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RESUMO 

Jhonnatan de Oliveira Santos. Diferenciação genética de morfotipos de Cecropia 

pachystachya Trécul (Urticaceae). O Brasil possui seis biomas com características distintas, 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Estes apresentam diversas 

fitofisionomias, o que possibilita alta diversidade de habitats e de espécies. Os biomas 

possuem diferentes histórias evolutivas, o que propiciou composição de espécies diferentes 

entre si. Porém, passam por intensa devastação ao longo dos anos, perdendo parte de sua 

biodiversidade, necessitando de esforços para sua conservação. Para isso, no entanto, deve-se 

primeiro conhecer suas espécies. Algumas das espécies que ocorrem na maioria dos biomas 

brasileiros pertencem ao gênero Cecropia Loefl., dentre estas, Cecropia pachystachya Trécul, 

conhecida como embaúba-branca. Esta espécie possui circunscrição controversa. Devido à 

elevada diferenciação morfológica ao longo de sua distribuição no Brasil, a espécie já foi 

dividida em cinco espécies (C. pachystachya, C. digitata Klotzsch, C. lyratiloba Miq., C. 

catarinensis Cuatrec., C. adenopus Mart. ex Miq.). A sinonimização foi pautada na hipótese 

que as variações morfológicas são devidas à plasticidade fenotípica da espécie. Não há 

estudos que avaliaram se estas diferenças morfológicas também ocorrem a nível molecular. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar se as diferenças morfológicas observadas em C. 

pachystachya também ocorrem em nível molecular. Para atingir os objetivos, foram avaliados 

18 acessos da espécie pertencentes a cinco morfotipos, coletados nas localidades típicas de 

cada morfotipo. Destes, dois foram coletados no bioma Amazônia (morfotipo C. adenopus), 

dois na Caatinga (morfotipo C. digitata), quatro no Cerrado (morfotipo C. digitata), e 10 na 

Mata Atlântica (dois do morfotipo C. pachystachya senso stricto, cinco C. lyratiloba e três C. 

catarinensis). As regiões trnL (cloroplastidial) e ITS (nuclear) de cada acesso foram 

sequenciadas e utilizadas para construção de árvores de relação genética baseadas nos 

métodos de Máxima Parcimônia (MP) e Inferência Bayesiana (BI). Como grupo externo 

foram utilizados dois acessos de C. hololeuca Miq. Todas as sequências obtidas foram 

homólogas com sequências de C. pachystachya depositadas no GeneBank. Os acessos 

formaram dois grandes grupos com forte suporte, o primeiro com os acessos da Amazônia, 

Caatinga e Cerrado (grupo ACC), e o segundo com acessos da Mata Atlântica (grupo MA). O 

grupo ACC foi dividido em dois subgrupos: subgupo Amazônia e subgrupo 

Caatinga/Cerrado. O grupo MA foi dividido em três subgrupos: Mata Atlântica Norte, Mata 

Atlântica Centro e Mata Atlântica Sul. A separação dos grupos ACC e MA parece ter relação 

com a história evolutiva dos biomas onde os exemplares foram coletados. Acredita-se que no 

passado, nos períodos interglaciais, a Amazônia tenha avançado até regiões onde hoje estão a 

Caatinga e o Cerrado, justificando o agrupamento dos acessos oriundos destes biomas junto 

com os acessos da Amazônia. Já a formação dos subgrupos possivelmente tem relação com 

mudanças climáticas que ocorreram nas últimas eras glaciais, e a presença dos refúgios do 

pleistoceno bem como com as condições climáticas diferenciadas dentro e entre os biomas 

que se estabeleceram após o último máximo glacial. Neste sentido, a divisão dos subgrupos de 

acordo com a distribuição do clima pode refletir adaptações dos acessos às condições 

climáticas a que estão expostos. A divisão do grupo MA pode ter relação com as rotas de 

conexão com a Amazônia durante o passado. O agrupamento dos acessos estudados, obtido 

com os dados genéticos, de acordo com o morfotipo evidencia que as diferenças observadas 

em C. pachystachya não são somente plasticidade fenotípica. Assim, é recomendada a 

realização de análises morfológicas mais aprofundadas dos morfotipos, para que, combinando 

com dados moleculares, reestabeleça os morfotipos de C. pachystachya como espécies. O 

reestabelecimento das espécies pode ter implicações no estado de conservação das espécies do 

gênero Cecropia no Brasil. 

 

Palavras-chave: Cecropieae; Especiação; Filogenia; Pleistoceno; trnL-F; ITS. 



ABSTRACT 

Jhonnatan de Oliveira Santos. Genetic differentiation of morphotypes of Cecropia 

pachystachya Trécul (Urticaceae). Brazil has six biomes with distinct characteristics, 

Amazonia, Caatinga, Cerrado, Atlantic Forest, Pampa and Pantanal. These have several 

vegetation formations, which allows high diversity of habitats and species. The biomes have 

different evolutionary histories, which allowed the composition of species different from each 

other. However, they undergo intense devastation over the years, losing part of their 

biodiversity, necessitating conservation efforts. For this, however, one must first know their 

species. Some of the species that occur in the majority of Brazilian biomes belong to the 

genus Cecropia Loefl. Among these, Cecropia pachystachya Trécul, known as the white 

embaúba. This species has controversial circumscription. Due to the high morphological 

differentiation along its distribution in Brazil, the species has already been divided into five 

species (C. pachystachya, C. digitata Klotzsch, C. lyratiloba Miq., C. catarinensis Cuatrec., 

C. adenopus Mart. ex Miq.). Synonymization was based on the hypothesis that the 

morphological variations are due to the phenotypic plasticity of the species. There are no 

studies evaluating whether these morphological differences also occur at the molecular level. 

Thus, the objective of this work was to evaluate if the morphological differences observed in 

C. pachystachya also occur at the molecular level. To reach the objectives, 18 accessions of 

the species belonging to five morphotypes were collected in the typical locations of each 

morphotype and evaluated. Two species were collected in the Amazon biome (morphotype C. 

adenopus), two in the Caatinga (morphotype C. digitata), four in the Cerrado (morphotype C. 

digitata), and 10 in the Atlantic Forest (two of the morphotype C. pachystachya senso stricto, 

five C. lyratiloba and three C. catarinensis). The trnL (chloroplast) and ITS (nuclear) regions 

of each access were sequenced and used for the construction of genetic relation trees based on 

the methods of Maximum Parsimony (MP) and Bayesian Inference (BI). Two accessions of 

C. hololeuca Miq. were used as outgroup. All sequences obtained were homologous with 

sequences of C. pachystachya deposited in GeneBank. The accesses formed two large groups 

with strong support, the first with accesses from the Amazon, Caatinga and Cerrado (ACC 

group), and the second with accesses from the Atlantic Forest (MA group). The ACC group 

was divided into two subgroups: the Amazon subgroup and the Caatinga / Cerrado subgroup. 

The MA group was divided into three subgroups: North Atlantic Forest, Central Atlantic 

Forest and South Atlantic Forest. The separation of the ACC and MA groups seems to be 

related to the evolutionary history of the biomes where the specimens were collected. It is 

believed that in the past, in the interglacial periods, the Amazon has advanced to regions 

where the Caatinga and Cerrado are today, justifying the grouping of the accesses coming 

from these biomes along with the accesses of the Amazon. On the other hand, the formation 

of the subgroups is possibly related to climatic changes that occurred in the last ice ages, and 

the presence of the Pleistocene refuges as well as the climatic conditions differentiated within 

and between the biomes that settled after the last glacial maximum. In this sense, the division 

of the subgroups according to the distribution of the climate may reflect adaptations of the 

accesses to the climatic conditions to which they are exposed. The division of the MA group 

may be related to the connection routes to the Amazon during the past. The clustering of the 

accessions studied, obtained with the genetic data, according to the morphotype shows that 

the differences observed in C. pachystachya are not only phenotypic plasticity. Thus, 

morphological analysis of the morphotypes is recommended, so that, in combination with 

molecular data, it reestablishes the morphotypes of C. pachystachya as species. The 

reestablishment of the species may have implications on the conservation status of species of 

the genus Cecropia in Brazil. 

 

Palavras-chave: Cecropieae; Speciation; Phylogeny; Pleistocene; trnL-F; ITS. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. História dos biomas do Brasil 

O território brasileiro apresenta grande diversidade de formações vegetacionais. Essa 

diversidade está distribuída dentro de diferentes biomas, distribuídos ao longo de todo o país. 

Os biomas brasileiros são: Amazônia, maior em extensão e maior floresta tropical do Planeta, 

distribuída em grande parte da região Norte do país (IBGE, 2004); Cerrado, considerada a 

savana tropical mais diversa do planeta, segundo maior bioma em extensão do país, 

considerado um hotspot de biodiversidade e ocorre desde o Nordeste até as regiões Centro-

Oeste e Sudeste do Brasil (IBGE, 2004); Caatinga, bioma inteiramente brasileiro, distribuída 

na região do semiárido do Nordeste; Mata Atlântica, distribuída pela maior parte da região 

costeira do Oceano Atlântico, indo desde a região Nordeste até a região Sul do país (IBGE, 

2004), considerada um hotspot de biodiversidade; Pampa, localizado na região Sul do Brasil, 

e caracterizado pela presença de campos, ocupando a porção sul e as missões no Rio Grande 

do Sul (IBGE, 2004); e o Pantanal, localizado nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso, e caracterizado por apresentar planícies alagadas (IBGE, 2004).  

A Floresta Amazônica é o maior bioma brasileiro, ocupando, em extensão total, cerca 

de 6,7 milhões de Km2, e dentro do Brasil ocupa cerca de 4.1 milhões de Km2, o que faz com 

que ocupe quase metade do território brasileiro (49%) (IBGE, 2004; PEIXOTO et al., 2016). 

O bioma apresenta grande diversidade de habitats, o que faz com que apresente também alta 

diversidade de organismos, que vai desde microrganismos até vertebrados. Existem diversas 

teorias sobre qual seria a origem para tamanha diversidade. Uma das teorias que por muito 

tempo foi considerada como responsável pela alta diversidade de organismos no bioma foi a 

teoria dos “Refúgios florestais” (HAFFER, 1969; PRANCE, 1982). De acordo com essa 

teoria, durante as eras glaciais do Quaternário, ocorreu fragmentação na cobertura florestal 

através da expansão de vegetação de savana por grandes regiões da atual distribuição da 

Amazônia, o que faria com que as populações ficassem isoladas umas das outras e ao longo 

do tempo acumulariam diferenças até nível de espécie (HAFFER, 1969). Essa teoria segue o 

modelo de especiação vicariante (MAYR, 1963). No entanto, Colinvaux (1998) propôs que a 

expansão de vegetação característica de savana não seria suficiente para que ocorresse 

fragmentação da floresta, mas sim que ocorreriam fragmentos em regiões de maior altitude, o 

que contribuiria para o isolamento dos fragmentos de florestas. Porém, ao longo dos anos essa 

teoria, para o bioma Amazônia, foi perdendo força, principalmente por escassez de dados que 

fossem congruentes com a mesma (BUSH; OLIVEIRA, 2006). Outros autores (BUSH, 1994; 
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HOORN et al., 2010), têm proposto teorias complementares que buscam explicar a grande 

diversificação e formação da Floresta Amazônica. Dentre estas, destaca-se a teoria proposta 

por Bush (1994), em que o mesmo propõe que o fator que pode ter forçado a especiação na 

Amazônia seria uma combinação entre o resfriamento da era glacial, redução do CO2 

atmosférico e reduções na precipitação. A partir disso, não ocorreria fragmentação das 

florestas, mas sim que as populações dentro das mesmas teriam sido interrompidas durante os 

ciclos climáticos. Assim, ao invés das populações permanecerem em regiões de maior 

estabilidade, as populações sobreviventes seriam as que melhor respondessem à sazonalidade. 

Outra teoria que tem ganhado destaque é referente ao soerguimento dos Andes (HOORN et 

al., 2010; ANTONELLI; SANMARTIN, 2011). De acordo com essa teoria, a cadeia de 

montanhas da Cordilheira dos Andes serviu como um paredão que bloqueou as correntes de ar 

oriundas do Oceano Atlântico. Com esse bloqueio houve a retenção de toda a umidade 

proveniente do oceano, o que favoreceu maior precipitação na Floresta Amazônica 

(BATALHA-FILHO; MIYAKI, 2014). Essa maior precipitação permitiu a manutenção e 

expansão da floresta ao longo do território brasileiro, o que provavelmente levou ao 

desenvolvimento da maior floresta tropical do planeta. O soerguimento dos Andes contribuiu 

também para mudanças hidrológicas na Floresta Amazônica, pois com a formação da cadeia 

de montanhas ocorreram mudanças na conformação dos rios e lagos amazônicos e 

possibilitou maior deposição de sedimentos ao longo da floresta junto com incursões 

marinhas dentro do bioma ao longo do Mioceno, o que permitiu sua expansão (ANTONELLI; 

SANMARTIN, 2011). Outra teoria que tem ganhado força nos últimos anos propõe que os 

rios amazônicos atuaram como barreiras para dispersão e, consequentemente auxiliaram no 

processo de diversificação (WALLACE, 1852). Essa teoria já foi testada para alguns grupos 

de organismos, para os quais os rios amazônicos podem ser considerados barreiras para 

dispersão e fluxo gênico (ALEIXO, 2004; BATES et al., 2004; NAZARENO et al., 2017). 

Uma só teoria parece não ser suficiente para explicar toda a diversidade da Amazônia, 

levando a considerar que todos os eventos citados na teoria podem ter ocorrido paralelamente 

ou em épocas distintas do histórico da formação deste bioma.  

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando aproximadamente 2 milhões 

de Km2 e é cercado pelos biomas Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga (IBGE, 2004). O 

Cerrado apresenta grande variedade de vegetações que vai desde campos até regiões de 

florestas. Junto com a Mata Atlântica, é o bioma que mais sofreu alterações com a ocupação 

antrópica, restando menos de 40% de sua vegetação original (KLINK; MACHADO, 2005; 
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SANO et al., 2010). O bioma também é considerado um hotspot de biodiversidade (MYERS 

et al., 2000). Uma das principais características do Cerrado é a ocorrência de fogo em 

determinada época do ano, o que favorece a ciclagem de nutrientes e manutenção de sua alta 

biodiversidade. O Bioma apresenta alta diversidade de organismos, principalmente de plantas, 

das quais mais de 40% são endêmicas (MITTERMEIER et al., 2011). 

Algo que é muito discutido entre os pesquisadores é sobre qual seria a origem do 

Bioma Cerrado. A vegetação do Cerrado, de acordo com alguns pesquisadores, é antiga e 

estes sugerem que o Bioma possa ter existido em forma prototípica durante o Cretáceo, antes 

da separação dos continentes Africano e Sul-Americano. No entanto, não há registros fosséis 

suficientes que possam confirmar a hipótese (RATTER et al., 1997). Pesquisadores acreditam 

que as características florísticas e fitofisionômicas apresentadas pelo Cerrado podem ser 

resultado de ciclos climáticos que podem ter ocorrido no Terciário e durante o Quaternário 

(PINHEIRO; MONTEIRO, 2010). A atual distribuição do Cerrado no Brasil pode estar 

também associada com as glaciações do Pleistoceno e holoceno, que teriam favorecido a 

expansão de savanas sobre as florestas durante os períodos glaciais, e sua retração durante os 

períodos interglaciais. No entanto, alguns estudos demonstram que ocorreu expansão de 

vegetação de floresta, tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica, ao longo do bioma 

durante os últimos ciclos glaciais, com a floresta permanecendo contínua durante boa parte do 

tempo (WERNECK et al., 2012; SOBRAL-SOUZA et al., 2015). A possível expansão de 

savanas ao longo da floresta teria se dado por um pequeno corredor na região costeira e 

também por pequenos conjuntos de vegetação de savana ao longo da Floresta Amazônica 

(WERNECK et al., 2012). No entanto dados mais recentes estimam que a origem do Cerrado 

ocorreu há aproximadamente 4 milhões de anos, bem como toda a sua biota atual, com muitas 

espécies do mesmo sendo derivadas de linhagens ancestrais pré-adaptadas às características 

do bioma (SIMON et al., 2009). Outra hipótese a ser considerada é referente à dominância de 

plantas C4, a qual propõe que a atual proporção de gramíneas C4, que são plantas mais 

resistentes às características do bioma, está estabelecida há aproximadamente 4 milhões de 

anos (PENNINGTON; RATTER, 2006). Acredita-se também, que durante o Pleistoceno e 

Holoceno inicial tenha ocorrido expansão de vegetação do Cerrado para leste, o que 

provavelmente pode ser devido a uma redução na umidade que permitiu a expansão de 

espécies de campo (BEHLING, 2002). 

A Caatinga ocupa área de 844.453 Km2, o que compreende aproximadamente 11% do 

território brasileiro. O Bioma apresenta árvores de pequeno porte, com espinhos abundantes e 
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folhas pequenas, apresentando também alta diversidade de cactáceas e eufórbias (IBGE, 2004; 

PEIXOTO et al., 2016). Acredita-se que a Caatinga esteve na atual localização por um 

período de tempo bastante longo e que tem estado estabelecida desde o Terciário, porém, 

pode ter sofrido diversas alterações durante os períodos glaciais do Pleistoceno (AB’SÁBER, 

1974). Uma das principais hipóteses para a diversificação do Bioma Caatinga seriam os Arcos 

Pleistocênicos (PRADO; GIBBS, 1993). Essa hipótese propõe que alguns táxons de plantas 

da Caatinga seguem um padrão de distribuição através de um corredor que atravessa a 

América do Sul. Essa migração teria ocorrido principalmente durante os períodos glaciais do 

Pleistoceno. No entanto, estudos de modelagem de nicho climático propõem que, o período 

do Pleistoceno foi frio e seco para suportar a presença de grandes porções de Florestas 

Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS), nas quais a Caatinga está inclusa, o que contrasta com 

o que é proposto pela hipótese dos arcos pleistocênicos (WERNECK et al., 2011). Esse 

mesmo estudo propõe que as FTSS, durante o Pleistoceno, ficaram restritas a três regiões 

extremas, ao leste e oeste da Amazônia, ao sul da Amazônia, com regiões no Paraguai e 

Argentina, e no nordeste brasileiro, atual localização. No entanto teria um estreito corredor de 

vegetação ao longo da região central do Brasil que conectava esses três extremos 

(WERNECK et al., 2011). 

O bioma Mata Atlântica, é um dos biomas mais diversos do país e, atualmente também 

é o mais devastado, restando apenas cerca de 8% de sua área original, o que faz com que seja 

considerado um dos 25 hotspots de biodiversidade do planeta (BATALHA-FILHO; MIYAKI, 

2011). O bioma apresenta grande variação latitudinal, o que faz com que possua diferentes 

climas ao longo de sua distribuição. É considerado o bioma mais antigo do Brasil, tendo 

surgido há aproximadamente 50 milhões de anos, após a separação do grande continente 

Gondwana, que possibilitou o surgimento do Oceano Atlântico, a formação de bordas de 

montanhas na região costeira, possibilitando o aparecimento de grandes florestas (PEIXOTO 

et al., 2016). Sua formação se dá a partir do fim do Cretáceo, há aproximadamente 65 milhões 

de anos (COLOMBO; JOLY, 2010). Acredita-se que durante essa época, a região não 

apresentava condições ideais para a formação de florestas (DASILVA et al, 2011). A 

diversificação das Angiospermas coincidiu com o estabelecimento de um clima úmido e com 

a formação de uma zona latitudinal (MORLEY, 2000). Nessa época os continentes 

Americano e Africano já haviam se separado por completo e ocorria a formação contínua do 

Oceano Atlântico (DASILVA et al, 2011). Após a grande extinção em massa do Cretáceo, 

cerca de 40% das plantas vasculares podem ter sido extintas. No entanto, há aproximadamente 
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50 milhões de anos recuperou-se o clima úmido favorecendo a expansão das angiospermas ao 

longo da América do Sul (MORLEY, 2000). 

Durante o Mioceno Médio (10 Ma), as florestas tropicais poderiam apresentar maior 

extensão, no entanto, a partir do Plioceno (5 Ma), com os ciclos de resfriamento das eras 

glaciais, as florestas podem ter sofrido processos de retração e expansão (DASILVA et al, 

2011). Uma das hipóteses para a diversificação da Mata Atlântica pode ser a presença de 

refúgios florestais durante as flutuações climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno, e o 

bioma teria sofrido alterações em sua conformação durante os períodos glaciais e interglaciais 

(BATALHA-FILHO; MIYAKI, 2014). Acredita-se que possa ter ocorrido uma expansão de 

Cerrado em direção à região sudeste, o que favoreceria a fragmentação dos ambientes 

florestais ao longo do bioma (BEHLING; PILLAR, 2007). Estudos de modelagem de nicho já 

propuseram áreas de estabilidade climática dentro da Mata Atlântica, que seriam “refúgios” 

onde o clima se manteve estável e constante durante as últimas eras glaciais (CARNAVAL; 

MORITZ, 2008; CARNAVAL et al., 2009). Consequentemente, esses fragmentos de florestas 

mais estáveis poderiam favorecer o processo de diferenciação e, consequentemente, 

especiação.  

Todos os biomas brasileiros apresentam alta diversidade de ambientes, permitindo 

grande heterogeneidade e, consequentemente, alta diversidade de espécies, principalmente, de 

espécies vegetais. Os biomas Mata Atlântica e Cerrado, considerados hotspots de 

biodiversidade, apresentam mais 15.000 e 10.000 espécies vegetais, respectivamente 

(MITTERMEIER et al., 2011). Na floresta Amazônica, estima-se que tenham mais de 14.000 

espécies de plantas (FLORA DO BRASIL 2020). Na Caatinga, estima-se que ocorram 

aproximadamente 5.000 espécies vegetais (FLORA DO BRASIL 2020). Para os biomas 

Pantanal e Pampa, ocorrem mais de 1.500 e 2.000 espécies vegetais, respectivamente 

(FLORA DO BRASIL 2020). Dentre as espécies ocorrentes nos biomas brasileiros, estão as 

espécies da família Urticaceae, no gênero Cecropia, que estão representados em todos os 

domínios fitogeográficos. Neste trabalho foram estudados acessos dos biomas Amazônia, 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. 

1.2. A família Urticaceae e o gênero Cecropia no Brasil 

Urticaceae Juss. é uma família de distribuição subcosmopolita com cerca de 55 

gêneros, aproximadamente 2.000 espécies, e amplamente distribuída por todas as regiões 

tropicais e subtropicais (STEVENS, 2012). Esta família apresenta grande diversidade 

morfológica, e os membros apresentam formas de vida que variam de herbáceo a arbóreo. 
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Algumas das características de Urticaceae são: presença de pistilo com um único estigma, 

óvulo ortótropo com placentação basal, filamentos indexados em botão e, em algumas 

espécies, a presença de tricomas glandulares urticantes (FRIIS, 1989; CHEN et al., 2003). No 

Brasil, a família é representada por 13 gêneros e 101 espécies, das quais 22 espécies são 

endêmicas, apresentando também um total de 14 subespécies, das quais uma é endêmica 

(ROMANIUC-NETO; GAGLIOTI, 2015). 

A classificação da família é controversa há muito tempo. Gaudichaud (1830) 

classificou membros de Urticaceae, Moraceae Gaudich., Cecropiaceae C.C. Berg e 

Cannabaceae Martinov como sendo da mesma família, dividindo-os em cinco tribos, 

chamadas de Urereae Gaudich., Elatostemeae Gaudich., Boehmerieae Gaudich., Parietarieae 

Gaudich. e Forsskaoleeae Gaudich. Posteriormente, Weddell (1856) retirou Moraceae e 

Cannabaceae, classificando-as como famílias separadas, e dividiu Urticaceae em 5 tribos, 

sendo elas Urereae, Procrideae Wedd., Boehmerieae, Parietarieae e Forsskaoleeae. Friis 

(1993) concordou com a classificação anterior, apenas alterando o nome da Tribo Procrideae 

para Lecantheae Wedd. No entanto, até hoje a família apresenta taxonomia bastante 

controversa, o que torna necessária a realização de estudos mais aprofundados para melhorar 

sua descrição. 

Dentre os gêneros descritos para Urticaceae, encontra-se Cecropia Loefl. Este gênero 

apresenta ampla distribuição por toda a região Neotropical, desde o México até a Argentina, 

com 61 espécies conhecidas atualmente, sendo considerado o maior gênero da tribo 

Cecropieae Gaudich. (BERG; ROSSELLI, 2005). A distribuição das espécies ocorre desde 

regiões de planícies próximas ao nível do mar, até regiões montanhosas, com alta diversidade 

nos Andes da Bolívia e da Venezuela (ROMANIUC-NETO et al., 2009). No Brasil, o gênero 

Cecropia apresenta 20 espécies, das quais 5 são endêmicas do país (ROMANIUC-NETO; 

GAGLIOTI, 2015). 

As espécies deste gênero são conhecidas como embaúbas, apresentam plantas de 

pequeno a grande porte, com indivíduos de mais de 20 metros de altura. Além disso, o gênero 

apresenta árvores dioicas com laticíferos restritos à casca, folhas peltadas e palmatilobadas, 

com nervação actinódroma suprabasal (ROMANIUC-NETO et al., 2009). Devido às suas 

características, as espécies de Cecropia apresentam grande importância ecológica, pois seus 

frutos servem de alimento para a fauna dos locais onde ocorrem. As embaúbas são 

consideradas as árvores da preguiça, pois servem de abrigo e alimento para o bicho-preguiça.  
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Além de fazerem parte do nicho ecológico da preguiça, estas espécies apresentam 

relação mutualística com as formigas do gênero Azteca Forel 1878 (Dolichorineae) 

(BENSON, 1985). Essa relação mutualística é devida, principalmente, a traços morfológicos 

que permitem a interação entre os dois organismos, o que pode sugerir uma relação 

especializada entre as espécies (JANZEN, 1969; BENSON, 1985). Alguns autores sugerem 

que inovações morfológicas “chaves” na diversificação das plantas podem ter relação com a 

especialização na recompensa para as formigas ou pelo mutualismo defensivo que envolve 

formigas e plantas (LENGYEL et al., 2009; WEBER; AGRAWAL, 2014). Segundo 

Romaniuc-Neto e colaboradores (2009), as espécies de Cecropia apresentam triquílios na 

base do pecíolo, onde estão localizados os corpúsculos de Mueller, que podem servir de 

alimento para as formigas, além de apresentar tronco fistuloso que serve de abrigo para as 

mesmas (Figura 1). A presença das formigas nas plantas do gênero, em ambiente natural, 

serve como proteção contra a herbivoria (CARNEIRO et al., 2018; JANZEN, 1969; 

BENSON, 1985). Este mutualismo constitui um importante modelo para pesquisas sobre 

coevolução entre plantas e formigas da região Neotropical. 
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Figura 1. Morfologia de Cecropia pachystachya. A – Árvore adulta; B – Inflorescências 

estaminadas; C – Triquílios na base do pecíolo, onde são produzidos os corpúsculos de 

Mueller; D – Inflorescências pistiladas (Adaptado de Lok et al., 2010). 

 

O gênero Cecropia já foi classificado em cinco famílias diferentes, Artocarpideae 

Dumort. (DUMORTIER, 1829) Artocarpeae Trécul (TRÉCUL, 1847), Moraceae 

(ROMANIUC-NETO, 1999), Cecropiaceae (BERG, 1978) e, de acordo com estudos 

filogenéticos mais recentes, encontra-se classificado dentro da família Urticaceae, na tribo 

Cecropieae (SYTSMA et al., 2002; DATWYLER; WEIBLEN, 2004; HADIAH et al., 2008; 

WU et al., 2013; TREIBER et al., 2016). Segundo Treiber e colaboradores (2016), o conflito 

acerca da classificação do gênero pode ser devido às características morfológicas semelhantes 

com espécies das famílias Moraceae e Urticaceae como, por exemplo, as plantas dioicas, de 

porte arbóreo, arbustivo e hemiepífito, com raízes aéreas ou palafitas, canais reduzidos de 

látex, estípulas amplexicaules, inflorescências terminais em cistos, fascículos ou espigas, 

filotaxia espiral, e flores estaminadas com filamentos retos. 
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1.3. Cecropia pachystachya Trécul 

A planta foco deste estudo, Cecropia pachystachya Trécul, também conhecida como 

embaúba-branca, apresenta ampla distribuição ao longo de todo o território brasileiro, indo 

desde o sul da Amazônia, até as regiões central e leste do Brasil, se estendendo até o Paraguai 

e Argentina (ROMANIUC-NETO et al., 2009). É uma espécie característica de bordas de 

mata, clareiras e formações abertas, ocorrendo também em áreas com alto impacto antrópico. 

Além da sua importância ecológica, a espécie apresenta também importância econômica, pois 

a sua madeira é muito utilizada na fabricação de brinquedos, caixotaria leve, lápis, saltos para 

calçados, entre outros produtos (LORENZI, 2002).  

A espécie apresenta diferentes morfologias ao longo de sua distribuição. Isso faz com 

que pesquisadores acabem divergindo acerca de sua classificação. De acordo com Carauta 

(1996), o grupo Cecropia pachystachya apresenta três espécies e duas variedades distribuídas 

ao longo da Mata Atlântica. As três espécies propostas são: Cecropia pachystachya Trécul 

sensu stricto; C. catarinensis Cuatrec.; e C. lyratiloba Miq., que é dividida em duas 

variedades: C. lyratiloba var. lyratiloba e C. lyratiloba var. nana Andrade & Carauta. No 

entanto, Berg e Rosseli (2005) propuseram a ocorrência de apenas uma espécie, e que as 

diferenças encontradas ao longo de sua distribuição são resultado de alta plasticidade 

fenotípica. Porém, estes trabalhos foram realizados apenas com espécimes que ocorriam na 

Amazônia. Além das espécies propostas por Carauta (1996), também são propostas outras 

duas espécies, C. adenopus Mart., inicialmente descrita como ocorrente na Floresta 

Amazônica, e C. digitata Klotzsch, inicialmente descrita como ocorrente nos biomas Caatinga 

e Cerrado. As descrições propostas para estes táxons são as seguintes: 

Cecropia pachystachya Trécul sensu stricto – Apresenta caule provido de numerosas 

lenticelas, muito próximas umas das outras, geralmente não distando mais de 2 cm entre si. 

Estípulas rosadas, com indumento lanoso. Mais raramente, as estípulas mostram-se 

avermelhadas. Folhas peltadas, com face adaxial estrigosa, abaxial com parênquima e 

nervuras cobertas por indumento branco, lobada com 9-10 lóbulos, lóbulos estreitos, 

afunilando gradualmente em direção à base, na parte inferior a base é menor e inteira, o ápice 

obtuso ou subagudo, na parte superior, ápice sinuado ou pinado, lóbulos obtusos; região 

superior do lóbulo com 6 cm e nervura central com cerca de 18 cm de comprimento. Pecíolo 

cilíndrico estriado, com 16 cm de comprimento, com indumento branco e baixa quantidade de 

lipídios, tricomas curtos e escuros misturados com tricomas com densos e híspidos. 

Inflorescência pistilada – Pedúnculo geralmente com cerca de 7 cm de comprimento, 4 
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espigas com frutos, séssil, espesso, com 710 cm de comprimento e 8-10 mm de espessura. 

Perigônio, na base é membranáceo, na porção mediana tomentosa e o ápice glabro. Fruto 

elíptico com 1 cm de comprimento. 

Cecropia lyratiloba Miq. – Arbustos ou árvores medianas ou altas. Caule provido de 

lenticelas esparsas ou raras, geralmente distantes mais de 5 cm uma da outra. Copa 

tipicamente candelabriforme, tanto no exemplar jovem quanto no adulto. Estípulas terminais 

rosadas ou verdes, com indumento de tricomas aracnóideos esparsos na face abaxial da folha; 

Folhas suprabasais, peltadas com 8-9 lobos. Lobos obovato-oblongos, curto afilados ou 

obtusos, porção inferior mais curta e inteira, porção superior maior e se torna lyrato-sinuada 

de baixo para cima, coriácea, face adaxial com pontos verdes-escuro espessos esparsos ao 

longo da superfície áspero-escabrosa, face abaxial com indumento cinza-esbranquiçada nas 

nervuras e no parênquima, nervuras inferiores próximas e as superiores afastadas em uma 

ascendente. Do topo dos ramos para o exterior as nervuras são ligeiramente curvadas e os 

veios reticulados. Pecíolo com 11 polegadas de comprimento, modelado, estriado sulcado, o 

jovem com indumento lanuginoso branco, indivíduo adulto é glabro - tricomas com base larga 

e ápice denso sub-hirteloso - com base espessa e ápice atenuado. Folha, oblongo-arredondada 

com 13-14 polegadas de comprimento, 12 de largura, lóbulos com 1-1,5 polegadas a partir da 

base, porção inferior à inserção do pecíolo com 3-5 polegadas de comprimento, porção 

mediana com 9-10 polegadas e ápice com 3,5 polegadas de espessura, todos os lóbulos são 

lyrato-sinuados, subpinados e serreados em direção à base. 

Cecropia catarinensis Cuatrec. – Arbustos ou árvores, medianas, de copa cerrada. As 

folhas de ramos diferentes acham-se muito próximas, dando à árvore adulta um aspecto de 

copa simétrica. Estípulas brancas, com denso indumento de tricomas aracnóideos. Árvore 

com cerca de 4 metros de altura, ramos terminais com junções nodosas com 15-18 mm de 

comprimento ásperos cobertos por denso indumento de tricomas rígidos. Folha peltada 

subcoriácea. Lâmina palmatilobada em 9 lobos que se dividem na base da folha. Lóbulo 

grande no ponto de inserção do pecíolo de 17-22 cm de comprimento e 8,5-10,5 cm de largura 

na ponta, lóbulos menores com 10-12 cm de comprimento por 4,5-6 cm de largura. Parte 

central íntegra com 3-2 cm de raio. Lóbulos obovato-oblongos com ápice subcircular com a 

base quase contraída, muitas vezes, bastante próximo da base, lóbulos secundários oblongos 

com extremidades lisas a 2 cm de comprimento; tricomas verdes rígidos ásperos levemente 

afilados na base, tuberculados esparsos na nervura principal conspícua com retículo quase 

visível. Face abaxial com indumento de tricomas aracnóideos brancos com a base mais ou 
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menos lanuginosa. Nervuras secundárias protuberantes para cima, são distintas mesmo com 

cerca de 10-15 mm, nervuras terciárias paralelas com retículo proeminente. Pecíolos são 

longos e estriados com tricomas aracnóideos sobressalentes com a base mais ou menos 

puberulosa. Pulvínulo aveludado. Estípula oblonga afilada com indumento pubérulo escasso e 

branco com denso indumento de tricomas aracnóideos, lisos por dentro ou púberes próximos à 

margem, com cerca de 11 cm de comprimento; 

Cecropia adenopus Mart - Pecíolos híspidos ou quase glabros, folhas subobovadas 

arredondadas na porção inferior com 8-9 lobos, lobos obovato-oblongos subabruptos afilados 

e levemente acuminados, face adaxial da folha apresenta coloração verde-escura com pontos 

ásperos, coriácea, a face abaxial com indumento cinza-esbranquiçado, nervuras com veias 

espessas transversais, reticuladas e suavemente pubescentes (in sicco coloração castanha); 

pedúnculos pistilados híspidos tetrastáquios; perigônios com indumento branco lanuginoso; 

pistilo curto; estigma com formato de pincel; 

Cecropia digitata Klotzsch - Folhas digitadas dividida em cerca de 14 a 16 lobos, 

coriácea, peltadas, lóbulos oblongos, margem ligulada obtusa ou aguda, margem inteira, face 

adaxial glabra com coloração verde-escura, na face abaxial, presença de indumento branco, 

nervuras e veias proeminentes, com pubérulo evanescente, quando seco apresenta coloração 

clara-escura; pecíolo longo estriado-sulcado com pubérulo evanescente; numerosas 

inflorescências estaminadas, pedicelo curto e pedúnculo glabro; inflorescências pistiladas 

espessas e curtas, múltiplos de quatro e em formato de umbela, pedúnculo curto, com espatas 

oblongas, afiladas e porção externa áspera. 

Apesar das diferenças morfológicas, atualmente estes cinco táxons (C. pachystachya 

sensu stricto, C. catarinensis, C. lyratiloba, C. adenopus e C. digitata) são considerados 

sinônimos de C. pachystachya. Uma das principais formas de auxiliar no esclarecimento 

acerca da circunscrição desta espécie é através da genética molecular e o uso dos marcadores 

moleculares. 

1.4. Uso dos marcadores moleculares na circunscrição de espécies 

Um marcador molecular é uma característica do DNA herdada geneticamente e capaz 

de diferenciar dois ou mais indivíduos (MILACH, 1998). Nas últimas décadas o uso de 

marcadores moleculares em estudos de diversidade genética, bem como para fins 

filogenéticos, tem aumentado. O uso de marcadores moleculares permite obter grande 

quantidade de informação genética, como a diversidade e as proximidades filogenéticas entre 

espécies (FALEIRO, 2007). Além disso, os marcadores moleculares podem ser considerados 
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de maior confiabilidade que os marcadores morfológicos, pois em teoria, não sofrem 

influência do ambiente. Isso os torna mais confiáveis para estudos filogenéticos e para a 

avaliação do status genético de uma espécie, pois os avanços na biologia molecular 

possibilitam a avaliação de eventos de mutação que possam ter ocorrido ao longo da evolução 

das espécies há muitos anos atrás e deixaram evidências no DNA (BATALHA-FILHO; 

MIYAKI, 2014).  

Atualmente, os marcadores mais usados são os baseados em PCR (Polymerase Chain 

Reaction). Para estudos filogenéticos, os SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), 

marcadores baseados em sequenciamento, se tornam uma boa opção. Estes marcadores são 

fontes de variação genética, sendo possível avaliar uma mutação ou polimorfismo que tenha 

ocorrido em apenas um nucleotídeo (CHO et al., 1999). Os marcadores SNP’s são 

amplamente utilizados em diversos grupos vegetais para auxiliar na sua sistemática, dentre os 

quais está a subtribo Cheilolejeuneinae Gradst. (Marchantiophyta Stotler e Crand.-Stotler, 

2000), com a qual Ye e colaboradores (2015) realizaram um estudo com regiões 

cloroplatidiais trnL-F intergênica, trnG e nucleares ITS1-5.8S-ITS2. Neste estudo os autores 

conseguiram organizar a circunscrição da subtribo, que apresentou apenas um gênero 

Cheilolejeunea, (Spruce) Steph., ao qual foram anexados outros dois gêneros descritos 

anteriormente, Aureolejeunea R.M. Schust. e Omphalanthus Lindenb. Também, Nees. 

Korotkova e colaboradores (2011), trabalhando com 52 espécies da tribo Rhipsalideae DC. 

(Cactaceae Juss.), usaram sete regiões do DNA, e encontraram que a tribo apresenta forte 

monofilia e foi separada em cinco gêneros e apresentou um forte suporte também a nível de 

espécie. Zhang e colaboradores (2016) realizaram a filogenia da família de samambaias 

Tectariaceae Panigrahi, que se acreditava ter 5 gêneros. Utilizando sequências de oito regiões 

cloroplastidiais e uma região nuclear em 83 acessos do gênero Tectaria Cav., e de outros 

gêneros da família, encontraram que o gênero Tectaria não era monofilético dando origem a 

três novos gêneros, Tectaria, sensu stricto, Draconopteris Li Bing Zhang e Liang Zhang e 

Malaifilix Li Bing Zhang e Schuettp., com isso a família, passou a ter 7 gêneros. 

Os marcadores SNP’s já foram utilizados em espécies do gênero Cecropia, auxiliando 

na sua classificação dentro da família. Treiber e colaboradores (2016) fizeram a filogenia da 

tribo Cecropieae, usaram 24 acessos dos 5 gêneros, dentre estes o gênero Cecropia, com o 

auxílio de marcadores nucleares (26S e EPIC) e cloroplastidiais (ndhF). Outros estudos 

também já fizeram a filogenia do gênero usando marcadores nucleares e cloroplastidiais, 

classificando-o dentro da família Urticaceae (SYTSMA et al., 2002; DATWYLER; 
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WEIBLEN, 2004; HADIAH et al., 2008; WU et al., 2013), auxiliando assim, na circunscrição 

do gênero. Desta forma, este tipo de marcador se torna uma ferramenta importante para 

avaliar relações filogenéticas entre espécies e a variação dentro de uma mesma espécie, como 

é o caso de C. pachystachya. 

Atualmente, os biomas brasileiros têm sofrido extensa devastação de seus domínios, 

ocasionando grande perda de biodiversidade, sendo necessários esforços para a conservação 

dos mesmos, bem como de toda a sua biodiversidade. No entanto, primeiro é necessário 

conhecer as espécies dentro dos biomas, tanto ecológica quanto geneticamente, para saber as 

condições necessárias para a manutenção da espécie. Diversas espécies apresentam problemas 

em sua classificação, sendo necessária a resolução de sua sistemática para a melhor 

compreensão de sua biologia. Dessa forma, os marcadores moleculares se apresentam como 

uma ferramenta eficaz no auxílio para a resolução da classificação de espécies, e também na 

avaliação de seu status genético. A família Urticaceae possui complicações em sua 

classificação e o gênero Cecropia, já foi classificado em diversas famílias diferentes, com a 

espécie C. pachystachya apresentando divergências em sua classificação ao longo de sua 

distribuição, já que apresenta grande variação morfológica entre os biomas. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização molecular de morfotipos de C. 

pachystachya de diferentes biomas brasileiros. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Caracterização molecular de acessos de Cecropia pachystachya oriundos dos biomas 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar se a diferenciação morfológica encontrada ao longo da distribuição da espécie 

também ocorre em nível molecular; 

 Contribuir com a história evolutiva dos biomas onde a espécie encontra-se distribuída; 

 Contribuir, junto com dados morfológicos, na resolução acerca da classificação da 

espécie.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Coleta de material vegetal e extração de DNA 

Foram utilizados 18 acessos de C. pachystachya neste estudo, os quais compreendem a 

distribuição da espécie nos Biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Tabela 1). 

Foram coletados acessos representativos para cada morfotipo estudado neste trabalho. Como 

grupo externo foram utilizados dois acessos da espécie C. hololeuca Miq., oriundos do Rio de 

Janeiro. 

As folhas das árvores foram coletadas com auxílio de podão e armazenadas em sílica- 

gel até o momento da extração de DNA. Os vouchers foram depositados no Herbário do 

Instituto de Botânica (SP), São Paulo, Brasil. As amostras coletadas foram esmagadas com o 

auxílio de nitrogênio líquido até a obtenção de um pó bem fino. Após a maceração, foi 

realizada a extração de DNA, conforme o protocolo proposto por Sharma e colaboradores 

(2008), com modificações. Nos tubos contendo 50 ng de tecido foram adicionados 1000uL de 

tampão (20mMol de EDTA; 100mMol de Tris-HCL (pH 8,0); 2,0 Mol NaCl; 2% de CTAB; 

2% de PVP; e 2% de β-mercaptoetanol); em seguida foi adicionado ao tubo Proteinase K (10 

mg/uL) e as amostras foram mantidas em incubadora 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 outro 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. Após a extração, o DNA foi ressuspendido em água ultrapura. O DNA extraído foi 

quantificado por eletroforese em gel de agarose a uma concentração de 0,9%, corado por 

Brometo de etídio e visualizado em fotodocumentador sob luz ultravioleta. Foi utilizado como 

padrão o DNA do fago λ, com concentração de 100ng/uL. 
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Tabela 1. Dados dos indivíduos de Cecropia pachystachya (Cp) e Cecropia hololeuca (Ch) utilizados neste estudo. Os vouchers foram 

depositados no Herbário do Instituto de Botânica (SP). Dados de clima baseados no mapa de categorias climáticas do IBGE (2016). Dados de 

altitude obtidos através do software Google Earth. 

Indivíduos Coletor Coord. Geográfica Clima Altitude Bioma Morfotipo 
Cp_PA ALG 1348 1º28'04"S 48º26'29"O Equatorial, quente, super-úmido e sem seca 34 m Amazônia C. adenopus 

Cp_AM ALG 1240 3º04'51"S 59º55'52"O Equatorial, quente, úmido, 1 a 2 meses secos  94 m Amazônia C. adenopus 

Cp_SE1 ALG 1251 10º44'16"S 37º49'09"O Tropical Nordeste Oriental, quente, semi-úmido, 4 a 5 meses 

secos 

266 m Caatinga C. digitata 

Cp_SE2 ALG 1255 10º47'17"S 37º34'09"O Tropical Nordeste Oriental, quente, semi-úmido, 4 a 5 meses 

secos 

218 m Caatinga C. digitata 

Cp_GO ALG 1122 17º19'55"S 49º56'12"O Tropical Brasil Central, quente, semi-úmido, 4 a 5 meses secos 551 m Cerrado C. digitata 

Cp_SP1 ALG 1467 22º18’47”S 49º02’10”O Tropical Brasil Central, sub-quente, úmido, 3 meses secos 521 m Transição* C. digitata 

Cp_MS1 ALG 177 20º14'20"S 56º24'06"O Tropical Brasil Central, quente, úmido, 3 meses secos 119 m Cerrado C. digitata 

Cp_MS2 ALG 1091 22º16'20"S 54º47'58"O Tropical Brasil Central, sub-quente, úmido, 1 a 2 meses secos 378 m Cerrado C. digitata 

Cp_MT ALG 176 14º40'21"S 52º21'06"O Tropical Brasil Central, quente, semi-úmido, 4 a 5 meses secos 261 m Cerrado C. digitata 

Cp_SC Miozanga 52 28º29'16"S 48º46'58"O Temperado, sub-quente, super-úmido, sem seca 25 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_SP2 Pelissari 154 23º46'17"S 46º02'38"O Tropical Brasil Central, sub-quente, super-úmido, sem seca 15 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_MG ALG 135 20º45'25"S 42º51'37"O Tropical Brasil Central, mesotérmico brando, úmido, 1 a 2 

meses secos 

707 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_RJ1 ALG 1552 22º57'58"S 43º14'19"O Tropical Brasil Central, quente, super-úmido, subseca 106 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_RJ2 ALG 1553 22º57'54"S 43º14'19"O Tropical Brasil Central, quente, super-úmido, subseca 126 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_BA1 ALG 1562 12º33'22"S 41º23'01"O Tropical Brasil Central, quente, úmido, 3 meses secos 362 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_BA2 ALG 1563 12º33'20"S 41º22'55"O Tropical Brasil Central, quente, úmido, 3 meses secos 354 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_CE1 ALG 1570 7º22'02"S 39º19'54"O Tropical Equatorial, quente, semi-árido 6 meses secos 784 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Cp_CE2 ALG 1571 7º22'01"S 39º19'59"O Tropical Equatorial, quente, semi-árido 6 meses secos 787 m Mata Atlântica C. pachystachya  

Ch_RJ1 ALG 157 22º57'56"S 43º14'25"O Tropical Brasil Central, quente, super-úmido, subseca 130 m Mata Atlântica C. hololeuca 

Ch_RJ2 ALG 158 22º57'55"S 43º14'24"O Tropical Brasil Central, quente, super-úmido, subseca 130 m Mata Atlântica C. hololeuca 

*Transição Cerrado/Mata Atlântica 
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3.2. Amplificação por PCR e sequenciamento 

Após a extração do DNA, a região do DNA cloroplastidial, trnL-F intergênica, e 

nuclear, ITS (Internal Transcribed Spacer), consideradas mais informativas para o gênero, de 

acordo com Treiber et al. (2016), foram amplificadas por PCR (Polymerase Chain Reaction). 

Os primers utilizados foram, trnL-E e trnL-F, propostos por Taberlet et al. (1991) e Kim et al. 

(2015) para a região trnL-F intergênica (forward 5' - GGTTCAAGTCCCTCTATCCC - 3', 

reverse 5' - ATI'TGAACTGGTGACACGAG - 3'), e ITS 4 e ITS 5, propostos por White et al. 

(1990) para a região ITS (forward 5’ - GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG – 3’), reverse 

(5’ - TCCTCCGCTTATTGATATGC - 3’). As regiões trnL e ITS foram amplificadas 

utilizando 20ng de DNA genômico, 1X de tampão de PCR, com 1,0mM de MgCl2, 10µM de 

cada primer (forward e reverse), 0,25mM de cada dNTP, 1U de Taq DNA polimerase e água 

ultrapura para completar um volume final de 10 µL. Para a região trnL-F intergênica, o 

programa de amplificação foi: desnaturação inicial de 94º C por 4 min, seguido de 35 ciclos 

de 94ºC por 1min, 55ºC (Temperatura de pareamento) por 1min, 72ºC por 1min e 10min à 

72ºC para a extensão final. Para a região ITS o programa de amplificação foi: desnaturação 

inicial a 94ºC por 2 min, seguido de 30 ciclos de 95ºC por 30s, 50ºC por 1min e 72ºC por 1 

min, finalizando a extensão final a 72ºC por 7min. Para comprovar a amplificação das regiões 

a serem sequenciadas, os produtos de amplificação foram resolvidos por eletroforese em gel 

de agarose com concentração de 1,8%, corados com brometo de etídio e visualizados em 

fotodocumentador sob luz ultravioleta. Foi utilizado como padrão de peso molecular o 

marcador DNA Ladder 100pb. 

Para a região trnL-F intergênica, o tamanho de fragmento esperado é entre 400pb e 

500pb, e para a região ITS, de 600pb a 700pb. Após a confirmação da amplificação dos 

produtos, foi realizada nova amplificação por PCR em maior quantidade para obter 

quantidade suficiente para sequenciamento. Após a amplificação, os produtos foram 

novamente resolvidos por eletroforese em gel de agarose a 1,8%. Confirmada a amplificação, 

os produtos da PCR foram purificados utilizando o kit de purificação GenElute da Sigma 

Aldrich. Os produtos de PCR purificados foram quantificados por eletroforese em gel de 

agarose a 1,8%, corados com brometo de etídio e visualizados em fotodocumentador sob luz 

UV, utilizando como base os marcadores DNA fago λ 100ng/uL e DNA Ladder 100pb. Foi 

avaliada a concentração de DNA obtida e preparada para cada acesso, uma solução contendo 

50 ng de DNA e 4,5 pmol de primer. As amostras foram secas a 60º C. O sequenciamento foi 

realizado pela empresa ACTGene Análises Moleculares LTDA. O sequenciamento foi 
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realizado pelo método de terminação de cadeia utilizando o aparelho ABI-Prism 3500 

Genectic Analyzer (Applied Biosystems). Ambas as fitas de DNA foram sequenciadas para a 

determinação mais robusta da sequência de nucleotídeos. 

3.3. Edição e alinhamento das sequências 

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

7.0.5 (HALL, 2005), seguido da edição manual das mesmas. A combinação das sequências 

obtidas utilizando os primers foward e reverse permitiu a obtenção de 18 sequências para 

cada marcador utilizado. 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 verificar homologias das sequências obtidas 

com as sequências depositadas no Genbank.  

3.4. 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 as 18 sequências obtidas de C. pachystachya e mais duas 

de C. hololeuca. 

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 10.000 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 

10.000.000 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. Como grupo 

externo foram utilizadas sequências de dois acessos de C. hololeuca. 
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4. RESULTADOS 

Com as análises na ferramenta BLAST, foi possível observar que as sequências ITS 

obtidas neste trabalho apresentaram-se complementares com as sequências para a espécie C. 

pachystachya no Genbank, com valores de identidade que variaram de 97% a 99% e E-value 

igual a 0.0 para todas (Tabela 2). Para as obtidas para a região trnL-F intergênica, também foi 

observado que as sequências obtidas neste trabalho apresentaram complementariedade com 

sequências da espécie no GeneBank, com valores de identidade que variaram de 99% a 100% 

e E-value igual a 0.0 (Tabela 3).  

 

Tabela 2. Resultados para as análises de BLAST contra sequências depositadas no GeneBank 

para a região ITS, demonstrando o acesso com o qual as sequências foram complementares, a 

cobertura do alinhamento, E-value e a identidade. 

Indivíduos sp. homóloga Código GeneBank Ident. E-value 

Cp_PA C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_AM C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_SE1 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_SE2 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_GO C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_SP1 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_MS1 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_MS2 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_MT C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_SC C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_SP2 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_MG C. pachystachya MH357865.1 98% 0.0 

Cp_RJ1 C. pachystachya MH357865.1 98% 0.0 

Cp_RJ2 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_BA1 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Cp_BA2 C. pachystachya MH357865.1 97% 0.0 

Cp_CE1 C. pachystachya MH357865.1 98% 0.0 

Cp_CE2 C. pachystachya MH357865.1 99% 0.0 

Ch_RJ1 C. hololeuca MH357869.1 98% 0.0 

Ch_RJ2 C. hololeuca MH357869.1 97% 0.0 
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Tabela 3. Resultados para as análises de BLAST contra sequências depositadas no GeneBank 

para a região trnlF, demonstrando o acesso com o qual as sequências foram complementares, 

a cobertura do alinhamento, E-value e a identidade. 

Indivíduos sp. homóloga Código GeneBank Ident. E-value 

Cp_PA C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_AM C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_SE1 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_SE2 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_GO C. pachystachya NC 039763.1 99% 0.0 

Cp_SP1 C. pachystachya NC 039763.1 99% 0.0 

Cp_MS1 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_MS2 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_MT C. pachystachya NC 039763.1 99% 0.0 

Cp_SC C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_SP2 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_MG C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_RJ1 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_RJ2 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_BA1 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_BA2 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Cp_CE1 C. pachystachya NC 039763.1 99% 0.0 

Cp_CE2 C. pachystachya NC 039763.1 100% 0.0 

Ch_RJ1 C. hololeuca MH358263.1 100% 0.0 

Ch_RJ2 C. hololeuca MH358263.1 99% 0.0 

 

O alinhamento da região ITS para todos os acessos permitiu o aproveitamento de 746 

caracteres, dos quais, 139 (18.63%) foram caracteres variáveis, e 128 (17.16%) foram 

parcimônio-informativos. A matriz obtida com os dados da região ITS gerou 1256 árvores 

parcimoniosas (Comprimento da árvore = 1345, Índice de Consistência [IC] = 0,5083, Índice 

de Retenção [IR] = 0,8052) (Tabela 4).  

O alinhamento da região trnL-F intergênica dos 18 acessos de C. pachystachya 

permitiu o aproveitamento de 422 caracteres, dos quais, 18 (4.26%) foram caracteres 

variáveis, e 14 (3.31%) foram parcimônio-informativos. A matriz obtida com os dados da 

região trnL gerou 612 árvores parcimoniosas (Comprimento da árvore = 718, Índice de 

Consistência [IC] = 0,5657, Índice de retenção [IR] = 0,7764) (Tabela 4).  

Para os dados combinados da região plastidial trnL-F intergênica e nuclear ITS, foram 

aproveitados 1168 caracteres, dos quais 157 (13.44%), foram caracteres variáveis e 142 

(12,16%) foram parcimônio-informativos (Tabela 4). Para realizar as análises para espécie foi 

escolhido o conjunto de dados combinados dos dois marcadores. As análises dos dados 

combinados resultaram em 1868 árvores parcimoniosas (Comprimento da árvore = 1984, 

Índice de Consistência [IC] = 0,5175, Índice de Retenção [IR] = 0,8214). A topologia 
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proposta pelas análises de MP foi idêntica à topologia bayesiana (Figura 2). A topologia 

bayesiana para os dados combinados apresentou forte suporte para todos os clados formados. 

As análises moleculares combinadas evidenciaram a presença de dois grandes grupos 

com forte suporte. O primeiro grupo é formado pelos acessos dos biomas Amazônia, Cerrado 

e Caatinga (BP = 82, PP = 0.89). Este grupo foi dividido em dois subgrupos, Amazônia (BP = 

98, PP = 0.99) e Caatinga/Cerrado (BP = 80, PP = 0.82). O segundo grande grupo foi formado 

pelos acessos da Mata Atlântica (BP = 92, PP = 0.98), que foi dividido em três subgrupos, 

Mata Atlântica Norte (BP = 93, PP = 0.98), Mata Atlântica Centro (BP = 90, PP = 0.95) e 

Mata Atlântica Sul (BP = 98, PP = 0.99). Todos os grupos e subgrupos formados 

apresentaram forte suporte (acima de 80%).  

 

Tabela 4. Número de acessos sequenciados para cada marcador e para os dados nucleares (nr) 

e cloroplastidiais combinados (pt), caracteres estatísticos, árvores estatísticas para as análises 

de máxima parcimônia (MP).  

Parâmetros Regiões Regiões 

Combinadas pttrnL nrITS  

Nº de acessos (ingroup/outgroup) 20 (18/2) 20 (18/2) 20 (18/2) 

Nº de caracteres (pb) 422 746 1.168 

Caracteres variáveis (%) 18 (4.26) 139 (18.63) 157 (13.44) 

Caracteres parcimônio-informativos (%) 14 (3.31) 128 (17.16) 142 (12.16) 

Número de árvores de MP 612 1256 1868 

Comprimento da árvore de MP 718 1345 1984 

Índice de Consistência  0,5657 0,5083 0,5175 

Índice de Retenção 0,7764 0,8052 0,8214 
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Figura 2. Topologia Bayesiana inferida com os dados combinados dos marcadores ITS e 

trnL, demonstrando o agrupamento dos acessos de Cecropia pachystachya, dos biomas 

brasileiros. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. A história dos biomas brasileiros e o agrupamento dos acessos de C. pachystachya 

A análise molecular dos indivíduos de C. pachystachya evidenciou que os acessos dos 

biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga estão mais relacionados geneticamente entre si do que 

com os acessos da Mata Atlântica (Figura 2). As diversas hipóteses de história evolutiva dos 

biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga mostram que estes são biomas que sempre estiveram 

mais relacionados quando comparados com a história evolutiva da Mata Atlântica (SIMON et 

al., 2009; TEIXEIRA et al., 2017). Neste sentido, a separação dos grupos observados neste 

trabalho pode ser resultado de eventos vicariantes, ocorridos durante as últimas eras glaciais, 

que podem ter sido mais extremos entre Mata Atlântica e demais biomas. Estes eventos 

podem ter favorecido a diferenciação dos morfotipos, bem como o processo de especiação 

levando ao isolamento dos acessos da Mata Atlântica.  

A proximidade entre os biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia, pode estar 

principalmente associada com a história de formação dos mesmos. A afinidade dos biomas 

pode estar relacionada com as oscilações climáticas que ocorreram durante os períodos 

Terciário e Quaternário (TEIXEIRA et al., 2017). Estudos também demonstraram que 

diversas espécies de plantas do Cerrado são derivadas de linhagens pré-adaptadas ao clima 

oriundas de biomas adjacentes, como é o caso da Amazônia (SIMON et al., 2009) explicando 

o agrupamento observado para C. pachystachya neste estudo. Além disso, trabalhos 

palinológicos evidenciaram que pode ter ocorrido a presença de vegetação de savana em 

porções do bioma Amazônia durante os últimos ciclos glaciais, que ocorreram durante o 

Pleistoceno (HERMANOWSKI et al., 2012; BEHLING, 2001; BEHLING et al., 2001). 

Alguns autores, no entanto, propõem que os habitats de floresta permaneceram constantes e 

que podem ter se expandido durante os últimos ciclos glaciais e interglaciais sobre os 

ambientes de Cerrado com este apresentando pequenos conjuntos dentro da Amazônia, ou 

então pequenos corredores pela região costeira (WERNECK et al., 2012; SOBRAL-SOUZA 

et al., 2015). Dessa forma, os dados encontrados para C. pachystachya fortalecem o proposto 

por estes trabalhos, pois o agrupamento entre os acessos dos Biomas Amazônia, Cerrado e 

Caatinga corroboram com o fato destes biomas terem estreita relação no passado quando 

comparados com suas relações com a Mata Atlântica.  

A divisão dos grandes grupos observados neste trabalho pode também ter contribuição 

da origem da tribo Cecropieae, bem como do gênero Cecropia, pois se acredita que o mesmo 

tenha se originado no Neotrópico. Treiber e colaboradores (2016) propõem que as espécies do 
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gênero que não apresentam mutualismo com formigas do gênero Azteca e são consideradas 

mais basais, estão distribuídas principalmente ao longo da região andina. Dessa forma, pode 

ter ocorrido migração dos indivíduos ao longo da América do Sul e, ao longo do tempo, 

processo de diferenciação em novas espécies. Este pode ter se dado a partir de eventos 

ocorrentes ao longo das últimas glaciações, pois se acredita que tenha ocorrido expansão de 

vegetação aberta, isolando os ambientes de florestas em pequenos refúgios (HAFFER, 1969). 

Estes refúgios ocorrem provavelmente em locais de maior umidade, como por exemplo, as 

regiões de maior altitude possibilitando a sobrevivência das espécies, porém isoladas o que 

pode ter favorecido o processo de especiação alopátrica (COLINVAUX, 1998). O 

agrupamento dos indivíduos de C. pachystachya observado neste trabalho fortalece a teoria da 

evolução da tribo Cecropieae (TREIBER et al., 2016), acima descrita, indicando períodos de 

simpatria seguidos de alopatria e diferenciação de suas espécies ocasionadas por variações 

climáticas e consequentes expansão e retração dos biomas ao longo das eras. Batalha-Filho e 

colaboradores (2013) propõem que possa ter ocorrido pelo menos três rotas de conexão entre 

os biomas Amazônia e Mata Atlântica: uma passando por Bolívia, Paraguai, Mato Grosso, 

Rondônia e Paraná durante o Mioceno; uma passando pelos estados do Maranhão, Piauí, 

Ceará e Rio Grande do Norte; e outra pelos estados da Bahia e Tocantins, ambas durante o 

Plioceno terminal e Pleistoceno inicial. Essa possível conexão entre os biomas pode ter 

favorecido a migração das espécies do gênero durante o processo de diversificação do grupo 

ao longo da América do Sul. 

Dentro do grupo Amazônia, Cerrado, Caatinga, ocorreu a formação de dois subgrupos, 

um subgrupo Amazônia e um subgrupo Caatinga/Cerrado (Figura 3). Essa separação em dois 

subgrupos pode ser resultado de uma diferenciação recente dentro dos biomas. Essa 

diferenciação pode estar relacionada com os eventos ocorridos durante as últimas eras 

glaciais. Uma das teorias que pode explicar essa separação é a Teoria dos Refúgios do 

Pleistoceno (HAFFER, 1969; COLINVAUX, 1998), que defende que durante os eventos que 

ocorreram nas últimas eras glaciais, as espécies típicas de florestas (caso de C. pachystachya) 

sofreram fragmentação pela expansão de Cerrados ao longo de sua distribuição ou então 

ficaram restritas a locais com maior altitude, onde a umidade permanecia constante. O clima 

pode também ter relação com a divisão dos subgrupos observada neste trabalho. O subgrupo 

Caatinga/Cerrado pode apresentar essa configuração, principalmente, pelo fato dos biomas 

apresentarem climas muito semelhantes, pois são dois biomas bastante secos e com baixa 

precipitação anual (TEIXEIRA et al., 2017; IBGE, 2016). Também, esse agrupamento pode 
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ter contribuição de condições climáticas recentes, ocorridas após o UMG. Para o subgrupo 

Caatinga/Cerrado, como os dois biomas apresentam características climáticas semelhantes, é 

possível que os acessos estudados apresentem adaptações ao clima seco das regiões, 

possibilitando a formação de um subgrupo, assim como os acessos da Amazônia que têm 

experimentado alta umidade, localizados em uma região equatorial quente e super-úmida 

(IBGE, 2016). 

O bioma Mata Atlântica passou por diversas mudanças em sua conformação durante 

as últimas eras glaciais. Alguns trabalhos propõem que esse bioma, durante os períodos 

glaciais, sofreu retração das florestas, permitindo a expansão de vegetação de campo, e que as 

florestas ficariam restritas a pequenas áreas de endemismo e estabilidade climática dentro do 

bioma (CARNAVAL; MORITZ, 2008; CARNAVAL et al., 2009). Esses eventos ocorrentes 

durante as últimas eras glaciais podem estar relacionados com a formação dos grupos de C. 

pachystachya dentro da Mata Atlântica. O grande grupo Mata Atlântica foi dividido em três 

subgrupos, Mata Atlântica Sul (MA-Sul), Mata Atlântica Centro (MA-Centro) e Mata 

Atlântica Norte (MA-Norte) (Figura 3). Estes grupos parecem estar de acordo com os três 

principais refúgios propostos para a Mata Atlância durante o Pleistoceno. O MA-Sul está na 

região do Refúgio de São Paulo, o MA-Centro, no do Rio Doce e o MA-Norte no de 

Pernambuco. Também, a diferenciação destes morfotipos de C. pachystachya e consequente 

formação destes grupos podem ter contribuição de eventos vicariantes recentes, que 

provavelmente ocorreram após o UMG, depois do qual, ocorreram alterações no clima das 

regiões da Mata Atlântica. Essas alterações climáticas afetariam as espécies do bioma fazendo 

com que, ao longo do tempo as diferenças entre os grupos favorecessem o processo de 

especiação, podendo levar a diferenciações morfológicas e genéticas como as observadas para 

C. pachystachya neste estudo.  

Devido à grande variação latitudinal da Mata Atlântica, mesmo após o UMG, houve 

manutenção de uma grande variação climática dentro do bioma. Dessa forma, os grupos 

formados pelos acessos estudados podem refletir adaptações locais aos diferentes climas que 

estão distribuídos no bioma. O grupo MA-Sul, onde foram agrupados os acessos de São Paulo 

e Santa Catarina, representa uma região de maior umidade e baixas temperaturas, pois estão 

localizados próximos a uma região com clima que vai de tropical a temperado sub quente, 

super-úmido e sem seca (IBGE, 2016). Os acessos do grupo MA-Centro, são indivíduos 

situados em um clima intermediário, em uma região com clima tropical quente, com maior 

umidade e calor e inverno seco (IBGE, 2016). Já o grupo MA-Norte está localizado em uma 
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região de clima equatorial quente e semi-árido (IBGE, 2016). A configuração apresentada 

pelos acessos da Mata Atlântica pode também estar associada com as possíveis faixas de 

conexão entre os biomas Mata Atlântica e Amazônia durante o Mioceno e entre o Plioceno 

terminal e Pleistoceno inicial (BATALHA-FILHO et al., 2013). A partir dessas rotas pode ter 

ocorrido a migração de diferentes populações da espécie ao longo do bioma durante períodos 

de tempo diferentes e podem ter se diferenciado em linhagens distintas quando os biomas 

passaram a ter sua conformação atual. 

Populações de uma espécie que são geneticamente distintas tendem a responder de 

maneiras diferentes a climas diferentes (ZAKHAROV; HELLMANN, 2008). Esta hipótese é 

fortalecida quando observamos que os subgrupos formados pelos acessos da Mata Atlântica 

parecem estar associados com a distribuição do clima ao longo do bioma. Os acessos do 

grupo MA Norte mesmo mais próximos geograficamente aos acessos do bioma Caatinga 

agruparam-se com os acessos da Mata Atlântica. Isto é devido a estes acessos terem sido 

coletados em relictos da Mata Atlântica dentro do bioma Caatinga, os brejos de altitude, onde 

o clima é diferenciado e a umidade conservada. A formação destes relictos tem explicação na 

hipótese que propõe a migração de porções de Mata Atlântica nos períodos pré-glaciais ao 

longo da costa e para onde atualmente se encontra a Caatinga (SOBRAL-SOUZA et al., 

2015). Essa migração teria ocorrido por mistura ou substituição com elementos de Floresta 

Estacional Semidecidual em regiões ou períodos de maior umidade (WANG et al., 2004). 

Após o UMG, a vegetação da Caatinga voltou a se expandir e a Mata Atlântica passou a ter 

sua conformação atual. No entanto, as regiões dos brejos de altitude permaneceram como 

relictos da Floresta Atlântica dentro da Caatinga, permitindo a manutenção de espécies típicas 

da Mata Atlântica. Porém, nestes relictos, devido ao isolamento, pode estar ocorrendo 

diferenciação como o observado em C. pachystachya neste estudo. 

Para os acessos do grupo MA-Sul, acredita-se que durante os períodos glaciais, as 

florestas tenham ficado restritas a regiões como as planícies úmidas do complexo da Serra do 

Mar, formando uma faixa estreita de vegetação nessas regiões, possibilitando a conectividade 

das florestas (BEHLING, 1998; BEHLING, 2007). O agrupamento observado para C. 

pachystachya pode estar relacionado com esse fator, pois mantendo conectividade ao longo da 

Serra do Mar, ainda permitiria o intercruzamento entre os indivíduos do grupo. De acordo 

com Behling (1998), essa faixa estreita de vegetação se estenderia ao longo da Serra do Mar e 

seria interrompida antes da Serra da Mantiqueira. Essa possível barreira pode ter influenciado, 

após as últimas glaciações, na diferenciação entre os grupos MA-Sul e MA-Centro. Mesmo o 
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acesso de Bauru sendo identificado como de Cerrado, a região apresenta fragmentos de 

Floresta Estacional Semidecidual e é considerada área de transição entre Mata Atlântica e 

Cerrado (CAVASSAN, 2013). 
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Figura 3. Mapa do Brasil com destaque para os agrupamentos formados nos biomas estudados e as espécies sinonimizadas de Cecropia 

pachystachya propostas para cada grupo. MA-Norte – Mata Atlântica Norte; MA-Centro – Mata Atlântica Centro; MA-Sul – Mata Atlântica Sul. 

(Fonte: IBGE – 2012). 
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5.2. Circunscrição da espécie 

Embora os indivíduos estudados pertençam à mesma espécie, ao usar como grupo 

externo outra espécie do gênero, esperava-se que, caso os acessos estudados não 

apresentassem diferenças genéticas suficientes para influenciar na sua história evolutiva, teria 

ocorrido a formação de uma politomia. Caso fosse este o resultado, as variações morfológicas 

encontradas para a espécie ao longo de sua distribuição no Brasil poderiam ser resultado de 

alta plasticidade fenotípica para a mesma. Entretanto, os morfotipos apresentaram diferenças 

genéticas que possibilitaram sua separação em grupos e subgrupos que estão de acordo com 

sua distribuição. 

Os três subgrupos formados na Mata Atlântica têm relação com os três morfotipos 

encontrados no bioma, e podem ser as três espécies propostas por Carauta (1996): C. 

pachystachya Trécul sensu stricto (grupo MA-Norte), C. lyratiloba Miq. (grupo MA-Centro) 

e C. catarinensis Cuatrec. (grupo MA-Sul). Os três morfotipos propostos apresentam 

características bem distintas entre si, e que foram usadas pelo proponente como caracteres 

diagnósticos para a separação das espécies. Também, os subgrupos Amazônia e 

Caatinga/Cerrado estão relacionados com os morfotipos C. adenopus Mart. e C. digitata 

Klotzsch, respectivamente, que também apresentam características distintas entre si.  

Neste trabalho foi possível observar que as diferenças encontradas nos morfotipos de 

C. pachystachya que foram estudados, também puderam ser observadas em nível molecular. 

Nesse sentido, recomendam-se análises morfológicas mais aprofundadas de cada sinônimo, 

para junto com os dados moleculares, auxiliar no reestabelecimento das espécies propostas 

para o complexo C. pachystachya. O reestabelecimento das espécies pode ter consequências 

na preservação das mesmas. Como atualmente todas são consideradas C. pachystachya, 

consequentemente, apresentam distruição ampla e muita abundância. No caso do 

reestabelecimento das espécies, provavelmente ao menos três destas serão endêmicas do 

Brasil (C. digitata, C. lyratiloba e C. catarinensis) e com distribuição restrita, configurando 

em possíveis espécies em risco de extinção. A distribuição das espécies pode também afetar a 

distribuição das formigas, pois acredita-se que, assim como em espécies do gênero Cecropia, 

fatores ambientais como clima, precipitação e sazonalidade podem influenciar na sua 

distribuição, podendo ter relação específica entre ambas (LONGINO, 1991). Esta constatação, 

se confirmada, trará uma demanda urgente para realização de estudos mais aprofundados 

sobre a biologia e ecologia de cada uma das espécies, incluindo da relação mutualística com 
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as formigas, pois, havendo relação específica entre espécies de formigas e de Cecropia, a 

extinção de uma pode acarretar na extinção da outra também.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os morfotipos de C. pachystachya estudados são geneticamente diferentes entre si, 

evidenciando que as diferenças morfológicas não são resultado de plasticidade fenotípica. 

Essas diferenças, possivelmente, podem ser resultado de eventos vicariantes recentes ao longo 

da história evolutiva dos biomas, como os ocorrentes durante e após o Último Máximo 

Glacial. Os resultados confirmam a hipótese da presença de refúgios dentro dos biomas 

durante o UMG e posterior diferenciação climática ao longo dos anos, auxiliando na 

diferenciação dos morfotipos. A observação que os morfotipos são também geneticamente 

diferentes sugere que as espécies C. pachystachya sensu stricto, C. lyratiloba e C. 

catarinensis propostas por Carauta (1996) e C. adenopus e C. digitata possam ser espécies 

válidas. No entanto, para o reestabelecimento destas espécies é necessária à avaliação 

conjunta de todos os morfotipos de C. pachystachya para determinação dos caracteres-chave 

na diferenciação das espécies e estudo da sua distribuição. O reestabelecimento destas 

espécies, trará implicações para a preservação das mesmas devido algumas terem distribuição 

restrita e poder apresentar risco de extinção. Isto se deve, já que pelo menos três destes 

morfotipos podem ser endêmicos do Brasil. 
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