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355. A origem do nosso conceito de conhecimento.  

“Que entende o povo verdadeiramente por conhecimento? Só isto: algo de estranho 

deve ser transformado em algo de familiar. E para nós, os filósofos, não é a nossa 

necessidade de conhecimento a mesma necessidade do que é conhecido, a vontade 

de, no meio de tudo o que é estranho, fora do usual e duvidoso descobrir algo que já 

não nos perturbe? Não será o instinto do medo que nos obriga a conhecer? Quando 

os que buscam o conhecimento reencontram algo nas coisas, sob as coisas ou por 

trás das coisas, que já é muito conhecido, como, por exemplo, a tabuada, ou a 

lógica, ou as nossas vontades e apetites, que felizes ficam logo! Porque “o que é 

familiar é conhecido”, e nisso estão de acordo. Mesmo os mais cuidadosos entre 

eles acham que o que é familiar é pelo menos mais facilmente conhecido do que o 

que é estranho. Erro dos erros! O que é conhecido é habitual; e o habitual é o mais 

difícil de 'conhecer', isto é, de ver como problema, isto é, de ver como estranho, 

afastado, 'fora de nós'..." (Gaia da Ciência – Nietzsche, F.) 
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SISTEMÁTICA MOLECULAR DE Utricularia L. (LENTIBULARIACEAE) 

RESUMO - O uso da sistemática molecular, nas mais variadas abordagens 

existentes atualmente, é de suma importância para produzir e complementar dados 

relativos à identificação e história evolutiva das mais diversas espécies. O emprego 

do DNA, aliado às ferramentas atuais baseadas em sistemática filogenética, pode 

ser de grande valia para a proposição de um sistema classificatório mais próximo do 

natural. O gênero Utricularia (Lentibulariaceae) compreende cerca de 250 espécies, 

das quais cerca de 90 ocorrem nos Neotrópicos e 69 no Brasil, sendo que 20 destas 

são endêmicas. Muitas espécies ocorrem em ampla variedade de habitats e 

apresentam alto grau de polimorfismo estrutural, sendo comumente identificadas de 

forma equivocada, mesmo por especialistas. A delimitação infragenérica também 

apresenta inconsistências quanto às circunscrições e relações filogenéticas dos 

subgêneros e seções, fato que evidencia a necessidade de estudos filogenéticos,  

principalmente baseados em dados moleculares. Assim fica clara a necessidade de 

pesquisas em sistemática para o grupo, o que poderia trazer informações 

diagnósticas para as delimitações interespecíficas, assim como para as relações dos 

táxons infragenéricos (subgêneros, seções e espécies). Sendo assim, o presente 

estudo teve por objetivos principais avaliar (i) a eficácia da aplicação do DNA 

“Barcoding” e (ii) realizar o maior estudo filogenético já proposto para Utricularia, 

baseado em sequências de DNA dos genomas nuclear e cloroplastidial.

Palavras chave: Sistemática molecular, Utricularia, filogenia, DNA “Barcoding” 

  



MOLECULAR SYSTEMATICS OF THE GENUS Utricularia L. 
(LENTIBULARIACEAE) 

ABSTRACT - The use of molecular systematics in various existing approaches is 

currently of paramount importance to produce and supplement data concerning the 

identification and evolutionary history of several species. The use of the DNA 

molecule, combined with the current tools based on systematics, can be of great 

value to the proposition of a classificatory system closer to natural. The genus 

Utricularia L. (Lentibulariaceae) comprises about 250 species, of which about 90 

occur in the Neotropics and 69 in Brazil, and 20 of these are endemic. Many species 

occur in a wide variety of habitats and has a high degree of structural polymorphism, 

by that they are commonly mistakenly identified, even by experts. Infrageneric 

delimitation has also inconsistencies regarding boundaries and phylogenetic 

relationships of the subgenera and sections, a fact that highlights the need for 

phylogenetic studies based mainly on molecular data. Thus there is a clear need for 

systematic research for the group, which could provide diagnostic information for 

interspecific boundaries as well as the relationships of taxa (subgenera, sections and 

species). Therefore, the present study was to evaluate the main objectives (i) the 

effectiveness of the application of DNA barcoding and (ii) hold the largest 

phylogenetic study already proposed for Utricularia, based on DNA sequences of 

nuclear and chloroplast genomes.

Keywords: Molecular Systematics, Utricularia, Phylogeny, DNA Barcoding 



CAPITULO 1 – Considerações gerais 

Introdução 

A sistemática molecular tem por objetivo primordial, a aplicação de 

biomoléculas – principalmente o DNA – para o reconhecimento das linhagens 

evolutivas e os táxons envolvidos, a identificação de supostos ancestrais, assim 

como a inferência de todos os processos que são responsáveis pelo padrão atual 

encontrado para os mesmos táxons (EGAN et al., 2012). A abordagem foi 

historicamente realizada com o emprego de sequências de DNA ou mesmo 

proteínas, mas, com as novas tecnologias para o sequenciamento, inclusive de 

genomas inteiros e com o barateamento dessas aplicações, a sistemática molecular 

ganha cada vez mais subsídios e consequentemente  se depara com mais desafios 

metodológicos (MCCORMACK et al., 2013).  

As espécies da família Lentibulariaceae vêm ganhando foco, pois muitas são 

fortes candidatas à planta modelo. Recentemente, descobriu-se que as espécies 

Utricularia e Genlisea têm os menores genomas e que possuem as maiores taxas de 

mutações para todas as organelas em relação a todas as angiospermas 

(GREILHUBER et al., 2006; JOBSON;ALBERT, 2002; 2013).  

Muitas espécies ocorrem em ampla variedade de habitats e apresentam alto 

grau de polimorfismo estrutural (TAYLOR, 1989), sendo muitas vezes identificadas 

de forma equivocada, mesmo por especialistas. Não menos preocupante, estão 

determinadas espécies que não apresentam circunscrições muito claras, havendo 

sobreposições de caracteres, o que torna a delimitação e o reconhecimento das 

espécies, no mínimo, processo duvidoso, principalmente quando extremos 

populacionais são observados (Figura 1). 

 Esses fatos revelam a necessidade de pesquisas em sistemática para o 

grupo. Nesse contexto, a sistemática molecular com a abordagem do DNA 

“Barcoding” para a identificação de táxons e a reconstrução de hipóteses 

filogenéticas robustas podem ser importantes ferramentas à taxonomia do grupo, o 

que poderia trazer informações diagnósticas para as delimitações interespecíficas 



assim como a criação de hipóteses de relacionamentos para as espécies e grupos 

infragenéricos. 

  

Figuras 1. Espécies do gênero Utricularia L. A. Utricularia neottioides A.St.-Hil. 
& Girard; B. U. nana  A.St.-Hil. & Girard; C. U. amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. 
& Girard; D. U. hispida Lam.; E. U. cucullata A.St.-Hil. & Girard; F. U 
sandersonii Oliver; G. U. nephrophylla Benj.; H. U. reniformis A.St.-Hil; I. U. 
foliosa L.; J. U. gibba L.; K. U nigrescens Sylvén; L. U. pusilla Vahl; M. U. 
flaccida A.DC.; N. U. triloba Benj.; O. U. subulata L.; P. U. nervosa G.Weber ex 
Benj. (Fotos de nosso grupo – LSVP/FCAV/UNESP.) 



Revisão de literatura 

A família Lentibulariaceae é formada por três gêneros monofiléticos: 

Pinguicula L., Genlisea A.St.-Hil. e Utricularia L. (TAYLOR, 1989; MULLER et al.,

2006). É a maior em número de espécies (aproximadamente 350), diferentes 

habitats, diferentes mecanismos e especializações de captura entre as todas as 

plantas carnívoras (JUNIPER et al.; 1989; KRÓL et al., 2012). De acordo com o APG 

III (2009), Lentibulariaceae integra a ordem Lamiales (SCHÄFERHOFF et al., 2010; 

REFULIO-RODRIGUEZ; OLMEASTED, 2014), que abriga a maioria dos gêneros de 

plantas carnívoras, constituindo um grupo monofilético. Os gêneros são classificados 

a partir de características morfológicas e anatômicas, tanto as florais (relacionadas 

ao perianto) quanto às adaptações ao hábito carnívoro (morfoanatomia das 

armadilhas foliares; Figura 2) e dados moleculares (JOBSON; ALBERT, 2002; 

JOBSON et al., 2003; MÜLLER et al., 2000; 2005; 2006).  

O gênero Pinguicula L. (Figura 2A) agrupa mais de 100 espécies e se faz 

presente, principalmente no Hemisfério Norte (CASPER, 1966; CIESLAK et al., 

2005). Sua estrutura adaptada à carnivoria é formada por folhas rosetadas e 

adesivas devido à grande quantidade de tricomas glandulares pedunculados e 

sésseis, que se posicionam adnatas ao solo (HESLOP-HARRISON, 2004). De 

acordo com estudos morfológicos, ecológicos e filogenéticos, são as formas mais 

plesiomórficas de captura de presas (geralmente pequenos artrópodos) quando 

comparados aos demais gêneros na família (MÜLLER et al., 2004; 2006; CIESLAK 

et al., 2005; ALCALÁ et al., 2010). Não há representante para o Brasil, embora 

alguns táxons sejam nativos de regiões de clima frio na América do Sul 

(LEGENDRE, 2000). De acordo com Cieslak et al. (2005), desde 1844 o gênero 

Pinguicula sofreu diversas modificações taxonômicas (BARNHART, 1916; 

WOOD;GODFREY, 1957; GODFREY; STRIPLING, 1961; ERNST, 1961), sendo a 

classificação atualmente aceita. Nesta classificação, as espécies estão agrupadas 

nos três subgêneros Isoloba, Pinguicula e Temnoceras segregados em diversas 

seções, subseções e séries, tendo sido elaborada por Casper (1966) em sua 

monografia, com a junção de dados citológicos, morfológicos e de habitat. 



As espécies de Genlisea (Figura 2B) possuem folhas dispostas em roseta, 

como em Pinguicula, entretanto suas armadilhas são subterrâneas e possuem a 

forma de “Y”, cuja porção proximal consiste numa região intumescida. Nela ocorre a 

digestão de presas como protozoários, pequenos invertebrados e algas, atraídas 

pelas estruturas distais que se parecem com dois tubos retorcidos (BARTHLOTT et 

al., 1998; PŁACHNO et al., 2008). O gênero Genlisea sofreu recente adição de 

espécies devido à concatenação de dados morfológicos, moleculares e 

biogeográficos por Fleischmann et al. (2010; 2011). Atualmente são reconhecidas 

para o gênero 29 espécies (TAYLOR, 1991; FISCHER et al., 2000; FLEISCHMANN 

et al., 2010; 2011; FLEISCHMANN, 2012)   agrupadas em dois subgêneros, Tayloria 

e Genlisea, que podem ser anatomicamente diferenciados pela deiscência dos 

frutos, morfologia do pólen, ultraestrutura de glândulas digestivas e o padrão de 

distribuição das glândulas quadrífidas no interior das armadilhas (FROMM-TRINTA, 

1977; FROMM-TRINTA, 1981; TAYLOR, 1989; PLACHNO et al., 2007; 

FLEISCHMANN, et al., 2010; 2011; FLEISCHMANN, 2012). Estão distribuídas nas 

Américas Central e do Sul e também na África (FLEISCHMANN et al., 2012). Para o 

Brasil foram registradas 15 espécies, das quais 10 são endêmicas, sendo o 

subgênero Tayloria endêmico do leste do Brasil (MIRANDA; RIVADAVIA, 2014).  

Recentemente, estudos revelaram que o gênero Genlisea possui espécies 

com os menores cromossomos encontrados em angiospermas, comparáveis aos de 

bactérias (GREILHUBER et al., 2006; ALBERT et al., 2010), e também o maior entre 

Figura 2. Tipos de armadilhas na família Lentibulariaceae. A. Pinguicula 
albida C.Wright ex Griseb.; B. Genlisea violacea A.St.-Hil.; C. Utricularia 
foliosa L. (Fotos de nosso grupo – LSVP/FCAV/UNESP) 



as espécies de Lentibulariaceae, inclusive com variações intraespecíficas (ALBERT 

et al., 2010). 

O gênero Utricularia L. (do latim utriculus, que significa “pequena vesícula”; 

QUATTROCHI, 1999; Figura 2C), por sua vez, possui aproximadamente 220 

espécies agrupadas em 35 seções de acordo com a monografia de Taylor (1989). É 

o gênero com maior distribuição totalizando aproximadamente 35% das espécies de 

plantas carnívoras existentes (JUNIPER et al., 1989).  

É o gênero mais derivado da família Lentibulariaceae (MÜLLER et al., 2004, 

2006). Tem hábito herbáceo, e sua grande maioria possui estruturas que nem 

sempre seguem os modelos tradicionais de classificação, com órgãos bem definidos 

em folha, caule e raiz. Assim, em muitos casos não se sabe se ocorrem folhas ou 

filocládios com função fotossintética (JUNIPER et al., 1989; RUTISHAUSER; ISLER, 

2001). Ademais, não possuem raízes verdadeiras, mas estruturas similares 

conhecidas como rizoides que funcionam como grampos de fixação em um 

determinado substrato (TAYLOR, 1989).   

Não é somente diverso em número de espécies, mas também habitats, 

plasticidade fenotípica e especialização nutricional (LLOYD, 1942; JUNIPER et al., 

1989; TAYLOR, 1989; ADAMEC et al., 2010). O habitat onde ocorre, é geralmente 

oligotrófico, com vegetação rasteira, de solos arenosos a pedregosos e com a 

capacidade de formar filmes de água e até pequenos alagados. A plasticidade 

fenotípica em Utricularia provavelmente é consequência da diversidade de 

ambientes em que são encontradas, podendo ser terrícolas, aquáticas e livres, 

aquáticas e fixas, reofíticas, litofíticas e epífitas, sendo que em algumas espécies 

ocorre sobreposição de “habitat” por condições sazonais (TAYLOR, 1989; MÜLLER 

et al., 2006; GUISANDE et al., 2007). 

De acordo com Taylor (1989), sua origem geográfica não está totalmente 

esclarecida, porém estudos filogenéticos (e.g. JOBSON et al., 2003; MÜLLER et al., 

2002, 2004, 2006) indicam uma possível origem neotropical. Houve posteriormente 

dispersão para as regiões Afrotropical e Australásia, assim como para as demais 

regiões do mundo (GUISANDE et al., 2007). São amplamente distribuídas na 

América do Sul que abriga uma grande diversidade de espécies (TAYLOR, 1989). 



Para o Brasil foram catalogadas 69 espécies, das quais 20 são consideradas 

endêmicas (MIRANDA; RIVADAVIA, 2014). 

A primeira listagem de espécies de Utricularia na literatura brasileira foi escrita 

por Ludovicus Benjamin na Flora Brasiliensis de Martius (1847). Contudo, de acordo 

com Hoehne & Kuhlmann (1918), a chave de identificação proposta é deficiente 

devido à pobre descrição das espécies, justificável já que a qualidade da 

preservação do material analisado era duvidosa, portanto, características 

fundamentais para a diagnose das espécies (como folhas e as armadilhas) não 

foram documentadas.  Posteriormente foram compiladas por Hoehne & Kuhlmann 

(1918) descrições de 17 espécies do Rio de Janeiro. Fromm-Trinta (1977; 1979; 

1981; 1985; 1988; 1989; 1991; 1996) realizou um dos estudos mais completos para 

o gênero no Brasil com trabalhos que focaram desde floras e listagens até a 

proposição de espécies novas, mais recentemente, Miranda & Rivadavia (2014) 

listaram as espécies de Utricularia e Genlisea do Brasil.  

Taylor (1989) foi um dos principais estudiosos das espécies de Utricularia. 

Quando iniciou sua atividade com o gênero durante a década de 40, tinham sido 

descritas mais de 600 espécies, muitas das quais com circunscrições inconsistentes. 

Em sua carreira, publicou diversos estudos florísticos e taxonômicos para diversas 

regiões do mundo, como Índia, África e Américas Central e do Sul (TAYLOR, 1964; 

1964; 1967; 1986), assim como rearranjos taxonômicos (e.g. TAYLOR, 1986). A sua 

monografia para o gênero, publicada em 1989, constitui obra ainda básica e 

essencial para qualquer estudo taxonômico do grupo. De acordo com sua proposta 

taxonômica, o gênero Utricularia está subdivido em dois subgêneros: Polypompholyx

(Lehm.) P. Taylor (com 2 seções: Polypompholyx e Tridentaria) e Utricularia (com 33 

seções: Pleiochasia, Meionula, Australes, Nigrescentes, Calpidisca, Lloydia, 

Candollea, Aranella, Martinia, Psyllosperma, Foliosa, Enside, Oligocista, Chelidon, 

Orchidioides, Iperua, Stylotheca, Stomoisia, Benjaminia, Kamienskia, Phyllaria, 

Oliveria, Sprucea, Avesicaria, Mirabiles, Choristothecae, Avesicarioides, 

Steyermarkia, Setiscapella, Nelipus, Lecticula, Utricularia e Vesiculina). Para o 

tratamento, o autor se baseou, principalmente na morfologia vegetativa, com 

exceção dos subgêneros que foram segregados pela diferença no número de lobos 

no cálice. Em alguns casos foram formadas seções monotípicas devido à existência 



de espécies muito distintas (e.g. seção Benjaminia). Já outros grupos, como a seção 

Utricularia, foram arranjados principalmente pela forma do utrículo e pela forma de 

vida aquática. As delimitações específicas como subespécies ou outras categorias 

inferiores não foram consideradas por Taylor (1989), uma vez que o autor acreditou 

que apenas com estudos morfológicos superficiais não seria possível resolver esses 

táxons. 

Considerações sobre DNA “Barcoding” 

Nas últimas décadas houve um aumento de interesse acerca do tema 

“biodiversidade” nas áreas de ecologia, biologia evolutiva, agronomia, economia, 

entre outras. Nesse sentido, cada vez mais há necessidade de se identificar 

precisamente as espécies. Entretanto, o número de taxonomistas tem diminuído 

drasticamente, sendo de extrema importância a criação de métodos de identificação 

(JINBO et al., 2011). 

Proposto pela primeira vez por Hebert et al. (2003) a partir do gene COI 

(citocromo oxidase subunidade I) do DNA mitocrondrial, o DNA “Barcoding” se trata 

de uma abordagem que busca identificar todos os organismos vivos por meio de 

pequenas regiões ortólogas do DNA que estão em regiões padronizadas do 

genoma, chamadas de “DNA barcodes” (HEBERT et al., 2003).  

É uma abordagem extremamente promissora posto que não terá como 

objetivo só a identificação de espécies taxonomicamente resolvidas, mas também 

poderá auxiliar na identificação de espécies morfologicamente inconclusivas e até na 

descoberta de espécies crípticas (HEBERT, 2003; BARRETT et al., 2005; PANG et 

al., 2012). Além disso, pode auxiliar na resolução de casos relacionados à biologia 

forense e biossegurança, colaborando para a investigação de, por exemplo, 

contrabando de organismos, identificação de madeira e ervas medicinais e de 

espécies invasoras ou introduzidas. 

Entretanto os maiores obstáculos encontrados na completa aplicação do DNA 

“Barcoding” são: grupos com baixa diversidade gênica em suas sequências, 

resolução de espécies que divergiram recentemente, análise de híbridos e os 

pseudogenes nucleares (HERBERT et al., 2003; STOECKLE et al., 2005). Ademais, 

o uso desse método para diferenciar espécies, inclusive as vegetais, tem gerado 



controvérsias (e.g. MORITZ; CÍCERO, 2004; MEYER; PAULAY, 2005). 

Diferentemente dos animais, a região COI não pode ser usada para plantas devido 

às altas taxas mutacionais que ocorre no genoma mitocondrial, além de 

transferência horizontal de genes. Portanto pesquisadores têm enfrentado 

dificuldades em selecionar qual região de cada locus ou combinações de loci pode 

promover o melhor desempenho para um maior número de grupos taxonômicos.  

De acordo com Hollingsworth et al. (2011) e Stoeckle et al. (2005), para uma 

região ser considerada como um bom “barcode”, a mesma deve conter variação 

intra e interespecífica, deve ser de fácil amplificação e sequenciamento, deve estar 

presente em um grande número de cópias por célula e deve resolver todas senão a 

maior parte das espécies em todos os níveis taxonômicos. Contudo nunca foi 

encontrada uma região que atendesse a todos esses quesitos. Como resultado 

dessa discussão, alguns estudos preliminares relacionados ao DNA “Barcoding”

para as plantas indicam que, ao contrário de utilizar o DNA mitocondrial, o emprego 

de sequências do genoma cloroplastidial e nuclear podem fomentar um maior 

número de dados de DNA diagnósticos em plantas.  

Após algumas reuniões entre pesquisadores da área, Kress et al. (2005) 

sugeriram que a região psbA-trnH deveria ser utilizada como “barcode” universal. 

Chegaram então à conclusão de que a região possui muita variação em alguns 

grupos, portanto, não poderia ser utilizada como “barcode” de todas as plantas. 

Assim foi proposta uma combinação entre dois loci: trnH-psbA e um fragmento da 

região rbcL, gene conservado, ou seja, com baixas taxas de mutação (KRESS et al., 

2005; 2007; PENNISI, 2007). Contudo posteriores estudos revelaram que para 

vários grupos de plantas não é possível a distinção entre espécies utilizando essa 

região (e.g. Cycadales). Assim, em 2009 o Consortium Barcode of Life Plant Working 

Group (HOLLINGSWORTH et al., 2009) executou um ensaio com 907 amostras, 

representando espécies de angiospermas, gimnospermas e criptógamas a fim de 

descobrir quais regiões indicaram resultados mais favoráveis para a aplicação de 

“barcoding” para todos os grupos de plantas.  

Essas regiões eleitas seriam dos genes codificadores cloroplastidiais matK,

os quais codificam a proteína maturase K (BARTHET;HILU, 2007), e rbcL, que 

codifica a subunidade grande da ribulose-1,5- bifosfato carboxilase/oxigenasse 



(HIDALGO et al., 2004), assim como espaçadores cloroplastidiais trnH-psbA, cujos 

genes psbA e trnH codificam, respectivamente a proteína D1 do fotossistema II e 

tRNAHis; atpF-atpH que codificam as subunidades CFOI e CFOIII da ATP sintase, e 

psbK-psbI, as quais codificam dois polipeptídeos de baixa massa molecular K e I do 

fotossistema II. De acordo com os referidos autores, os resultados indicaram que as 

regiões combinadas rbcL + matK seriam bons “barcodes” para todas as plantas. 

 Porém, ao ser avaliado mediante uma abordagem aplicada, como na 

identificação de ervas medicinais (CHEN et al., 2010), a combinação entre regiões 

revelou ser pouco eficaz para muitas das plantas. Apesar de que, inicialmente, 

pesquisadores afirmarem que a região ITS não seria um bom “barcode” devido à 

baixa variabilidade em alguns grupos, o risco de serem sequenciadas cópias 

parálogas do gene, e contaminação por fungos, os autores testaram para mais de 

907 amostras de 550 espécies a região ITS2 do rDNA de plantas medicinais, que 

resultou em boa resolução das espécies das plantas amostradas. Posteriores 

estudos avaliaram a região com resultados bastante promissores para o DNA 

“Barcoding” (KRESS et al., 2005; MIRANDA et al., 2010; CHEN et al., 2010; 

HOLLINGSWORTH et al., 2011; LI, 2011). Liu et al. (2012) foram mais audaciosos, a 

partir de dados de 12.221 animais e 50.790 plantas propuseram que a região ITS2 

deveria ser utilizada como “barcode” universal para ambos plantas e animais, 

juntamente com a região COI para animais. A região ITS também é uma das mais 

sequenciadas para reconstrução filogenéticas de plantas, inclusive no estudo das 

relações inter e intraespecíficas de Utricularia (MIRANDA et al., dados não-

publicados).  

Considerações sobre a filogenia para Utricularia 

  

As filogenias reconstruídas até hoje (JOBSON et al., 2003; MULLER; 

BORSCH, 2005; MULLER et al.,  2006; REUT; JOBSON, 2010) revelaram que 

diversos grupos propostos por Taylor (1989) fundamentados somente em 

características morfológicas corroboram as análises baseadas em sequências de 

DNA, contudo ainda revelam incongruências em diversos níveis taxonômicos. 



As duas primeiras propostas filogenéticas para o grupo incluem trabalhos de 

Jobson et al. (2003), que utilizaram as regiões trnL-F e rps16, enquanto que Muller e 

Borsch (2005), utilizaram a região trnK/matK do DNA cloroplastidial (cpDNA). Os 

resultados revelaram estrutura similar com a classificação proposta por Taylor (1989) 

a nível seccional.  

Entre elas, Taylor (1989) sugere que, a partir das características morfológicas, 

deveriam existir dois subgêneros no gênero, Polypompholyx e Utricularia. Contudo 

as filogenias mostram que o gênero é separado em três grandes clados: 

Polypompholyx e que Utricularia de Taylor deveria ser divida nos subgêneros 

Bivalvaria [gênero reconsiderado a partir dos trabalhos de Kurz (1874)] e Utricularia.

Ademais o subgênero Utricularia é parafilético, pois é consenso entre as propostas 

filogenéticas que a seção Pleiochasia deve ser incluída no subgênero 

Polypompholyx junto com a seção Polypompholyx (JOBSON et al., 2003; MULLER; 

BORSCH, 2005; MULLER et al.,  2006; REUT; JOBSON, 2010). Também, para 

Jobson et al. (2003), o subgênero é basal em relação aos subgêneros 

Polyphompholyx-Utricularia, contudo os dados de Muller e Borsch (2005) indicam 

que Polyphompholyx e Bivalvaria formam um grupo monofilético, irmão de

Utricularia.  

A fim de tentar resolver estas e outras questões, Muller et al. (2006) utilizaram 

a abordagem de superárvores para concatenar as filogenias contraditórias. Os 

autores afirmam que os clados não têm boa resolução devido às diferenças entre a 

amostragem de táxons, além de apresentar as maiores taxas de substituição para os 

genes entre as angiospermas até hoje conhecidas (MULLER et al., 2004; MULLER; 

BORSCH, 2005). Essa rápida evolução molecular pode levar à especiação e 

diversificação, mas também à miniaturização de genomas corroborando com dados 

recentes para Utricularia gibba (IBARRA-LACLETTE et al., 2011;2013). 

Reut e Jobson (2010) fizeram uma ampla amostragem de espécies das 

seções Pleiochasia e Polypompholyx; a fim de testar a monofilia do grupo,   

utilizaram os genes trnL-F e rps16, corroborando a inserção de Pleiochasia no 

subgênero Utricularia, e quais são as relações entre as espécies e características 

morfológicas para estas e os subgêneros. Apesar de encontrar elevado suporte para 

a monofilia do subgênero Polypompholyx (como em outras filogenias para o gênero, 



e.g. MULLER; BORSCH, 2005), ainda não se sabe se o grupo Pleiochasia + 

Polypompholyx é monofilético posto que as análises dos genes trnL-F e rps16 

revelam que esse clado é politômico. Entretanto, de acordo com os dados a seção 

Pleiochasia pode ser separada em dois clados a partir da distribuição geográfica das 

espécies, morfologia das armadilhas e características relacionadas às flores (REUT; 

JOBSON, 2010). 

Outros estudos foram propostos para a filogenia do gênero por Rahman e 

Kondo (2002; 2003a; 2003b) e Rahman (2006; 2007) por meio dos marcadores 

moleculares ISSR e RAPD. Entretanto a baixa amostragem de espécies resultou em 

conclusões preliminares e de caráter praticamente exploratório. 

Trabalhos sobre a filogeografia de espécies de Utricularia são pífios 

(MENEZES; MIRANDA, dados não publicados), contudo recentemente foram 

desenvolvidos microssatélites para o gênero que poderão revelar dados importantes 

sobre a diversidade genética das populações (CLIVATI et al., 2012). 

Apesar de estudos filogenéticos terem sido realizados para Utricularia, ainda 

existe ainda uma lacuna importante com a maior parte das espécies neotropicais, 

geralmente subamostradas. 

Dessa maneira, o alto grau de incongruências nas diferentes propostas 

filogenéticas e a falta de consenso para proposição de um novo sistema 

classificatório para Utricularia são, possivelmente, os principais responsáveis pela 

grande maioria dos pesquisadores ainda empregarem o sistema classificatório de 

Taylor (1989).  

Utricularia como planta modelo 

 O gênero Utricularia é um excelente candidato à planta modelo para estudos 

experimentais. É uma planta pequena, portanto ocupa pouco espaço, de 

crescimento rápido, sendo que, para a maioria das espécies,  a principal forma de 

reprodução é a clonal. Ademais a grande maioria das espécies é de fácil cultivo e 

manutenção. 

Jobson e Albert (2002) relatam que os genomas (cloroplastidial, mitocondrial 

e nuclear) dos gêneros de Utricularia e Genlisea possuem uma das maiores taxas 

de substituição entre as angiospermas. Isso pode ser explicado pela grande 



diversidade morfológica, diversificação das espécies e, possivelmente,  pela 

hipótese de mutação pela formação de oxigênio reativo (ROS), que tem a 

capacidade de quebrar as moléculas de DNA em nível de nucleotídeos (deleções e 

inserções) e hélice inteira (ALBERT et al., 2010). 

De acordo com Bennet e Leitch (2011), por mais 30 anos se acreditava que o 

menor genoma de todas angiospermas era da planta modelo Arabidopsis thaliana. 

Contudo contundentes pesquisas feitas com Genlisea e Utricularia revelam que as 

espécies U. gibba (1C= 0,09 pg e 88,3 Mb) e G. aurea (1C= 0,065 e 63,6 Mb) 

possuem os menores cromossomos, com tamanho semelhante aos de bactérias 

(GREILHUBER et al., 2006). Ademais as espécies de Utricularia e Genlisea têm 

genomas de aproximadamente 60Mb a 1.500Mb, com grande variação 

intraespecífica em algumas espécies entre populações de diferentes localidades 

(e.g. G. aurea), portanto modelo interessante no entendimento da evolução de 

genomas mínimos nas angiospermas (ALBERT et al., 2010; IBARRA-LACLETTE et 

al., 2011; IBARRA-LACLETTE et al., 2013). 
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CAPÍTULO 2 - Revelando o DNA “Barcoding” de plantas carnívoras do gênero 

Utricularia L. (Lentibulariaceae) 

Resumo - Pela primeira vez foi investigado o poder discriminatório de seis regiões 

de DNA e suas combinações (rbcL, matK, psbA-trnH, ITS, ITS2 e rpl20-rps12) em 

112 espécimes representando 55 espécies do gênero de plantas carnívoras 

Utricularia. Para tanto, foram empregados métodos de avaliação descritiva dos 

resultados de distância, “barcoding gap”, análise baseada em cladogramas e 

sequência. Os resultados indicaram que todas as regiões e suas combinações 

podem ser utilizadas como “barcodes”, exceto rbcL por possuir baixo poder de 

resolução. Contudo, se forem considerados o sucesso do sequenciamento, a 

quantidade de sítios variáveis, a diferença entre as distâncias intra e 

interespecíficas, o “best match”, o “best close match”, além da resolução dos clados, 

os melhores “barcodes” para o diagnóstico das espécies do gênero Utricularia foram 

as regiões ITS e espaçador ITS2 do rDNA. 

Palavras-chave: DNA “Barcoding”, Lentibulariaceae, planta carnívora, Utricularia 
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Introdução 

  

A família Lentibulariaceae agrupa mais de 320 espécies e compreende três 

gêneros: Genlisea, Pinguicula e Utricularia (TAYLOR, 1989; GUISANDE et al.,

2007). Os recentes trabalhos de filogenia posicionam Lentibulariaceae como 

integrante da ordem Lamiales, constituindo um grupo monofilético (APG III, 2009; 

SCHÄFERHOFF et al.; 2010; SOLTIS et al., 2011).  

O gênero Utricularia (Lentibulariaceae) possui cerca de 250 espécies, sendo 

que 20 destas são endêmicas do Brasil (MIRANDA; RIVADAVIA, 2014). Do total de 

plantas carnívoras já descritas, as utriculárias representam aproximadamente 35% e 

são as que possuem maior número de espécies e ocorrem em uma ampla variedade 

de habitats (TAYLOR, 1989; KRÓL et al., 2011). 

No Brasil as espécies foram levantadas por Fromm-Trinta (1977; 1981; 1985; 

1988; 1989; 1991; 1996; 2004) e, recentemente, Miranda e Rivadavia (2014) 

listaram as espécies e as demais Lentibulariaceae. Fromm-Trinta realizou muitos 

estudos do gênero com trabalhos que focaram desde a elaboração de floras e 

listagens (e.g. FROMM-TRINTA, 1979) até a proposição de espécies novas a partir 

de características morfológicas (e.g. FROMM-TRINTA, 1996; 2004).  

Cada vez mais pesquisadores têm adquirido interesse pelo grupo, pois 

pesquisas recentes revelaram que Utricularia gibba apresenta um dos menores 

genomas em angiospermas relatados até agora, com 82 Mb e 28.500 genes, 

portanto serve de planta modelo no entendimento sobre o processo de 

miniaturização de genomas (IBARRA-LACLETTE et al., 2013).   

A identificação das espécies em Utricularia é feita principalmente a partir da 

sua morfologia que, para alguns grupos, representa um verdadeiro desafio, já que 

muitas espécies são morfologicamente similares, sendo separadas somente por 

poucas características que podem se perder durante o processo de conservação do 

espécime. Além disso, muitos dos caracteres diagnósticos são baseados somente 

em poucos caracteres florais, que dificulta sua identificação (TAYLOR, 1989). 

O “DNA Barcoding” tem atraído um grande número de pesquisadores a fim de 

contribuir para uma taxonomia cada vez mais acurada e acessível por meio de 
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pequenas regiões ortólogas do DNA, localizadas em regiões padronizadas do 

genoma, chamadas de DNA “barcodes” (HAJIBABAEI et al., 2007). 

A ideia de um código de barras biológico para identificação rápida de animais 

foi proposta por Hebert et al. (2003) a partir de uma sequência única de DNA 

mitocondrial do gene COI (citocromo oxidase subunidade I). A aplicação dessa 

região tem se mostrado bastante eficaz na identificação de espécies de diversos 

grupos, tais como artrópodos, aves, peixes, anfíbios, entre outros grupos diversos de 

animais (HEBERT, 2003; BARRETT et al., 2005; WARD, 2005). Além disso, pode 

ser utilizada na identificação de novas espécies e espécies crípticas (HEBERT et al.,

2004), assim como na identificação de diversos estádios de vida de uma mesma 

espécie, assim como para a identificação utilizando-se para tanto de poucos 

fragmentos de materiais biológicos (HEBERT et al., 2003).

Muito além do que se imaginava inicialmente, o DNA “Barcoding” tem ampla 

utilidade na biologia forense e biossegurança, colaborando para a investigação de 

contrabando de organismos, identificação de ervas medicinais e de espécies 

invasoras ou introduzidas (SASS et al., 2007; CHEN et al., 2010; PANG et al., 2012).  

 Para as plantas, o DNA “Barcoding” tem se revelado de grande valia na 

taxonomia de diversas famílias como Cyperaceae (STARR et al., 2009), Fabaceae 

(GAO et al., 2010), Vitaceae (FU et al., 2011), Lamiaceae (DE MATTIA et al., 2011; 

CHRISTINA et al. 2014), Araliaceae (LIU et al., 2012), Iridaceae (ALVES et al.,

2013), Rubiaceae (GUO et al., 2011) e Orchidaceae (KIM et al., 2013) ao contribuir 

na identificação de espécies mesmo utilizando diversos tecidos provenientes de 

variadas formas de preservação, desde semente, material herborizado, até amostras 

de tecidos pulverizadas. 

Durante o processo de seleção de uma série amostral para as regiões de 

DNA “barcodes”, a escolha de cada locus (ou combinações de loci a fim de 

promover o melhor desempenho para um maior número de grupos taxonômicos em 

plantas) tem se mostrado uma tarefa difícil. O desacordo mútuo é evidenciado pelo 

número de propostas para definir essa questão (KRESS et al., 2005; CHASE et al.,

2005; COWAN et al., 2006; CHASE et al., 2007; KRESS; ERICKSON, 2008; 

FAZEKAS et al., 2008; LAHAYE et al., 2008; CBOL PLANT WORKING GROUP, 

2009; FORD et al., 2009; CHEN et al., 2010; HOLLINGSWORTH et al., 2011).  
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Após pesquisas realizadas pelo CBOL (HOLLINGSWORTH et al., 2009), as 

sequências que indicaram resultados mais favoráveis para a aplicação da 

abordagem do DNA “Barcoding” para plantas foram regiões dos genes codificadores 

cloroplastidiais matK + rbcL (denominadas “core barcodes”), assim como o 

espaçador trnH-psbA. Apesar de haver risco de contaminação por fungos 

(ÁLVAREZ, 2003;  FELINER;ROSSELLÓ, 2007; HILLIS;DIXON, 2007; MIRANDA et 

al., 2010), presença de cópias parálogas  e ser de difícil amplificação em alguns 

grupos, estudos revelaram que a região ITS2 do rDNA é um dos melhores 

“barcodes”,  pois apresenta grande poder de resolução em relação aos outros para 

todos os organismos. (CHEN et al., 2010; HOLLINGSWORTH, 2011; LI et al., 2011; 

LIU et al., 2012). Recentemente foi proposta a utilização de “mini-barcodes”, ou seja, 

pequenas regiões obtidas a partir dos “barcodes” estudados, considerada vantajosa 

principalmente quando são encontradas amostras de plantas degradadas (LITTLE, 

2013). 

Assim, o presente estudo pretendeu responder se (i) a abordagem DNA 

“Barcoding” possibilita a separação e a identificação de espécies de Utricularia e (ii) 

qual(is) região(ões) e/ou combinações de regiões do DNA podem servir para separar 

as espécies de maneira mais eficiente, ou seja, apresentar maior poder diagnóstico. 

Materiais e Métodos 

Amostras vegetais e extração do DNA  

Foram avaliadas 112 espécimes de Utricularia L. (55 espécies), 6 do gênero 

Genlisea A.St.-Hil. (duas espécies) e três espécimes de Pinguicula L. (uma espécie). 

A maioria dos espécimes foi coletada de populações naturais do Brasil, Austrália, 

República Tcheca, Canadá, Estados Unidos, Japão, assim como de material em 

cultivo.  Todos os espécimes foram armazenados em sílica gel e depositados 

materiais-testemunho no Herbário JABU da Universidade Estadual Paulista Câmpus 

Jaboticabal (UNESP/FCAV) (Tabela 1). 

Para a extração de DNA total foi utilizado o método CTAB (DOYLE; DOYLE, 

1987) com modificações de Lodhi et al. (1994) de tecido fresco, herborizado e 

preservado em sílica gel. 
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Espécie nº  Classificação Local de coleta 
Pinguicula filifolia C. Wright ex Griseb. 5 Agnata Pinar del Rio, Cuba Ocidental 

Genlisea filiformis A.St.-Hil. 4 Genlisea 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

G. violacea A.St.-Hil. 4 Tayloria 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

Utricularia laciniata A.St.-Hil. & Girard 3 Aranella 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. simulans Pilger 1 Aranella 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. neottioides A.St.-Hil. & Girard. 4 Avesicaria 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. nana A.St.-Hil. & Girard 1 Benjaminia 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. arenaria A.DC. 4 Calpidisca Sob cultivo 
U. sandersonii Oliver 2 Calpidisca Sob cultivo 
U. amethystina Salzm. ex St.Hil. & 
Gir. 6 Foliosa 

Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. tricolor A.St.-Hil. 4 Foliosa São Joao Del Rei, Minas Gerais, Brasil 
U. tridentata Sylvén 1 Foliosa Sob cultivo 
U. nelumbifolia A.St.-Hil. & Girard. 1 Iperua Sob cultivo 
U. nephrophylla Benj. 1 Iperua Sob cultivo 
U. reniformis A.St.-Hil 4 Iperua Sob cultivo 
U. resupinata B.D. Greene ex Bigelow 1 Lecticula Florida, USA 
U. bifida L. 1 Oligocista Sob cultivo 
U. laxa A.St.-Hil. & Girard. 1 Oligocista Mato Grosso, Brasil 
U. livida E Meyer 1 Oligocista Sob cultivo 
U. meyeri Pilger 1 Oligocista Mato Grosso, Brasil 
U. uliginosa Vahl. 1 Oligocista Wales, Australia 
U. dichotoma Labill. 1 Pleiochasia Wales, Australia 
U. menziesii R.Br. 1 Pleiochasia Darling, Australia 
U. uniflora R.Br. 1 Pleiochasia Wales, Australia 
U. volubilis R.Br. 1 Pleiochasia Sudeste da Australia 
U. multifida R.Br. 1 Polypompholyx Darling, Australia 
U. calycifida Benj. 2 Psyllosperma Sob cultivo 

U. hispida Lam. 6 Psyllosperma 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. longifolia Gardner 2 Psyllosperma Rio de Janeiro, Brasil 
U. praelonga A.St.-Hil. 1 Psyllosperma Rio de Janeiro, Brasil 

U. pusilla Vahl 1 Setiscapella 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. nervosa G.Weber ex Benj. 4 Setiscapella Itirapina, São Paulo, Brasil 

U. subulata L. 5 Setiscapella 
APA Várzea do Rio Tietê, Salesópolis, 
São Paulo, Brasil 

U. triloba Benj. 4 Setiscapella 
Parque Serra da Canastra, Minas 
Gerais, Brasil 

U. foliosa L. 4 Utricularia 
APA Várzea do Rio Tietê, Salesópolis, 
São Paulo, Brasil 

U. gibba L. 1 Utricularia 
APA Várzea do Rio Tietê, Salesópolis, 
São Paulo, Brasil 

U. aurea Lour. 2 Utricularia Siem Reap, Cambodia 

Tabela 1. Lista de táxons, número de espécies sequenciadas, classificação 
infragenérica (Taylor, 1989) e local de coleta. 
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U. biovularioides  (Kuhlm.) P. Taylor 1 Utricularia Mato Grosso, Brasil 
U. bremii Herr ex Kölliker 1 Utricularia Boemia, República Tcheca 

U. breviscapa C. Wright ex Griseb 4 Utricularia 
APA Várzea do Rio Tietê, Salesópolis, 
São Paulo, Brasil 

U. dimorphanta Makino. 1 Utricularia Ilha Honshu, Japão 
U. floridana Nash 1 Utricularia Florida, USA 
U. geminiscapa Benj. 1 Utricularia Canada 
U. hydrocarpa Vahl 1 Utricularia Puerto Cabezas, Nicarágua 
U. inflexa Forssk. 1 Utricularia Rwanda, África 
U. intermedia Hayne 1 Utricularia Boemia, República Tcheca 
U. macrorhiza Le Conte 1 Utricularia Canada 
U. minor L. 1 Utricularia Boemia, República Tcheca 
U. ochroleuca R.Hartm. 1 Utricularia Boemia, República Tcheca 
U. radiata Small. 1 Utricularia Virginia, USA 
U. reflexa Oliver. 1 Utricularia Pantano de Okavango, Botswana 
U. stellaris Linn. 1 Utricularia Yetman, NE of NSW, e Australia 
U. striata LeConte ex Torrey 1 Utricularia Georgia, USA 
U. stygia G. Thor. 1 Utricularia Boemia, República Tcheca 
U. australis R.Br. 1 Utricularia Boemia, República Theca 
U. cucullata A.St.-Hil. & Girard 3 Vesiculina Itirapina, São Paulo, Brasil 
U. purpurea Walter 2 Vesiculina Florida, USA 

Amplificação, purificação e sequenciamento 

As regiões escolhidas foram rbcL, matK, região ITS, ITS2 e psbA-trnH 

segundo recomendações do CBOL (HOLLINGSWORTH et al., 2009) e Liu et al.

(2012). O espaçador intergênico rpl20-rps12 não é considerado um “barcode”, 

contudo revelou ter bom poder discriminatório intraespecífico em trabalhos 

realizados por Menezes e Miranda (em preparação) para estudos populacionais de 

Utricularia. 

As PCRs foram realizadas utilizando os iniciadores barcoding matK (KIM, em 

preparação), rbcL (WANG et al., 2010), psbA-trnH (WANG et al., 2010) e rpl20-rps12 

(HAMILTON, 1999) de cloroplasto e ITS (WHITE et al., 1990) do genoma nuclear. A 

região ITS2 foi obtida a partir da região ITS sequenciada. As amplificações foram 

realizadas com o uso de termociclador PTC-100 (MJ Research). A partir do DNA 

extraído, realizaram-se reações de 25 L com 20ng de DNA, 1 U de DreamTaq 

polimerase (Fermentas) contendo 20mM de MgCl2, 0,2 L de dNTPs (100 mM), 0,1 

L de cada iniciador (6 mM); para a região ITS,  foi adicionado o adjuvante 

dimetilssulfóxido (DMSO),  segundo os protocolos da Tabela 2. A purificação do 

material amplificado foi feita por meio de lavagens com isopropanol 100% e etanol 

70%. 
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O sequenciamento foi realizado no CREBIO - Centro de Recursos Biológicos 

e Biologia Genômica da UNESP/FCAV câmpus Jaboticabal 

(http://www.fcav.unesp.br/crebio). Foram realizadas reações de 10 L, contendo 2,5 

L de ABI Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems), 2,5 

pmoles de cada iniciador e 100 ng de cada amostra previamente amplificada. Os 

produtos das reações de sequenciamento foram lidos por sequenciador automático 

modelo 3730xl ABI (Applied Biosystems).  Foram sequenciadas as fitas senso e 

antissenso de cada amostra. Todos os cromatogramas obtidos a partir das 

sequências foram analisados para a identificação e possível correção de erros de 

leitura. Todas as sequências foram submetidas e comparadas por meio do aplicativo 

BLASTN (Basic Local Alignment Search Tool; ALTSCHUL et al., 1990) com as 

sequências depositadas na base nr/nt do GenBank/ NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). 

Alinhamento das sequências 

As sequências senso e antissenso foram comparadas com o programa 

BioEdit 7.5.0.2 (HALL, 1999). As sequências editadas foram alinhadas com o 

Região Iniciadores Sequência dos iniciadores (direção 5’-3’) Condição das reações

rbcL rbcLa_f ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC (Levin, 2013) 94 C 3 min,                                  
92 C 40 s, 50 C 50 s, 72 C 1 
min, por 29 ciclos e 72 C 10 
min      

rbcLa_rev GTAAAATCAAGTCCACCRCG (KRESS et al., 2009) 

rpl20 rpl20 TTTGTTCTACGTCTCCGAGC  

rps12 5’-rps12 GTCGAGGAACATGTACTAGG (HAMILTON, 1999)      
94 C 1 min 
94 C 40 s, 52 C 20 s, 72 C 50 
s,  por 35 ciclos e 72 C 5 min 
   
     

matK 3F_KIM CGTACAGTACTTTTGTGTTTACGAG 

1R_KIM ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGGTTC (KIM, em preparação) 

ITS ITS4 TCCTTCCGCTTATTGATATGC 95 C 1 min 
92 C 30 s, 50 C 50 s, 70 C 60 
s, por 34 ciclos e 70 C 10 min ITS5 GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG (WHITE et al., 1990) 

psbA psbA CGAAGCTCCATCTACAAATGG n/a 

trnH trnH CGAAGCTCCATCTACAAATGG (KRESS et al., 2005)  

  

Tabela 2. Iniciadores e condições das reações para amplificação das regiões do DNA nuclear 
e cloroplastidial. (n/a= não aplica) 
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programa ClustalW v. 2.1.2 (THOMPSON et al., 1994) e Mafft v. 7.0 (KATOH et al.,

2002) e foram feitos ajustes manuais quando necessário. 

Avaliação do poder de resolução das espécies

 Para avaliar as diferenças intra e interespecíficas, distâncias genéticas foram 

calculadas utilizando o modelo Kimura-2-Parâmetros (KIMURA, 1980) para cada 

conjunto de dados (sequências e suas combinações), assim como também foi 

realizada a análise de agrupamento baseada em “Neighbor-Joining” (SAITOU; NEI, 

1987) como proposto por Lahaye et al. (2008) e  recomendação do CBOL 

(http://www.barcoding.si.edu/) usando o programa PAUP* ver 4.0b10 (SWOFFORD, 

2003). O suporte dos ramos foi avaliado por “bootstrap” com 2000 réplicas e adição 

aleatória de sequências (SWOFFORD, 2003). 

O poder de resolução das espécies, ou seja, se a espécie foi de fato 

discriminada das demais, foi calculado por meio de dois métodos: (i) método 

baseado em árvores, em que cada região e combinação de regiões foram avaliadas 

a partir da razão entre o número total de espécies corretamente identificadas na 

árvore de “Neighbor-Joining” (NJ) e o total de espécies, sendo que foram 

consideradas espécies os clados comparados par-a-par que possuíssem 

comprimento dos ramos diferentes de zero (KIM et al., 2013); e (ii) método baseado 

em sequência com o emprego do software TaxonDNA (MEIER et al., 2006), no qual 

foram identificados os “best match” e “best close match”. O método baseado em NJ 

utiliza uma única árvore estimada (o que é típico para métodos baseados em 

distância), portanto diversas árvores alternativas não são avaliadas (MEIER et al., 

2006). Sendo assim, as análise de “best match”  e “best close match” podem ser 

uma importante avaliação, já que não se baseiam em apenas uma hipótese de 

filograma, mas na análise global de sequências par-a-par. Para a análise de “best 

close match” foi determinado um valor limite de 95% para todas as distâncias 

intraespecíficas encontradas. 
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Resultados 

Sucesso de amplificação, sequenciamento e alinhamento

Somente a região rbcL foi amplificada e sequenciada com sucesso em todas 

os espécimes estudados (100% de aproveitamento). O sequenciamento das regiões 

ITS, rpl20-rps12 e matK tiveram respectivamente, 76%, 68% e 58%  de sucesso, 

mesmo após testes com modificações de parâmetros dos protocolos de 

amplificação. Duas amostras dos espécimes sequenciados a partir do marcador ITS 

revelaram ser contaminações de DNA de fungos, identificadas por meio da 

submissão e comparação utilizando-se do aplicativo BLASTN (Basic Local Alignment 

Search Tool) com as sequências depositadas na base nr/nt do GenBank/ NCBI 

(Nacional Center for Biotechnology Information). Não foi possível amplificar a região 

psbA-trnH  das espécies do gênero Utricularia e Genlisea, contudo houve 

amplificação da espécie Pinguicula filifolia ao utilizar os iniciadores recomendados 

(HOLLINGSWORTH et al., 2009; Tabela 2), sugerindo possível mutação na região 

em que os iniciadores se ligam. 

Figura 1. Frequência e identidade das regiões sequenciadas para todas as espécies. Verde: 
100% de identidade; Marrom: 33%-99%; Vermelho: <33%. * Tamanho dos alinhamentos: 
rbcL – 522pb; matK – 898pb; ITS – 1110 pb; ITS2 – 522pb; rps12-5’-rpl20 – 1051pb. 

rbcL 

matK 

ITS 

     ITS2 

rpl20-
rps12 
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As regiões rbcL e matK permitiram construir alinhamento com facilidade, dada 

a alta conservação dos sítios, com sequências de 522pb e 898pb, respectivamente. 

Para a região ITS foi obtido alinhamento com 1102pb, para ITS2 522pb e rpl20-

rps12 1051 pb (Figura 1; Tabela 3). As regiões ITS, ITS2 e rpl20-rps12 foram de 

difícil alinhamento, dado o alto polimorfismo e muitos eventos de inserção e deleção 

(“indels”), sendo necessários muitos ajustes manuais.  

Avaliação da variação intra e interespecífica 

Entre as regiões candidatas, a região rbcL foi a que apresentou o menor valor 

de número de caracteres variáveis (91 bases; 17,43%) e distância interespecífica 

(0,03702) e intraespecífica (0,00149), seguida da combinação rbcL + matK (0,08034 

de distância interespecífica e 0,00843 de intraespecífica). Já a região ITS foi a que 

apresentou o maior número de caracteres variáveis (830 bases; 75,31%), maior 

valor de distância interespecífica (0,46297) e distância intraespecífica (0,05454) 

(Tabela 3). 

Avaliação segundo método baseado em árvores

A maioria das regiões únicas e concatenadas apresentou 100% de monofilia 

entre espécies (Figuras 2 e 4). A região que apresentou o menor número de 

espécies resolvidas, foi a região rbcL com 80% das espécies. A partir dos valores de 

Kimura-2-Parâmetros, foi possível observar que não houve “barcoding gap” nas 

sequências avaliadas (Figura 3). As regiões ITS e ITS2 apresentaram, em algumas 

espécies, distância intraespecífica superior a 0,2, contudo a grande maioria das 

distâncias interespecíficas foram superiores a 0,4 (Figura 3, ITS e ITS2). Assim, 

apesar de alguns valores de distância intraespecífica se sobreporem aos de 

distância interespecífica, a maioria das espécies pode ser discriminadas com maior 

sucesso em relação às outras regiões (Figura 2 e 3). 

Avaliação segundo método de similaridade baseado em sequência 

‘O software TaxonDNA (MEIER et al., 2006) é programa de agrupamento 

paramétrico, baseado no alinhamento das sequências que determina qual a 
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sequência mais parecida em relação as das outras espécies, para a análise de “best 

match” (MEIER et al., 2006). Se as sequências comparadas forem iguais e da 

mesma espécie, a identificação é considerada como correta, caso contrário é 

considerada incorreta. Se sequências de diferentes espécies são iguais, elas são 

consideradas ambíguas. De acordo com os resultados encontrados para Utricularia, 

o estudo evidencia o sucesso de identificação correta de 50,47% para rbcL, 42,62% 

para matK, 58,75% e 54,54% para ITS e ITS2, respectivamente, e 48,57% para 

rpl20-rps12 (Figura 5). A identificação considerada como ambígua para rbcL, matK, 

ITS, ITS2 e rpl20-rps12 foi de 22,85%, 6,55%, 8,74%, 11,68% e 0%, 

respectivamente (Figura 5). As incorretamente identificadas representaram 26,66% 

para rbcL, 50,81% para matK, 32,50% para ITS, 33,76% para ITS2 e 51,42% para 

rpl20-rps12 (Figura 5) 

O “best close match” consiste na frequência relativa das distâncias 

intraespecíficas determinadas a partir de um limite abaixo de 95%. Todas as 

sequências que possuem identidade menor do que 95%, em comparação a todas as 

outras sequências, são tidas como sem identificação, ou seja, sem correspondência. 

As classificações são identificadas como “correta”, quando as distâncias genéticas 

comparadas entre uma determinada sequência com as demais se enquadram em 

95% do limite calculado; “ambígua”, quando uma sequência se encontra dentro do 

limite, mas é igual a outras sequências.  

Os resultados para “best close match” para as regiões rbcL, matK, ITS, ITS2 e 

rpl20-rps12 foram de 50,47%, 42,62%, 57,49%, 51,49% e 48,57%, respectivamente, 

de sequências identificadas como corretas. A porcentagem de sequências 

consideradas como ambíguas foram 6,55% para matK, 7,50% para ITS, 11,68% 

para ITS2 e 0% para rpl20-rps12 (Figura 5). Já as porcentagens de sequências 

incorretamente identificadas foram 26,66%, 44,66%, 11,25%, 11,68% e 50%, para 

as regiões rbcL, matK, ITS, ITS e rpl20-rps12. O restante dos valores está 

representado por sequências únicas, que não estão apresentam mais de um 

espécime por população (Figura 5). 
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Figura 2. Taxa de resolução das espécies dos "barcodes" de sequência única e 
combinadas de acordo com método baseado em árvores.
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Discussões 

Comparação entre as seis regiões estudadas 

É desejável que uma sequência candidata a ser um efetivo “barcode” de um 

grupo inclua principalmente grande variabilidade, que permita a identificação das 

espécies com pouca variação intraespecífica, e universalidade, ou seja, que os 

iniciadores possam amplificar a região candidata da maioria das espécies, sem que 

haja necessidade de serem criados iniciadores específicos e que sejam fáceis de 

sequenciar (HOLLINGSWORTH et al., 2011). 

A escolha de rbcL + matK, de acordo com diversos estudos como “core 

barcodes” para as plantas, baseou-se na facilidade de amplificação e 

sequenciamento de rbcL, somado ao alto poder discriminatório de matK 

(HOLLINGSWORTH, 2009). Contudo, entre as regiões avaliadas por esse estudo, a 

região matK resultou como de difícil amplificação e sequenciamento, portanto para a 

região foram necessárias várias tentativas para se obter uma sequência de boa 

qualidade, corroborando os dados de Starr et al. (2009). Além disso, as regiões 

combinadas apresentaram um dos menores valores para as distâncias intra e 

interespecífica (0,00843; 0,08034, respectivamente) para o grupo. Portanto os dados 

desta pesquisa indicam que essa região e a combinação entre essas regiões não 

são bons “barcodes” para Utricularia.  

Já a região rbcL foi a que mais se destacou quanto ao sucesso de 

amplificação e sequenciamento, contudo foi a região que apresentou o menor poder 

de resolução de espécies (Figura 3-5), menor número de sítios variáveis (17,43%) e 

as menores distâncias inter e intraespecífica (0,03702 e 0,00149, respectivamente; 

Tabela 3), corroborando estudos prévios (HOLLINGSWORTH, 2009).  

Apesar de a região psbA-trnH ser um “barcode” que auxilia na identificação de 

inúmeras famílias de angiospermas, considerada por Kress et al. (2005) como o 

“’barcode’ das plantas com flores”, para todas as plantas do gênero Utricularia não 

foi possível amplificar utilizando os iniciadores propostos pelo CBOL (psbA: 5’-

CGAAGCTCCATCTACAAATGG-3’; trnH: 5’-ACTGCCTTGATCCACTTGGC-3’). 

Portanto, se essa região for escolhida de fato como “barcode” universal, será 
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necessário o desenvolvimento de novos iniciadores para obter essa informação dos 

genomas das espécies de Utricularia. 

  O espaçador intergênico rpl20-rps12 tem sido utilizado principalmente para 

identificar SNPs em estudos filogeográficos (MIRANDA; MENEZES em preparação), 

porém essa é a primeira vez que o mesmo é avaliado como um possível “barcode”.

Para o gênero Utricularia a região foi de fácil amplificação e sequenciamento, além 

de apresentar polimorfismos intra e interespecíficos (Tabela 3). 

Proposto por Liu et al. (2012) como o melhor “barcode” para todos os 

organismos,  o espaçador ITS2 possui as mesmas qualidades que a região ITS 

completa quanto ao poder discriminatório, contudo possui menores valores para 

sítios variáveis (397; Tabela 3), naturalmente em consequência do seu tamanho 

menor em relação à região ITS (830 sítios variáveis, incluindo os 397 do espaçador 

ITS2). Mesmo assim, o espaçador ITS2 poderia ser empregado como um bom 

“barcode” para Utricularia, já que seus valores de distância intra e interespecífica 

pouco se sobrepõe (Tabela 3; Figura 3).  

Espécies identificadas usando a análise de “best match” e “best close match” 

revelaram que as regiões rbcL, matK, rpl20-rps12 apresentam cerca de 60% de 

espécies identificadas como ambíguas, incorretamente identificadas e sem 

sequência correspondente (Figura 5). Já as sequências únicas ITS (58,75%; 

57,49%) e ITS2 (54,54%; 51,94%) possuem os maiores valores de espécies 

identificadas corretamente em relação às outras regiões (Figura 5). Portanto, as 

regiões ITS e ITS2, entre as regiões estudadas, foram as que melhor identificaram 

corretamente as espécies de Utricularia. 

Fazekas et al. (2008) sugerem que a resolução de espécies é maior se 

aumentada a quantidade de loci de “barcodes”. Entretanto, de acordo com os 

resultados obtidos nesta pesquisa para as espécies de Utricularia, a porcentagem de 

identificação dos “barcodes” não foi aumentada, portanto a combinação entre 

marcadores não melhorou a eficiência dos “barcodes” em relação às regiões de 

sequência única. De todas as combinações binárias de “barcodes”, a maior 

porcentagem de sítios variáveis foi encontrada para matK+ITS (59,37%; Tabela 3). 

Para as trincas de “barcodes” avaliados, o maior valor foi obtido para a combinação 

rbcL+rpl20-rps12+ITS (48,68%; Tabela 3), nenhuma trinca os 75,31% obtidos para a 
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região ITS. É importante notar que, mesmo para as combinações citadas, fez parte 

da concatenação a região ITS (matK+ITS e rbcL+rpl20-rps12+ITS).  

A grande maioria das pesquisas que teve como objetivo a avaliação de 

possíveis “barcodes”, discutiram os dados em nível de família (GUO et al., 2011) 

considerando gêneros distintos. Ainda assim, apesar da comparação no presente 

estudo avaliar distâncias em nível infragenérico (interespecífico), as regiões 

analisadas exibiram altos valores de distância (Tabela 3) em relação a esses 

resultados que levaram em conta a comparação intergenérica. Possivelmente, a 

causa para esses altos valores de distância encontrados seja devido à elevada taxa 

evolutiva molecular que é comum para as linhagens de Utricularia (JOBSON et al.,

2002; 2004). 

Avaliação do “barcoding gap" 

 De acordo com certos autores, para que a região seja considerada um bom 

“barcode”, é necessário haver uma lacuna (“barcoding gap”) entre as variações intra 

e interespecífica, ou seja, não haver sobreposição entre os valores de ambas as 

distâncias (MEYER; PAULA, 2005; LAHAYE et al., 2008). Os dados estudados no 

presente trabalho revelam que não há “barcoding gap” entre todas as regiões e 

combinações entre regiões. Estudos realizados por Meier et al. (2006) indicam que a 

avaliação do “barcoding gap” com o emprego dos métodos de distância não devem 

ser considerados como decisivos na distinção de espécies, pois, de acordo com os 

autores, a ausência de “barcoding gap” representa espécies resultantes de eventos 

de hibridação, com pouco tempo de divergência e/ou polimorfismo próprio do grupo 

(MEIER et al., 2006), comum para Utricularia posto que seu principal meio de 

propagação é clonal. 

Regiões ITS e ITS2 como “barcodes” do gênero Utricularia

Apesar de as sequências da região ITS obtidas serem de difícil alinhamento, 

que possivelmente se deve à grande quantidade de homopolímeros (STARR et al.,

2009), o risco de contaminação por fungos e, principalmente considerando as 

condições ambientais às quais as utriculárias estão submetidas, a região ITS 

revelou-se o melhor “barcode” dentre todas as regiões e combinações estudadas 
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(Tabela 3). De fácil amplificação e sequenciamento para o gênero, essa região é 

extremamente variável e, em comparação com sua distância interespecífica, é nove 

vezes maior do que a distância interespecífica (Tabela 3, Figura 3). Da mesma forma 

como a região ITS permitiu resolver as espécies de Utricularia, essa região de DNA 

ribossomal também possibilitou distinguir as espécies de diversas outras famílias de 

plantas (CHEN et al., 2010; HOLLINGSWORTH, 2011; FU et al., 2011; ALVES et al.,

2013). Ademais todas as combinações foram analisadas pelos mesmos métodos, 

entretanto as matrizes concatenadas não apresentaram maior poder discriminatório 

quando comparadas aos “barcodes” ITS e ITS2.

Os resultados da árvore gerada por “Neighbor-Joining” para a região 

escolhida (ITS) indicam diferenciação em nível de espécie e a nível de população, já 

que a maioria das espécies de mesma população formaram clados monofiléticos 

apesar da baixa amostragem intraespecífica (Figura 4), corroborando assim que as 

regiões ITS e ITS2 têm informação suficientemente diagnóstica para a separação 

dos grupos. Algumas espécies morfologicamente similares formam clados 

parafiléticos (e.g. U triloba), corroborando com o fato de não haver “barcoding gap” 

(Figura 4). 
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Conclusão 

Todas as regiões e combinações entre as regiões de DNA estudadas (rbcL, 

matK, ITS, ITS2, rpl20-rps12) possuem valores bastante discrepantes entre valores 

de distância intra e interespecífica e altas porcentagem de espécies monofiléticas na 

análise de NJ. Somente as regiões ITS e ITS2 apresentaram altas porcentagens de 

identificação correta por meio da análise de “best match” e “best close match” em 

relação às demais regiões. Contudo, se também consideradas as resoluções 

interespecíficas, as taxas de amplificação, o sucesso do sequenciamento, a 

quantidade de sítios variáveis, as diferenças entre as distâncias intra e 

interespecíficas, a resolução dos clados em comparação com prévios estudos 

filogenéticos e o custo do processamento do material, os melhores “barcodes” 

dentre os estudados para o gênero Utricularia são as regiões ITS e ITS2 do rDNA. 
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CAPÍTULO 3 – Filogenia de Utricularia L. (Lentibulariaceae) baseada em quatro 

sequências do DNA cloroplastidial e nuclear.  

Resumo – Foram realizadas análises filogenéticas de máxima parcimônia, máxima 

verossimilhança e análise bayesiana de três regiões de cloroplasto (rbcL, matK e 

rpl20-rps12), uma de núcleo (ITS) e matriz combinada. As árvores foram 

comparadas com as classificações morfológicas de Taylor (1989), dados geográficos 

e relacionados ao habitat a fim de solucionar clados não monofiléticos e 

incongruências de pesquisas anteriormente feitas para o grupo, além de levantar 

dados a respeito da evolução das espécies, formas de vida e sua biogeografia. As 

análises revelaram árvores altamente congruentes com altos índices de suporte dos 

clados. O presente trabalho apresenta a filogenia mais completa até a presente data, 

tanto pelo número de espécies, quanto pela amostragem diversa. 

Palavras-chave: Utricularia, sistemática molecular, filogenia, Lentibulariaceae 
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Introdução 

O gênero Utricularia L. agrega cerca de 220 espécies inseridas em 35 seções 

(sensu TAYLOR, 1989). É o maior gênero e o que mais amplamente se distribui em 

relação a todas outras plantas carnívoras (KRÓL et al., 2012). São consideradas por 

pesquisadores como a planta com as armadilhas mais intrigantes do reino vegetal, 

chamadas de utrículos, dada à complexidade tanto estrutural quanto fisiológica 

dessas estruturas, ainda hoje não totalmente compreendidas (JUNIPER; ROBINS; 

JOEL, 1989). Os utrículos são estruturas foliares em forma de pequenas vesículas, 

as quais são ativas na captura de presas e secreção de enzimas (esterases, 

glicosidases, proteases, quitinases e proteases) para a digestão dos pequenos 

animais (KRÓL et al., 2012; SIROVÁ et al., 2003; 2009; ADAMEC, 2010). 

O clado Utricularia-Genlisea é o mais derivado da família Lentibulariaceae, 

tendo Pinguicula como o mais basal (MÜLLER et al., 2000; 2004). As espécies de 

Utricularia têm hábito herbáceo, e suas estruturas vegetativas não seguem os 

modelos tradicionais de classificação morfológica, pois não possuem delimitação 

definida entre os órgãos vegetais típicos (e.g. caules, folhas) além de não possuírem 

raízes verdadeiras (RUTISHAUSER; ISLER, 2001). 

A classificação das espécies proposta por Taylor (1989) em sua monografia 

“O gênero Utricularia – uma monografia taxonômica” é baseada em caracteres 

morfológicos, principalmente das estruturas reprodutivas (cálice, corola e eixo floral) 

e características relacionadas às armadilhas (os utrículos). O gênero possui diverso 

polimorfismo estrutural intra e interespecífico, e espécies bastante similares 

morfologicamente, sendo muitas vezes erroneamente identificadas mesmo por 

especialistas (Figura 1A-I). 

O grupo tem ganho interesse de muitos pesquisadores, já que recentemente 

se descobriu que o gênero possui espécies com os menores genomas já estudados 

entre as angiospermas, com tamanho comparáveis aos de bactérias (GREILHUBER 

et al., 2006), além da grande variação de tamanho dentro dos gêneros e espécies, e 

altas taxas de mutação entre todos os compartimentos intracelulares (mitocôndria, 

cloroplasto e núcleo). Portanto, Utricularia pode servir como planta modelo no 

entendimento do processo de miniaturização de genomas (JOBSON et al., 2003; 
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MULLER et al., 2005; GREILHUBER et al., 2006; IBARRA-LACLETTE et al., 2011; 

2013). 

Apesar das interessantes características genômicas, estudos sobre a filogenia 

do gênero são pífios. Há somente três estudos anteriores para a família, que 

A B C

D E F

G H I

Figura 1. Espécies com morfologia controvertida de Utricularia estudadas. A. U. 
amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard morfotipo “amarelo”; B.U. amethystina
Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard  típica; C.U. amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & 
Girard morfotipo “branca”; D.U. flaccida A.DC.; E.U. nervosa G.Weber ex Benj.; 
F. U. pusilla Vahl; G.U. intermedia Hayne; H. U. ochroleuca Hartm.; I.U. australis 
R.Br. (Créditos A-F: nosso grupo (LSVP/FCAV/UNESP); G-I: J. Flisek <
http://www.bestcarnivorousplants.org/fotogalerie/sr151-.html>). 
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incluíram o uso das regiões trnL-F e rps16 (JOBSON; ALBERT, 2002; REUT; 

JOBSON, 2010), trnK e o gene matK (MULLER et al., 2005).  

Os estudos filogenéticos prévios, de maneira geral, são congruentes com a 

delimitação seccional de Taylor (1989), entretanto há diversas inconsistências 

demonstradas pelas incongruências entre os clados, pela posição discordante de 

diversas espécies e a baixa resolução na forma de politomias. 

 Para tentar sanar essas questões, Müller e Borch (2006) utilizaram a 

abordagem de superárvores, contudo questões importantes, como por exemplo, a 

posição filogenética dos subgêneros Polypompholyx e Utricularia ainda não tiveram 

uma possível solução.  

Neste estudo, são apresentados resultados de análises filogenéticas sem 

precedentes para Utricularia, baseadas em três sequências provenientes do genoma 

cloroplastidial (rbcL, matK e rpl20-rps12) e região ITS do rDNA (ITS1 + 5,8S + ITS2). 

São também propostas hipóteses evolutivas para a irradiação das formas de vida 

nos diferentes habitats e também para a biogeografia dos grupos de espécies de 

Utricularia. 

Materiais e Método 

Foram coletados 115 espécimes representando 55 espécies de Utricularia no 

Brasil, Austrália, República Tcheca, Nicarágua, Estados Unidos, África, assim como 

proveniente de material em cultivo (Tabela 1). Também foram utilizadas sequências 

disponíveis no GenBank. As espécies dos gêneros Genlisea e Pinguicula foram 

utilizadas como grupo externo. Todos os espécimes coletados para esse estudo 

foram depositados no Herbário Jaboti da Unesp/FCAV de Jaboticabal (JABU). 
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Táxon rbcL matK rpl20-
rps12 

ITS 

Pinguicula L.     

P. filifolia subs alba C.Wright ex 
Griseb.

*5 AF531786.1; 
*5 

*3 *4 

P. moranensis Kunth HQ384871.1    

P. vulgaris L. KC483449.1; 
KC483448.1 

   

P. agnata Casper AY128627 AF531782.1   

P. villosa L. AY128627; 
JN965727.1; 
JN965726.1 

   

P. lusitanica L. JN893189.1 DQ010661.1
; 

DQ010653.1 

  

P. gypsicola Brandegeee AF482526.1    

P. grandiflora Lam. AF482525.1    

P. gracilis Zamudio AF482524.1    

P. ehlersiae Speta & F.Fuchs AF482523.1    

P. caerulea Walter LO1942.2    

P. antartica Vahl.  DQ010653.1   

Genlisea A.St.-Hil.

G. aurea A.St.-Hil. AUSU01000124.1 FN641614.1;  
FN641694.1; 
FN641695.1; 

  

G. guianensis N.E.Br. AY128631.1    

G. filiformis A.St.-Hil.  FN641691.1; 
FN641690.1 

*1  

G. violacea A.St.-Hil.  FN641717.1; 
FN641716.1 

*3 *5 

G. lobata Fromm  FN641711.1   

G. repens Benj.  FN641689.1   

Utricularia L.

    

U. adpressa salzm. Ex A.St.-Hil. & 
Girard

AF482527.1 AF531834.1   

U. alpina Jacq. AF482528.1 AF531822.1   

Tabela 1. Lista de táxons, número de acesso do GenBank e número de espécies 
sequenciadas para o estudo (*n = número de amostras sequenciadas para a espécie). 
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U. amethystina Salzm. ex A.St.-
Hil.

*6 *2 *3 *7 

U. arenaria A.DC. *5 *1 *3 *5 

U. aurea Lour *1  *1 *1 

U. australis R.Br. JN893443.1; 
JN893264.1 

AF531823.1 *1  

U. bifida L. *1 *1 *1 *1 

U. biloba R.Br.  FN773562.1   

U. biovularioides (Kuhlm.) P.Taylor *1    

U. blanchetii A.DC.  AF531841.1   

U. bremii Herr ex Kölliker *1 *1 *1 *1 

U. breviscapa C.Wright ex Griseb. *5 *2 *3 *3 

U. calycifida Benj. *2 AF531824.1 *3 *2 

U. costata P.Taylor AY128628.1    

U. cucullata A.St.-Hil. & Girard   *2 *5 

U. dichotoma Labill. AY128632.1; *1 AF531826.1 *1 *1 

U. dimorphanta Makino *1  *1 *1 

U. flaccida A.DC.  AF531830.1   

U. floridana Nash *1 *1 *1  

U. foliosa L. *4 *2 *2 *5 

U. foveolata Edgew.  AF531850.1   

U. geminiloba Benj.  *1  *1 

U. geminiscapa Benj. AF482529.1  *1 EF5263
99 

U. gibba L. L13190.2; *1  NC021449.1
;*1 

U. hispida Lam. *5 AF531829.1; 
*4 

 *4 

U. humboldtiii Schomb.  AF531836.1   

U. hydrocarpa Vahl. *1 *1 *1 *1 

U. inflexa Forssk. *1  *1 *1 

U. intermedia Hayne JN966055.1; 
JN890776.1 

NJ966728.1; 
JN89429.1; 
JN89428.1; 

*1 

  

U. juncea Vahl AY128632.1 AF531832.1   
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U. laciniata A.St.-Hil. & Girard *3 *1 *1  

U. laterifolia R.Br. *1 *1 *1 *1 

U. laxa A.St.-Hil & Girard *1    

U. livida E.Meyer *1 AF531833.1 *1  

U. longifolia Gardner *2 AF531835.1; 
*2 

 *2 

U. macrorhiza LeConte AF531835.1; *2 AF531835.1 *1 *1 

U. menziesii R.Br. *1    

U. meyeri Pilger *1 *1 *1  

U. minor L. KC484305.1; 
KC584902.1; 
JN890553.1; 

JN891120.1;*1 

KC584950.1; 
JN894431.1; 

*1 

*1 *1 

U. monanthos J.D.Hook *1    

U. multifida R.Br. *1 AF531848.1; 
*1 

*1  

U. nana A.St.Hil. & Girard *1 AF531837.1; 
*1 

*1  

U. nelumbifolia A.St.-Hil. & Girard *1 *1 *1  

U. neottioides A.St.-Hil. & Girard *2 *3 *4 *1 

U. nephrophylla Benj.  AF531827.1   

U. nervosa G.Weber ex Benj. *4 *4 *5 *3 

U. ochroleuca R.Hartm. *1  *1 *1 

U. olivacea Wright ex Griseb  AF531840.1   

U. parthenopipes P.Taylor  AF531842.1   

U. praelonga A.St.-Hil *2 AF531843.1; 
*1 

  

U. pubescens Sm. AY128629.1 AF531844.1   

U. purpurea Walter *2 AF531845.1 *2  

U. pusilla Vahl *1    

U. quelchii N.E.Br.  AF531846.1   

U. radiata Small *1  *1  

U. reflexa Oliv. *2  *2  

U. reniformis A.St.-Hil. *4 AF531828.1; 
*3 

*4 *4 

U. resupinata B.D.Greene ex 
Bigelow

*1  *1 *1 
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U. rigida Benj.  AF531838.1   

U. sandersonii Oliver *2 AF531847.1; 
*1 

*1 *2 

U. simulans Pilger *1    

U. spiralis Sm.  AF531851.1   

U. stellaris Linn. *1  *1  

U. striata LeConte ex Torrey *1  *1  

U. stygia G.Thor JN890776.1; *1 JN894027.1; 
*1 

*1  

U. subulata L. *6 AF531821.1 *4 *2 

U. tricolor A.St.-Hil. *4  *3 *5 

U. tridentata Sylvén *1 AF531825.1 *2  

U. triloba Benj. AF482530.1; *4  *4 *2 

U. uliginosa Vahl *1 AF531849.1 *1  

U. uniflora R.Br. *1    

U. volubilis R.Br. *1 *1  *1 

U. vulgaris L. JN 890809.1; 
JN890556.1;*1 

JN896195.1; 
JN89454.1; 

AF531831.1; 
*1 

*1 *2 

U. “sp. nova" *1  *1  
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Extração de DNA e amplificação das regiões 

A extração de DNA foi realizada de acordo com protocolo de Doyle & Doyle 

(1987) com modificações de Lodhi et al. (1994) a partir de tecido vegetal fresco, 

herborizado ou desidratado em sílica gel. Foram amplificados os genes do genoma 

de cloroplasto rbcL (utilizando os iniciadores rbcLa-F, rbcLa-R, LEVIN, 2003; 

KRESS;ERICKSON, 2007), matK (3F-KIM e 1R-KIM; Kim, em preparação), o 

espaçador intergênico rpl20-rps12 (rpl20 e 5’-rps12; HAMILTON, 1999) e a região 

ITS (ITS4 e ITS5; WHITE et al., 1990) do rDNA. 

As reações de amplificação foram realizadas com o emprego de reagentes 

Dream Taq DNA polimerase (Fermentas), contendo 20mM de MgCl2, nucleotídeos, 

solução tampão, incluindo-se nas reações os adjuvantes dimetilsulfóxido (DMSO), 

quando necessário, segundo recomendações de Miranda et al. (2010). 

A eletroforese foi realizada a partir de gel de agarose a 1,6% e precipitado 

com isopropanol 100% seguido de lavagem com etanol 70%. 

Sequenciamento e alinhamento 

O sequenciamento foi realizado na “facility” CREBIO - Centro de Recursos 

Biológicos e Biologia Genômica da UNESP/FCAV câmpus Jaboticabal 

(http://www.fcav.unesp.br/crebio). Todos os cromatogramas obtidos a partir das 

sequências foram analisados para a identificação e possível correção de erros de 

leitura com o programa BioEdit versão 7.0.9.0 (HALL, 1999). 

O alinhamento das sequências foi realizado com o programa MAFFT versão 7 

(KATOH, 2013), com a aplicação da estratégia automática (FFT-NS-1, FFT-NS-2, 

FFT-NS-i ou L-INS-i) e com penalidade default de GAPs igual a 1,53.  Quando 

necessário, foram realizados ajustes manuais com o programa BioEdit versão 

7.0.9.0 (HALL, 1999). Para a matriz das sequências da região ITS, o aplicativo 

GBlocks versão 0.91b (CASTRESANA, 2000; TALAVERA; CASTRESANA, 2007) foi 

utilizado para remover as sequências dos sítios menos conservados (com excesso 

de ruído).  Para a matriz ITS, devido à presença de sequências com baixa 

identidade às demais do alinhamento (algumas com valores par-a-par inferiores a 

40%), o aplicativo MaxAlign versão 1.1 Server (GOUVEIA-OLIVEIRA et al., 2007) foi 
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utilizado para identificar e remover as sequências que causavam maior perturbação 

no alinhamento (aquelas com menores valores de identidade par-a-par). 

Análises filogenéticas – máxima parcimônia, máxima verossimilhança e bayesiana 

Para o enraizamento dos cladogramas e polarização das transformações, 

foram empregadas como grupo-externo espécies de Genlisea e Pinguicula (Tabela 

1). As análises de máxima parcimônia (MP) foram realizadas com o aplicativo 

PAUP* versão 4b10 (“Phylogenetic Analysis Using Parsimony”) (SWOFFORD, 

2002). As árvores mais parcimoniosas foram encontradas por meio de buscas 

heurísticas com adição aleatória de terminais e 2.000 réplicas (“branching swapping” 

com o algoritmo “NNI – Nearest Neighbor Interchange”). O suporte dos clados foi 

avaliado com índice de decaimento (decay index; Bremer, 1988) e “bootstrap” 

(FELSENSTEIN, 1985) com 2.000 pseudorréplicas (pseudomatrizes) com buscas 

heurísticas de 1.000 réplicas [com adição aleatória de terminais com o algoritmo NNI 

para “branching swapping”]. Os índices de decaimento (decay) foram calculados 

com o aplicado TNT versão 1.1 (GOLOBOFF et al., 2003), com buscas baseadas em 

“New Technology Search” com “Ratchet” de 2.000 interações. Foram avaliadas as 

árvores sub-ótimas com valores iguais ou inferiores a 100 passos adicionais em 

relação à(s) árvore(s) mais parcimoniosa(s). Para as análises probabilísticas, foram 

escolhidos os melhores modelos evolutivos (“best-of-fit”) com o aplicativo  

jModelTest versão 2.1.1 (DARRIBA et al., 2012) em infraestrutura nas nuvens. 

Assim, o modelo “best-of-fit” de substituições de DNA foi avaliado para cada matriz 

de dados (sequências individuais e combinadas) com o critério “Akaike information 

criterion” corrigido (AICc; AKAIKE, 1973; BURNHAM; ANDERSON, 2002) para 

estimar os parâmetros. Foram realizadas análises de máxima verossimilhança (ML) 

e bayesiana (“posterior probabilities”; PP) com o algoritmo “Metropolis-coupled 

Markov chain Monte Carlo” (MCMCMC; GEYER, 1991) para estimar as hipóteses 

filogenéticas para cada matriz de dados. Foram realizadas análises de máxima 

verossimilhança (ML) com o programa RAxML BlackBox (STAMATAKIS et al., 

2008). Para as buscas das melhores árvores, foi empregado o modelo 

GTRGAMMA+I e para o “bootstrapping” foi aplicada a opção “halt automatically”. Os 

valores de “bootstrap” para ML foram identificados com a análise de todos os 
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cladogramas amostrados com o emprego do aplicativo PAUP versão 4b10. As 

análises de MCMCMC foram realizadas com o emprego do MrBayes versão 3.2.2 

(HUELSENBECK; RONQUIST, 2001) para cada matriz com 9 x 106 gerações 

amostradas a cada 100 gerações, usando os parâmetros padrão do aplicativo.  Para 

cada análise duas rodagens (nruns=2) com quatro cadeias (nchains=4) foram 

realizadas iniciando-se de árvores aleatórias. Foram descartadas amostras iniciais 

como “burn-in” após o alcance da “stationary” (estimado em 25% das árvores 

amostradas). As probabilidades posteriores (PP) para cada clado foram obtidas por 

meio da comparação e congruência das análises individuais com a análise de uma 

árvore de consenso de maioria (>50%) realizada com o auxílio do programa PAUP 

versão 4b10. As análises com os aplicativos RAxML e MrBayes foram realizadas nas 

nuvens com a plataforma CIPRES (MILLER et al., 2010). Os cladogramas (exceto os 

com as otimizações de estados ancestrais) foram desenhados com o programa 

TreeGraph2 versão 2.0.52-347 beta (STÖVER; MÜLLER, 2010). Os cladogramas 

com a otimização dos dados de distribuição geográfica e formas de vida (hábitos) 

das espécies e a inferência dos estados ancestrais foram construídos com o 

aplicativo Mesquite versão 2.75 (Maddison; Maddison, 2011). O cloudograma 

(cloudgram) foi calculado a partir das árvores amostradas com a análise bayesiana 

para a matriz de sequências combinadas (análise de evidência total) e desenhado 

com o aplicativo DensiTree versão 2.1.11 (BOUCKAERT, 2010). 

Resultados  

As características das sequências estão resumidas na tabela 2 que inclui o 

tamanho do alinhamento, número de caracteres variáveis, número de caracteres 

parcimoniosamente informativos, número de clados com índices maiores do que 

50%, respectivamente. A matriz do gene rbcL resultou 608 nucleotídeos alinhados, 

os quais 128 são variáveis, 101 são parcimoniosamente informativos, possui 

porcentagem de clados com índices maiores do que 50% de 26%, 30% e 36%, para 

máxima parcimônia (MP), máxima verossimilhança (ML) e análise bayesiana (PP). 

Para o gene matK, o alinhamento teve 960pb de tamanho, com 582 sítios variáveis, 

dos quais 471 são parcimoniosamente informativos, com suporte maior do que 50% 
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há 53%, 59% e 61% clados na análise de MP, ML e PP, respectivamente. Para o 

espaçador intergênico rpl20-rps12, o alinhamento foi de 1.096 caracteres, com 498 

sítios variáveis, 345 parcimoniosamente informativos. Clados com índices maiores 

do que 50% incluem 45% para MP, 58% para ML e 64% para PP.  

Para a região ITS, foi aplicado o programa GBlocks (CASTRESANA, 2000; 

TALAVERA; CASTRESANA, 2007) com o intuito de localizar e excluir os sítios mais 

polimórficos que causassem maior ruído (gerando assim excesso de homoplasia). 

No entanto, dos 1.091 pares de bases de alinhamento, 844 foram excluídos 

restando menos de 23% dos sítios da matriz original. Assim, ficou decidido manter 

matriz original com todos com todos os pares de bases (1.091 pb). 

Assim, com o objetivo de identificar as sequências da matriz que estivessem 

causando maior perturbação na análise, ou seja, com identidade excessivamente 

baixa gerando assim excesso de alinhamentos nucleotídicos duvidosos, foi 

empregado o programa MaxAlign (GOUVEIA-OLIVEIRA et al., 2007). Como 

resultado, foram excluídas 27 sequências da matriz original: Pinguicula crystallina

(DQ438082.1), P. filifolia (AB212104.1). P. lusitanica (DQ222960.1), P. primuliflora

(DQ222964.1), P. vulgaris (DQ438093.1), Genlisea hispidula (AB212112.1), G. 

lobata (AB212113.1), G. pallida (AB212114.1), G. repens (AB212116.1), G. violacea

(AB212116.1), Utricularia alpina (AB212117.1), U. bifida (KF016005.1), U. 

biovularioides, U. furcellata (KF016006.1), U. intermedia (DQ225109.1), U. laxa, U. 

meyeri, U. minor (AB212118.1), U. multifida, U. nana, U. nelumbifolia, U. neottioides

(amostra 16404), U. purpurea (duas amostras), U. reflexa, U. reniformis

(DQ225108.1), U. striata e U. striatula (KF016004.1) (sequências sem códigos de 

acesso NCBI foram produzidas no presente estudo). Dessa forma, para a região do 

rDNA ITS (ITS1 + 5,8S + ITS2) foram obtidos 1.091 caracteres alinhados, 818 

variáveis, dos quais 753 são parcimoniosamente informativos. Clados com valores 

de suporte maiores do que 50% são de 44% para MP, 51% de ML e 65% para PP 

(Tabela 2). 

Na análise combinada obtiveram-se 3.793 nucleotídeos com 1.825 sítios 

variáveis, dos quais 1.440 são parcimoniosamente informativos. A porcentagem de 

clados com suporte é de 85%, 90% e 90%, para MP, ML e PP, respectivamente 

(Tabela 2). 
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O modelo “best-of-fit” obtido para todas as matrizes foi o GTR+G+I, exceto 

para a do rbcL que foi o modelo K80+I+G e matK que foi o GTR+G. 

As topologias das árvores oriundas de cada região e dados combinados 

foram processados com o emprego de todos os métodos descritos, entretanto, para 

mostrar as relações filogenéticas, foi escolhida a árvore de consenso da análise 

bayesiana, adotando-se assim uma postura mais conservadora para a proposição 

das hipóteses evolutivas. 

Quando analisadas e comparadas as hipóteses filogenéticas obtidas com os 

diferentes marcadores moleculares (rbcL, matK, rpl20-rps12, ITS e combinada), 

mesmo provenientes de compartimentos genômicos distintos (cloroplasto e núcleo), 

a congruência entre as diferentes topologias foi consideravelmente elevada (Figuras 

2-7), sendo a maioria das incongruências encontradas de clados com poucas 

espécies e não houve conflito em relação aos gêneros ou subgêneros. 
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Clados com suporte  50% 

[ n (%) ]* 

AMPs 

(n) 

IC das 

AMPs 

IR das 

AMPs 

boot MP boot ML PP 

rbcL Cloroplasto 153 608 128 101 40 (26) 46 (30) 54 (36) 8 0,53 0,92 

matK Cloroplasto 119 960 582 471 63 (53) 70 (59) 72 (61) 5 0,57 0,89 

rpl20-rps12 Cloroplasto 79 1.096 498 345 35 (45) 45 (58) 50 (64) 4 0,65 0,90 

ITS Nuclear 78 1.091 818 753 34 (44) 39 (51) 50 (65) 4 0,43 0,83 

Combinada 
Cloroplasto 

+ Nuclear 
41 3.793 1.825 1.440 34 (85) 36 (90) 36 (90) 1 0,55 0,75 

* A porcentagem dos clados (%) foi calculada sobre o número total de clados 
possíveis para o cladogramas (= n terminais - 1). 

Tabela 2. Matrizes e estatísticas dos alinhamentos e cladogramas inferidas por 
máxima parcimônia (AMPs=árvores mais parcimoniosas; boot ML=bootstrap das 
análises de máxima verossimilhança; boot MP=bootstrap das análises de máxima 
parcimônia; IC=índice de consistência dos cladogramas; IR=índice de retenção dos 
cladogramas; PP=probabilidade posterior/ análise bayesiana).
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Figura 2. Filograma de análise bayesiana para Lentibulariaceae baseada no gene 
rbcL (cpDNA). (Valores acima dos ramos: bootstrap de máxima parcimônia/ bootstrap
de máxima verossimilhança / probabilidade posterior; abaixo dos ramos: decay; 
Pinguicula e Genlisea empregados como grupo externo.) 
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Figura 3. Filograma de análise bayesiana para Lentibulariaceae baseada no gene 
matK (cpDNA). (Valores acima dos ramos: bootstrap de máxima parcimônia/ 
bootstrap de máxima verossimilhança / probabilidade posterior; abaixo dos ramos: 
decay; Pinguicula e Genlisea empregados como grupo externo.) 
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Figura 4. Filograma de análise bayesiana para Lentibulariaceae baseada no 
espaçador rpl20-rps12 (cpDNA). (Valores acima dos ramos: bootstrap de máxima 
parcimônia/ bootstrap de máxima verossimilhança / probabilidade posterior; abaixo 
dos ramos: decay; Pinguicula e Genlisea empregados como grupo externo.) 
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Figura 5. Filograma de análise bayesiana para Lentibulariaceae baseada na região 
ITS (rDNA nuclear). (Valores acima dos ramos: bootstrap de máxima parcimônia/ 
bootstrap de máxima verossimilhança / probabilidade posterior; abaixo dos ramos: 
decay; Pinguicula e Genlisea empregados como grupo externo.) 
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Discussão 

Características evolutivas e filogenéticas das diferentes sequências de DNA

A amostragem realizada com diversas sequências de DNA, tanto de 

compartimentos genômicos distintos (cloroplasto e núcleo) quanto de funções 

distintas no genoma [espaçadores (rpl20-rps12, ITS1, ITS2) vs. genes codificadores 

(rbcL, matK) vs. genes estruturais (5,8S),  permitiu avaliar as diferentes 

idiossincrasias intrínsecas a cada marcador em virtude de sua natureza e história 

evolutiva. Os genes codificadores rbcL e matK apresentaram uma proporção inferior 

de sítios variáveis (sendo o rbcL consideravelmente inferior ao matK nesse quesito), 

dada à importância metabólica para os mesmos já que codificam enzimas essenciais 

ao organismo, enquanto que quase 80% dos sítios da região ITS foram variáveis 

(Tabela 2), resultantes, principalmente dos espaçadores ITS1 e ITS2. 

Quanto aos suportes obtidos para os cladogramas, o gene rbcL foi o que 

resultou em menor proporção de clados com suporte superior a 50%, sendo que a 

análise combinada, por outro lado, obteve proporções de clados com esse suporte 

superiores a 85% (até 90%). Entretanto, apesar desse resultado aparentemente 

negativo para o gene rbcL, é importante ressaltar que o mesmo obteve o maior valor 

de índice de retenção (IR) para os cladogramas obtidos, resultado indicativo de que 

essa sequência foi de importância por trazer sinapomorfias (mesmo que 

homoplásicas) mais pretéritas para o suporte de grandes clados. Quanto aos índices 

de consistências, os valores foram relativamente próximos para as diferentes 

sequências (entre 43 e 65%), destacando a região ITS com o menor valor (0,43%; 

Tabela 2). Entretanto isso era esperado, pois a região ITS abriga dois espaçadores 

intergênicos (ITS1 e ITS2) que ocupam a maior parte dessa sequência (HILLIS; 

DIXON, 1991). 

De acordo com as hipóteses filogenéticas obtidas (Figuras 2-5), a maioria dos 

resultados corroboram as delimitações seccionais, baseados somente em 

características morfológicas, propostas por Taylor (1989). 

Os filogramas estimados, usando os métodos de máxima parcimônia (MP), 

máxima verossimilhança (ML), de probabilidade posterior (PP) e índice de decay (D), 

revelam que a monofilia do gênero é fortemente suportada tanto para sequências de 
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cpDNA quanto para de rDNA por todas as árvores (>80 MP, 100 ML e 100 PP; 

Figuras 2-5). Os resultados suportam que o subgênero Polypompholyx é mais basal 

e que Utricularia e Bivalvaria são grupos irmãos (Figura 2-6). Em estudos anteriores 

Jobson et al. (2003) encontraram forte suporte para parafilia dos subgêneros 

Utricularia-Bivalvaria, com o subgênero Polypompholyx como grupo irmão, no 

entanto, os dados de trnK de  Müller et al. (2005) sugerem que o subgênero 

Polypompholyx seja incluído no subgênero Bivalvaria.   

Relações filogenéticas entre os subgêneros e as seções de Utricularia 

As relações de parentesco no interior do subgênero Polypompholyx ainda são 

motivam discussão. Trabalhos recentes de Reut e Jobson (2010) indicam que o 

subgênero é polifilético, contudo, apesar da baixa amostragem, dados desta 

pesquisa indicam que Pleiochasia forma dois clados monofiléticos que constituem 

grupo irmão com a seção Polypompholyx com suporte para rbcL (70ML; 100PP; 1D; 

Figura 2), matK (99MP; 99ML; 100PP; 11D; Figura 3), rpl20-rps12 (100MP; 93ML; 

100PP; 24D; Figura 4) e concatenada (100MP; 100ML; 100PP; Figura 6). Esses 

resultados corroboram com os dados da seção Pleiochasia, a qual poderia ser 

separada em dois clados distintos a partir da distribuição geográfica das espécies, 

sendo todas as espécies endêmicas da Austrália, exceto U. dichotoma, morfologia 

das armadilhas, a posição da boca do utrículo, e características relacionadas às 

flores, como cálice com quatro lobos (REUT; JOBSON, 2010).

O subgênero Bivalvaria foi estabelecido por Kurz (1874) juntamente com as 

seções Oligocista, Phyllaria (nomes ainda aceitos de acordo com Taylor, 1989) e 

Lentibularia (seção U7tricularia em Taylor, 1989). Devido à monofilia encontrada nos 

trabalhos de filogenia o subgênero Bivalvaria foi reconsiderado (MÜLLER; BORSCH, 

2005; MÜLLER et al., 2006) com a inclusão da seção Oligocista. A espécie tipo U. 

uliginosa foi designada somente em Müller e Borsch (2005), já que Kurz (1874) não 

escolheu uma espécie tipo. De acordo com as filogenias propostas de Müller e 

Borsch (2005), Müller et al. (2006) e Reut e Jobson (2010), o subgênero Bivalvaria

inclui as seções Oligocista, Benjaminia, Avesicarioides, Stomoisia, Aranella, 

Calpidisca, Lloydia, Australes, Nigrescentes, Phyllaria e Eiskide.  
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Dados referentes a todas as regiões estudadas e à matriz combinada revelam 

que a seção Australes é mais basal em relação à seção Calpidisca (rbcL (70ML; 

89PP; 1D; Figura 2); matK (100MP; 99ML; 100PP; 14D; Figura 3); rpl20-rps12

(95MP; 93ML; 100PP; 7D; Figura 4); ITS (96MP; 97ML; 98PP; 18D; Figura 5); 

combinada (100MP; 100ML; 100PP; Figura 6)). Contudo, para as filogenias 

previamente publicadas não há resolução entre as seções Calpidisca, Lloydia e 

Australes.  

As hipóteses apresentadas neste trabalho indicam que ainda que para rbcL a 

seção Lloydia apareça como grupo mais basal em relação à seção Australes + 

Calpidisca, o suporte é baixo (53MP; 62ML; 56PP; Figura 2); já a região matK forma 

grupo de alto suporte parafilético à seção Calpidisca (100MP; 100ML; 100PP; 18D; 

Figura 3).  

Com os resultados apresentados nesta pesquisa, sugere-se a inclusão de U. 

pubescens  na seção Calpidisca (Figura 2-3). De acordo com o sistema de Taylor 

(1989), Utricularia pubescens faz parte da seção monotípica Lloydia a partir de 

características diagnósticas como as peculiares folhas peltadas, padrões 

morfológicos das brácteas, bractéolas e sementes. Entretanto Taylor (1989) também 

menciona que todas outras características morfológicas da planta, principalmente 

relacionada à morfologia dos utrículos, posicionam o grupo na seção Calpidisca 

(TAYLOR, 1989), corroborando os resultados as dados moleculares e inclusão do 

gênero no grupo. 

Os trabalhos de Muller et al. (2006) afirmam que se fossem inseridas mais 

espécies da seção Aranella nas análises filogenéticas, provavelmente a seção se 

revelaria polifilética. Contudo, os dados desta pesquisa indicam que Aranella é grupo 

irmão de todas as outras seções amostradas no subgênero Bivalvaria (Figura 3). O 

presente trabalho também sugere que seja incluída a seção Australes no subgênero, 

corroborando dados de Jobson et al. (2003) e Reut  e Jobson (2010). 

A seção Benjaminia é monotípica e inclui a espécie U. nana. Estudos 

filogenéticos revelam incongruência sobre sua posição. Jobson et al. (2003) afirmam 

que a seção Oligocista é parafilética, pois inclui a seção Benjaminia. Contudo, Müller 

et al. (2005) e Müller e Borsch (2006) posicionam o grupo como irmão de Oligocista

+ Avesicarioides. Os dados apresentados por esse estudo alicerçam a hipótese de 
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Jobson et al. (2003) para todas as regiões com alto suporte [rbcL (63MP;94ML; 

90PP;2D); matK (96MP;100ML;100PP;9D); rpl20-rps12 (87MP; 100ML; 100PP; 

37D)], inclusive para a análise combinada (100MP;100ML;100PP). Ademais, Komiya 

(1973) propôs um novo subgênero denominado Simplicirostra contendo as seções 

Orchidioides DC., Stomoisia (Raf.) Komiya, que em Taylor (1989) é a seção 

Oligocista, e a seção Avesicarioides Komiya. Fundamentado principalmente nos 

caracteres relacionados ao hábito, armadilhas, e morfologia das características 

reprodutivas. Apesar de claramente não haver relação com a seção Orchidioides

(Figura 3), nas análises realizadas para a região matK, a seção Oligocista também é 

parafilética à seção Avesicarioides, representada pela espécie U. rigida (espécie tipo 

para a seção), com altos valores de suporte para o clado Oligocista (61MP, 99ML, 

95PP, 1D), apesar da relação com baixo suporte do clado interno. 

Por definição de Muller et al. (2004), as seções restantes das demais já 

discutidas dentro do gênero Utricularia pertencem ao subgênero Utricularia. De 

acordo com os dados existentes nesta pesquisa para todas as regiões (Figuras 2-5) 

e para matriz combinada (Figura 6), o subgênero é monofilético [rbcL (60PP); matK 

(89ML;100PP;2D); rpl20-rps12 (93ML; 100PP; 7D) ITS (51ML;53PP); combinada 

(100MP;97ML;87PP)]. 

Para as regiões cloroplastidiais estudadas (Figuras 2-5), U. triloba e U. 

subulata exibem serem grupos irmãos [matK (100MP; 100ML; 100PP; 5D); rpl20-

rps12 (100PP)], contudo para a região ITS as espécies apresentam parafilia entre 

com alto suporte (100MP;100ML;100PP;30D). As espécies são morfologicamente 

semelhantes separadas por poucas características morfológicas, como cálice com 

nervuras proeminente. Isso possivelmente ocorre devido a sua recente cladogênese, 

aliada a um possível processo de coalescência e introgressão, já que essa relação é 

só observada quando analisada a região ITS que provém de herança biparental. 

Ademais, as flores são muito similares entre si, além das populações ocorrem em 

simpatria, não sendo difícil supor a possiblidade de hibridização entre as duas 

espécies já que a os polinizadores de Utricularia geralmente não são específicos 

(HOBBHAHN; KÜCHMEISTER; POREMBSKI, 2006; CLIVATI et al., 2013). 
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Os resultados aqui apresentados indicam que, para a região ITS, as espécies 

da seção Psyllosperma amostradas formam um grupo monofilético, contudo os 

clados possuem baixo suporte (Figura 5), coerente com as análises feitas por Taylor 

(1989). Para a região matK há incongruência entre os dados, já que Psyllosperma 

forma um clado parafilético, uma vez que a espécie U. calycifida (Psyllosperma) 

aparece no clado das espécies da seção Foliosa (Figura 3), também com baixo 

suporte, corroborando dados de Müller et al. (2004). Portanto a relação entre as 

seções ainda permanecem obscuras. 

A seção Iperua é parafilética à seção Orchidioides (Figura 3) para o gene 

matK, regiões em que ambas as seções foram amostradas, corroborando com 

dados de filogenias anteriores (MULLER et al., 2004; MULLER; BORSCH, 2005), 

sugerindo que a seção Orchidioides seja incluída na seção Iperua. De acordo com 

Taylor (1989), para as características morfológicas a afinidade entre as seções não 

é clara, contudo o cálice e a o padrão morfológico dos utrículos são similares, 

corroborando com os dados encontrados. 

As filogenias até hoje construídas sugerem que a seção Vesiculina esteja 

proximamente relacionada com Setiscapella. Contudo, para os dados apresentados 

(Figuras 2-4), a seção Vesiculina é dada como grupo irmão de Setiscapella + 

Avesicaria em nas regiões em que a seção foi amostrada (rbcL (50MP;60ML;96PP); 

rpl20-rps12 (99MP;100ML;100PP;11D)), exceto para a região ITS em que a seção 

Vesiculina forma grupo irmão com Foliosa, contudo o suporte só é corroborado pela 

análise bayesiana (86PP; Figura 4).  

A seção Setiscapella é parafilética para a região matK, como para os dados 

de Jobson et al. (2003), contudo essa ocorrência não pode ser confirmada por 

outras regiões; dado que U. flaccida não foi amostrada para todas as regiões. 

Relações entre as espécies da seção Utricularia 

A seção Utricularia é a maior em número de espécies (mais de 30), das quais 

o presente trabalho representou 22; sendo assim é a maior amostragem para a 

seção já apresentada quando comparada àquelas dos estudos de prévios de 

filogenia. 
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É grupo irmão da seção Lecticula (Figura 2, 4-5), corroborando com dados de 

Jobson et al. (2003) e, de acordo com Taylor (1989), características morfológicas 

comuns incluem a morfologia das armadilhas, ovoides, com dois apêndices simples 

nas laterais na região da boca, das sementes, sendo elas prismáticas com testa 

isodiamétricas e grãos de pólen oblato, 9-13 colporado. 

Está subdividida em dois grandes clados, sendo as espécies mais basais, U. 

gibba, U. floridana e U. striata (clado I) e demais utriculárias da seção no clado II 

para todas as regiões em que estão amostradas (Figuras 2-4). 

A espécie U. gibba tem extremo polimorfismo morfológico. Entretanto, Taylor 

(1989) cita que a espécie tem morfologia similar às espécies U. floridana e U.striata 

– que por sua vez têm morfologia similar entre si -, sendo somente diferenciadas 

pelas folhas dimórficas e morfologia das sementes, corroborando a monofilia das 

espécies do clado I (Figura 2). Já o clado II está subdividido em dois subclados, 

sendo o mais basal formado pelas espécies U. aurea, U. inflexa e U. reflexa (Figura 

4). 

As espécies U. foliosa, U. breviscapa, U. radiata e U. hydrocarpa, formam um 

grupo monofilético de alto suporte (rpl20-rps12 (71MP; 100ML; 100PP; 5D); ITS 

(73PP); Figuras 4-5).  

 No geral as espécies U. minor, U. australis, U. bremii, U. macrorhiza, U. 

ochroleuca, U. vulgaris, U. intermedia, U. stygia, U. stellaris e U. dimorphanta da 

seção Utricularia formam um clado monofilético contendo vários subclados 

politômicos e/ou parafiléticos (Figuras 2-5). A maioria dos clados parafiléticos ou 

politômicos inclui as espécies U. macrorhiza e U. vulgaris. Estudos feitos por 

Kameyama et al. (2005), com os espaçadores cloroplastidiais trnT-trnL e trnQ-trnS 

para avaliar o hibridismo entre essas espécies, indicam que U. australis f. australis é 

originada a partir da hibridização entre U. australis f. tenuicaulis e U. macrorhiza. 

Assim, esses dados evidenciam a proximidade entre as espécies. 

As espécies europeias já não efetuam polinização cruzada, devido à 

esterilidade das espécies, portanto a forma de propagação da espécie se dá 

predominantemente por reprodução clonal, diminuindo a variabilidade genética, o 

que possivelmente acarreta a politomia observada entre as espécies (TAYLOR, 

1989). 
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A seção Utricularia é parafilética para a região rbcL (Figura 2), sendo U. 

geminiscapa mais basal em relação as espécies das seções Vesiculina, Avesicaria e 

Setiscapella, com nenhuma relação morfológica aparente. Contudo para o 

espaçador rpl20-rps12 e a região ITS a espécie está inserida em sua respectiva 

seção (Figuras 4-5). Também, o gene rbcL revela que a espécie endêmica do Brasil 

U. biovularioides tem relação próxima à seção Oligocista, e apesar do baixo suporte 

(53PP), é possivelmente integrante do subgênero Bivalvaria, e não Utricularia como 

é historicamente posicionada (Taylor, 1989). 

Evolução das formas de vida e habitat  

As espécies de Utricularia colonizam os mais diferentes tipos ambientes, 

desde os terrestres (com espécies terrícolas, litófitas e epífitas) até os aquáticos 

(com espécies aquáticas afixadas, aquáticas livres, reofíticas e epífitas – nesse 

último caso, em tanques de bromélias, como é o caso de Utricularia nelumbifolia

Gardner). Algumas podem ocupar diferentes ambientes e assim podem ser 

classificadas em diferentes categorias (como é o caso de Utricularia alpina Jacq.  

que pode ser terrestre e epífita, U. reniformis A.St.-Hil., que podem ser terrestres, 

litófitas ou mesmo epífitas e, ainda, U. gibba L., que é aquática e comumente 

encontrada apoiando-se nas folhas emersas e submersas de Salvinia spp., uma 

pteridófita macrófita comum em lagoas, podendo assim ser enquadrada como 

epífita). Assim, apesar desse polimorfismo não ser propriamente generalizado para 

as espécies de Utricularia, esse fato pode ser um fator complicador para uma 

avaliação e categorização discreta (já que na verdade é possível notar um contínuo) 

para o caráter forma de vida. Assim, com o objetivo de simplificar as análises e 

buscar por possíveis formas ancestrais (Figura 7), optou-se para esse estudo 

simplificar as categorias, não fazendo distinção entre os diferentes hábitos aquáticos 

(e.g. espécies aquáticas livres e aquáticas afixadas foram consideradas apenas 

aquáticas). 

De acordo com as diversas hipóteses filogenéticas (Figuras 2-7), o hábito 

terrestre é plesiomórfico para a família Lentibulariaceae, sendo a forma rosetada 

com folhas adesivas, como em Pinguicula, o padrão mais primitivo para a família. 

Com a cladogênese que formou o clado Genlisea+Utricularia, esse padrão de forma 
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foi herdado para ambos os gêneros (Figura 7), mantendo-se como a forma de vida 

mais comum para as diversas linhagens de Utricularia – desde os subgen. 

Polypompholyx, Bivalvaria até mesmo o subgen. Utricularia. As espécies com esse 

padrão são geralmente encontradas em ambientes turfosos, arenosos ou mesmo 

litofíticos, porém todas necessitam de elevada umidade para o desenvolvimento 

(TAYLOR, 1989).  

Talvez uma das formas mais intrigantes seja a reofítica. Esse biótipo é 

caracterizado em plantas adaptadas à vida ao longo de rios e corredeiras (FONT 

QUER, 1953) e que apresentam folhas coriáceas e caules escandentes ou rizomas 

densamente radicantes (GONÇALVES; LORENZI, 2007). Esse hábito, estudado 

extensivamente por Steenis (1987), é bastante raro para Utricularia, ocorrendo 

apenas poucas seções, das quais Avesicaria (com as espécies neotropicais U. 

neottioides A.St.-Hil. e U. oliveriana Steymer) e Avesicarioides (com as espécies 

africanas U. rigida Benj. e U. tetraloba P.Taylor) foram incluídas no presente 

trabalho. Taylor (1986) formalmente já tratou ambas as seções como sendo uma 

seção única, porém as hipóteses filogenéticas apresentadas nesse estudo (Figuras 

2-5) e por estudos prévios (MÜLLER et al., 2004) não suportam essa postura. Do 

ponto de vista filogenético, o hábito reofítico surgiu pelo menos duas vezes na 

história evolutiva de Utricularia, uma vez para a linha da seção Avesicarioides

(representada nesse estudo por U. rigida) e outra para a seção Avesicaria (U. 

neottioides; Figura 7).  Assim, é possível verificar dois processos homoplásticos de 

paralelismo, ambos tendo como condição ancestral a forma terrestre (Figura 7).  

A forma epífita, por sua vez, evoluiu pelo menos duas vezes a partir de 

espécies terrestres nas seções Iperua e Orchidioides. De acordo com resultados da 

filogenia amostrada, a seção Orchidioides deve ser inserida na seção Iperua, já que 

ambos formam um clado monofilético (Figuras 2-3). 

De acordo com os resultados apresentados neste trabalho, a forma de vida 

aquática, apesar de bastante comum para o gênero (é o segundo hábito mais 

frequente ao gênero, perdendo apenas para o terrestre; GUISANDE et al., 2007), 

para a maioria das espécies aquáticas é uma condição homóloga (Figura 7). Da 

mesma forma como ocorrido para os hábitos terrestre e epífito, a forma aquática é 

derivada da forma terrestre. Esse cenário corrobora a hipótese de colonização (em 
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mais de uma vez) a esse ambiente, o que deve ter sido facilitado dada a plasticidade 

fenotípica de Utricularia e pelo fato de as armadilhas funcionarem com água 

(JUNIPER; ROBINS; JOEL, 1989; TAYLOR, 1989). 

Biogeografia de Utricularia

As seções de Utricularia tendem a se agrupar geograficamente (Figura 7). 

Atualmente ainda não se sabe exatamente a origem geográfica do gênero. Estudos 

anteriores discutem a respeito de uma possível origem Neotropical, com posterior 

dispersão para a região Afrotropical e Australásia, e posteriormente para os demais 

dos continentes (TAYLOR, 1989; JOBSON et al., 2003; MULLER; BORSCH, 2005).  

As análises apresentadas nesta pesquisa (Figuras 2-5) indicam que os 

ancestrais de Utricularia provieram da América do Sul, com posterior dispersão e/ou 

vicariância de ancestral similar ao subgênero Polypompholyx para a Austrália 

(Figura 7). Apesar de a hipótese vicariante ser bastante plausível, ocorrências 

históricas de dispersão são muito verossímeis, principalmente quando consideradas 

as sementes diminutas de Utricularia, Genlisea e Pinguicula, classificadas como 

“dust seeds” (MENEZES et al., aceito). 

Provavelmente a colonização através de migração para a América Central foi 

posterior e aconteceu diversas vezes, cerca de nove vezes, como revela o a 

hipótese filogenética, com posterior colonização para a América do Norte, Europa e 

Ásia, corroborando com dados de Jobson et al. (2003). A colonização da América do 

Sul para a América Central e do Norte deve ter sido facilitada com a posterior 

formação do Istmo do Panamá, que deve ter ocorrido entre 2-6 m.a.a. ou mesmo 

antes (CODY et al., 2010). 
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Figura 7. Filograma de análise bayesiana para o gene matK (cpDNA) de Utricularia L. 
com as otimizações para as formas de vida e distribuição geográfica. (NAM: América 
do Norte; CAM: América Central; SAM: América do Sul; EUA: Europa, norte da África; 
NAS: norte da Ásia; AFR: África; TAS: Ásia tropical; MAL: Malásia; ANZ: Austrália, Nov 
Zelândia e Nova Caledônia.) 
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