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RESUMO 

Urtica L. constitui o maior gênero da tribo Urticeae Lam. & DC. (Urticaceae Juss.), com centro 

de diversidade na Ásia e Europa, possuindo cerca de 30 espécies para a região Neotropical. Este 

gênero carece de estudos recentes que clarifiquem sua evolução e taxonomia, principalmente 

para as espécies do bioma Mata Atlântica. Este bioma é considerado um hotspot mundial, 

devido a elevada biodiversidade e à presença de espécies endêmicas, que tem sido ameaçado 

pelas ações antrópicas. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma sinopse taxonômica e 

posicionar filogeneticamente as espécies de Urtica ocorrentes no bioma Mata Atlântica. As 

análises taxonômicas foram realizadas com base nos materiais herborizados por meio de visitas 

a herbários nacionais, e pelas plataformas virtuais. Além disso, foram consultados os trabalhos 

de referência para o grupo. Novos materiais coletados ao longo do trabalho foram depositados 

nos herbários SP, RB, EVB e na coleção botânica ARAUCA. Para a análise filogenética foram 

sequenciados espécimes ocorrentes no bioma Mata Atlântica, utilizando marcadores 

cloroplastidiais e nuclear. A árvore filogenética foi construída com as sequências obtidas para 

Urtica, além de outros acessos obtidos do GenBank. Para o bioma Mata Atlântica foi registrada 

a ocorrência das seguintes espécies: Urtica circularis (Hicken) Sorarú, U. dioica L., U. 

spathulata Sm. e U. urens L. Foi realizada uma chave de identificação, descrições morfológicas, 

de distribuição, ecológicas e comentários taxonômicos. A árvore filogenética mostra Urtica 

como parafilética, com as espécies ocorrentes na Mata Atlântica próximas a outras espécies da 

América do Sul. Dados morfológicos e a distribuição geográfica das espécies ocorrentes na 

Mata Atlântica são informativos para explicar sua relação filogenética.  

 

Palavras-chave: Conservação. Evolução. Morfologia. Sistemática. Urtigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Urtica L. is the largest genus of the Urticeae Lam. & DC. tribe (Urticaceae Juss.), with a 

diversity center in Asia and Europe, and has nearly 30 species for the Neotropical region. This 

genus lacks of recent studies that explains its evolution and taxonomy, mainly Atlantic Forest 

species. This biome is considered a global hotspot, due to its high biodiversity and presence of 

endemic species, which has been threatened by anthropogenic actions. Therefore, the aim of 

this study was to characterize taxonomically and phylogenetically the Urtica species from the 

Atlantic Forest. Taxonomic analyses were performed based on herborized materials, through 

visits to national herbariums, and virtual platforms. Furthermore, reference studies of this group 

were consulted. New materials collected during the research were deposited in the herbarium 

SP, RB, EVB and in the botanical collection ARAUCA. For the phylogenetic analyses, samples 

from the Atlantic Forest were sequenciated, using plastidial and nuclear markers. The 

phylogenetic tree was constructed with Atlantic Forest sequences for Urtica L, besides other 

accesses obtained from the GenBank. Taxonomic results attained the occurrence of the 

following species to Atlantic Forest biome: Urtica circularis (Hicken) Sorarú, U. dioica L, 

U.spathulata Sm. and U.urens L. An identification-key was created for these species, also 

morphological, distribution and ecological descriptions and taxonomic comments were carried 

out. The phylogenetic tree presented Urtica as a paraphyletic, with the species found in the 

Atlantic Forest being approximate to other South American species. The Morphological data 

and geographic distribution of the species found in this biome are informative to explain their 

phylogenetic relationship. 

 

 

Keywords: Conservation. Evolution. Morphology. Nettles. Systematics. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

1.INTRODUÇÃO GERAL .................................................................................................... 15 

1.1. O bioma Mata Atlântica ................................................................................................. 15 

1.2. Urticaceae ...................................................................................................................... 17 

1.3. Urtica ............................................................................................................................. 19 

1.4. Ecologia de Urtica ......................................................................................................... 21 

2. MATERIAIS DE Urtica DEPOSITADOS EM HERBÁRIOS ....................................... 23 

3. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 23 

3.1. Objetivo Geral ................................................................................................................ 23 

3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................... 24 

4. ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ............................................................................. 24 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 26 

 

CAPÍTULO I: SINOPSE DE Urtica L. OCORRENTES NO BIOMA MATA 

ATLÂNTICA .......................................................................................................................... 31 

1. Introdução ......................................................................................................................... 32 

2. Métodos ............................................................................................................................ 33 

3. Tratamento Taxonômico ................................................................................................... 34 

Urtica L. ....................................................................................................................................... 34 

Chave para as espécies de Urtica da Mata Atlântica ............................................................. 35 

1. Urtica circularis (Hicken) Sorarú  ....................................................................................... 37 

2. Urtica dioica L. ...................................................................................................................... 40 

3. Urtica spathulata Sm. ............................................................................................................ 43 

4. Urtica urens L. ....................................................................................................................... 46 

4. Literatura citada ................................................................................................................ 49 

 

CAPÍTULO II: POSICIONAMENTO FILOGENÉTICO DE Urtica L. PROVENIENTES 

DA MATA ATLÂNTICA ...................................................................................................... 53 

1. Introdução ......................................................................................................................... 56 

2. Material e Métodos ........................................................................................................... 58 

2.1. Amostragem de táxon ......................................................................................................... 58 

2.2. Extração do DNA ................................................................................................................ 58 

2.3. Amplificação do DNA por PCR ....................................................................................... 58 

2.4. Sequenciamento do DNA .................................................................................................. 60 

2.5. Alinhamentos de sequências .............................................................................................. 60 



 

 

2.6. Análises Estatísticas ........................................................................................................... 60 

2.7. Mapa de distribuição das espécies .................................................................................... 61 

3. Resultados ......................................................................................................................... 61 

4. Discussão .......................................................................................................................... 67 

5. Conclusão .......................................................................................................................... 71 

6. Referências Bibliográficas ................................................................................................ 72 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 75 

  

  



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - As 15 ecorregiões da Mata Atlântica ...................................................................... 17 

Figura 2 - Indivíduos adultos de Urtica. ................................................................................. 20 

Figura 3 - Ampliação de tricomas em microscópio estereoscópio .......................................... 21 

Figura 4 - Insetos encontrados em Urtica circularis................................................................22 

Figura 5 - Folhas de Urtica L...................................................................................................34 

Figura 6 - Imagem do holótipo de Urtica circularis................................................................37 

Figura 7 - Imagem do lectótipo de Urtica dioica.....................................................................40 

Figura 8 - Imagem do isótipo de Urtica spathulata.................................................................43 

Figura 9 - Imagem do lectótipo de Urtica urens......................................................................46 

Figura 10 - Árvore consenso da análise de inferência bayesiana baseada nos dados nucleares e 

cloroplastidiais concatenados (ITS, trnL-F e psbA-trnH) ........................................................61 

Figura 11 - Mapa de distribuição das espécies de Urtica L. na Mata Atlântica........................64 

Figura 12: Urtica......................................................................................................................67 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS DE HERBÁRIOS 

ALCB - Herbário Alexandre Leal Costa, Universidade Federal da Bahia. 

ARAUCA - Coleção Botânica da Universidade Estadual do Centro Oeste. 

ASE - Herbário da Universidade Federal de Sergipe. 

BHCB - Herbário do Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. 

CEPEC - Herbário Centro de Pesquisas do Cacau. 

CESJ - Herbário Leopoldo Krieger, Universidade Federal de Juiz de Fora. 

CTES - Herbário Carmen L. Cristóbal, Instituto de Botánica del Nordeste.  

ECT - Herbário da Embrapa Clima Temperado 

ESA - Herbário da Escola Superior De Agricultura Luiz De Queiroz, Universidade de São 

Paulo. 

EVB - Herbário Evaldo Buttura, Universidade Federal Da Integração Latino Americana. 

FCQ - Herbário de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción. 

FLOR - Herbário da Universidade Federal de Santa Catarina. 

FUEL - Herbário da Universidade Estadual de Londrina. 

FURB - Herbário Dr. Roberto Miguel Klein, Universidade Regional de Blumenau. 

HB - Herbarium Bradeanum. 

HCF - Herbário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão. 

HDCF - Herbário Do Departamento De Ciências Florestais, Universidade Federal de Santa 

Maria. 

HRCB - Herbário Rioclarense, Universidade Estadual Paulista. 

HUCS - Herbário da Universidade de Caxias do Sul. 

HUEFS - Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

HUFU - Herbarium Uberlandense, Universidade Federal de Uberlândia. 

IAC - Herbário do Instituto Agronômico de Campinas. 

IAN - Herbário da Embrapa Amazônia Oriental. 

IPA - Herbário Dárdano de Andrade Lima, Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária. 



 

 

JPB - Herbário do Instituto Paranaense de Botânica. 

K - Kew, Royal Botanic Gardens. 

LINN - Linnean Society of London. 

MAC - Herbário do Instituto do Meio Ambiente. 

MBM - Herbário do Museu Botânico Municipal. 

MBML - Herbário do Instituto Nacional da Mata Atlântica. 

MPU - Université de Montpellier Herbarium. 

NY - William and Lynda Steere Herbarium, The New York Botanical Garden. 

P - Herbier National, Muséum National d'Histoire Naturelle. 

PEUFR - Herbário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

RB - Herbário Dimitri Sucre, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

SI - Herbario del Instituto de Botánica Darwinion. 

SP - Herbário do Instituto de Botânica de São Paulo. 

SPF - Herbário da Universidade de São Paulo. 

SPSF - Herbário Dom Bento José Pickel, Instituto Florestal de São Paulo. 

UCS - Union College Herbarium.  

UFS - Nyabyeya Forestry College Herbarium. 

UESC - Herbário da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

UFP - Herbário da Universidade Federal de Pernambuco. 

UFRN - Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

UFU - Ural Federal University "B. N. Yeltsin" Herbarium. 

UNOP - Herbário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

UPCB - Herbário da Universidade Federal do Paraná. 

US - United States National Herbarium, Smithsonian Institution. 

VIES – Herbário da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 



15 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A sistemática é o ramo da biologia que visa principalmente elucidar a hierarquia entre 

as espécies, e entender como se organiza a biodiversidade. Para isto, utiliza como ferramenta a 

taxonomia - que trata da identificação, diferenciação, descrição e nomeação de táxons- e a 

filogenia - que demonstra a relação evolutiva entre os táxons – tanto para grupos atuais, como 

extintos (SAVAGE, 1995). 

Os conhecimentos produzidos pela sistemática geram uma rede conceitual que unifica 

toda biologia. Assim, as descobertas e classificações sistemáticas são importantes componentes 

para gerir a organização das diferentes espécies, e também conservar os recursos bióticos. Com 

as mudanças antrópicas que afetam os hábitats, ecossistemas e espécies, além de aumentar a 

taxa de dispersão de espécies exóticas, reduz também as possibilidades do conhecimento acerca 

de novas espécies e das suas interações no ambiente natural (SIMPSON; CRACRAFT, 1995; 

FILARDI et al., 2018). 

Atualmente diversos táxons carecem de trabalhos taxonômicos e filogenéticos que 

auxiliem no conhecimento de sua diversidade, o que pode prejudicar os esforços de 

conservação. Urtica L. (Urticaceae Juss.) é um destes táxons, com poucos os trabalhos que 

visam a descrição e compreensão das suas espécies (HADIAH; CONN; QUIN; 2008; WU et 

al., 2013; KIM et al., 2015; GROSSE-VELDMANN et al., 2016). 

O trabalho de referência quanto a morfologia de Urtica para a América do Sul está 

incluída na obra Revisíon de las Urticaceae Argentinas (SORARÚ, 1972). Dentre os trabalhos 

filogenéticos mais recentes que incluem Urtica estão Hadiah; Conn; Quin; 2008; Wu et al., 

2013; Kim et al., 2015; Wu et al., 2018, os quais abordaram suas espécies muito brevemente. 

Uma revisão mais extensiva foi realizada por Grosse-Veldmann et al., 2016, a qual inclui em 

sua filogenia 61 espécies de Urtica, com enfoque para aquelas ocorrentes na Ásia e Europa, 

onde o gênero possui maior diversidade. Para o Brasil a maior abundância e diversidade de 

espécies ocorre no bioma Mata Atlântica, que abrange sua extensão também ao Paraguai e 

Argentina, mas, até o momento, não há trabalhos botânicos publicados para o gênero no país.  

 

1.1. O bioma Mata Atlântica 
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A Mata Atlântica possui um conjunto de formações e fitofisionomias que a tornam 

muito diversa (Figura 1), tais como campos naturais, restingas, manguezais, matas de araucária 

dentre outros tipos de vegetação (CAMPANILI; SCHÄFFER, 2010). Também são muito 

variáveis as características geológicas, geomorfológicas e climatológicas, pois abarca quase 

toda extensão da costa brasileira, além do sudoeste do Paraguai e nordeste da Argentina, 

acompanhando diferentes latitudes (MARQUES et al., 2016). Devido a este mosaico de 

vegetação e por ser a floresta mais antiga do Brasil, a Mata Atlântica abriga também grande 

diversidade de fauna e flora, tendo muitas espécies endêmicas (MARQUES et al., 2016).  

 Originalmente 92% da extensão da Mata Atlântica estava localizada no Brasil, 2% na 

Argentina e 6% no Paraguai (FUNDAÇÃO VIDA SILVESTRE ARGENTINA; WWF, 2017). 

No Brasil a Mata Atlântica abrangia 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A área total abrangia 

aproximadamente 1,3 milhões de km2, tendo sido conhecida como uma das maiores florestas 

das Américas (RIBEIRO et al., 2009; FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2016).  

 De toda diversidade de fauna e flora mundial conhecidas, a Mata Atlântica possui dentre 

1 a 8% destas espécies (RIBEIRO et al., 2009). Porém, grande parte deste bioma hoje está 

descaracterizada ou em risco, restando cerca de 16% da vegetação original, segundo as últimas 

pesquisas realizadas pelos países Brasil, Argentina e Paraguai. Além disso, 83,4% dos 

fragmentos restantes são menores do que 50 ha. e possuem pouca conectividade entre eles 

(RIBEIRO et al., 2009; FUNDAÇÃO VIDA SILVESTRE ARGENTINA; WWF 2017). Há 

cinco séculos a devastação e descaracterização da Mata Atlântica vem ocorrendo, causadas 

principalmente pelas atividades agrícolas, corte para produção de carvão, desmatamento e 

invasão por espécies exóticas (MARQUES et al., 2016).  

A alta diversidade e elevado endemismo, somados ao avançado estado de devastação, 

fazem com que a Mata Atlântica seja reconhecida como um hotspot de biodiversidade, onde 

são prioritárias as ações de conservação (MYERS et al., 2000). Os trabalhos que buscam 

caracterizar as espécies ali existentes são muito importantes neste processo, para se manter sua 

identidade, além de facilitar os trabalhos conservacionistas (THOMSON et al., 2018).  
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Figura 1: As 15 ecorregiões da Mata Atlântica. Fonte: Di Bitetti, M.S; Placci, G; Dietz, L.A. (2003). 

 

1.2. Urticaceae 

 

Urticaceae Juss. compreende seis tribos, 55 gêneros e mais de 2000 espécies. Para o 

Brasil são listados por Romaniuc Neto e Gaglioti (2015) 13 gêneros e 102 espécies de 

Urticaceae. Esta é uma família cosmopolita, as quais podem ser árvores, arbustos, subarbustos 
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ou ervas, terrestres ou hemiepífitas. A atual classificação das tribos de Urticaceae baseada em 

estudos morfológicos e moleculares (CONN; HADIAH, 2009; WU et al., 2013) propõe a 

família como monofilética e dividida em seis tribos: Boehmerieae Gaudich., Elatostemateae 

Gaudich., Forsskaoleeae Gaudich., Parietarieae Gaudich., Urticeae Lam. & DC., e Cecropieae 

Dumort. 

Dentre as características que denotam a diversidade morfológica da família Urticaceae 

estão as folhas alternas ou opostas, inteiras ou palmatilobadas, glabras ou pubescentes, e 

algumas vezes com presença de tricomas urentes e cistólitos puntiformes ou fusiformes. As 

inflorescências podem ser axilares, cimosas ou racemosas, em panículas, espigas, capítulos ou 

glomérulos, com flores díclinas, actinomorfas, aclamídeas (Myriocarpa Benth., Phenax Wedd.) 

ou monoclamídeas; (2-)3-5 lobadas, ovário súpero, 2-carpelar, 1-locular, 1-óvulo por lóculo 

com placentação basal a lateral (Pourouma Aubl.), estilete indiviso, estigma filiforme, 

penicilado, peltado ou comoso. Os frutos são aquênios secos ou com perigônio acrescente 

carnoso quando maduros; sementes globosas, elipsoides ou ovoides, geralmente com 

endosperma; mas este pode estar ausente, como em Urtica, embrião reto; cotilédones 

membranáceos ou carnosos. 

Esta família possui importância econômica reconhecida. Alguns gêneros como Urtica, 

Girardinia Gaudich. e Boehmeria Jacq., possuem fibras utilizadas na indústria têxtil e na 

produção de cordas (WOODLAND, 1989). Parietaria L. e Pilea Lindl. são usados como 

forrageiras para o gado (SORARÚ, 1972). Além disso, os frutos de Pourouma cecropiifolia 

Mart. são utilizados na fabricação de bebidas na região Amazônica (FALCÃO; LLERAS, 1980; 

BERG; AKKERMANS; HEUSDEN, 1990). Como ornamental se destaca Pilea, muito 

utilizado em canteiros de praças e jardins (LORENZI; SOUZA, 2001). 

O uso medicinal das Urticaceae vem desde os ancestrais indígenas, que utilizavam as 

urtigas para urticação, uma prática de chicotear os membros paralisados com plantas urticantes, 

os fazendo voltar a ação. Seu uso também foi reportado pelos indígenas em casos de apoplexia, 

a congestão cerebral e na veia porta hepática, para trazer sangue à superfície e, assim, trazer de 

volta à ação órgãos vitais. Dentre outros antigos usos estão o tratamento de incontinência 

urinária e como diurético (ERICHSEN-BROWN, 1979; COSTA; MAYWORM, 2011).  

 Mais recentemente diversos estudos farmacológicos com Urticaceae têm sido 

realizados. O óleo de Laportea aestuans Gaudich. possui atividades antioxidantes e 

antimicrobianas contra bactérias e fungos (OLOYEDE, 2016). Boehmeria macrophylla foi 

reportada como antioxidante, analgésica, citotóxica e antibactericida (HOSSAIN et al., 2016). 
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O extrato hetanólico de Musanga cecropioides foi estudado por sua ação antinoceptiva e 

antiflamatória em animais (SOWEMIMO et al., 2015).  

Algumas espécies de Urticaceae também possuem importância ecológica. Cecropia 

pachystachya Trécul., por exemplo, possui o caule oco que provê abrigo a artrópodes, 

principalmente à formigas, as quais possuem uma relação de mutualidade (ROCHA; 

BERGALLO, 1992; CARNEIRO et al., 2018). As sementes e frutos de algumas espécies de 

Urticaceae servem como alimento para a fauna, como as do gênero Urera Gaudich., e Cecropia 

Loefl., as quais foram reportados como recurso alimentar de morcegos e aves (KUBITZKI, 

1993; RÍOS-BLANCO; PÉREZ-TORRES, 2015).  

 

1.3. Urtica 

 

Urtica possui cerca de 60 espécies reconhecidas atualmente (GROSSE-VELDMANN 

et al., 2016), embora haja contradições quanto a este número (GELTMAN 1998; ROMANIUC-

NETO; GAGLIOTI 2015; KIM et al., 2015; GROSSE-VELDMANN et al., 2016). 

Subcosmopolita, com o centro de diversidade nas regiões temperadas e subtropicais, 

principalmente para Ásia e Europa, ocorrendo nas ecorregiões Neotropical, Neoártica, 

Paleoártica e Indo-Malaia, comumente em áreas ruderais (GROSSE-VELDMANN, 2016). Os 

estudos filogenéticos (SYTSMA et al., 2002; HADIAH; CONN; QUINN, 2008; WU et al., 

2013; KIM et al., 2015; WU et al., 2018) sustentam Urtica dentro da tribo Urticeae (Urticaceae), 

como parafilético, devido ao posicionamento de Hesperocnide Torr. próximo a gêneros como 

Zhengyia T. Deng, D.G. Zhang & H. Sun., Nanocnide Blume e Laportea.  

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Indivíduos adultos de Urtica L. A) Urtica urens (Foto: A. Crespí); B) U. spathulata; (Foto: 

A. Gonzaléz); C) U. circularis (Foto: C.M. Rodrigues); D) U. dioica (Foto: M. Weigend).  

 

As espécies de Urtica no geral possuem o porte herbáceo, raramente arbustivo (Figura 

2), anuais ou pereanuais, com presença de tricomas urentes, folhas opostas, estípulas aos pares, 

interpeciolares e cistólitos puntiformes. Podem ser monoicas, dioicas, ou ambos os casos dentro 

de uma mesma espécie (poligâmicas), porém o tipo monoico é predominante. O padrão de 

distribuição das flores pistiladas e estaminadas na planta é variado, e as inflorescências 

A B 

C 
D 
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racemosas, espiciformes ou paniculadas (GELTMAN, 1998; GROSSE-VELDMANN; 

WEIGEND, 2017).  

Urtica têm sido alvo de estudos farmacológicos, pois possui diferentes compostos tais 

como terpenoides, carotenoides, vitaminas, taninos e polifenóis, que conferem a este grupo 

potencialidade para diversas aplicações bioquímicas (FARAG et al., 2013; KREGIEL; 

PAWLIKOWSKA; ANTOLAK, 2018). Urtica dioica, é a mais amplamente estudada, a partir 

da qual já foram verificada ações como bactericida, antioxidante e antiulcerativa (GÜLCIN et 

al., 2004; MOTAMEDI et al., 2014; KREGIEL, PAWLIKOWSKA; ANTOLAK, 2018). Estas 

espécies também já foram reportadas pelo uso medicinal e para alimentação (POMBOZA-

TAMAQUIZA, 2016). 

 

 

Figura 3: Ampliação de tricomas de Urtica circularis em microscópio estereoscópio Foto: C.M. 

Rodrigues. 

 

As espécies de Urtica são popularmente conhecidas como urtigas devido à sensação 

ardente causada por seus tricomas glandulares. Esta ação é resultado da presença de histamina 

e acetilcolina nos fluidos dos tricomas. Estes são tubos calcificados na base e silicatados na 

parte superior (Figura 3) que, ao contato com a pele, se rompem e injetam as substâncias 

urticantes (EMMELIN; FELDBERG, 1947). 

Apesar do conhecimento popular e farmacológico das espécies de Urtica, esta carece de 

estudos relacionados à sua taxonomia, distribuição e evolução. Informações como estas são 

importantes também para o melhor entendimento de Urticeae como um todo.  

 

1.4. Ecologia de Urtica 
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Urtica serve de alimento e abrigo para espécies como insetos, nematoides, aves e 

mamíferos (GREIG-SMITH, 1948; GROSSE-VELDMANN, 2016). Para os invertebrados os 

tricomas urentes não parecem oferecer riscos (TUBERVILLE; DUDLEY; POLLARD, 1996). 

Nas observações feitas durante este trabalho foram encontrados insetos como dipteros, 

hymenopteros, lepidopteros (que não se alimentavam das folhas, mas as utilizam como abrigo) 

e hemiptera, da super-família Mesoliidae em U. circularis (Figura 4) o qual se alimenta da seiva 

destas plantas. Zabel e Tscharntke (1998) amostraram diversos insetos em coletas em 

fragmentos de Urtica na Alemanha, sendo estes principalmente Heteroptera, Auchenorrhyncha 

e Coleoptera. 

Urtica dioica é utilizada como recurso alimentar ou como abrigo para muitas espécies 

de invertebrados como borboletas, cigarras e caracóis, para algumas delas como recurso 

exclusivo (GRIMES; BLYTE, 1969; MASSA; RIZZO, 2000; GROSSE-VELDMANN, 2016). 

Sua grande biomassa e os frutos atrativos servem de recurso também para vertebrados, como 

veados, coelhos, castores, e aves (BISHTON, 1986; DAVIS, 1989; PAKEMAN; ENGELEN; 

ATTWOOD, 1999; GILL; BEARDALL, 2001; HOLLAND et al., 2006; EYCOTT et al., 2007; 

KROJEROVÁ-PROKEŠOVÁ, 2010).  

Por sua relação ecológica com numerosas espécies, U. dioica pode ser considerada uma 

espécie-chave em seu ambiente, pois a sua retirada poderia causar mudanças significativas 

naquela comunidade. Uma espécie-chave desempenha um papel na distribuição, tipo e número 

de outras espécies, e as plantas, em especial, podem desencadear alterações mais drásticas, pois 

são a fonte primária de energia do ecossistema (GROSSE-VELDMANN, 2016). 

 

 

Figura 4: Insetos em Urtica circularis. A) Hemiptera (Mesoveliidae) em aquênios, visto em 

microscópio estereoscópio; B) Diptera na face abaxial da folha. Fotos: C.M. Rodrigues 
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Urtica é associada com solos ricos em nutrientes, e necessita de grande disponibilidade 

de nitrogênio, fósforo e água, por isso é frequentemente encontrada em ambientes ruderais, 

como hortas e pastagens (OLSEN, 1921; PIGOTT; TAYLOR, 1964; HEJCMAN et al., 2010). 

A dispersão é realizada pelo vento, pela água ou por animais. A polinização é feita pelo vento, 

e o pólen é ejetado explosivamente (PROCTOR; YEO, 1973; BERG, 1989). 

 

2. MATERIAIS DE Urtica DEPOSITADOS EM HERBÁRIOS 

 

Os herbários de Curitiba (MBM) e do Rio de Janeiro (RB) foram visitados, além de 

consultas aos materiais disponíveis virtualmente nas plataformas digitais. A partir desta análise 

dos materiais depositados foi constatada a escassez de coletas de Urtica mais recentes para o 

bioma Mata Atlântica. Espécimes de Urtica circularis coletados no decorrer desta pesquisa 

foram enviados para os herbários RB, SP, e EVB além da coleção botânica da UNICENTRO 

(ARAUCA). 

 

Materiais depositados:—BRASIL. Paraná: Guarapuava, Cooperativa Agrária, Br 277, Km 

354, 20 de novembro de 2018, fl., fr., N. Zavorochuka 01 (ARAUCA). Guarapuava, 

Cooperativa Agrária, Br 277, Km 354, 20 de novembro de 2018, fl., fr., N. Zavorochuka 02 

(ARAUCA). Guarapuava, Cooperativa Agrária, Br 277, Km 354, 20 de novembro de 2018, fl., 

fr., N. Zavorochuka 03 (EVB). Guarapuava, Cooperativa Agrária, Br 277, Km 354, 20 de 

novembro de 2018, fl., fr., N. Zavorochuka 04 (EVB). Rebouças, comunidade de Barra dos 

Andrades, 20 de Abril 2018, fl., fr, C.M Rodrigues 01 (SP). Rebouças, comunidade de Barra 

dos Andrades, 16 de agosto de 2018, fl., fr., A. Suchoronczek & C. M. Rodrigues 05 (SP). 

Rebouças, comunidade Barra dos Andrades, 20 de julho de 2018, fl., fr., A. Suchoronczek 03 & 

C. M. Rodrigues (RB). Rebouças, comunidade Barra dos Andrades, 20 de julho de 2018, fl., 

fr., A. Suchoronczek 04 & C. M. Rodrigues (RB).  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral  

 

Caracterizar as espécies de Urtica L. ocorrentes no bioma Mata Atlântica, a partir de 

uma sinopse taxonômica e realizar uma hipótese filogenética para o gênero, com foco para o 

posicionamento das espécies ocorrentes neste bioma.  
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3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar quais espécies de Urtica ocorrem no bioma Mata Atlântica, e realizar sua 

descrição taxonômica na forma de sinopse; 

• Confeccionar uma chave de identificação; 

• Realizar um mapa de distribuição para as espécies de Urtica no bioma Mata Atlântica, 

utilizando as informações obtidas nas coleções de herbários e de materiais coletados; 

• Obter sequências de genes cloroplastidiais e nucleares a partir de materiais provenientes 

da Mata Atlântica; 

• Elaborar uma hipótese filogenética para Urtica a partir da análise estatística do conjunto 

de dados obtidos; 

• Discutir o posicionamento filogenético das espécies de Urtica que ocorrem no bioma 

Mata Atlântica; 

• Contribuir com informações para as políticas públicas voltadas ao conhecimento, uso 

sustentável e a conservação da biodiversidade brasileira, particularmente no que se refere às 

Urticaceae - Urtica no contexto das ações do projeto Flora do Brasil Online 2020 (FBO), 

fornecendo informações para subsidiar programas de conhecimento da flora e proteção das 

espécies; 

• Enriquecer as coleções de Urtica, por meio de coletas de material botânico, depositados 

em herbários nacionais. 

 

4. ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação segue as normas sugeridas pelo Programa de Pós Graduação em 

Biologia Evolutiva (http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbioevol/pdfs/Manual-3a-ed-

rev.atual-2011.pdf) exceto para o capítulo I, o qual foi escrito na forma de artigo, seguindo as 

normas da revista Phytotaxa. Desta forma, se apresentam separadamente os estudos referentes 

à taxonomia de Urtica, no capítulo I, e a filogenia de Urtica no capítulo II.  

A delimitação da Mata Atlântica foi baseada no relatório de 2017 da Fundação Vida 

Silvestre Argentina e da ONG Word Wide Fund for Nature (WWF), que inclui, além do Brasil, 
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o Paraguai e Argentina. A localização geográfica das espécies foi obtida pelas informações dos 

materiais herborizados analisados e indicações do aplicativo Google Earth. 

Para o tratamento taxonômico de Urtica seguiram-se as recomendações do Código 

Internacional de Nomenclatura Botânica (TURLAND et al. 2018). Foram apresentadas ainda 

descrições, chave de identificação, características da ecologia e comentários gerais. 

A análise filogenética aqui apresentada foi obtida com os dados de Urtica da Mata 

Atlântica, coletados em campo ou de materiais herborizados, obtido no Instituto de Botânica de 

São Paulo. Todas as análises moleculares foram realizadas no Laboratório de Biologia e 

Genética Molecular da UNICENTRO (Guarapuava-PR).  

A análise dos resultados foi realizada em conjunto com o Laboratório de taxonomia e 

Sistemática do grupo Urticineae, no Núcleo de Pesquisa Curadoria do Herbário SP, no Instituto 

de Botânica de São Paulo (IBt), coordenado pelo professor Dr. Sérgio Romaniuc Neto 
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SINOPSE DE Urtica L. OCORRENTES NO BIOMA MATA ATLÂNTICA
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Resumo: Neste trabalho realizamos uma sinopse taxonômica das espécies Urtica (Urticaceae) 

do bioma Mata Atlântica do Brasil, Argentina e Paraguai. Analisamos 866 materiais de 

herbários brasileiros e estrangeiros, incluindo tipos e protótipos, além da observação de 

populações no campo. Reconhecemos quatro espécies de Urtica - Urtica circularis, U. dioica, 

U. spathulata e U. urens - para o bioma, para as quais são apresentadas descrições, chave de 

identificação, comentários sobre taxonomia, ecologia e distribuição geográfica.  

 

Palavras-chave: Morfologia, Taxonomia, Urticeae, Urtigas. 

 

Abstract: In this work we perform a taxonomic synopsis of the Urtica species (Urticaceae) of 

the Atlantic Forest biome of Brazil, Argentina and Paraguay. We analyzed 866 materials from 

Brazilian and foreign herbarium, including types and prototypes, as well as observation of 

populations in the field. We recognized four species of Urtica - Urtica circularis, U. dioica, U. 

spathulata and U. urens - for the biome, for which descriptions, identification key, comments 

on taxonomy, ecological observations and geographical distribution are presented. 

 

Key words: Morphology, Nettles. Taxonomy, Urticeae. 

 

Introdução  

Urtica L. (1753: 983) pertence a tribo Urticeae Lam. & DC (1806: 184), família 

Urticaceae Juss. (1789:400) (Conn & Hadiah 2009, Wu et al. 2013, Kim et al. 2015). A autoria 

de Urtica é atribuída a Linnaeus (1753), e tem como espécie tipo Urtica dioica L. (1753: 983), 

que foi utilizada por Jussieu (1789:400) para descrever a família. O gênero compreende cerca 

de 60 espécies aceitas, sendo o maior gênero dentro de Urticeae, embora haja contradições 

quanto a este número entre os autores (Geltman 1998; Romaniuc Neto & Gaglioti 2015; Kim 

et al., 2015; Grosse-Veldmann et al., 2016). Para a ecorregião Neotropical foram registradas 

cerca de 30 espécies (Neotropical Flora 2019). 

Dentre algumas características para este gênero estão o porte herbáceo, presença de 

tricomas glandulares urentes, folhas opostas e lâminas com margens serreadas, crenadas ou 
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dentadas, inflorescências em cimeiras glomeruliformes ou especiformes, estigmas penicilados 

e perigônio com quatro lóbulos (Sorarú 1972, Grosse-Veldmann 2016). 

As espécies de Urtica possuem potenciais medicinal e econômico, além da importância 

ecológica. O uso popular na forma de infusão possui ações expectorante, purgativa e diurética 

reconhecido na Ásia e Europa (Wetheril 1992). Estudos recentes, têm apontado o potencial 

medicinal de Urtica com ações antioxidantes, antimicrobianas e analgésicas, por sua 

composição conter diversas substâncias biologicamente ativas (Gülçin 2004, Farag et al. 2013, 

Kregiel et al. 2018, Rajput et al. 2018). Do ponto de vista econômico, o uso das plantas como 

fertilizante tem sido reportado, além do uso das fibras de U. dioica na indústria têxtil (Irigon & 

Espejo 2015).  

As plantas do gênero também servem de alimento e abrigo para uma grande diversidade 

de invertebrados (Greigh-Smith 1948, Taylor 2009). Urtica dioica se destaca por apresentar 

ampla distribuição geográfica e ser abundante nos habitats em que ocorre, sendo considerada 

uma espécie-chave em seu ambiente natural (Davis 1989, Grosse-Veldmann 2016). 

Este táxon apresenta distribuição subcosmopolita, e ocorre frequentemente em locais 

úmidos, no interior ou na margem de florestas, e em ambientes ruderais (Grosse-Veldmann 

2016). Para o Brasil Urtica ocorre principalmente no bioma Mata Atlântica, que também se 

estende ao Paraguai e Argentina. A Mata Atlântica é um dos 25 hotspots de biodiversidade do 

mundo, por apresentar grande diversidade e ser um dos biomas menos conservados, devido 

principalmente às atividades antrópicas (Myers et al. 2000). Desta forma, o conhecimento a 

respeito das suas espécies é de fundamental importância para conservação.  

Neste trabalho realizamos uma sinopse das espécies de Urtica ocorrentes no bioma Mata 

Atlântica. Apresentamos descrições, chave de identificação, comentários sobre taxonomia, 

observações ecológicas e de distribuição geográfica. 

 

Métodos 

Realizamos a revisão taxonômica de Urtica do bioma Mata Atlântica com base na 

análise virtual de 866 materiais de herbários brasileiros e estrangeiros (ALCB, ASE, BHCB, 

CEPEC, CESJ, CTES, ECT, ESA, EVB, FCQ, FLOR, FUEL, FURB, HB, HCF, HDCF, 

HRCB, HUCS, HUEFS, HUFU, IAC, IAN, IPA, JPB, K, MAC, MBM, MBML, NY, P, 

PEUFR, RB, SI, SP, SPF, SPSF, UCS, UEC, UFS, UESC, UFP, UFRN, UFU, UNOP, UPCB, 

US, VIES e W), incluindo os tipos e protólogos, além da observação de populações na natureza 

e cultivadas. Os materiais dos herbários MBM, RB, e SP foram analisados também por meio 

de visitas físicas. Coletamos materiais botânicos de Urtica em estado reprodutivo, e preparamos 



 

 

segundo as técnicas de Peixoto & Maia (2013). Depositamos os materiais coletados nos 

herbários SP, RB, EVB e na coleção botânica da UNICENTRO (ARAUCA). 

Consultamos trabalhos referentes à Urtica utilizando as redes virtual e/ou física de 

bibliotecas do Brasil e estrangeiras. Além disso, levantamos as bibliografias citadas nos 

trabalhos de revisão e consultamos trabalhos sobre a família e o gênero (Sorarú 1972, Friis 

1993, Conn & Hadiah 2009, Gaglioti & Romaniuc-Neto 2014, Kim et al. 2015, Grosse-

Veldmann 2016, Grosse-Veldmann & Weigend 2017, Wu et al. 2018). 

Para as abreviações dos periódicos, obras clássicas e dos nomes de autores das espécies 

consultamos as rede virtuais de bases de dados e bibliotecas eletrônicas (IPNI - 

http://www.ipni.org/; Tropicos - http://www.tropicos.org/; The plant list - 

http://www.theplantlist.org/). Os códigos dos herbários seguem Thiers (2019, atualização 

contínua). Os materiais analisados foram citados por país, estado e município, e os coletores e 

seus números de coleta são destacados em itálico. No caso dos materiais que não apresentam 

localização, data, coletor e/ou número de coleta, foram utilizadas as abreviações s.l.; s.d.; s.c.; 

e s.n., respectivamente, além de flor (fr.) e fruto (fr.), quando presentes. 

Realizamos a identificação dos materiais botânicos de Urtica por meio de estudos 

morfológicos usuais, bibliografia específica e comparação com exsicatas depositadas em 

herbários. Para confirmação taxonômica, consultamos os materiais tipos das espécies e os 

protólogos. Nas descrições foram citados os sinônimos (=) e os materiais visualizados são 

indicados por “!”. O tratamento taxonômico segue as recomendações do Código Internacional 

de Nomenclatura Botânica (Turland et al. 2018), e as denominações morfológicas foram 

baseadas em Gonçalves & Lorenzi (2011). As informações obtidas foram incluídas em uma 

base de dados administrada pelo Laboratório de Sistemática e Taxonomia de Urticineae do 

Instituto de Botânica de São Paulo, utilizando o programa FileMaker Pro 17, sob 

responsabilidade do Dr. Sergio Romaniuc Neto. 

  

Tratamento Taxonômico 

 

Urtica L., Sp. pl. 2:983.1753  

Espécie-tipo: Urtica dioica L., Sp. pl. 2: 984. 1753. 

Lectótipo (designado por Green, Prop. Brit. Bot. 188 (1929):— Herb. Linn. (LINN1111.8)  

 

Ervas, raro subarbustos, anuais, bianuais ou perenes; monoicas, dioicas ou ambos os tipos; 

glabras a pubescentes, com tricomas glandulares urentes. Folhas opostas, venação actinódroma, 



 

 

3-nervadas; estípulas aos pares, interpeciolares, livres; caducas ou persistentes; lâminas inteiras, 

raro lobadas, lisas ou rugosas; geralmente discolor, face abaxial opaca, face adaxial verde-claro 

a escuro; cistólitos puntiformes próximos às nervuras, ovais ou lineares. Inflorescências em 

cimeiras glomeruliformes ou espiciformes, sésseis ou subsésseis, axilares, pubescentes, 

podendo ou não possuir tricomas urentes. Flores estaminadas caducas, sésseis ou subsésseis; 

perigônio com tépalas 4, ovais; estames 4, livres; filetes com curvatura da antese; anteras bitecas 

reniformes, dorsifixa, deiscência longitudinal. Flores pistiladas persistentes, sésseis, perigônio 

com tépalas 4 desiguais; óvulo ortótropo basal; estigma penicilado, caducos ou persistentes, 

sésseis. Frutos do tipo aquênio, ovoides, lisos ou rugosos, envoltos pelo perigônio 

membranáceo, verdes a amarronzados, glabros a pubescentes. Sementes ovoides a elipsoides, 

endosperma escasso. 

 

Distribuição geográfica e ecologia:—Urtica apresenta distribuição subcosmopolita, 

encontrada em todos os continentes, exceto nas regiões polares (Grosse-Veldmann 2016). Para 

o bioma Mata Atlântica ocorre em todo Sul e Sudeste do Brasil, abrangendo também o sudoeste 

do Paraguai e nordeste da Argentina. Também pode ser encontrada no bioma Pampa do Rio 

Grande do Sul. Geralmente ocorre em habitats antropogênicos e perturbados (Gaglioti & 

Rodrigues 2019). Altamente associada com solos ricos em nutrientes e úmidos, devido ao alto 

requerimento de nitrogênio e potássio (Olsen 1921), crescendo bem em ambientes de criadouro 

de aves e próximo a hortas. As espécies de Urtica são dispersas principalmente pelo vento, pela 

água ou por animais, e a polinização é em grande parte pelo vento (Grosse-Veldmann 2016). 

Existem poucos exemplares herborizados para Urtica, podendo este ser um reflexo de sua baixa 

frequência na natureza. Um dos fatores que colocam em risco estas plantas é a sua retirada do 

ambiente, devido à presença de seus tricomas urentes, que causam irritações quando em contato 

com a pele. 

 

Chave para as espécies de Urtica da Mata Atlântica 

 

1. Folhas com margem dentada a crenada. 

2. Folhas truladas a circulares, lâminas foliares (–0,5) 0,8–2,2 × (–0,3) 0,6–2,4 cm; margem 

com dentes 1–5 × 1–5 mm; pecíolo 0,4–3,5 cm compr.................................Urtica circularis 

2’. Folhas flabeladas, lâminas foliares (–0,3) 0,8–2,0 × 0,3–2,2 cm; margem com dentes 3–5 × 

1–5 mm; pecíolo (–0,2) 0,5–2,0 cm compr...................................................Urtica spathulata 

1’. Folhas com margem serreada. 



 

 

3. Estigma persistente no fruto; lâminas foliares 1,1–12,7 × (0,6) 1,0–6,1 cm; rizomas presentes; 

inflorescências espiciformes...............................................................................Urtica dioica  

3’. Estigma não persistente no fruto; lâminas foliares 0,7–2,3 × 0,5–1,5 cm; rizomas ausentes, 

inflorescências glomeruliformes.........................................................................Urtica urens 

 

 

Figura 1: Folhas de Urtica L. a) Urtica circularis (Hicken) Sorarú, (extraído de SI00577); b) Urtica 

spathulata Sm., (extraído de HS457.18); c) Urtica dioica L., (extraído de LINN1111.8); d) Urtica urens 

L., (extraído de LINN1111.5).  

 



 

 

1. Urtica circularis (Hicken) Sorarú, Darwiniana 17: 277. 1972. 

=U. spathulata var. circularis Hicken, Chlor. Plat. Argent. 2: 79. 1910. Holótipo— 

ARGENTINA. Capital Federal, 1901, Hicken s.n (Holótipo: SI Imagem digital!) = U. chamaedryoides 

var. circularis (Hicken) Hauman, Anales Mus. Nac. Buenos Aires 32: 413. 1923. Holótipo— 

ARGENTINA. Capital Federal, 1901, Hicken s.n. (Holótipo: SI Imagem digital!). 

 

Tipo:— ARGENTINA. Capital Federal, 1901, Hicken s.n (Holótipo: SI Imagem digital! 

Isótipo: SI imagem digital!)  

 

Ervas anuais 5–30 cm alt., monoicas, ramos 5,0–12,0 (–22,0) cm diâm., estriados, híspidos, 

com tricomas glandulares urentes; rizomas ausentes; entrenós 2,5–4,0 cm compr. Folhas 

inteiras, opostas, venação actinódroma, 3-nervadas; pecíolos 0,4–3,5 cm compr.; estípulas 

interpeciolares, 2 pares; lâminas foliares (–0,5) 0,8–2,2 × (–0,3) 0,6–2,4 cm, circulares a 

truladas, base arredondada, truncada a cuneada, ápice agudo, margem irregularmente dentada 

a crenada, dentes 1–5 × 1–5 mm cm.; face abaxial glabra a pubescente, podendo possuir 

tricomas glandulares urentes ralos, opaca; face adaxial verde-claro, pubescente a híspida, com 

tricomas glandulares urentes; cistólitos concentrados próximos às nervuras. Inflorescências em 

cimeiras glomeruliformes, 0,3–0,6 × 0,2–0,5 cm, sésseis, axilares, pubescentes, podendo 

possuir escassos tricomas glandulares urentes. Flores estaminadas 0,8–1,2 mm compr., 

subsésseis; perigônio com tépalas 4, ovais, glabras; estames 4, filetes excertos e com curvatura 

na antese, anteras bitecas reniformes, dorsifixa, deiscência longitudinal. Flores pistiladas 0,8–

1,5 mm compr., persistentes, sésseis, perigônio com tépalas 4, desiguais, 1 par menor externo, 

e 1 maior interno, ovais, pubescentes; óvulo ortótropo basal; estigma penicilado, estrelado, 

séssil, caduco. Aquênio ovoide, 1–1,5 mm diâm., com perigônio frutífero membranáceo, verde, 

liso, pubescente. Sementes 0,8–1,2 mm diâm., ovoides, verdes a amareladas, glabras. 

 

Distribuição geográfica e ecologia:—Planta ocorrente apenas na América do Sul. Distribuição 

na Mata Atlântica: ocorrências restritas para a região Sul do Brasil, também encontrada no 

Paraguai e Argentina. Habitat: ocorre em solos rochosos e terrícolas, e em solos ricos, como 

próximo a hortas (Gaglioti & Rodrigues 2019).  

 

Espécimes examinados:—BRASIL. Paraná: Balsa Nova, 21 setembro 1915, fr., P. Dusén 

s.n. (NY, K, P); Campina Grande do Sul, Sítio do Belizário, 04 outubro 1967, fr., G. Hatschbach 

17276 (MBM); Carambeí, Catanduva de Fora, 25 agosto 2013, fr., M.E. Engels 1448 (MBM, 



 

 

RB, FURB, HCF, UPCB, UNOP); Colombo, Bairro Canguiri, 03 março 2012, fr., M. Savarais 

420 (MBM). Santa Catarina: s.l., junho 1913, fr, D.Urville 197 (P); Araranguá, 30 setembro 

1992, fr., A. de Faveri s.n. (CRI); Blumenau, Bairro Fortaleza, Rua cordilheira dos Andes, 79, 

10 outubro 2007, fr., C.R de Souza s.n (FURB); Itapiranga, Santo Antônio, 30 agosto 1964, fr., 

R.M. Klein 5661 (US); Navegantes, 26º53'56"S 48º39'15"W, 14 julho 2012, fr., L.A. Funez 676 

(FURB); Rio do Sul, Lontras, Salto do Pilão, 03 agosto 1958, fr., R. Reitz 6953 (US). Rio 

Grande do Sul: Caxias do Sul, 31 outubro 1995, fr., A. R. Soares s.n. (US); Erechin, Campo 

Limpo, 28 julho 1984, fr., A. Butzke. et al. s.n. (US); São Leopoldo, julho 1941, fr., J. E. Leite 

514 (NY). PARAGUAI: San Pedro, Colonia Primavera, 29 junho 1956, fr. Arthur Woolaton 

701 (P). ARGENTINA: Misiones: Candelaria, Santa Ana, 18 outubro 1945, fr., J.E. Montes 

1232 (P); Guaraní, 02 outubro 2016, fr. A.A Keller & M.M. Franco 13440 (CTES). 

 

Nota:—Esta espécie foi primeiramente tratada como Urtica spathulata var. circularis, e 

posteriormente elevada a um novo rank por Sorarú (1972). Devido a isto, grande parte dos 

materiais depositados em herbários nomeados como U. spathulata na realidade são U. 

circularis. Assemelha-se a U. spathulata pelo porte herbáceo rastejante, pelas folhas pequenas 

e por seu ciclo de vida anual. Possui inflorescências axilares glomeruliformes muito parecidas 

com U. spathulata e U. urens.  

É caracterizada por Grosse-Veldmann & Weigend (2017) pelo sistema sexual monoico 

de proxiandria, ou seja, os ramos de inflorescência basal são inflorescências pistiladas, os 

medianos e apicais tendo flores estaminadas mais ao centro e flores pistiladas na região distal 

em cada ramo de inflorescência. Esse sistema também ocorre para U. spathulata e U. urens.  

As flores e os aquênios ocorrem simultaneamente, com muitos frutos aglomerados, mas 

as flores são pouco perceptíveis devido ao tamanho diminuto e à coloração alva, e as pistiladas 

não são possíveis visualizar a olho nu. Esta espécie não foi avaliada quanto ao seu status de 

conservação.  



 

 

 

Figura 2: Imagem do holótipo de Urtica circularis (Hicken) Sorarú. ARGENTINA. Capital 

Federal, Hicken s.n, 1901. Herb. SI.   



 

 

2. Urtica dioica L., Sp. pl. 2: 984. 1753.  

 

Lectótipo (designado por Woodland em Syst. Bot. 7: 283 (1982):—Herb. Linn. LINN1111.8 

(Lectótipo: LINN imagem digital! Isótipo: P imagem digital!).  

 

=U. dioica L. subsp. dioica, Lectótipo (designado por Woodland em Syst. Bot. 7: 283 (1982):—Herb. 

Linn. LINN1111.8. =U. dioica L. var. dioica, Lectótipo (designado por Woodland em Syst. Bot. 7: 

283 (1982):—Herb. Linn. LINN1111.8.  

 

Ervas perenes 0,5–1,5 (–2) m alt., poligâmicas, ramos 2–11,5 cm diâm., estriados, híspidos, 

com tricomas glandulares urentes, rizomas presentes; entrenós 1,5–6,5 cm compr. Folhas 

inteiras, opostas, venação actinódroma, 3–nervadas; pecíolos (–0,3) 1–6,5 (–11) cm compr.; 

estípulas interpeciolares, 2 pares; lâminas foliares 1,1–12,7 × (0,6) 1,0–6,1 cm, ovalada a oval-

lanceoladas, base cordada, arredondada a truncada, ápice acuminado a agudo, margem 

irregularmente serreada, dentes 2–5 × 2–7 mm compr., o dente apical com maior comprimento 

que os laterais; discolor, face abaxial verde-claro, opaca, escabra; face adaxial verde-escuro, 

pubescente a híspida, com tricomas simples e glandulares urentes; cistólitos puntiformes, 

alongados a arredondados, concentrados próximos às nervuras. Inflorescências em cimeiras 

espiciformes, 0,7–6,5 cm compr., sésseis, axilares, pubescentes, podendo possuir escassos 

tricomas glandulares urentes. Flores estaminadas 0,8–1 mm compr., sésseis, perigônio com 

tépalas 4, simétricas, ovais, pubescentes, esverdeadas a amareladas; estames 4, excertos e com 

curvatura na antese, anteras bitecas, amareladas, reniformes, dorsifixa, com deiscência 

longitudinal. Flores pistiladas 1–2 mm compr., persistentes, sésseis, perigônio com tépalas 4, 

desiguais, ovais, densamente pubescentes, podendo possuir tricomas glandulares urentes; óvulo 

ortótropo basal; estigma penicilado, séssil, persistente no fruto. Aquênio 1–1,5 mm diâm., 

ovoide, verde-claro; perigônio frutífero membranáceo, liso, pubescente, podendo possuir 

tricomas glandulares urentes. Sementes 1–1,5 mm diâm., ovoides, amarelas a amarronzadas, 

glabras. 

 

Distribuição geográfica e ecologia:—Amplamente distribuída na Europa, Norte da África e 

na Ásia (Olsen 1921). Distribuição na Mata Atlântica: possui registros para o Sudeste e Sul do 

Brasil (Gaglioti & Rodrigues 2019). A espécie cresce bem em plena luz, mas se desenvolve 

melhor em meia sombra, com solos de boas condições de umidade, e alta concentração de 



 

 

nitrato. Cresce em grandes populações próximas, com polinização principalmente anemófila 

(Olsen 1921).  

 

Espécimes examinados:—BRASIL. Rio de Janeiro: Niterói, Engenho do Mato, Parque 

Estadual da Serra da Tiririca, Morro do Telégrafo, Sítio Grotão, setembro 2005, fr., A.A.M. de 

Barros 2513 (RB); Rio de Janeiro, s.d. fr., A. Glaziou 14275/a (P); Rio de Janeiro, canteiro de 

plantas medicinais, JBRJ, 06 maio 2015, fr., J.R. Mattos 87 (RB). São Paulo: São Paulo, 25 

fevereiro 1943, fr., s.c. (RB). Paraná: Curitiba, Alto da Rua XV de Novembro, 27 dezembro 

1994, fl., R. Kummrow 3432 (MBM). Santa Catarina: Major Vieira, Paiol Velho, 18 maio 

2011, fr., A. Korte 6871 (RB).  

 

Nota:—Esta espécie é a mais conhecida dentre as Urtica, devido à sua ampla expansão 

territorial, considerada subcosmopolita, e ao grande número de variedades e subespécies. 

Assemelha-se a U. urens pela margem serreada de suas folhas, e possui pouca similaridade com 

U. circularis e U. spathulata. É a única dentre as ocorrentes na Mata Atlântica que possui 

sistema sexual poligâmico, ou seja, com indivíduos monoicos e dioicos em uma mesma 

população (Grosse- Veldmann & Weigend 2017).  

Urtica dioica diferencia-se das demais espécies de Urtica da Mata Atlântica por seu 

sistema de rizomas e estolões, maior porte, além do hábito perene. Seu caule é geralmente 

avermelhado e as folhas possuem um verde mais intenso. Além disso, possui estigma 

persistente, que pode ser visualizado a olho nu no aquênio maduro. Esta espécie não foi avaliada 

quanto ao seu status de conservação. 



 

 

 

Figura 3: Imagem do lectótipo de Urtica dioica L., sem localidade, Herb. Linn1111.8   



 

 

3. Urtica spathulata Sm., Cycl. 37: 17. 1818. 

Isótipo:—ARGENTINA. Buenos Aires, s.d., P. Commerson 1767 (Isótipos: P imagem digital! 

MPU imagem digital! Lectótipo: Herb. Smith – LINN imagem digital!) 

 

=Urtica scalpe Comm. ex Wedd., Ann. Sci. Nat., Bot. 3, 18: 198. 1852. Holótipo: 

ARGENTINA. Buenos Aires, sem data, P. Commerson 1767 (Holótipo: P imagem digital! 

Isótipos: P imagem digital!).  

 

Ervas anuais 10–30 cm alt., monoicas, ramos 2–16 cm diâm., estriados, híspidos, com tricomas 

glandulares urentes; rizomas ausentes; entrenós de 0,5–3,5 cm compr. Folhas inteiras, opostas, 

venação actinódroma, 3–nervadas; pecíolos (–0,2) 0,5–2,0 cm.; estípulas interpeciolares 2 

pares; lâminas foliares (–0,3) 0,8–2,0 × 0,3–2,2 cm, flabeladas, base truncada a cuneada, ápice 

agudo, margem dentada a crenada, multifendida, dentes irregulares 3–5 × 1–5 mm compr.; 

discolor, face abaxial opaca, pubescente, podendo possuir tricomas glandulares urentes; face 

adaxial verde-claro, densamente pubescente, tricomas glandulares urentes esparsos; cistólitos 

alargados e arredondados próximos as nervuras. Inflorescências em cimeiras glomeruliformes, 

0,3–0,6 × 0,2–0,6 cm, sésseis, axilares, pubescentes. Flores estaminadas 1,5–1,8 mm compr., 

subsésseis; perigônio com tépalas 4, ovais, pubescentes; estames 4, filetes excertos e com 

curvatura na antese; anteras bitecas reniformes, dorsifixa, deiscência longitudinal. Flores 

pistiladas 1,2–1,5 mm compr., persistentes, sésseis, perigônio com tépalas 4, desiguais, 1 par 

menor externo, e 1 maior interno, ovais; pubescentes, maior concentração de tricomas no ápice; 

óvulo ortótropo basal; estigma penicilado, estrelado, séssil, caduco. Aquênio 1–1,2 mm diâm., 

ovoide; perigônio frutífero membranáceo, verde, levemente rugoso, pubescente, com maior 

concentração de tricomas no ápice. Sementes 1–1,2 mm diâm., ovoides, amarelas a 

amarronzadas, glabras. 

 

Distribuição geográfica e ecologia:—Planta ocorrente apenas na América do Sul. Distribuição 

na Mata Atlântica: registros para São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Habitat: planta ruderal 

(Gaglioti & Rodrigues 2019). 

 

Espécimes examinados:—BRASIL. s.l., s.d., fr., A.F. Saint-Hilaire 1853/C2 (P, US).  

 São Paulo: Apiaí, 01 novembro 1884, fr., Puiggari 2999 (P). Paraná: Contenda, Areia Branca 

dos Andrade, 18 outubro 1958, fr., G. Hatschbach 5155 (US). Santa Catarina: Seara, Nova 

Teutonia, 12 agosto 1944, fr., Fritz Plauman 582 (RB).  

 



 

 

Nota:—Também encontrada como Urtica “spatulata”. Esta espécie é confundida com U. 

circularis, sendo a maioria de seus registros são identificações errôneas. Entretanto, pode ser 

diferenciada pelo formato das folhas geralmente flabeladas com base truncada ou cuneada, e 

pelas margens das lâminas possuírem dentes mais estreitos e profundos, que podem ser 

utilizados como caracteres diagnósticos para a espécie. As folhas geralmente são menores, e a 

lâmina com medidas de base e altura aproximadas entre si.  

Assemelha-se com U. urens e U. circularis pela inflorescência axilar glomeruliforme, 

pelo porte pequeno, até ca. de 40 cm de altura, herbáceo e não perene, além de possuir sistema 

sexual monoico de proxiandria (Grosse-Veldmann & Weigend 2017). Entretanto, difere muito 

de U. dioica, se assemelhando apenas pela morfologia de suas flores.  

Urtica spathulata não foi avaliada quanto ao seu status de conservação. Entretanto, os 

poucos registros encontrados para o bioma Mata Atlântica, além de não haver coletas recentes, 

indicam que esta espécie pode estar sob ameaça de extinção.  

  



 

 

 

Figura 4: Imagem do isótipo de Urtica spathulata Sm., ARGENTINA. Buenos Aires, P. 

Commerson s.n, 1767, Herb. P.   



 

 

4. Urtica urens L. Sp. pl. 2: 984. 1753.  

 

=Urtica trianae Rusby, Bull. New York Bot. Gard 4: 319. 1907. Isosíntipo— BOLÍVIA. La 

Paz, 1889, M. Bang 127 (Isosíntipo: US imagem digital!). 

 

Lectótipo (designated by Ghafoor in Jafri & El-Gadi (ed.), Fl. Libya 47: 12 (1977):— Herb. 

Linn. 1111.5. (Isótipo: GH imagem digital! Lectótipo: LINN imagem digital! Isosíntipo: US 

imagem digital!) 

 

Ervas anuais ou bianuais, 10–50 cm alt., monoica, ramos 2,5–12,0 cm comp., estriados, 

híspidos, rizomas ausentes; entrenós (–0,5) 1,1–4,0 cm compr. Folhas inteiras, opostas, venação 

actinódroma, 3–nervadas; pecíolo 1,2–2,9 (–4,3) cm compr.; estípulas interpeciolares, 2 pares; 

lâminas foliares 0,7–2,3 × 0,5–1,5 cm, ovaladas a elípticas, base atenuada a arredondada, ápice 

apiculado, margem serreada, dentes 4–8 × 2–5 mm; discolor, face abaxial pubescente, com 

tricomas glandulares urentes sobre as nervuras, verde opaco; face adaxial pubescente a híspida, 

com tricomas glandulares urentes enfileirados nos espaços entre as nervuras principais, verde-

escuro; cistólitos puntiformes próximos às nervuras, ovais ou lineares. Inflorescências em 

cimeiras glomeruliformes, 1–4 x 1–4 mm, subsésseis pedúnculo 0,3–0,5 cm compr., axilares, 

pubescentes, com tricomas glandulares urentes no ápice. Flores estaminadas 1–1,2 mm compr., 

sésseis, perigônio com tépalas 4, ovais, pubescentes; estames 4, filetes excertos e com curvatura 

na antese, anteras bitecas amareladas, reniformes, dorsifixas, deiscência longitudinal. Flor 

pistilada 1–1,2 mm compr., verdes, perigônio com tépalas 4, desiguais 1 par menor externo, e 

1 maior interno, densamente pubescentes; óvulo ortótropo basal; estigma penicilado, estrelado, 

caduco, séssil. Aquênio 1–2 mm diâm., ovoide, com perigônio frutífero membranáceo, verdes, 

amarelados na base, achatados, ovoides, lisos a rugosos, pubescentes, com maior concentração 

de tricomas no ápice, frequentemente com 1 tricoma urticante em cada face. Sementes 1–2 mm 

diâm., ovoides, amarelas a amarronzadas, glabras.  

 

Distribuição geográfica e ecologia:—Difundido por todas as partes temperadas do mundo e 

nas regiões altas dos trópicos, presumivelmente originário da região temperada do Velho 

Mundo. Distribuição para a Mata Atlântica: restrita à região Sudeste do Brasil, com um registro 

para o Paraguai. Cresce bem em hortas e comum em beira de estradas, hábito terrícola (Gaglioti 

& Rodrigues 2019). 

  



 

 

Espécimes examinados:—BRASIL. Minas Gerais: Conceição de Ibitipoca, 27 julho 1989, 

s.f., L. Krieger 24370 (ESA); Caldas, s.d., fl., A. Regnell s.n. (P); Ouro Preto, outubro 1892, fr., 

Schwacke 8773 (RB). Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, coleção de plantas 

medicinais, 01 agosto 2009, fr., M.D.M. Viana Filho 2013 (RB). PARAGUAI. Itapuá: 

Trinidad, 14 outubro 1979, fr., I. Basualdo 403 (FCQ). 

 

Nota:—Diferencia-se das demais Urtica pela pubescência da face abaxial da folha, a qual 

possui tricomas apenas sobre as nervuras, também pelas folhas ovaladas. A margem da lâmina 

serreada assemelha-se a Urtica dioica. A inflorescência em glomérulo é vista também em 

Urtica circularis e U. spathulata, mas é subséssil, com pedúnculo de ca. 0,3 cm compr., além 

disso, também possui sistema sexual monoico (Grosse-Veldmann & Weigend 2017). 

Entretanto, se diferencia pelo caule geralmente ramificado na base, com tricomas glandulares 

urentes de até 2 mm de comprimento (Zandee 1969, Sorarú 1972). O pecíolo geralmente mais 

curto que a lâmina, e as inflorescências compactas e muito densas, se tornando laxas. As folhas 

novas podem não possuir tricomas urentes, ou possuir em pouca quantidade.  

 Urtica urens não possui avaliações quanto ao seu status de conservação. Apesar dos 

poucos exemplares registrados para o bioma Mata Atlântica, existem coletas mais recentes, 

diferente do que ocorre para U. spathulata. Entretanto, esta espécie pode estar sob risco de 

extinção, sendo necessários mais estudos neste sentido.  

 

  



 

 

 

Figura 5: Imagem do lectótipo de Urtica urens L., sem localidade, Herb. Linn., 1111.5.   
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CAPÍTULO II 

POSICIONAMENTO FILOGENÉTICO DE Urtica L. (URTICACEAE Juss.) 

PROVENIENTES DA MATA ATLÂNTICA 
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POSICIONAMENTO FILOGENÉTICO DE Urtica L. (URTICACEAE Juss.) 

PROVENIENTES DA MATA ATLÂNTICA 

 

Resumo: Urtica (Urticaceae) é um gênero subcosmopolita, com maior diversidade na Europa 

e Ásia. Para a Mata Atlântica quatro espécies foram identificadas: U. circularis, U. dioica, U. 

spathulata e U. urens. Os trabalhos de filogenia para a família Urticaceae apresentam 

amostragens limitadas para Urtica, e o trabalho mais compreensivo para o grupo abrange 61 

espécies, mas possui foco principalmente para as espécies da Europa e Ásia. Desta forma, este 

trabalho objetiva propor uma hipótese filogenética para Urtica, com foco no posicionamento 

filogenético das espécies ocorrentes na Mata Atlântica. Para isso foram selecionados 

marcadores cloroplastidiais (psbA-trnH, trnL-F) e nuclear (ITS), e novos acessos para o bioma 

foram obtidos. A árvore de consenso foi elaborada utilizando os métodos de máxima 

parcimônia e a inferência bayesiana. Observou-se que Urtica é um clado parafilético, devido 

ao posicionamento de Hesperocnide, mas este gênero necessita de uma nova revisão, pois 

apenas sua flor tubular a separa de Urtica. Os acessos de Urtica provenientes da Mata Atlântica 

apresentam proximidade filogenética a outras espécies da América do Sul, e as características 

morfológicas e sua distribuição geográfica no bioma são informativas pra explicar a relação 

filogenética, mas não para o gênero como um todo. As espécies nativas do bioma, U. circularis 

e U. spathulata apresentam maior proximidade filogenética, além de compartilharem muitas 

semelhanças morfológicas. Urtica dioica se encontra como grupo irmão das espécies da Mata 

Atlântica, sendo esta também a mais diferenciada morfologicamente, apresentando uma 

distribuição geográfica mais ampla que as demais espécies do bioma.  

Palavras-chave: Evolução. Marcadores moleculares. Urticeae. Urtigas. 
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PHYLOGENETIC POSITION OF Urtica L. (URTICACEAE Juss.) FROM THE 

ATLANTIC FOREST 

 

Abstract: Urtica (Urticaceae) is a subcosmopolitan genus, with greater diversity in Europe and 

Asia. For the Atlantic Forest four species were identified: U. circularis, U. dioica, U. spathulata 

and U. urens Phylogeny works for the Urticaceae family showed limited sampling for Urtica, 

and the most comprehensive work for the group covers 61 species, but is mainly focused on 

European and Asian species. Therefore, the aim of this work is to propose a phylogenetic 

hypothesis for Urtica, focused on the phylogenetic positioning of the species from the Atlantic 

Forest. Chloroplastid markers (psbA-trnH, trnL-F) and nuclear (ITS) were selected, and new 

accesses to the biome were obtained. The consensus tree was elaborated using the methods of 

maximum parsimony and bayesian inference. It was observed that Urtica is a paraphyletic 

clade, due to the positioning of Hesperocnide, but this genus needs a new review, because only 

its tubular flower separates it from Urtica. The accesses of Urtica from the Atlantic Forest 

presented phylogenetic proximity to other South American species, and the morphological 

characteristics and geographic distribution in the biome are informative to explain the 

phylogenetic relationship, but not for the whole genus. The native species of the bioma, U. 

circularis and U. spathulata showed greater phylogenetic proximity, besides having many 

morphological similarities. Urtica dioica is found to be sister of the Atlantic Forest species, 

being also the most morphologically differentiated, presenting a wider geographic distribution 

than other species of the biome. 

Keywords: Evolution. Molecular markers. Urticeae. Nettles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Urtica L. é um gênero subcosmopolita (GROSSE-VELDMANN et al., 2016) 

pertencente à família Urticaceae Juss. e à tribo Urticeae Lam. & DC., a qual inclui também 

Dendrocnide Miq., Discocnide Chew, Girardinia Gaudich., Hesperocnide Torr., Laportea 

Gaudich., Nanocnide Blume, Obetia Gaudich., Poikilospermum Zipp. Ex Miq., Urera Gaudich. 

e Zhengyia T. Deng, D.G. Zhang & H. Sun. (KIM et al., 2015). Esta tribo compreende cerca de 

220 espécies, e é considerada monofilética em trabalhos utilizando marcadores moleculares 

(HADIAH et al., 2008; DENG et al., 2013; KIM et al., 2015), exceto nos trabalhos de Wu et al. 

(2013, 2018) devido ao posicionamento de Touchardia Gaudich. A monofilia também tem sido 

considerada para os gêneros individualmente, exceto para Urtica, Laportea e Urera (KIM et 

al., 2015).  

Dentre os principais caracteres diagnósticos da tribo Urticeae estão a presença dos 

tricomas glandulares urentes e de quatro tépalas em suas flores pistiladas. Entretanto, algumas 

exceções podem ser encontradas, como em Gyrotaenia, o qual possui duas tépalas e ausência 

de tricomas urticantes em seus ramos e folhas, e em Hesperocnide, com presença de flores 

tubulares (KIM et al., 2015).  

 Urtica não tem se apresentado como clado monofilético em análises moleculares, 

devido a parafilia com Hesperocnide, que possui duas espécies, de origem norte-americanas 

(WU et al., 2013; KIM et al., 2015; GROSSE-VELDMANN et al., 2016; WU et al., 2018). Este 

gênero é muito semelhante a Urtica em caracteres gerais, como as estípulas interpeciolares e 

aquênios simétricos, além disso, estes são os únicos dentro de Urticeae que apresentam folhas 

opostas (KIM et al., 2015).  

 Quanto ao número de espécies aceitas de Urtica, há ainda divergências entre os autores 

(30 espécies. - JIARUI et al., 2003; ca. 80 espécies. - KIM et al., 2015; 63 espécies - GROSSE-

VELDMANN et al., 2016). Estas apresentam muitas características plesiomórficas, com poucas 

sinapomorfias que possam auxiliar na sua classificação morfológica. A maioria dos estudos que 

utilizaram dados moleculares para o grupo possuem amostragens limitadas, sendo o trabalho 

de Grosse-Veldmann et al. (2016) o mais compreensivo, incluindo 61 espécies e 144 indivíduos 

ingroup amostrados.  

 A ecorregião Neotropical abriga cerca de 30 espécies de Urtica (Neotropical Flora 

2019), e destas, quatro ocorrem no bioma Mata Atlântica: U. circularis (Hicken) Sorarú, U. 

dioica L., U. spathulata Sm. e U. urens L. Este bioma possui sua maior extensão territorial no 

Brasil, abarcando a maior parte da costa litorânea do país, e ocupava originalmente cerca de 



57 

 

15% do seu território, se estendendo também em uma pequena área ao sudoeste do Paraguai e 

ao nordeste da Argentina (DI BITETTI et al., 2003). 

A Mata Atlântica possui ampla diversidade ambiental, com fitofisionomias diversas, o 

que contribui para alta diversidade de espécies (OLSON, DINERSTEIN, 2002). No entanto, 

devido à expansão da população humana e ao desenvolvimento de suas atividades na região, 

atualmente restam apenas cerca de 16% da floresta nativa, segundo as últimas pesquisas 

realizadas no Brasil, Paraguai e Argentina (FUNDAÇÃO VIDA SILVESTRE ARGENTINA; 

WWF, 2017). 

Frente ao risco em que o bioma Mata Atlântica se encontra, estudar suas espécies e 

conhecer sua biodiversidade se torna fundamental para propor estratégias de conservação 

(OLSON; DINERSTEIN 2002). Neste contexto, os estudos filogenéticos são ferramentas úteis, 

pois permitem entender o surgimento e a relação evolutiva entre as espécies de um determinado 

táxon (SIMPSON; CRACRAFT 1995). 

 A utilização de marcadores moleculares tem sido de extrema importância em estudos 

filogenéticos, principalmente em análises infragenéricas, onde a utilização de sinapomorfias 

com base em dados morfológicos se torna difícil (DONG et al., 2012). Os SNP’s, ou 

polimorfismos de nucleotídeo único, permitem identificar mutações em bases únicas da cadeia 

de bases nitrogenadas, encontrando variações entre espécies por meio do sequenciamento de 

regiões específicas (SEMAGN; BJØRNSTAD; NDJIONDJOP, 2006). Este tipo de análise 

necessita da avaliação de regiões com altas taxas evolutivas (DONG et al., 2012). Desta forma, 

a associação de marcadores nucleares e cloroplastidiais tornam os resultados mais robustos, ao 

se equilibrar entre as baixas taxas evolutivas do DNA do cloroplasto com as regiões mais 

variáveis do DNA nuclear (TABERLET et al., 2001).  

 Os trabalhos filogenéticos para Urticeae incluem poucas amostragens de Urtica (FRIIS 

1993; DENG et al., 2013; WU et al., 2013; KIM et al., 2015; WU et al., 2018). Apenas Grosse-

Veldmann et al. (2016) possui uma filogenia compreensiva, e inclui as espécies ocorrentes na 

Mata Atlântica, entretanto seu foco é principalmente para as espécies asiáticas e europeias. 

Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é propor uma hipótese filogenética para Urtica, 

com foco no posicionamento filogenético das espécies ocorrentes no bioma Mata Atlântica, 

sendo estas duas nativas (Urtica circularis e U. spathulata) e duas naturalizadas (U. dioica e 

U. urens), utilizando acessos provenientes deste bioma. Os dados obtidos com as análises 

filogenéticas foram relacionados as características morfológicas, ecológicas e a distribuição 

geográfica para avaliar se estas são informativas para explicar sua relação filogenética.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Amostragem de táxon 

 

Neste estudo foram avaliados 156 acessos, sendo destes dois outgroups. Estes 

representam 61 espécies de Urtica, uma espécie de Zhengyia como outgroup, considerada 

grupo irmão (KIM et al., 2015), além de uma espécie de Hesperocnide. As sequências destes 

acessos foram obtidas no Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), principalmente 

provenientes dos trabalhos Kim et al., (2015) e Grosse-Veldmann et al., (2016). A lista 

completa do número de amostras, vouchers e números de acesso no GenBank é fornecida no 

Anexo I. Adicionalmente, foram inseridas sequências inéditas das espécies Urtica circularis, 

U. dioica, U. spathulata e U. urens. A obtenção destas sequências foi realizada conforme 

explicitado a seguir.  

 

2.2. Extração do DNA 

 

As amostras de material vegetal foram coletadas em campo ou recebidas de coleções de 

herbários, e preservadas em sílica gel. 

Para extração do DNA, o material coletado foi esmagado para obtenção de um pó bem 

fino utilizando nitrogênio líquido. O DNA foi extraído de 100 miligramas de tecido seguindo a 

metodologia proposta por Sharma e colaboradores (2008), com modificações. Nos tubos foram 

adicionados 1000 µL de tampão (20 mM de EDTA; 100 mM de Tris-HCL (pH 8,0); 2,0 mM 

de NaCl; 2% de CTAB; 2% de PVP; e 2% de β-mercaptoetanol), em seguida foi adicionada ao 

tubo proteinase K (10 mg/uL) e as amostras foram incubadas em câmara de germinação a 37ºC 

por 30 minutos e em seguida transferidas para banho-maria a 65ºC por 30 minutos. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante foi transferido para um novo 

tubo, ao qual foi adicionada uma solução de Fenol: Clorofórmio: Álcool isoamílico (25:24:1) 

para precipitação do DNA. Após esta etapa, o DNA foi precipitado com isopropanol, seguido 

de sucessivas lavagens com etanol. Para ressuspensão do material seco overnight, foi 

adicionada água ultrapura. A quantificação do DNA extraído foi realizada por eletroforese em 

gel de agarose 0,9% corado com brometo de etídio (5 μg/mL-1), utilizando como padrão 

concentrações conhecidas do DNA Fago λ (50 e 100ng). 

 

2.3 Amplificação do DNA por PCR 
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As regiões do DNA plastidial (espaçador intergênico psbA-trnH, intron trnL-trnF) e 

nuclear (ITS) foram amplificadas por PCR (Polymerase Chain Reaction). Estas são 

consideradas mais informativas para o gênero (WU et al., 2013; KIM et al., 2015; GROSSE-

VELDMANN et al., 2016; WU et al., 2018). Os primers amplificados foram os propostos por 

Sang et al., (1997) para as regiões psbA e trnH, Taberlet et al., (1991) para as regiões trnL e 

trnF e White et al. (1990) para as regiões ITS4 e ITS5 (Tabela 1). O marcador FA16180b (YAO; 

LI; DICK 2013) também foi testado, porém não houve amplificação.  

As reações no termociclador obedeceram à temperatura de pareamento de cada primer 

(Tabela 2), e foram conduzidas em volume final de 10 μl contendo: 20 ng de DNA genômico, 

10 μM de primer (forward e reverse), 0,25 mM de cada dNTP, 150 μM de MgCl2, 1 U de Taq 

DNA Polimerase e 1 X tampão para PCR, além de água ultrapura para completar o volume 

final. 

 

Tabela 2 Condições da PCR utilizadas para amplificação das regiões de interesse de Urtica. 

Região/Ciclo Desnaturação 

inicial 
Desnaturação Pareamento Número de 

ciclos 

Extensão final  

ITS 94ºC 5 min 94ºC 45 s 55ºC 45 s 30 72ºC 50 s 

trnL-F 94ºC 4 min 94ºC 1 min 55ºC 1 min 35 72ºC 11 min 

psbA-trnH 94ºC 5 min 95ºC 30 s 55ºC 1 min 30 72ºC 8 min 

 

Para confirmar os resultados da PCR os produtos de amplificação foram submetidos à 

eletroforese por 2 horas a 110 V em gel de agarose 1,8% corado com brometo de etídio (0,5 

μg/mL-1). Como marcador de peso molecular foi utilizado DNA Ladder 100 pb. O resultado da 

eletroforese foi visualizado em luz UV e foto documentado em sistema digital. 

Após a confirmação da amplificação dos produtos, foi realizada nova amplificação por 

PCR em maior quantidade para obter quantidade suficiente para sequenciamento, e os 

resultados foram confirmados por eletroforese em gel de agarose a 1,8%. O produto da PCR foi 

purificado com o kit GenElute da Sigma Aldrich (Saint Louis, MO, USA) e a quantificação do 

DNA purificado foi realizada por eletroforese em gel de agarose 1,8% corado com brometo de 

etídio (0,5 μg/mL-1). Para a verificação dos resultados da eletroforese o gel foi visualizado em 

luz UV e foto documentado em sistema digital. Como marcador de peso molecular foi utilizado 

DNA Ladder 100 pb e o DNA fago λ (100ng/ µL) foi utilizado como parâmetro para quantificar 

o DNA purificado.  
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2.4 Sequenciamento do DNA 
 

Para cada acesso, e cada primer do par uma solução contendo 50 ng de DNA e 4,5 pmol 

de primer foi seca a 60º C para envio para sequenciamento. O DNA foi sequenciado pela 

empresa ACTGene Análises Moleculares Ltda (Alvorada, RS). Ambas as fitas de DNA foram 

sequenciadas para a determinação mais robusta da sequência de nucleotídeos. 

 

2.5 Alinhamentos de sequências 

 

O alinhamento das sequências obtidas foi realizado com auxílio do software BioEdit 

7.0.5 (HALL, 2001), seguido da edição manual das mesmas. A ferramenta BLAST – Basic 

Local Alignment Search Tool (ALTSCHUL et al. 1997) do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information - http://www.ncbi.nlm.nih.gov), foi utilizada para procura de 

homologias das sequências obtidas, com as sequências depositadas no Genbank.  

 

2.6 Análises Estatísticas 

 

O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado no software Geneious v. 11.1.5 e 

posteriormente avaliação manual com o programa Clustal-X (THOMPSON et al., 1997). Para 

as análises estatísticas foram usadas 150 sequências do Genbank, seis sequências obtidas de 

Urtica e mais duas de Zhengyia shennoongensis T. Deng, D.G. Zhang & H. Sun, consideradas 

como grupo externo. 

Baseado no Critério de Informação de Akaike (AKAIKE, 1974; POSADA; BUCKLEY, 

2004), conjuntos de dados individuais e combinados foram avaliados para o modelo de 

evolução molecular apropriado usando o software ModelTest v. 3.7 (POSADA; CRANDALL, 

1998). As árvores foram obtidas a partir da análise de Máxima Parcimônia (MP) através de 

pesquisa heurística, utilizando o software PAUP 4.0 (SWOFFORD, 2002). As análises foram 

conduzidas com total de 1.000 replicações.  

A Inferência Bayesiana (BI) foi realizada utilizando o software MrBayes v.3.1.2 

(RONQUIST; HUELSENBECK, 2003). Foram realizadas quatro simulações do modelo 

MCMC (Markov Chain Monte Carlo) simultaneamente, e amostradas a cada 100 gerações por 

1.000.000 gerações até que o desvio médio das frequências obtidas estivesse abaixo de 0,01. 

Os primeiros 25% das árvores amostradas foram descartados como determinado pelo software 

Tracer v.1.6.0 (RAMBAUT et al., 2013). Uma árvore bayesiana com valores de bootstrap (BP) 

e probabilidade posterior (PP) foi construída das árvores remanescentes.  
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2.7 Mapa de distribuição das espécies 
 

 O mapa de distribuição de Urtica na Mata Atlântica foi elaborado no programa Qgis 

versão 3.4, para analisar se as informações de distribuição geográfica são informativas para 

explicar o posicionamento filogenético destas espécies. Os dados utilizados para confecção do 

mapa foram obtidos dos materiais depositados em herbários nacionais e internacionais, sendo 

estes CTES, ECT, ESA, FCQ, FLOR, FURB, HCF, MBM, NY, P, RB, SI, SP, PCB e US. 

Também foram utilizadas coordenadas dos materiais coletados em campo, e enviados aos 

herbários RB, SP, EVB e na coleção botânica ARAUCA. Todas as coordenadas foram obtidas 

pelo aplicativo Google Earth.  

   

3. RESULTADOS 

 

Foram utilizados 156 acessos, sendo 154 ingroups, dois outgroups com 61 espécies de 

Urtica. O alinhamento para os marcadores plastidiais (pt) psbA-trnH e trnL-F contém 952 pares 

de bases (pb), dos quais 278 (pb) foram caracteres variáveis e 244 (pb) caracteres parcimoniosos 

informativos. Para o marcador nuclear (nr) ITS 4-5 o alinhamento contém 738 (pb), dos quais 

223 (pb) foram caracteres variáveis e 206 (pb) caracteres parcimoniosos informativos. O 

alinhamento combinado dos marcadores plastidiais e nuclear contém 1690 (pb), dos quais 501 

(pb) foram caracteres variáveis e 450 (pb) caracteres parcimoniosos informativos. A análise do 

conjunto de dados combinados resultou em 4783 árvores parcimoniosas com índice de 

consistência = 0,5211 e índice de retenção = 0,8266 (Tabela 3). 

A árvore de consenso foi gerada com os dados nucleares (ITS) e cloroplastidiais (psbA-

trnH, e trnL-F) concatenados. A árvore de inferência bayesiana foi idêntica em topologia ao 

consenso estrito obtido na análise de máxima parcimônia e os clados apresentaram alto suporte 

estatístico pela reamostragem de bootstrap. A topologia combinada da árvore da inferência 

bayesiana mostrou que Urtica é suportada como um clado parafilético (BP =100 PP =1,0), 

devido à posição filogenética de Hesperocnide. A parafilia de Urtica também foi verificada em 

outros trabalhos (SYTSMA et al., 2002; HADIAH et al., 2008; WU et al., 2013; KIM et al., 

2015; GROSSE-VELDMANN et al., 2016; GROSSE-VELDMANN; WEIGEND 2017; WU et 

al., 2018). 
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Tabela 3. Número de acessos para cada marcador e para os marcadores combinados, cloroplastidiais (pt) + nucleares (nr), caracteres estatísticos 

e estatísticas da árvore para as análises de máxima parcimônia (MP). 

 Parâmetros Marcadores ptpsbA-trnH pttrnL-trnF nrITS 4-5 

Combinados 

Plastidiais 

Todos 

combinados 

Nº de acessos (ingroup/outgroup) 152 (150/2) 150 (148/2) 154 (152/2) 156 (154/2) 156 (154/2) 

Nº de caracteres (pb) 460 492 738 952 1690 

Caracteres variáveis (%) 131 (28,5) 147 (29,8) 223 (30,2) 278 (29,2) 501 (29,7) 

Caracteres parcimoniosos informativos (%) 114 (24,8) 130 (26,5) 206 (27,9) 244 (25,6) 450 (26,6) 

Número de árvores MP 2864 3008 3428 3942 4783 

Comprimento da árvore MP 2986 3224 3652 4135 4897 

Índice de consistência  0,5124 0,4887  0,5263  0,5028 0,5211 

Índice de retenção 0,7658 0,8310  0,8541  0,8162 0,8266 

Modelo selecionado (AIC) GTR + G GTR + G GTR + G GTR + I + G GTR + I + G 
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A árvore resultou em dois clados principais, que se agrupam em subclados menores 

(Figura 1). O clado I (BP=100, PP=1.00) inclui espécies principalmente da Europa e Ásia, e se 

subdivide em 2 clados menores (Ia BP=100, PP=1.00 e Ib BP=100 e PP=1.00). Em Ia se 

encontram espécies provenientes da Europa e Ásia, e 2 acessos da Nova Zelândia. O clado Ib é 

essencialmente asiático. O clado II (BP=99, PP=1.00) abrange a maioria das espécies, oriundas 

de todos os continentes, e se subdivide em IIa [BP=99, PP=1.00 (III e IV)] e IIb [BP=100, 

PP=1.00 (V e VI)].  

O clado IIIa (BP=100, PP=1.00) inclui espécies da Europa. A maioria das espécies 

americanas formam o clado IIIb (BP=100, PP=1.00), incluindo-se os acessos da Mata Atlântica, 

que permaneceram mais próximos filogeneticamente entre si, e entre outros acessos da América 

do Sul. U. spathulata forma um grupamento irmão com U. circularis, U. flabellata Kunth e U. 

berteroana Phil., e U. urens permaneceu como grupo irmão desses terminais. U. dioica 

apareceu como grupo irmão das demais espécies da Mata Atlântica. 

O clado IIIc (BP=100; PP=1.00) compreende espécies da Europa e Ásia. Em IV 

(BP=100, PP1.00) são agrupadas espécies da Ásia, com maior número de acessos de U. fissa 

E. Pritz ex Diels. O clado IIb inclui as subespécies e variedades de U. dioica de várias 

localidades. 

Os resultados obtidos neste estudo são semelhantes aos de Grosse-Veldmann et al. 

(2016), com algumas diferenças na organização de alguns clados. Acessos de U. dioica e U. 

urens surgem no clado IIIb, próximo a outras espécies americanas, e U. spathulata aparece 

como grupo irmão de U. circularis, U. berteroana e U. flabellata, enquanto no trabalho de 

Grossse-Veldmann et al. (2016) ambas surgem como grupo irmão, e U. urens permanece 

próxima a outros acessos da Europa.  

Os acessos de U. dioica obtidos de Kim et al. (2015) aparecem próximo aos acessos 

desta espécie obtidos neste trabalho. O trabalho de Kim et al. (2015) também demonstrou a 

parafilia de Urtica, entretanto sua amostragem para o gênero não é significativa para realizar 

um comparativo, e inclui apenas U. dioica dentre as espécies ocorrentes na Mata Atlântica, 

como grupo irmão da africana U. massaica Mildbr. 
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Figura 1: Árvore consenso da análise de inferência Bayesiana baseada nos dados nucleares e 

cloroplastidiais concatenados (ITS, trnL-F e psbA-trnH). Os valores de bootstrap e a 

probabilidade posterior são indicados, respectivamente, em cada nó. Os acessos obtidos de 

coletas da Mata Atlântica estão destacados em negrito.  
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O mapa de distribuição das espécies demonstrou que, dentro do território de ocorrência 

da Mata Atlântica, a abrangência geográfica de Urtica (Figura 2) é restrita principalmente às 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, apenas U. circularis possui registros para o Paraguai e 

Argentina. Urtica dioica possui maior extensão para o Brasil, ocorrendo em quatro estados 

brasileiros, porém com número de amostras limitadas. Urtica urens apresenta a distribuição 

mais restrita, ocorrendo principalmente em Minas Gerais, com apenas um registro para o Rio 

de Janeiro e Paraguai.  

 

Figura 2. Mapa de distribuição das espécies de Urtica L. na Mata Atlântica. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

As espécies de Urtica provenientes da Mata Atlântica apresentam maior proximidade 

filogenética com outras espécies provenientes da América do Sul. Seus caracteres morfológicos 

e de distribuição geográfica são informativos para explicar esta organização na árvore, diferente 

do que ocorre para o gênero como um todo. As espécies nativas deste bioma, U. spathulata e 
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U. circularis apresentam maior proximidade filogenética, e possuem diversas semelhanças 

morfológicas. As folhas pequenas e o ciclo de vida anual (Tabela 4) podem ser características 

mais derivadas resultado de adaptações à ambientes de clima mais frio, principalmente do Sul 

do Brasil (Figura 2).  

A posição filogenética de Hesperocnide torna o gênero Urtica parafilético. Entretanto 

ambos os gêneros compartilham diversas características morfológicas, com exceção das flores 

pistiladas tubulares em Hesperocnide, caráter que tem surgido de forma independente em 

Urticeae (KIM et al., 2015). Urtica apresenta flores com quatro tépalas, sendo as pistiladas 

geralmente assimétricas (Figura 3.a,c). Além disto, as folhas opostas vistas em Hesperocnide é 

compartilhada apenas por Urtica em Urticeae (Figura 3.d). O surgimento de folhas opostas 

aparece como uma novidade em relação às folhas alternas vistas no grupo irmão Zhengyia, e 

que ocorrem para toda a tribo (FRIIS 1993; DENG et al., 2013; KIM et al., 2015). Esta mudança 

pode auxiliar na maximização da superfície foliar exposta à luz, sendo vantajosa para as plantas 

de pequeno porte (NIKLAS 1988; KIM et al., 2015). Assim, Hesperocnide pode ser 

sinonimizado em Urtica, tornando o clado monofilético, visto que não há caracteres suficientes 

para sustentar a parafilia.  

    

Tabela 4. Caracteres morfológicos das espécies de Urtica L. ocorrentes no bioma Mata 

Atlântica. 

 

Para as espécies de Urtica as características morfológicas são incongruentes com a 

filogenia (GROSSE-VELDMANN et al., 2016). Entretanto, isto não sucede para as espécies 

ocorrentes na Mata Atlântica, nas quais a diferenciação morfológica foi informativa para 

explicar a relação filogenética. Caracteres tais como indumento e persistência de estruturas 

(Tabela 4) poderiam ser mais úteis para auxiliar na descoberta de sinapomorfias e na separação 

das espécies deste gênero, ao invés de outros comumente utilizados, tais como forma da folha 

e hábito.  

              Espécie Hábito Rizomas 
Forma da 

folha 

Margem 

da folha 

Presença de 

tricomas na 

face abaxial 

Inflorescência 
Persistência 

do estigma 

no fruto 

Pedúnculo 

U. circularis Erva 

rastejante 

Ausente Trulada, 

flabelada a 

circular. 

Dentada 

a crenada 

Glabra a 

escassamente 

pubescente 

Cimeiras: axilar 

glomeruliforme 

Estigma 

caduco 

Ausente 

U. dioica Erva a 

arbusto  

Presente Ovalada a 

oval-

lanceolada 

Serreada Pubescente a 

híspida 

Cimeiras: axilar 

espiciforme 

Estigma 

persistente 

Ausente 

U. spathulata Erva 

rastejante 

Ausente Flabelada Dentada Pubescente Cimeiras: axilar 

glomeruliforme 

Estigma 

caduco 

Ausente 

U. urens Erva a 

subarbusto 

Ausente Ovalada a 

elíptica 

Serreada Apenas sobre 

as nervuras 

Cimeiras: axilar 

glomeruliforme 

Estigma 

caduco 

Presente 



69 

 

As espécies U. circularis e U. spathulata aparecem como grupo irmão na filogenia, 

juntamente com U. berteroana do Chile e U. flabellata do Peru. Ambas espécies da Mata 

Atlântica são muito semelhantes morfologicamente, e dentre suas características possuem 

folhas pequenas, irregularmente dentadas, além do hábito herbáceo rastejante, sendo muitas 

vezes confundidas. Inicialmente U. circularis foi tratada como U. spathulata var. circularis, até 

ser elevada a um novo rank por Sorarú (1972). Urtica urens se assemelha à U. circularis e U. 

spathulata em características como as inflorescências em cimeiras glomeruliformes e pelo 

sistema sexual monoico.  

Urtica dioica aparece na filogenia como grupo irmão das demais espécies ocorrentes na 

Mata Atlântica. Esta se diferencia pelo maior porte, presença de estolões, folhas ovalada a oval-

lanceoladas, estigma persistente no fruto, além de possuir inflorescências espiciformes e 

sistema sexual poligâmico, enquanto a maioria das espécies de Urtica são monoicas (GROSSE-

VELDMANN; WEIGEND, 2017). O sistema sexual monoico é considerado basal, e um passo 

para a evolução para dioico (RENNER; RICKLEFS, 1995). Porém as espécies de Urtica são 

frequentemente pioneiras, ou seja, colonizadoras iniciais de locais perturbados, gerando 

populações fragmentadas nas quais a autofecundação facilita seu estabelecimento (GROSSE-

VELDMANN; WEIGEND, 2017). Portanto, U. dioica provavelmente por sua maior facilidade 

de dispersão por rizomas e estolões, e por possuir populações perenes e com melhor dispersão, 

apresenta um maior sucesso reprodutivo com populações poligâmicas. 

A distribuição geográfica é informativa para entender a relação filogenética das espécies 

de Urtica provenientes da Mata Atlântica. Há uma maior densidade destas espécies 

principalmente no Sul e Sudeste do Brasil (Figura 2). Entretanto, U. spathulata e U. circularis 

possuem distribuição mais limitada ao Sul, sendo alguns exemplares de U. circularis também 

encontrados no Paraguai e Argentina.  

O grupamento irmão entre U. berteroana, U. flabellata, U. circularis e U. spathulata 

pode ser explicado por sua distribuição mais restrita às regiões mais frias e/ou de altitudes mais 

elevadas do Sul do Brasil (U. circularis e U. spathulata), da região andina (U. flabellata) e de 

áreas de alta altitude do Chile, Argentina e Bolívia (U. berteroana). A proximidade filogenética 

dentre estas espécies pode ser reflexo das adaptações a estas condições. Urtica berteroana e U. 

flabellata se assemelham a U. circularis e U. spathulata por serem monoicas com proxiandria, 

além de serem de pequeno porte e possuírem hábito herbáceo anual (GROSSE-VELDMANN; 

WEIGEND, 2017). 
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Figura 3: A) Flores estaminadas de Urtica circularis antes da antese, acima é possível observar 

estigmas penicilados estrelados de flores pistiladas. B) Aquênio de Urtica urens, é possível 

observar o perigônio membranáceo que envolve a semente. C) Flor pistilada de Urtica 

spathulata. D) Folhas e frutos de Urtica urens. A: material fresco; B, C e D: material 

herborizado (MBM). Imagens C.M. Rodrigues.  

 

 Os acessos de Urtica dioica da Mata Atlântica (sm313, ALG2015, JTM87) aparecem 

na árvore próximos filogeneticamente ao acesso dos Estados Unidos (sm332), e mais distantes 

das subespécies da Europa e Ásia. Isto pode ser devido à U. dioica formar um complexo de 

espécies (HENNING et al., 2013), as quais possuem maior diversidade no seu centro de origem, 

e as espécies americanas podem ter advindo de um mesmo processo de dispersão para as 

Américas do Norte e do Sul (WU et al., 2018). 

Urtica dioica e U. urens se encontram mais próximas na filogenia, e também mais basais 

em relação às demais espécies da Mata Atlântica. As duas espécies são introduzidas e 

naturalizadas neste bioma (The International Plant Names Index, 2019; Flora do Brasil, 2020), 

e podem ter chegado por processos de dispersão de longa distância pelo mar e por ações 

antrópicas (WU et al., 2018). As sementes de Urtica são protegidas por um perigônio 

membranáceo (Figura 3.b), sendo resistentes a longos períodos sob água salgada, sem perder 

sua flutuabilidade e viabilidade (WU et al., 2018). Desta forma, estas espécies podem ter 
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passado por eventos de dispersão, vindos principalmente da Europa e da Ásia (WU et al., 2018). 

Além disso, as utilizações comercial e cultural destas espécies, com motivos medicinais, pode 

favorecer a sua dispersão a curtas e longas distâncias. Outro fator que favorece o 

estabelecimento de Urtica é a sua adaptação aos hábitats disturbados ou semi-disturbados, 

geralmente ocorrendo em áreas ruderais.  

As regiões da Mata Atlântica onde as Urtica se encontram possuem fitofisionomias com 

elevados índices pluviométricos, importante fator que permite o estabelecimento destas 

espécies, tais como a Floresta Ombrófila Mista, Floresta Atlântica do Alto Paraná além de 

Florestas Costeiras da Serra do Mar (DI BITETTI; PLACCI; DIETZ, 2003; ALVARES et al., 

2013). Tal fato pode explicar a ausência de registros destas espécies para as demais regiões da 

Mata Atlântica, e também do Brasil.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A partir deste trabalho é possível compreender como as espécies de Urtica provenientes 

da Mata Atlântica se relacionam filogeneticamente, sendo suas semelhanças morfológicas e de 

distribuição geográfica informativas para explicar sua proximidade filogenética. Apesar da 

parafilia de Urtica, há evidências de que Hesperocnide deve considerado um sinônimo de 

Urtica, visto que possui poucas diferenças morfológicas capazes de separar ambos os gêneros, 

além de possuírem proximidade filogenética demonstrada por diversos trabalhos.  

 A maior ocorrência de Urtica na Mata Atlântica para o Sul e Sudeste do Brasil pode ser 

principalmente devido a adaptação destas espécies a climas mais amenos e úmidos. Entretanto, 

mesmo ocorrendo frequentemente em áreas ruderais, estas não são abundantes neste bioma, 

possivelmente devido a eliminação destas plantas da natureza, pelo risco trazido por seus 

tricomas urticantes. Tal fato demonstra a importância de buscar estratégias para sua 

conservação. Mais estudos são necessários para se conhecer a diversidade de espécies de Urtica 

no Neotrópico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este estudo trouxe uma sinopse taxonômica atualizada para as espécies de Urtica 

ocorrentes na Mata Atlântica. Urtica circularis e U. spathulata, muitas vezes confundidas, 

podem ser diferenciadas pela forma e tamanho do limbo, além de U. spathulata possuir dentes 

mais compridos do que largos. Urtica urens é facilmente identificada por suas folhas mais 

elípticas, além de possuir tricomas na face abaxial apenas sobre as nervuras. Urtica dioica é a 

espécie que apresenta maior diferenciação morfológica, como o maior porte, folhas mais 

escuras com limbo ovalado, sendo a única a possuir estigma persistente no fruto.  

 As análises taxonômicas para o grupo Urtica da Mata Atlântica puderam demonstrar a 

escassez de materiais herborizados, e destes poucos são recentes. A partir destes registros foi 

possível elaborar uma distribuição geográfica para o gênero, que demonstrou que 

provavelmente estas espécies ocorrem em áreas mais úmidas e com climas subtropicais, 

principalmente no Sul do Brasil, e nas áreas de ocorrência de Mata Atlântica da Argentina e 

Paraguai. Entretanto, as espécies U. spathulata e U. urens apresentam um número de coletas 

herborizadas especialmente reduzido. Isto pode significar também um reflexo da escassez 

destes materiais na natureza.  

As espécies de Urtica, apesar de possuírem valor medicinal e econômico, são 

frequentemente eliminadas do ambiente devido ao risco trazido por seus tricomas glandulares 

urentes que causam irritações ao contato com a pele. Por ser de porte herbáceo, e ocorrência 

em áreas ruderais, a retirada do ambiente é facilitada, tal fato que pode estar levando estas 

espécies ao risco de extinção.  

 Novas coletas realizadas no decorrer desta pesquisa foram enviadas para os herbários 

nacionais afim de favorecer o conhecimento de sua distribuição além de auxiliar estudos 

posteriores. A chave de identificação gerada, assim como as descrições das espécies também 

poderão trazer mais facilidade para identificação do gênero em trabalhos futuros.  

As análises filogenéticas demonstraram a parafilia de Urtica, devido ao posicionamento 

de Hesperocnide, também vista em trabalhos anteriores. Entratanto, a semelhança morfológica 

entre ambos os gêneros, assim como sua proximidade filogenética vista em diferentes trabalhos 

comprovam que Hesperocnide é na realidade um sinônimo de Urtica, tornando o clado 

monofilético.  

Urtica não se encontra na Lista Vermelha da Flora de Espécies Ameaçadas (2013) e na 

Lista de Espécies da Flora do Brasil (2015), devido, principalmente a escassez de conhecimento 

das suas espécies. A IUCN (International Union for Conservation of Nature) inclui U. dioica 
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com o status de não ameaçada, porém não considera esta espécie como ocorrente no Brasil. 

Assim, este trabalho pode vir a contribuir em futuras atualizações destas listas, e na 

categorização de status de conservação do gênero para a Mata Atlântica.   
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ANEXO I 

Lista de acessos de Urtica L. utilizados para a filogenia molecular, incluindo país de origem, 

voucher e os números de acesso ao Genbank (psbA-trnH, trnL-F e ITS). Os traços (-) indicam 

acessos não existentes, e “x” indicam acessos ainda não depositados no GenBank. 

Espécies País de origem, voucher psbA-trnH trnL-F ITS4-5 

Hesperocnide tenella Torr. USA, L. S. Rose 57086 (B) KF558967 KF559027 KF558907 

Hesperocnide tenella Torr. L. Ahart 12535-C (BSB) KF558967 KF559027 KF558907 

U. andicola Wedd. Peru, M. Ackermann & D. Kollehn 276 

(BSB) 

KF559000  KF559060 KF558940 

U. angustifolia Fisch. ex 

Hornem. 

Mongólia, Student Group 30 (MO) KF558962 KF559022 KF558902 

U. angustifolia Fisch. ex 

Hornem. 

Cazaquistão, M. Weigend 8694 (B) KX271610 KX271456 KX271379 

U. angustifolia Fisch. ex 

Hornem. 

Mongólia, H.H. Hilger 1603 (B) KF971283  KF971250 KF971217 

U. ardens Link. China, M. Weigend 8684-4 (B)  KX271631  KX271476 KX271400 

U. aspera Petrie Nova Zelândia, B.H. Patrick & J. Douglas 

s.n. (CHR) 

KX271605 - KX271374 

U. atrichocaulis (Hand.-Mazz.) 

C.J.Chen 

China, S.W. Teng 90389 (HUH) KX271609  KX271455 KX271378 

U. atrovirens Req. ex Loisel. Itália, M. Weigend 7800 (B) KX271621  KX271466 KX271390 

U. atrovirens Req. ex Loisel. Itália, M. Weigend 7800 (B) KX271621  KX271466 KX271390 

U. australis Hook.f. Nova Zelândia, W.R. Sykes 368/93 (CHR 

496662) 

KX271602 - KX271371 

U. berteroana Phil. Chile, R. Philippi s.n. (B) KX271615 KX271460 KX271384 

U. berteroana Phil.   Chile, J. Anderson s.n. (MO) KX271614  KX271459 KX271383 

U. bianorii (Knoche) Paiva Espanha, Chile, M. & K. Weigend 8155 (B) KF558977  KF559037 KF558917 

U. cannabina L. Mongólia, M. Weigend 8678 (BSB) KF558983  KF559043 KF558923 

U. cannabina L. China, Q.R. Wu 322 (MO) KX271601  KX271451 KX271370 

U. chamaedryoides Pursh México, R. Rosas 299 (BM) KF971268  KF971235 KF971202 

U. circularis (Hicken) Sorarú Brasil, Paraná, C.M. Rodrigues 01 (SP) x x x 

U. circularis (Hicken) Sorarú Argentina, Missiones, H.A. Keller 2207 

(SP) 

x x x 

U. circularis (Hicken) Sorarú Brasil, R.E. Fries 135 (GB) KX271617  KX271462 KX271386 

U. circularis (Hicken) Sorarú Brasil, M. Weigend 9311 (B) KF971266  KF971233 KF971200 

U. dioica L.  Estados Unidos, Maryland, W.D. 

Longbottom & al. 3107 (US). 

- KM586629 KM586457 
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U. dioica L. China, Taiwan, H. Sun 11916 (KUN)  KM586595 KM586423 

U. dioica L. Brasil, Rio de Janeiro, J.R. Mattos 87 (RB) x x x 

U. dioica L. Brasil, São Paulo, A.L. Gaglioti 215 (SP) x x x 

U. dioica L. subsp. cypria H. 

Lindb. 

Chipre, R. Hand 4723 (B) KF558961  KF559021 KF558900 

U. dioica L. subsp. dioica var. 

dioica 

Espanha, E. Zippel 2002/2b (B) KF558980  KF559040 KF558920 

U. dioica L. subsp. dioica var. 

glabrata Clem. ex Visiani 

Itália, M. Weigend 7097 (B) KF971276  KF971243 KF971210 

U. dioica L. subsp. dioica var. 

hispida Wedd. 

Suíça, M. & K. Weigend 8112-C (BSB) KF558982  KF559042 KF558922 

U. dioica L. subsp. dioica var. 

holosericea Fries 

Alemanha, M. & K. Weigend 8100 (B) KF559002  KF559062 KF558942 

U. dioica L. subsp. dioica var. 

sarmatica Zapał. 

Alemanha, M. Weigend 9328 (BSB) KF559003  KF559063 KF558943 

U. dioica L. subsp. sondenii 

(Simmons) Hyl. 

Noruega, T. Alm s.n. (B) KF558955  KF559015 KF558894 

U. dioica L. subsp. subinermis 

(Uechtr.) Weigend 

Áustria, M. & K. Weigend 5665 (B) KF558952  KF559012 KF558891 

U. domingensis Urb. República Dominicana, T. Clase 3820 (B) - - KX271414 

U. echinata Benth. Peru, M. Weigend & Skrabal 5852 (B) KF558947  KF559007 KF558886 

U. echinata 1863 Equador, Loejtnant & Molau 11657 (GB) KX271657  KX271501 KX271427 

U. echinata Benth. Peru, M. Weigend et al. 7279 (B) KF559004  KF559064 KF558944 

U. ferox 2010 Nova Zelândia, M. Weigend 8211 (B) KF558964  KF559024 KF558904 

U. fissa E.Pritz ex Diels Taiwan, M. Weigend 8129 (B) KX271628  KX271473 KX271397 

U. fissa E.Pritz ex Diels 2011 China, Hsiu-Lan Ho 951 (MO) KF558965  KF559025 KF558905 

U. fissa E.Pritz ex Diels China, Sino-American Guizhou Botanical 

Expedition 1135 (HUH) 

KX271626  KX271471 KX271395 

U. fissa E.Pritz ex Diels China, A. Henry 2900 (K) KX271627  KX271472 KX271396 

U. flabellata Kunth Peru, M. Weigend et al. 7728 (B) KF971265  KF971232 KF971199 

U. flabellata Kunth Peru, M. Weigend et al. 8819 (B) KF558968  KF559028 KF558908 

U. fragilis J.Thiébaut Líbano, G. Samuelson 5216 (MO) KX271634  KX271478 KX271403 

U. fragilis J.Thiébaut Turquia, B. Tarikahya & B. Özüdogru 

2410-C(B) 

KX271635  KX271479 KX271404 

U. glomerulaeflora Steud. Chile, C. Skottsberg 478 (GB) KX271612  KX271457 KX271381 

U. glomerulaeflora Steud. Chile, Moseley s.n. (K) KX271613  KX271458 KX271382 

U. gracilenta Greene México, P. Tonorio et al. 6277 (BM) KF971267  KF971234 KF971201 
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U. gracilis Ait. subsp. aquatica 

(Liebm.) Weigend 

Guatemala, Schneider et al. 31 (B) KF971280  KF971247 KF971214 

U. gracilis Ait. subsp. 

holosericea (Nutt.) Weigend 

México, Reina 2002-330 (TEX) KF971281  KF971248 KF971215 

U. gracilis Ait. subsp. incaica 

Weigend 

Peru, M. Weigend et al. 5847 (B) KF558957  KF559017 KF558896 

U. gracilis Ait. subsp. mollis 

(Steud.) Weigend 

Chile, M. Kalin Arroyo 81901 (CONC) KF558995  KF559055 KF558935 

U. grandidentata Miq. Indonésia, S.H. Koorders 37901 (B) KX271632 - KX271401 

U. grandidentata Miq. Indonésia, H.N. Ridley s.n. (K) KX271633  KX271477 KX271402 

U. hyperborea Jacquem. ex 

Wedd. 

China, Tafel 140 (M) KX271595  KX271445 KX271364 

U. hyperborea Jacquem. ex 

Wedd. 

China, Ho et al. 716 (MO) KF971260  KF971227 KF971194 

U. incisa Poir. Austrália, T. Jossberger s.n (BONN) KX271606  KX271452 KX271375 

U. incisa Poir. Austrália, Eichler 17739 (B) KX271607  KX271453 KX271376 

U. incisa Poir. Nova Zelândia, R.K. Ward (CHR 

234516A) 

KF971284  KF971251 KF971218 

U. incisa Poir. Nova Zelândia, J.S. Attwood (CHR 48288) KF558986  KF559046 KF558926 

U. kioviensis Rogow. Alemanha, N.M. Nürk & J. Devers 333 

(BSB) 

KF558984  KF559044 KF558924 

U. lalibertadensis Weigend Peru, M. Weigend & Ch. Schwarzer 7896 

(B) 

KF558954  KF559014 KF558893 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

dentata (Hand.-Mazz.) 

C.J.Chen 

China, Dr. Aug. Henry's Collections from 

Central China, 5859 (HUH) 

KX271639  KX271483 KX271408 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

dentata (Hand.-Mazz.) 

C.J.Chen 

China, Zheng-yu 15565 (MO) KX271640  KX271484 KX271409 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

dentata (Hand.-Mazz.) 

C.J.Chen 

China, Zheng-yu 15572 (MO) KX271641  KX271485 KX271410 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

laetevirens 

China, B.V. Skovortzov s.n. (HUH) KX271642  KX271486 KX271411 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

laetevirens 

Rússia, D. Geltman 326/1 (LE) KX271638  KX271482 KX271407 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

laetevirens 

Rússia, P. Gorovoi et al. 6868 (B) KX271637  KX271481 KX271406 

U. cf. laetevirens Maxim. 

subsp. laetevirens 

Taiwan, S.T. Chiu et al. 02924 (TAIWAN) KF558972  KF559032 KF558912 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

silvatica (Hand.-Mazz.) 

China, D.E. Boufford et al. 26323 (MO) KX271643  KX271487 KX271412 
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U. laetevirens Maxim. subsp. 

silvatica (Hand.-Mazz.) 

China, D.E. Boufford et al. 30067 (HUH) KX271644  KX271488 KX271413 

U. laetevirens Maxim. subsp. 

silvatica (Hand.-Mazz.) 

Tibete, K. Rushforth & H. McAllister 5252 

(B) 

KF558998  KF559058 KF558938 

U. lalibertadensis Weigend Peru, M. Weigend & Ch. Schwarzer 7896 

(B) 

KF558954  KF559014 KF558893 

U. leptophylla Kunth Peru, M. Weigend et al. 7706 (B) KF558953  KF559013 KF558892 

U. leptophylla Kunth Equador, A. Rimbach 139 (B) KX271654  KX271498 KX271424 

U. leptophylla Kunth Peru, M. Weigend et al. 7763 (B) KF971274  KF971241 KF971208 

U. leptophylla Kunth Venezuela, J.G. Wessels Boer 2177 (MO) KX271658  KX271502 KX271428 

U. lobulata E.Mey. RSA, Groenewald 8709 (PRE) KX271594  KX271444 KX271363 

U. macbridei Killip Peru, Ch. Schwarzer 05 (B) KF558960  KF559020 KF558899 

U. macbridei Killip Equador, M. Weigend & G. Brokamp 9106 

(B) 

KX271653  KX271497 KX271423 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, F. Luebert & C. Becker 2912 (SGO) KF971273  KF971240 KF971207 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, P.W. James 2260 (BM) KF558993  KF559053 KF558933 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, F. Schlegel 2873 (CONC) KX271651  KX271495 KX271421 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, M. O´Brien 38418 (CONC) KX271652  KX271496 KX271422 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, C. Jiles 4741 (CONC) KF971271  KF971238 KF971205 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, Gunckel 14.883 (CONC) KF971270  KF971237 KF971204 

U. magellanica Juss. ex Poir. Chile, C. Jiles 4678 (CONC) KF971272  KF971239 KF971206 

U. mairei H.Lév. China, Gaoligong Shan B. Surv. 34442 

(HUH) 

KX271630  KX271475 KX271399 

U. mairei H.Lév. Tibet, K. Rushforth & H. McAllister 5247 

(BSB) 

KX271629  KX271474 KX271398 

U. masafuerae Phil. Chile, T. Germain s.n. (GB) KX271611 - KX271380 

U. masafuerae Phil. Uganda, M. Ackermann 1050 KX271619  KX271464 KX271388 

U. massaica Milbr. Tanzânia, K. Kibni 52 (B) KX271620  KX271465 KX271389 

U. membranacea Poir. Espanha, M. & K. Weigend 8252 (B) KX271593  KX271443 KX271362 

U. membranacea Poir. Itália, M. Ackermann & C. Knödler s. 

n.(BSB) 

KF558973  KF559033 KF558913 

U. membranacea Poir. Espanha, M. Weigend 8154-C (B) KX271592  KX271442 KX271361 

U. membranacea Poir. Portugal, M. Gottschling 1 (B) KF558978  KF559038 KF558918 

U. mexicana Liebm. México, C.G. Pringle 4821 (BM) KX271650  KX271494 KX271420 

U. mexicana Liebm. México, Santiz Ruíz 791 (MO) KF971261  KF971228 KF971195 

U. mexicana Liebm. México, T.B. Croat 45624 (MO) KX271649  KX271493 KX271419 

U. minutifolia Griseb. Argentina, Eyerdam & Beetle 22338 (MO) KX271660  KX271504 KX271430 
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U. minutifolia Griseb. Argentina, A.T. Hunziker 19695 (MO) KX271662  KX271506 KX271432 

U. minutifolia Griseb. Argentina, R. Sobils & E. Moscone (MO) KX271661  KX271505 KX271431 

U. morifolia Poir. Espanha, M. & K. Weigend 8242 (B) KF558970  KF559030 KF558910 

U. morifolia Poir. Espanha, H.H. Hilger s.n. (B) KX271624  KX271469 KX271393 

U. morifolia Poir. Espanha, M. & K. Weigend 8240 (B) KF558971  KF559031 KF558911 

U. morifolia Poir. Portugal, Fernandes 8711 (MADJ) KX271625  KX271470 KX271394 

U. neubaueri Chrtek Afeganistão, Breckle 1610 (M) KX271587  KX271437 KX271356 

U. papuana Zandee Nova Guiné, L.J. Brass 9129 (K) KX271608  KX271454 KX271377 

U. perconfusa Grosse 

Veldmann & Weigend 

Nova Zelândia, R. Pender s.n. (CHR 

536516) 

KX271603 - KX271603 

U. peruviana Geltman Peru, M. Weigend 7625 (B) KF558958  KF559018 KF558897 

U. pilulifera L. Malta, H.H. Hilger s.n. (B) KF558976  KF559036 KF558916 

U. pilulifera L. Espanha, M.&. K. Weigend 8153-C (B) KF558975  KF559035 KF558915 

U. pilulifera L. Itália, M. Weigend 8120 (B) KX271588  KX271438 KX271357 

U. platyphylla Wedd. Japão, T. Azuma s.n. (B) KX271622  KX271467 KX271391 

U. platyphylla Wedd. Japão, N. M. Nürk 357 (B) KF559005  KF559065 KF558945 

U. portosanctana Press Espanha, M. & K. Weigend 8234 (B) KX271591  KX271441 KX271360 

U. pseudomagellanica 

Geltman 

Bolívia, B. Schlumpberger & G. Brokamp 

728-C (BSB) 

KX271655  KX271499 KX271425 

U. rupestris Guss. Itália, G. Certa et al. s.n. (PALERMO) KX271623  KX271468 KX271392 

U. simensis Hochst. ex A.Rich. Etiópia, O. Ryding 1995 (GB) KX271618  KX271463 KX271387 

U. spathulata Sm. Brasil, Ahumada, 1338 (MO) KX271616  KX271461 KX271385 

U. spathulata Sm. Brasil, Paraná, Hatschbach, G. 17276, 

(MBM) 

x x x 

U. spirealis Blume México, G.B. Hinton et al. 23160 (MO) KX271646  KX271490 KX271416 

U. spirealis Blume Guatemala, M. Véliz 99.7516 (MO) KX271647  KX271491 KX271417 

U. spirealis Blume México, Ford Smith M 27 (TEX) KF971262  KF971229 KF971196 

U. spirealis Blume México, McDonald 1819 (TEX) KF971264  KF971231 KF971198 

U. spirealis Blume México, T. Wendt & D. Riskind 901 (TEX) KF971263  KF971230 KF971197 

U. spirealis Blume México, T. Wendt & D. Riskind 901 (MO) KX271648  KX271492 KX271418 

U. stachyoides Webb & 

Berthel. 

Espanha, A. Bresinsky 261 (M) KX271589  KX271439 KX271358 

U. stachyoides Webb & 

Berthel. 

Espanha, M. & K. Weigend 8230 (B) KF558966  KF559026 KF558906 

U. subincisa Benth. México, E.K. Balls 4901 (BM) KX271645  KX271489 KX271415 

U. subincisa Benth. México, Pérez-Caliz 459 (MO) KF971269  KF971236 KF971203 
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U. sykesii Grosse-Veldmann & 

Weigend 

Nova Zelândia, M. Weigend 8212 (BSB) KF558992  KF559052 KF558932 

U. sykesii Grosse-Veldmann & 

Weigend 

Nova Zelândia, C.J. Webb L.F. Delph 97/3 

(CHR) 

KF558992  KF559052 KF558932 

U. taiwaniana S.S.Ying Taiwan, J.J. Chen et al. 00573-C (BSB) KF558985  KF559045 KF558925 

U. thunbergiana Siebold & 

Zucc. 

Japão, T. Jossberger s.n. (BONN) KX271636  KX271480 KX271405 

U. tibetica W.T.Wang ex 

C.J.Chen 

China, W.P. Fang 4279 (HUH) KF971257  KF971224 KF971191 

U. tibetica W.T.Wang ex 

C.J.Chen 

China, T.N. Ho et al. 219 (HUH) KF971258  KF971225 KF971192 

U. cf. tibetica W.T.Wang ex 

C.J.Chen 

China, J. F. Rock 14024 (HUH) KF971259  KF971226 KF971193 

U. cf. tibetica W.T.Wang ex 

C.J.Chen 

China, B. Dickoré 3647 (K) KX271600  KX271450 KX271369 

U. triangularis Hand.-Mazz. 

subsp. pinnatifida (Hand.-

Mazz.) C.J.Chen 

China, T.N. Ho et al. 631 (MO) KX271600  KX271450 KX271369 

U. triangularis Hand.-Mazz. 

subsp. 

pinnatifida (Hand.-Mazz.) 

C.J.Chen 

China, T.N. Ho et al. 2354 (MO) KX271599  KX271449 KX271368 

U. triangularis Hand.-Mazz. 

subsp. triangularis 

China, T.N. Ho et al. 2576 (MO) KX271598  KX271448 KX271367 

U. trichantha (Wedd.) 

Acevedo & L.E.Navas 

Peru, M. Weigend & Ch. Schwarzer 7821 

(B) 

KX271659  KX271503 KX271429 

U. trichantha (Wedd.) 

Acevedo & L.E.Navas 

Peru, M. Weigend 8848 (BSB) KX271656  KX271500 KX271426 

U. trichantha (Wedd.) 

Acevedo & L.E.Navas 

Peru, F. Cáceres 3326 (B) KF559006  KF559066 KF558946 

U. urens L. Alemanha, M. Weigend 5667 (B) KF558950  KF559010 KF558889 

U. urens L. Espanha (Teneriffa), M. & K. Weigend 

8231 (B) 

KX271590  KX271440 KX271359 

U. urens L. Peru, M. Weigend et al. 8317 (B) KF558974  KF559034 KF558914 

U. urens L. Brasil, Rio Grande do Sul Leite, J.E. 407, 

(SP) 

x x x 

U. urentivelutina Weigend Peru, M. Weigend 7907 (B) KF558959  KF559019 KF558898 

Zhengyia shennongensis 

T.Deng, D.G.Zhang & H.Sun 

China, Hubei, T.Deng & al., dt088, SNJ 
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