis. Este trabalho incluiu descrições e 

comentários taxonômicos, além de uma extensiva lista de material examinado, o que fez 

com que esta obra se tornasse referência para a identificação das espécies de Lundia até 

o presente. 

Lundia distribui-se pela região tropical Centro e Sul Americana desde o Sul do 

México até o Sul do Brasil, ocorrendo até a Bolívia à Oeste (Lohmann 2003, no prelo). 

As espécies ocupam principalmente Florestas tropicais das Américas Central e do Sul, 

mas algumas espécies também ocorrem nas Savanas e Caatingas Brasileiras. O Brasil 

representa o centro de diversidade das espécies do gênero (Gentry 1979). 

 

Histórico desta tese 

 A presente tese teve como objetivos centrais: (i) Elaborar uma revisão taxonômica 

do gênero Lundia; ii) Reconstruir a filogenia de Lundia com base em caracteres 

moleculares e morfológicos; e, (iii) Estudar a história biogeográfica do grupo. 

 A primeira atividade do presente estudo constituiu na elaboração de uma matriz 

morfológica, cujos caracteres e seus respectivos estados de caráter foram inicialmente 

estabelecidos com base na análise de exsicatas provenientes de herbários Brasileiros. 

Cerca de 80 exsicatas foram analisadas nesta primeira etapa e cerca de 250 caracteres 

compuseram a primeira matriz. Esta matriz inicial constituiu a base tanto para a 

elaboração das descrições taxonômicas como para a construção de uma matriz a ser 



utilizada em reconstruções filogenéticas. Para a reconstrução da filogenia de Lundia 

com base em caracteres morfológicos foram selecionados apenas os caracteres 

morfológicos apropriados para tais reconstruções, os quais corresponderam àqueles que 

obedeciam os princípios de independência dos caracteres e homologia dos estados de 

caráter (de Pinna 1991, Hawkins 1997, Scotland & Pennington 2000). Caracteres que 

não estavam de acordo com estes princípios (p.ex., densidade de indumento em diversos 

órgãos e tamanho) foram excluídos da matriz construída para a análise filogenética. 

 Uma matriz morfológica com 78 caracteres foi então analisada com o princípio da 

parcimônia levando a reconstrução de uma filogenia morfológica de Lundia, a qual foi 

apresentada no 59� Congresso Nacional de Botânica, em Natal, Rio Grande do Norte 

(Anexo 2). Subsequentemente, exsicatas oriundas de outros países da América Latina 

foram analisadas, incluindo a análise da variação microscópica de vários caracteres 

morfológicos, levando a algumas alterações no delineamento de caracteres e de seus 

respectivos estados de caráter, bem como a adição de novos caracteres a uma matriz 

morfológica final. Tais análises foram conduzidas ao longo do terceiro ano de 

Doutorado, durante um Doutorado Sandwiche realizado no Jardim Botânico de Nova 

Iorque, EUA. A matriz morfológica final incluiu 80 caracteres e é apresentada no 

Capítulo 1. 

 A segunda atividade do presente estudo foi o trabalho molecular. Um estudo 

anterior (Lohmann 2006), já havia testado diversos marcadores para reconstruções 

filogenéticas na Tribo Bignonieae (p.ex., ndhF, trnL-F, trnT-L, rpS16, rpL16, rpL20-

5’rpS12, trnH-psbA, trnS-trnG, PepC-longo, PepC-curto, Aat, Waxy, Chs e ITS) e 

identificado os marcadores ndhF e PepC-longo como os mais apropriados para 

reconstruções filogenéticas ao nível genérico em Bignonieae. Assim o presente estudo 

adotou os mesmos marcadores (ndhF e PepC-longo) como ponto de partida. Contudo, 



apesar da boa variabilidade para resolver parentescos ao nível genérico em Bignonieae, 

os marcadores PepC-longo e ndhF não apresentaram variação suficiente para resolver 

todos os parentescos ao nível específico, levando a uma topologia com resolução 

relativamente baixa. Assim, foi realizada nova busca a marcadores moleculares que 

pudessem contribuir para uma melhor resolução do parentesco entre as espécies de 

Lundia. Foram testados os marcadores propostos por Garrick et al. (2008), Tronchet et 

al. (2006), Linder (2000), e Emshwiller & Doyle (1999), bem como marcadores ainda 

inéditos que vêm sendo utilizados em outros gêneros de Angiospermas nos níveis 

específico e infra-específico (A. Nicolas com. pess., G. Plunkett com. pess.). 

Infelizmente, tais buscas não resultaram em nenhum marcador com um maior número 

de caracteres informativos do que os marcadores inicialmente identificados por 

Lohmann (2006). Desta forma, a reconstrução filogenética de Lundia contou com três 

matrizes de dados: ndhF, PepC-Longo e morfologia. A incorporação da matriz 

morfológica contribuiu consideravelmente para a resolução da topologia final que é 

apresentada no Capítulo 1. 

 Por fim, o estudo biogeográfico de Lundia foi iniciado com a datação dos tempos 

de divergência das linhagens do gênero. Tal procedimento é calculado a partir de 

estimativas de divergência das linhagens seguindo modelos de Relógios Moleculares. 

Para tanto, não é possível incluir dados morfológicos ou inserções/deleções nas análises. 

Assim, a datação foi realizada exclusivamente com base na filogenia molecular. Como a 

filogenia exclusivamente molecular apresentou baixa resolução, utilizamos a 

metodologia bayesiana que permite a incorporação das incertezas das análises 

filogenéticas na análise de datação. Em particular, a metodologia bayesiana considera a 

variação do comprimento dos ramos em todas as topologias geradas pela análise, 

incorporando assim o erro associado à baixa resolução da topologia final (Drummond & 



Rambaut et al. 2007). Como a estimativa de divergência se baseia no comprimento dos 

ramos, é essencial que sejam identificados os modelos evolutivos mais apropriados para 

cada conjunto de dados (Schenk & Hufford 2010). O método bayesiano permite a 

incorporação de modelos evolutivos diferentes para cada uma das partições utilizadas na 

análise. Desta forma esse método minimiza erros associados às estimativas dos 

comprimentos dos ramos. O método ainda permite a incorporação de vários pontos de 

calibração na árvore, de forma a minimizar os erros das estimativas das idades de 

divergência em ramos mais longos (Schenk & Hufford 2010). 

 Apesar da grande importância da incorporação de registros fósseis para calibração 

de árvores filogenéticas, esta metodologia possui limitações. Em particular, a seleção 

dos fósseis e posicionamento dos mesmos na filogenia são problemáticos, podendo 

levar a erros nas estimativas finais de divergência entre linhagens. Apesar de diversos 

fósseis de representantes da Tribo Bignonieae terem sido encontrados (L.G. Lohmann 

com. pess.), apenas dois registros fósseis em Bignonieae tiveram a identificação e 

posicionamento confirmados até o momento (L.G. Lohmann et al. in prep.). Estes 

mesmos registros foram então utilizados como pontos de calibração no presente 

trabalho. 

 Inicialmente realizamos uma primeira análise de datação, a qual incluiu ambos 

fósseis como pontos de calibração e uma ampla amostragem de táxons em Bignonieae 

(42 terminais). Subsequentemente realizamos uma segunda análise com uma 

amostragem mais restrita de táxons (33 terminais) e utilizando apenas o registro fóssil 

mais próximo de Lundia (Lohmann et al., in prep.). A segunda análise, incluindo apenas 

um fóssil levou à uma idade média do intervalo de confiança (Height Posterior 

Distribution Bound, ou HPD-Bound) expressivamente maior (Lundia 30.1 ± 0.66ma 

[HPD=16-42 ma]) do que a análise com dois registros fósseis (Lundia = 17±0.19 ma 



[HPD=12-22 ma]). Assim, foi utilizada a análise com 42 terminais nas interpretações 

biogeográficas finais. 

Outra limitação da utilização de fósseis na datação de filogenias está associada à 

determinação da idade de cada fóssil, a qual representa apenas uma estimativa mínima 

da idade. Felizmente, as análises bayesianas realizam a calibração das filogenias 

estabelecendo a idade mínima do fóssil como o valor médio da distribuição anterior 

(prior) da idade do nó onde o fóssil foi posicionado. Assim, a distribuição do intervalo 

de confiança associado à idade do fóssil é incorporada à análise. Desta forma a análise 

não se baseia somente nos comprimentos dos ramos, mas também nos valores 

atribuídos aos pontos de calibração, bem como estima os valores de amplitude de 

distribuição das probabilidades posteriores (HPD-Bound) para todos os nós, incluindo 

os nós utilizados como pontos de calibração. A incorporação deste erro é de extrema 

importância pois permite que o erro associado às estimativas das idades de divergência 

das várias linhagens possam ser levados em consideração de forma explícita nas 

interpretações históricas realizadas com base na árvore datada. 

Além da análise de datação da filogenia, também realizamos uma análise 

biogeográfica dos eventos de dispersão e vicariância S-DIVA, a qual estima as 

frequências de distribuição dos ancestrais comuns mais recentes (Most Recent Common 

Ancestral - MRCA). Tal análise é baseada nas topologias geradas pela análise bayesiana 

(após burn in), novamente permitindo a incorporação de possíveis erros através do 

cálculo da probabilidade de ocupação de diferentes áreas pelos ancestrais. Esta 

reconstrução das áreas ocupadas pelos ancestrais nas topologias é realizada utilizando o 

princípio da parcimônia. 

Um passo importante para a reconstrução de áreas ancestrais é a codificação das 

áreas a serem utilizadas em cada estudo. Duas opções de codificação foram inicialmente 



consideradas neste trabalho. A primeira foi feita com base no sistema de Domínios 

Morfoclimáticos e Fitofisionômicos de Ab’Saber (1977), a qual considerou dez 

domínios onde as espécies de Lundia e grupos externos ocorriam. Os resultados desta 

primeira análise levaram a reconstrução de muitas áreas ambíguas (áreas ancestrais 

conjuntas -  MaxAreas) e que frequentemente representavam domínios de distribuição 

disjunta, levando a resultados pouco informativos. A segunda codificação das áreas 

biogeográficas seguiu a classificação de Morrone (2002) em quatro sub-regiões 

Neotropicais mais a região Andina. Esta análise sugeriu hipóteses para os eventos de 

distribuição-vicariância dentro de Lundia com uma menor quantidade de áreas disjuntas 

conjugadas e foi então escolhida para as interpretações biogeográficas finais (Capítulo 

3). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reconstrução filogenética de Lundia amostrou as 12 espécies inicialmente 

reconhecidas para gênero (Lohmann & Ulloa 2006 em diante) mais uma espécie nova 

para o marcador ndhF e onze espécies (exceto L. puberula e L. gardneri) para o 

marcador PepC. A resolução em alguns clados dentro de Lundia foi baixa nas análises 



realizadas com os marcadores isoladamente, mas o gênero se manteve como 

monofilético e bem sustentado em todas as análises. A incorporação de dados 

morfológicos para todos os espécimes analisados, além das inserções/deleções das 

sequências foram cruciais para melhorar a resolução da topologia. Uma única espécie 

(L. nitidula) não emergiu como monofilética, pois L. obliqua apareceu inserida no clado 

que incluiu todos os indivíduos de L. nitidula amostrados. O mapeamento de caracteres 

sobre a topologia de consenso resultante da análise bayesiana evidenciou diversas 

sinapomorfias morfológicas do gênero Lundia, incluindo um caráter floral (presença de 

tricomas na margem do estigma) que ainda não havia sido apresentado na literatura. O 

mapeamento de caracteres também revelou diversos caracteres importantes para o 

reconhecimento de diferentes espécies e linhagens dentro do gênero. A filogenia de 

Lundia contribuiu dados importantes para uma melhor circunscrição das espécies e 

resolução de problemas taxonômicos no gênero. Além disso, a filogenia do gênero 

também serviu como base para um estudo biogeográfico do grupo. 

O tratamento taxonômico de Lundia inicialmente considerou as 12 espécies até 

então reconhecidas na literatura (Lohmann & Ulloa 2006 em diante). Entretanto, 13 

espécies foram reconhecidas no tratamento taxonômico final por conta da adição de 

uma espécie nova (L. laevis). Além disso, a circunscrição de quatro das 12 espécies 

inicialmente reconhecidas foi alterada. As alterações nomenclaturais e taxonômicas 

realizadas no presente trabalho incluíram a correção de um nome (L. longa) mal 

aplicado por De Candolle (1845), a elevação de uma variedade (L. virginalis var. 

nitidula) ao nível específico (L. nitidula) e a sinonimização de dois nomes (L. cordata 

em L. longa e L. glazioviana em L. virginalis). Dentre os 42 nomes atribuídos a Lundia, 

apenas dois não tiveram seus tipos checados (L. duseniana e L. “longa” var. domatiata) 

pois não puderam ser localizados. Entretanto, dentre estes dois nomes apenas L. 



duseniana foi colocada em incertae sedis, pois sua descrição não é suficientemente 

clara para a designação de um Lectótipo. 

A análise biogeográfica indicou que o gênero Lundia diversificou-se durante o 

Mioceno (17 m.a. [12-22 m.a]) em um período inter-glacial, quando a temperatura da 

terra e o nível dos oceanos eram muito superiores aos observados atualmente. O 

Mioceno foi uma época de intensa atividade Tectônica na América do Sul (Potter & 

Szattmari 2009) quando ocorreu o surguimento dos Andes e consequente alteração dos 

cursos dos rios das bacias Amazônica e Orinoco (Hoorn et al. 2010). Essa alteração 

hidrográfica na região Amazônica Ocidental gerou um imenso sistema lacustre que 

aparentemente teve um papel muito importante no isolamento geográfico (evento 

vicariante) e diversificação da primeira linhagem de Lundia (L. spruceana). Tal sistema 

também foi considerado como uma barreira geográfica importante para diversificação 

de outros grupos de angiospermas (i.e., Rubiaceae; Hoorn et al. 2010), e provavelmente 

também está associado à diversificação de diversos outros gêneros de plantas 

Neotropicais. 

Indicadores litológicos provém indícios de um clima favorável ao estabelecimento 

de florestas durante o Mioceno, sugerindo uma conexão entre as áreas florestadas 

Amazônicas e áreas das Florestas do Leste do Brasil neste período (Scotese 2010). No 

entanto, pouco ainda se sabe sobre o grau de desenvolvimento de tais florestas (se eram 

contínuas ou intercaladas por áreas de savanas), pois a região não apresenta nenhum 

registro fossilífero do Mioceno que corrobore a dominância de florestas ou savanas na 

região durante este período (Almeida & Carneiro 1998). Atualmente estas regiões estão 

separadas por uma extensa área de savana, que estão conectadas através de florestas de 

galeria encontradas ao longo dos rios (Oliveira Filho & Ratter 1999). Estas 

informações, associadas à filogenia datada de Lundia sugerem subsequentes dispersões 



de representantes de Lundia, da Amazônia para o leste da América do Sul e vice-versa, 

as quais foram aparentemente facilitadas pelo sistema florestal que permitiu a migração 

de linhagens entre as duas formações (i.e., Amazônia e Florestas do Leste do Brasil). 

Além disso, estes dados também sugerem que a grande diversificação do clado “SE 

Brazil” (do inglês, ‘South-Eastern Brazilian’) na sub-região Paranaense esteja associada 

à diversificação ambiental da Serra do Mar. Tal diversificação ambiental também é 

corroborada com registros geológicos, que indicam que a formação da Serra do Mar 

iniciou-se no Cretáceo (Almeida 1976). No entanto, foi durante o Eo- e Meso - Mioceno 

que intensos processos geomórficos erosivos modelaram a configuração atual da 

paisagem da Costa Brasileira (Almeida & Carneiro 1998). A presença de áreas com 

grande diversidade topográfica na Costa Brasileira cria gradientes de temperatura 

(Ruggiero & Hawkins 2008) e pluviosidade (Nimer 1979) que favorecem os processos 

de intemperismo físico e químico que influenciam a estrutura, concentração de 

nutrientes e profundidade do solo entre as porções baixas e altas da Costa. Como fatores 

abióticos atuam como filtros para seleção de organismos capazes de se estabelecer em 

diferentes regiões (Punyasena et al. 2007), é provável que estes também tenham 

influenciado a diversificação de linhagens em tempos pretéritos. 

O presente estudo demonstrou que estudos taxonômicos associados à filogenia 

datadas representam poderosas ferramentas para o entendimento da diversificação dos 

organismos vivos. Os dois estudos apresentaram resultados complementares, sendo a 

filogenia importante para o reconhecimento das linhagens e a taxonomia importante 

para a circunscrição de espécies e organização dos nomes previamente atribuídos. O 

resultado desta fusão permite que padrões evolutivos possam ser interpretados com mais 

clareza. No entanto, para que interpretações detalhadas de padrões evolutivos possam 

ser realizadas é estritamente essencial a utilização de filogenias robustas. De fato, 



análises evolutivas detalhadas visando uma melhor compreensão da história 

biogeográfica dos organismos, bem como um melhor entendimento dos padrões e 

processos associados à evolução de caracteres só poderão ser atingidos com a melhoria 

da resolução das filogenias moleculares. Apesar da filogenia de Lundia ter contribuído 

dados importantes para a resolução de diversos problemas taxonômicos, bem como para 

uma melhor compreensão da história biogeográfica do grupo, a reconstrução de uma 

filogenia ainda mais robusta para o gênero através da incorporação de um maior número 

de caracteres moleculares informativos contribuiria com dados importantes para uma 

melhor resolução do parentesco entre espécies. Além disso, a incorporação de dados de 

diferentes naturezas, incluindo contagens cromossômicas, dados anatômicos e 

ecológicos (p.ex., biologia reprodutiva e fenologia), certamente trariam informações 

adicionais importantes para um melhor entendimento dos processos envolvidos na 

diversificação das linhagens de Lundia como um todo. 
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