
 
 

   
 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Diadema 

 

 

 

 

JULIANA NEVES JAIMES 

 

 

 

  

Análise da variabilidade morfológica de Rudgea coronata (Vell.) 

Müll. Arg. (Palicoureeae, Rubiaceae) 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

DIADEMA 

2021 



 
 

   
 

JULIANA NEVES JAIMES 

 

 

 

 

 

Análise da variabilidade morfológica de Rudgea coronata (Vell.) 

Müll. Arg. (Palicoureeae, Rubiaceae) 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como exigência parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Ciências Biológicas, ao 

Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas da Universidade Federal de São 

Paulo – Campus Diadema.  

Orientadora: Prof. Dra. Carla Poleselli Bruniera  

 

 

 

 

 

DIADEMA 

2021 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dados Internacionais da Catalogação na Publicação (CIP) 

Jaimes, Juliana Neves 
Análise da variabilidade morfológica de Rudgea coronata (Vell.) 

Müll. Arg. (Palicoureeae, Rubiaceae) / Juliana Neves Jaimes. – – 

Diadema, 2021. 
54 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 

Biológicas) - Universidade Federal de São Paulo - Campus 

Diadema, 2021. 

Orientadora: Dra. Carla Poleselli Bruniera 

1. Análise multivariada. 2. Complexo de espécie. 3. Morfometria 
linear. 4. Taxonomia integrativa. 5. Variação fenotípica. I. Título. 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, 
Campus Diadema da Universidade Federal de São Paulo, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).  



 
 

   
 

JULIANA NEVES JAIMES  

  

Análise da variabilidade morfológica de Rudgea coronata (Vell.) 

Müll. Arg. (Palicoureeae, Rubiaceae)  

  

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como exigência parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Ciências Biológicas, ao 

Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas da Universidade Federal de São 

Paulo – Campus Diadema.   

Data de aprovação: 4 de agosto de 2021  

 

 

BANCA EXAMINADORA  

  

 

_________________________________________________  

Prof.ª Dra. Carla Poleselli Bruniera  

Universidade Federal de São Paulo  

 

 

 

_________________________________________________  

Prof. Dr. Thomas Puttker  

Universidade Federal de São Paulo  

 

 

 

_________________________________________________  

Me. Filipe Torres Leite  

Universidade Estadual de Campinas  



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, por todo apoio de sempre 

e a todos que acompanharam de perto 

esse período e me ajudaram de alguma 

forma. 



 
 

   
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, gostaria de agradecer em especial a minha mãe, por tudo que fez para 

que eu pudesse chegar até aqui. Obrigada pelos incentivos e por ser meu maior exemplo, sua 

força me impressiona cada dia mais. Sem você nada disso seria possível. Juntamente, agradeço 

as minhas irmãs, Mariana e Geovana, pelos conselhos e por todo apoio, e também a minha 

sobrinha e afilhada, Maria Flor, por todo amor e alegria. Amo vocês! 

A Profa. Dra. Carla Poleselli Bruniera, pela orientação nesses últimos anos e por todos 

projetos feitos até aqui. Muito obrigada por todas discussões, críticas e correções no 

desenvolvimento desse trabalho. 

Aos meus amigos de turma: Bruna, Bárbara, Isabella, Jullio, Caroline, Thays, Anna, 

Fábio, Amanda, Guilherme e Bianca, que estiveram ao meu lado durante toda trajetória na 

faculdade, muito obrigada pela amizade de vocês. 

Aos meus colegas e amigos do Lab 23, por acompanharem de perto este projeto, me 

ajudarem quando precisasse e pela amizade, Letícia Dutra, Alice Gouveia, João Schiavon, 

Isabella Capitanio e Samantha. Agradeço também a Nathalya Medeiros por todas dicas no 

decorrer do trabalho. 

As minhas melhores amigas, Amanda, Roberta, Thais e Mirella por toda força que me 

deram nos mais variados momentos. Obrigada por entenderem meu sumiço por causa da 

faculdade e por todo apoio. 

A Universidade Federal de São Paulo e a todos professores durante a graduação que 

contribuíram imensamente para minha formação. 

Aos herbários SP, SPF, SPFR e HUFABC por permitirem as visitas e os empréstimos 

de materiais para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The more I handled things and learned their 

names and uses, the more joyous and 

confident grew my sense of kinship with the 

rest of the world.”  

Helen Keller 



 
 

   
 

RESUMO 

 

Rudgea coronata (Rubiaceae) é considerada uma espécie polimórfica constituída por quatro 

subespécies distribuídas amplamente pela Mata Atlântica ao longo do Leste do Brasil. 

Recentemente, análises filogenéticas constataram que a espécie não forma um grupo 

monofilético segundo dados moleculares. Ademais, foram observadas diferenças morfológicas 

consideráveis entre as subespécies. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi verificar se há 

separação das quatro subespécies de R. coronata através de análises morfométricas de medidas 

contínuas dos aspectos vegetativos e reprodutivos das plantas, avaliando a possibilidade de 

restabelecer ao status de espécie seguindo a abordagem da taxonomia integrativa. 

Adicionalmente, uma espécie filogeneticamente próxima de R. coronata foi incluída na análise. 

Foram coletadas as seguintes medidas lineares das plantas: comprimento, largura e número de 

nervuras secundárias das folhas; razão foliar; comprimento do pecíolo; comprimento do 

pedúnculo; número de ramificação e comprimento dos ramos secundários da inflorescência; 

comprimento do cálice e corola; e comprimento e largura dos frutos. No entanto, as medidas 

das flores e frutos foram retiradas das análises subsequentes. Os resultados obtidos na análise 

de componentes principais (PCA) e análise de agrupamento (UPGMA) indicaram a separação 

natural de R. c. subsp. leiocarpoides, e da espécie R. recurva de R. c. subsp. ochroleuca. Na 

análise multivariada de variância (MANOVA), seguida pela análise discriminante múltipla 

(MDA) foi evidenciada a separação das duas subespécies: R. c. subsp. leiocarpoides e R. c. 

subsp. ochroleuca. A subespécie leiocarpoides apresenta maior razão foliar e largura da folha 

menor que os demais táxons, enquanto que a subespécie ochroleuca possui menor número de 

ramificações da inflorescência e comprimento dos ramos secundários reduzidos em relação a 

R. recurva. Já as subespécies coronata e saint-hilairei apresentaram grande sobreposição nas 

características morfológicas avaliadas. Além disso, R. recurva não foi reconhecida como grupo 

distinto. Ressalta-se que as subespécies podem ocorrer em simpatria, o que se encontra em 

desacordo com o conceito de subespécie. Este trabalho poderá contribuir para futuras decisões 

taxonômicas em relação ao status das subespécies de R. coronata, no entanto indica-se o 

aumento da amostragem dos materiais, além da inclusão de mais características morfológicas 

para melhor compreensão da variação morfológica entre os táxons analisados.  

Palavras-chave: Análise multivariada. Complexo de espécie. Morfometria linear. Taxonomia 

integrativa. Variação fenotípica. 



 
 

   
 

ABSTRACT 

 

Rudgea coronata (Rubiaceae) is considered a polymorphic species with the recognition of four 

subspecies widely distributed in the Atlantic Forest of Eastern Brazil. Recently, phylogenetic 

analysis showed that the species does not form a monophyletic group according to molecular 

data. Moreover, considerable morphological differences were observed between the subspecies. 

In this way, the objective of this work was to verify if there is a separation of the four subspecies 

of R. coronata through morphometric analysis of continuous data of the vegetative and 

reproductive aspects of the plants, evaluating the possibility of re-establish the species status 

following the integrative taxonomy approach. Additionally, a species which is phylogenetically 

related to R. coronata was included in the analysis. The following linear measurements of the 

plants were collected: length, width and number of secondary veins of the leaves; leaf ratio; 

petiole length; peduncle length; number of branches and length of the secondary branches of 

the inflorescences; calyx and corolla length; and length and width of the fruits. However, 

measurements of flowers and fruits were removed from subsequent analysis. The results 

obtained in the principal component analysis (PCA) and cluster analysis (UPGMA) indicated 

the natural separation of R. c. subsp. leiocarpoides, and the species R. recurva of R. c. subsp. 

ochroleuca. In the multivariate analysis of variance (MANOVA), followed by the multiple 

discriminant analysis (MDA), the separation of the two subspecies was evidenced: R. c. subsp. 

leiocarpoides and R. c. subsp. ochroleuca. The subspecies leiocarpoides has a higher leaf ratio 

and smaller width of leaf than the others taxa, while the subspecies ochroleuca has a smaller 

number of inflorescence branches and reduced length of secondary branches compared to R. 

recurva. The subspecies coronata and saint-hilairei showed a large overlap in the 

morphological characteristics evaluated. Furthermore, R. recurva was not recognized as a 

distinct group. It is emphasized that subspecies can occur in sympatry, being inconsistent with 

the concept of subspecies. This work will contribute to future taxonomic decisions regarding 

the status of subspecies of R. coronata, however it is indicated to increase the sampling of 

materials, in addition to the inclusion of more morphological characteristics for a better 

understanding of the morphological variation between the analyzed taxa. 

Keywords: Integrative taxonomy. Linear morphometry. Multivariate analysis. Phenotypic 

variation. Species complex. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A taxonomia é a ciência que tem como papel a descoberta, descrição, nomeação e 

identificação de espécies e outros táxons (PIRES & MARINONI, 2010), tendo surgido em vista 

da necessidade de organizar a diversidade de seres da natureza (CEOLA & STEIN, 2018). Além 

de prover o estoque da biodiversidade, também é responsável por estabelecer a base da árvore 

da vida, fornecer dados para diversos outros estudos e tornar disponível as informações para a 

sociedade (WILSON, 2004). A taxonomia vegetal em sua forma moderna originou-se a partir 

das obras de Linnaeus, o qual forneceu um método conciso para a classificação das plantas e 

estabeleceu o sistema de nomenclatura binomial, apesar de seu sistema ser artificial, foi a maior 

descoberta do século XVIII no âmbito do desenvolvimento da botânica e da sistemática 

(KURCHENKO, 2007). 

Ao longo do século XIX, o sistema artificial, foi sendo gradualmente subtituído por 

sistemas naturais, classificando a partir da similaridade geral dos organismos por meio de todas 

informações relevantes disponíveis (BEAMAN, 1986). Somente na segunda metade do século 

XX, com o advento da teoria evolutiva e o desenvolvimento do método filogenético por Hennig 

(1966), o relacionamento evolutivo se tornou a base da classificação biológica e, agora espécies 

e outros táxons são consideradas hipóteses definidas por critérios claros e testadas por dados 

(GODFRAY et al., 2007). A incorporação de avanços tecnológicos, como: sequenciamento de 

DNA, sistemas de informação geográfica, digitalizações de espécimes e material-tipo, entre 

outras múltiplas funções da internet possibilitaram a taxonomia se consolidar como uma ciência 

moderna (PADIAL et al., 2010). Através do uso de ferramentas moleculares e de computadores 

que processam grandes quantidades de dados, os métodos se tornaram mais precisos e capazes 

de reconhecer mudanças evolutivas em pequena ou grande escala (PINHEIRO; DANTAS-

QUEIROZ; PALMA-SILVA, 2018). 

O delineamento preciso de espécies é uma das tarefas fundamentais da taxonomia 

vegetal, visto que há uma crescente necessidade por informações taxonômicas confiáveis para 

permitir conservar, gerenciar e compreender a biodiversidade natural (WHEELER; RAVEN; 

WILSON, 2004). Com os avanços na área da biologia, constantemente há novas informações e 

os taxonomistas enfrentam o desafio de integrar e fornecer uma síntese de todos os dados 

disponíveis (SINGH, 2010). Contudo, atualmente, um grande problema encontra-se a respeito 

de como chegar a um consenso científico de espécie, e assim, melhorar sua delimitação de 
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forma consistente, objetiva e biologicamente significativa (MCDADE, 1995; PADIAL et al., 

2009; ZACHOS, 2018). 

Os diversos conceitos de espécies seguem sendo amplamente discutidos (MAYDEN, 

1997; DE QUEIROZ, 1998,  2005a,  2007; WHEELER & MEIER, 2000; ZACHOS, 2018), 

uma vez que a depender do conceito estabelecido, podem implicar em conclusões equivocadas 

na delimitação e no número de espécies reconhecidas (DE QUEIROZ, 2007). Entretanto, 

segundo De Queiroz (1998, 2005a, 2007) com o desenvolvimento da biologia evolutiva as 

espécies passaram a ser identificadas implícita ou explicitamente como segmentos de linhagens 

de metapopulação evoluindo separadamente (SIMPSON, 1951; WILEY, 1978; DE QUEIROZ, 

1998), diferindo apenas na propriedade necessária para determinar seu reconhecimento. Desta 

forma, foi proposto o conceito unificado de espécie, onde sugere a separação do conceito e as 

propriedades utilizadas para sua delimitação (DE QUEIROZ, 2005a,  2007). 

Em relação ao uso de categorias infraespecíficas e sua respectiva utilidade, tem sido um 

assunto extensivamente revisado nas últimas décadas (KAPADIA, 1963; MCDADE, 1995; 

PHILLIMORE & OWENS, 2006; BRABY; EASTWOOD; MURRAY, 2012). O conceito de 

subespécie foi originado como forma de documentar a variação geográfica ou unidades de 

variação dentro das espécies com base em diferenças morfológicas (MAYR, 1943, 1970; 

WILSON & BROWN, 1953; MCDADE, 1995), compreendendo as populações 

geograficamente separadas, geneticamente distintas e pertencentes a mesma espécie, portanto, 

capazes de cruzar livremente nas zonas de contato (MAYR, 1943). Assim, muitas populações 

anteriormente consideradas espécies foram readequadas como subespécies em uma única 

espécie polimórfica (WILSON & BROWN, 1953). Contudo, o estabelecimento de subespécie 

é prejudicado por inconsistências, como a falta de critérios objetivos ou de propriedades para 

determinar seus limites, sendo caracterizadas muitas vezes de forma arbitrária (WILSON & 

BROWN, 1953; BRABY; EASTWOOD; MURRAY, 2012).  

A existência de conceitos alternativos de espécie não é totalmente inesperada, pois estão 

de acordo com o interesse de estudo de diferentes subgrupos de biólogos, além de estarem 

relacionadas a diversidades de eventos que ocorrem durante o processo de especiação das 

linhagens (DE QUEIROZ, 1998). De Salle et al. (2005) representou o delineamento de táxons 

através de um círculo taxonômico, o qual compreende rotas experimentais que podem ser 

tomadas para obter a corroboração de hipóteses taxonômicas, deste modo para se delinear um 

novo táxon é necessário escapar da circularidade. Neste sentido, a implicação de espécies como 

linhagens permite a quebra da circularidade operacional, pois possibilita o uso de qualquer tipo 
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de evidência para propor hipóteses de espécies iniciais (PADIAL et al., 2009). As propriedades 

que compõem os diferentes conceitos, como: distinção fenotípica, monofilia, isolamento 

reprodutivo, entre outros, permanecem ferramentas importantes na delimitação, servindo como 

critérios operacionais para avaliar a separação de linhagens (DE QUEIROZ, 1998,  2005b,  

2007). Caso seja observada a concordância entre diferentes linhas de evidência, a ideia de que 

representam unidades evolutivas distintas pode ser sustentada, uma vez que é altamente 

improvável que um padrão coerente de concordância de caracteres surja por acaso (PADIAL et 

al., 2010). 

Dessa maneira, em vista da problemática em relação a delimitação de espécie, torna-se 

necessário que a taxonomia seja mais integrativa e multidisciplinar, permitindo o estudo da 

complexidade da diversidade da vida a partir de perspectivas múltiplas e complementares 

(DAYRAT, 2005; PADIAL et al., 2010). A utilização de múltiplas linhas de evidência tem 

revelado ser a abordagem mais adequada e teoricamente fundamentada para o delineamento de 

hipóteses de espécies mais robustas (DE QUEIROZ, 2007; PANTE; SCHOELINCK; 

PUILLANDRE, 2015), sendo também especialmente eficiente para desvendar complexos de 

espécie (PINHEIRO; DANTAS-QUEIROZ; PALMA-SILVA, 2018; ELY et al., 2018). Assim, 

os dados fenotípicos continuam sendo uma valiosa fonte de evidência, visto que são 

prontamente detectáveis. A variação morfológica entre as espécies pode ser identificada por 

meio de dados morfométricos, obtendo informação acerca do tamanho e forma geral dos 

organismos e estabelecendo graficamente suas relações de similaridades (DUNCAN & BAUM, 

1981; REYMENT et al., 1984). Um dos métodos amplamente utilizados é a partir de medições 

lineares (PIMENTEL, 1979; NEFF & MARCUS, 1980).  

A análise multivariada tem sido comumente empregada na área da sistemática e outras 

áreas da biologia, com a disponibilidade de pacotes estatísticos a aplicação das técnicas 

multivariadas cresceram exponencialmente, permitindo o estudo de problemas relacionados a 

covariação de caracteres dentro e entre as populações (NEFF & MARCUS, 1980), sendo 

também particularmente útil para designar limites entre táxons, averiguar suas diferenças e 

descobrir as características mais importantes para sua identificação (MARHOLD, 2011). 

Dentre as análises mais utilizadas na morfometria multivariada está a análise de agrupamentos, 

análise de componentes principais e análise de função discriminante, as quais procuram padrões 

de relações fenéticas e identificam variações em caracteres quantitativos (HENDERSON, 

2006). A partir de análises morfométricas, Sosa et al. (2012) distinguiram espécies que 

anteriormente se encontravam sinonimizadas, restabelecendo o status de espécie. Pinheiro & 
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Barros (2007) identificaram as características que mais contribuem para o reconhecimento de 

duas espécies do gênero Epidendrum L. (Orchidaceae). Em outro estudo, foi evidenciada a 

distinção morfológica entre variedades de Hymenaea courbaril L. (Fabaceae) e, juntamente 

com dados ecológicos e geográficos, propuseram ajustes nomenclaturais (SOUZA; FUNCH; 

DE QUEIROZ, 2014). 

Um grupo recentemente analisado por meio de dados moleculares, foi o gênero Rudgea 

Salisb. (Rubiaceae), cuja filogenia foi inferida pelo trabalho de Bruniera (2015). O gênero se 

encontra inserido na subfamília Rubioideae, tribo Palicoureeae (ROBBRECHT & MANEN, 

2006; BARRABÉ et al., 2012; RAZAFIMANDIMBISON et al., 2014; BRUNIERA, 2015). É 

exclusivamente neotropical, possuindo cerca de 140 espécies (POWO, 2019), distribuídas 

desde o México à Argentina, com dois principais centros de diversidade: no Oeste da América 

do Sul (Colômbia, Peru e Equador) e no Sudeste do Brasil (Espírito Santo e Rio de Janeiro) 

(ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). As plantas são lenhosas, apresentam crescimento lento e 

possuem populações mais esparsas comparada a outros gêneros de Rubiaceae. Com a 

fragmentação da Serra do Mar, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, as 

coletas estão se tornando cada vez mais esparsas por não resistirem aos distúrbios provocados 

pela ação humana (ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). De acordo com as análises filogenéticas 

do gênero foi notado que algumas espécies polimórficas emergiram como grupos não-

monofiléticos, sendo uma delas a espécie Rudgea coronata (Vell.) Müll. Arg. (FIG. 1 – 

BRUNIERA, 2015), alvo do presente estudo.  

 

Figura 1. Clado coronata (parte do clado denominado Rudgea sensu stricto) da análise bayesiana baseada em 

rps16, trnL-F e ITS. Nesta análise três das quatro subespécies de Rudgea coronata foram amostradas. O suporte 

dos ramos são probabilidades posteriores. Retirado de Bruniera (2015). 

 

A espécie R. coronata é amplamente distribuída na Mata Atlântica ao longo do Leste 

do Brasil, abrangendo a Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e 

Paraná. Apresenta estípulas com apêndices dorsalmente não carenadas, inflorescências de 

formatos variados, flores com cálice expandido, lobos irregulares a truncado, corola tubular e 
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frutos maduros brancos (FIG. 2 – ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). É considerada uma 

espécie polimórfica constituída por quatro subespécies reconhecidas por Zappi (2003): R. c. 

subsp. coronata, R. c. subsp. leiocarpoides (Müll. Arg.) Zappi, R. c. subsp. ochroleuca (Müll. 

Arg.) Zappi e R. c. subsp. saint-hilairei (Standl.) Zappi. Além da constatação do não-

monofiletismo, também foram observadas diferenças consideráveis entre as subespécies, como: 

as folhas da subespécie leiocarpoides são estreitamente elípticas a lanceoladas, enquanto nas 

demais subespécies são elípticas, largamente elípticas, ovais ou largamente ovais; além disso 

sua inflorescência possui um formato piramidal, como na subespécie típica, e difere das outras 

duas subespécies que possuem um formato corimbiforme. O padrão dos ramos secundários das 

inflorescências também difere consideravelmente entre as subespécies, sendo bem 

desenvolvidos em R. c. subsp. coronata, curtos em R. c. subsp. leiocarpoides, muito curtos em 

R. c. subsp. saint-hilairei e, ausentes ou indistinguíveis em R. c. subsp. ochroleuca (ZAPPI, 

2003; BRUNIERA, 2015). 

A subespécie típica (FIG. 3A) ocorre no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná, em floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila e restinga (FLORA DO 

BRASIL, 2020). Apresenta folhas elípticas a ovais, com base atenuada a arredondada, 

inflorescência ramificada e expandida, com ramificações secundárias visíveis (ZAPPI, 2003; 

BRUNIERA, 2015). Vellozo descreveu em 1829 a espécie Psychotria coronata na obra Florae 

fluminensis. Em 1876, Muller Argoviensis a transferiu para o gênero Rudgea. Zappi (2003) 

sinonimizou vários nomes em R. coronata, como R. lundiana Müll. Arg., R. neuwiedii Müll. 

Arg., R. heurckii Müll. Arg., R. lasiostylis Müll. Arg. e R. tinguana Müll. Arg., todas descritas 

por Muller Argoviensis (1876, 1881). Além disso, Bruniera (2015) indicou a necessidade de 

sinonimizar mais um nome (R. conocarpa Müll. Arg.) em R. coronata. Com o reconhecimento 

das subespécies por Zappi (2003), todas as sinonímias citadas acima estão subordinadas à 

subespécie típica, R. c. subsp. coronata. 

Rudgea coronata subsp. leiocarpoides (FIG. 2D; FIG. 3D) é encontrada apenas no 

estado do Rio de Janeiro, abrangendo principalmente a região da Serra do Órgãos. Ocupa a 

floresta ciliar ou de galeria e floresta ombrófila (FLORA DO BRASIL, 2020). Diferencia-se 

das outras subespécies pelas folhas estreitamente lanceoladas, inflorescência pedunculada e 

ramificada, com ramos secundários não tão bem desenvolvidos como na subespécie típica 

(ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). A subespécie R. c. subsp. leiocarpoides é baseada na 

espécie R. leiocarpoides, que foi descrita por Muller Argoviensis (1876). Zappi (2003), além 

de passar R. leiocarpoides para o status de subespécie de R. coronata, também sinonimizou R. 
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eugenioides descrita por Standley (1930) nessa subespécie. No entanto, Bruniera (2015) sugere 

que este nome seja revalidado visto que o material tipo do nome R. eugenioides revela que se 

trata de uma espécie diferente.  

Rudgea coronata subsp. ochroleuca (FIG. 2A-C; FIG. 3B) ocorre na Bahia, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, em floresta ciliar ou de galeria, floresta 

estacional semidecidual e floresta ombrófila (BRUNIERA, 2015; FLORA DO BRASIL, 2020). 

Possui inflorescência congesta, pedunculada, com ramos secundários indistinguíveis ou 

ausentes (ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). A subespécie R. c. subsp. ochroleuca é baseada 

em R. ochroleuca, descrita por Muller Argoviensis (1876). Além do estabelecimento da 

subespécie ochroleuca, Zappi (2003) também sinonimizou R. riedeliana Müll. Arg. nessa 

subespécie. 

Rudgea coronata subsp. saint-hilairei (FIG. 2E-F; FIG. 3C) ocorre na Bahia, Espírito 

Santo e Rio de Janeiro, em floresta ombrófila (FLORA DO BRASIL, 2020), ocupando 

especialmente a chamada mata de tabuleiro (ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). Caracteriza-se 

por folhas com base arredondada a cordada, inflorescência congesta, pouco pedunculada e 

flores com corola alongada (ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). A subespécie R. c. subsp. saint-

hilairei é baseada em R. saint-hilairei que foi descrita por Standley (1936), sendo então 

reconhecida como subespécie por Zappi (2003). 
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Figura 2. Fotos de Rudgea coronata. A-C. Rudgea coronata subsp. ochroleuca. A. Estípula B. Inflorescência. C. 

Frutos. D. Rudgea coronata subsp. leiocarpoides. E-F. Rudgea coronata subsp. saint-hilairei. Fotos por Milton 

Groppo (A-C, E, F) e Carla P. Bruniera (D). Retirado de Bruniera (2015). 

A B 
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D 
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Figura 3. Exsicatas das subespécies de Rudgea coronata. A. Rudgea coronata subsp. coronata. B. Rudgea 

coronata subsp. ochroleuca. C. Rudgea coronata subsp. saint-hilairei. D. Rudgea coronata subsp. leiocarpoides. 

Fonte: Reflora – Herbário Virtual (2021). 

 

A 
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1.1. Objetivos 

 

Desta forma, este estudo teve como objetivo verificar se há separação das quatro 

subespécies de Rudgea coronata por meio de análises morfométricas com base em medidas 

contínuas de características vegetativas e reprodutivas das plantas, avaliando a possibilidade de 

restabelecê-las ao status de espécie, seguindo a abordagem da taxonomia integrativa. Além 

disso, outros objetivos também foram pontuados: (1) identificar as características diagnósticas 

para cada táxon; (2) atualizar a distribuição geográfica desses táxons; (3) contribuir para o 

conhecimento do gênero Rudgea e da família Rubiaceae no Brasil, visto que se trata de uma 

espécie com ampla distribuição geográfica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1.  Pedidos de empréstimos e identificação dos materiais 

 

Diversos exemplares de Rudgea coronata foram selecionados do herbário da 

Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto (SPFR) pela orientadora e remetidos como 

empréstimos para o herbário da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema 

(HUFSP). Materiais provenientes do HUFSP e do herbário da Universidade Federal do ABC 

(HUFABC) também foram analisados. Foram realizadas visitas ao herbário do Instituto de 

Botânica (SP) e ao herbário da Universidade de São Paulo, campus São Paulo (SPF) para análise 

de outros exemplares. Pedidos de empréstimos e doações de amostras selecionadas foram 

solicitadas. Visitas ao herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) também estavam 

previstas para aumentar a amostragem, entretanto não foi possível devido a pandemia. Desta 

forma, no total 59 indivíduos de R. coronata foram analisados, sendo: 30 indivíduos de R. c. 

subsp. coronata; 12 indivíduos de R. c. subsp. saint-hilairei; 12 indivíduos de R. c. subsp. 

ochroleuca, e 5 indivíduos de R. c. subsp. leiocarpoides (APÊNDICE A). 

Adicionalmente, a espécie Rudgea recurva Müll. Arg. foi incluída na análise visto que 

é uma espécie próxima filogeneticamente de R. coronata. A espécie é caracterizada pela 

presença de estípulas com apêndices dorsalmente não carenadas, folhas estreitamente 

lanceoladas a elípticas, domácias presentes, inflorescência piramidal e frutos maduros brancos 

(FIG. 4) (ZAPPI, 2003). Diferencia-se de R. coronata por apresentar folhas com ápice atenuado, 

flores com cálice lobado e frutos globosos (ZAPPI, 2003; BRUNIERA, 2015). Exemplares do 
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herbário SPFR foram selecionados. No total 22 indivíduos de R. recurva foram analisados 

(APÊNDICE A). 

A identificação preliminar dos materiais foi realizada com base no trabalho da Zappi 

(2003), Bruniera (2015) e na lista de espécies da Flora do Brasil (BFG, 2015; FLORA DO 

BRASIL, 2020). Bibliografias clássicas também foram consultadas para análise da descrição 

original dos nomes subordinados às subespécies (disponíveis em 

http://www.biodiversitylibrary.org ou http://www.botanicus.org) e fotos dos materiais-tipo 

foram acessados pelo JSTOR (https://plants.jstor.org/). Os nomes dos autores foram 

consultados pelos sites: www.tropicos.org e www.ipni.org. 

Figura 4. Rudgea recurva. A. Ramos com frutos. B. Estípula. C-D. Ramos com frutos. Fotos por Carla P. Bruniera. 

Retirado de Bruniera (2015).  

 

2.2. Medidas morfológicas 

 

Com base nas descrições e na observação dos materiais, foram selecionadas as seguintes 

características a serem extraídas referentes à forma e tamanho das estruturas vegetativas e 

reprodutivas das plantas: (1) comprimento da folha; (2) largura da folha; (3) razão 

comprimento/largura foliar; (4) número de nervuras secundárias; (5) comprimento do pecíolo; 

(6) comprimento do pedúnculo da inflorescência; (7) número de ramificações da inflorescência; 

(8) comprimento dos ramos secundários; (9) comprimento do cálice; (10) comprimento da 

corola; (11) comprimento do fruto; e (12) largura do fruto. As medidas coletadas foram 

realizadas a olho nu com uma única régua milimetrada e, quando necessário, foi utilizado lupa 

A B 

C D 
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estereomicroscópica. Os dados foram organizados em uma planilha do Excel (versão 

16.0.13801.20288 - 2016). 

Cada exsicata foi considerada como um indivíduo, sendo o valor médio de cada 

indivíduo calculado a partir da contagem das amostras. As flores foram retiradas das exsicatas 

e submetidas a um processo de reidratação para realizar as medidas e os frutos foram medidos 

apenas se encontrassem no estágio maduro de acordo com a ficha de identificação de cada 

material. Entretanto, devido a pouca amostragem das flores e dos frutos presente nos materiais, 

foi necessário retira-las das análises subsequentes. 

 

2.3.  Análise morfométrica 

 

A variação morfológica de Rudgea coronata foi analisada através de: (1) testes de 

multinormalidade das medidas morfométricas; (2) análise de componentes principais (PCA); 

(3) análise de agrupamento pelo método de UPGMA (Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic); e (4) análise multivariada de variância (MANOVA), seguida por uma análise 

discriminante múltipla (MDA). Todas análises foram realizadas na plataforma R (versão 4.0.4. 

R CORE TEAM, 2021), por meio do programa RStudio (versão 1.4.1103).  

Primeiramente, as informações dos dados completos sobre a média, desvio padrão, 

mediana, valores mínimos e máximos, e número amostral dos valores originais obtidos de cada 

amostra foram tabeladas por meio do pacote psych (REVELLE, 2020). As variáveis das flores 

e frutos foram retiradas das análises, devido a pouca amostragem nos materiais. Outras 

variáveis apresentaram dados ausentes, desta forma, inicialmente foi necessário calcular a 

porcentagem de missing data presente na planilha de dados e, em seguida, imputar os dados 

faltantes por meio do pacote missForest (Versão 1.4. STEKHOVEN & BUHLMANN, 2012; 

STEKHOVEN, 2013), e da mesma forma que para os dados originais, também foram tabeladas 

as informações sobre a média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos, e número 

amostral dos dados imputados, sendo então, comparadas com os dados originais, e utilizadas 

nas análises estatísticas. 

A multinormalidade dos dados foi testada em cada táxon por meio do teste de Mardia 

através do pacote MVN (Versão 5.8. KORKMAZ; GOKSULUK; ZARARSIZ, 2014), e a 

homogeneidade dos dados foi visualizada graficamente (APÊNDICE B), onde os pressupostos 

foram avaliados. Em seguida, foi realizada a análise de componentes principais (PCA) a partir 

das características morfológicas, com retenção dos componentes que explicam a maior variação 
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da amostra (autovalores maiores do que 1 – GOTELLI & ELLISON, 2016). Este método 

permite reduzir as dimensões de um grupo de dados em uma combinação linear e independente 

(JENSEN, 2003), sem uma definição a priori de grupos naturais. Os gráficos foram gerados 

por meio dos pacotes GPArotation (BERNAARDS & JENNRICH, 2005) e ggplot2 

(WICKHAM, 2016).  

A análise de agrupamento pelo método de UPGMA foi realizada de forma a visualizar 

se os espécimes se agrupam nos táxons que foram designados. O fenograma foi construído com 

os dados escalonados utilizando a distância euclidiana por meio dos pacotes dendextend 

(GALILI, 2015) e colorspace (ZEILEIS et al., 2020). A contribuição do método de 

agrupamento foi avaliada através do coeficiente de correlação cofenética (ROHLF & SOKAL, 

1981), que estima o grau de concordância entre a matriz de dissimilaridades dos dados originais 

e a resultante do dendrograma (MCGARIGAL; CUSHMAN; STAFFORD, 2000). Valores 

próximo a 1 indicam melhor ajuste (PLOTZE, 2009; PROVETE; SILVA; SOUZA, 2011). 

Por fim, a análise multivariada de variância (MANOVA) foi utilizada para verificar se 

há diferença estatística entre os táxons, uma vez que as medidas vegetativas e reprodutivas 

podem apresentar forte colinearidade entre si. Em seguida, foi aplicada a análise discriminante 

múltipla (MDA), como alternativa a posteriori ao teste de MANOVA. Os testes e gráficos 

foram gerados através dos pacotes car (FOX & WEISBERG, 2019), candisc (FRIENDLY & 

FOX, 2021) e heplots (FOX; FRIENDLY; MONETTE, 2021). 

 

3. RESULTADOS 

 

A análise sobre os dados originais apresentou 2,62% de dados faltantes, sendo 

necessário a imputação de dados para uso nas análises estatísticas. As taxas de erro sobre os 

dados imputados em relação aos dados originais ficaram abaixo de 1% para todas as variáveis 

de interesse. As informações sobre a média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e 

máximos referente aos dados imputados para cada subespécie de R. coronata e para a espécie 

R. recurva foram tabeladas no APÊNDICE C e para os dados originais completos foram 

tabeladas abaixo (TABELAS 1 A 5). Os testes de multinormalidade indicaram que para todos 

os táxons, com exceção de R. c. subsp. leiocarpoides, os dados apresentam distribuição normal 

(p>0,05), porém pouco simétrica (APÊNDICE D). 
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Tabela 1 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

coronata. Variáveis estão em centímetros. 

Variável n Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 30 9,01 1,75 8,81 6,35 13,27 

Larg. da folha 30 3,85 0,75 3,87 2,20 5,50 

Razão foliar 30 2,40 0,44 2,36 1,50 3,38 

Nº de nervuras 

secundárias 
30 7,09 0,81 7,00 6,00 8,50 

Comp. do pecíolo 30 0,64 0,26 0,58 0,30 1,47 

Comp. do pedúnculo 29 1,37 0,66 1,30 0,50 3,50 

Nº de ramificação da 

inflorescência 
27 2,61 0,81 3,00 1,00 4,00 

Comp. dos ramos 

secundários 
27 0,49 0,28 0,40 0,15 1,20 

Comp. do cálice 8 0,30 0,11 0,26 0,20 0,50 

Comp. da corola 8 1,00 0,20 0,99 0,65 1,23 

Comp. do fruto 0 - - - - - 

Larg. do fruto 0 - - - - - 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

ochroleuca. Variáveis estão em centímetros. 

Variável n  Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 10  8,54 2,12 8,32 6,27 12,15 

Larg. da folha 10  4,12 1,61 3,70 2,53 7,50 

Razão foliar 10  2,17 0,30 2,11 1,61 2,55 

Nº de nervuras 

secundárias 
10  7,38 0,99 7,42 6,00 9,33 

Comp. do pecíolo 10  0,73 0,33 0,78 0,27 1,20 

Comp. do pedúnculo 10  1,61 0,95 1,58 0,40 3,00 

Nº de ramificação da 

inflorescência 
7  0,14 0,38 0,00 0,00 1,00 

Comp. dos ramos 

secundários 
7  0,01 0,02 0,00 0,00 0,05 

Comp. do cálice 1  0,30 - 0,30 0,30 0,30 

Comp. da corola 1  1,40 - 1,40 1,40 1,40 

Comp. do fruto 3  0,57 0,06 0,60 0,50 0,60 

Larg. do fruto 3  0,52 0,14 0,60 0,35 0,60 
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Tabela 3 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

saint-hilairei. Variáveis estão em centímetros. 

Variável n  Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 14  10,25 1,76 9,90 7,35 14,35 

Larg. da folha 14  4,10 1,14 3,82 2,87 7,27 

Razão foliar 14  2,63 0,51 2,53 1,72 3,46 

Nº de nervuras 

secundárias 
14  7,30 1,38 6,67 6,00 10,67 

Comp. do pecíolo 14  0,36 0,21 0,37 0,00 0,70 

Comp. do pedúnculo 14  0,29 0,12 0,30 0,20 0,50 

Nº de ramificação da 

inflorescência 
13  2,77 2,05 3,00 1,00 7,00 

Comp. dos ramos 

secundários 
13  0,13 0,08 0,15 0,00 0,25 

Comp. do cálice 0  - - - - - 

Comp. da corola 0  - - - - - 

Comp. do fruto 3  0,83 0,15 0,80 0,70 1,00 

Larg. do fruto 3  0,62 0,13 0,60 0,50 0,75 

 

Tabela 4 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

leiocarpoides. Variáveis estão em centímetros. 

Variável n  Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 5  8,80 1,77 9,53 6,40 10,45 

Larg. da folha 5  1,92 0,25 1,95 1,67 2,30 

Razão foliar 5  4,65 1,03 5,16 3,27 5,62 

Nº de nervuras 

secundárias 
5  6,70 1,04 6,50 5,50 8,00 

Comp. do pecíolo 5  0,69 0,27 0,70 0,30 1,05 

Comp. do pedúnculo 5  0,32 0,06 0,30 0,25 0,40 

Nº de ramificação da 

inflorescência 
5  1,40 1,34 2,00 0,00 3,00 

Comp. dos ramos 

secundários 
5  0,10 0,09 0,15 0,00 0,20 

Comp. do cálice 2  0,29 0,02 0,29 0,28 0,30 

Comp. da corola 2  0,73 0,04 0,73 0,70 0,75 

Comp. do fruto 0  - - - - - 

Larg. do fruto 0  - - - - - 
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Tabela 5 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea recurva. 

Variáveis estão em centímetros. 

Variável n  Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 22  10,67 1,54 10,90 7,03 12,80 

Larg. da folha 22  3,73 0,92 3,60 2,27 6,13 

Razão foliar 22  3,02 0,47 3,03 2,07 3,77 

Nº de nervuras 

secundárias 
22  6,55 0,77 6,50 5,33 8,00 

Comp. do pecíolo 22  0,78 0,16 0,77 0,50 1,10 

Comp. do pedúnculo 22  1,57 0,67 1,45 0,40 3,00 

Nº de ramificação da 

inflorescência 
21  3,57 0,68 4,00 2,00 5,00 

Comp. dos ramos 

secundários 
21  0,61 0,30 0,55 0,20 1,30 

Comp. do cálice 7  0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 

Comp. da corola 7  0,55 0,13 0,55 0,35 0,70 

Comp. do fruto 3  0,58 0,55 0,58 0,50 0,70 

Larg. do fruto 3  0,63 0,06 0,63 0,60 0,70 

 

A análise de componentes principais (PCA) indicou a separação natural de R. c. subsp. 

leiocarpoides e, da espécie R. recurva de R. c. subsp. ochroleuca, enquanto que R. c. subsp. 

coronata e R. c. subsp. saint-hilairei apresentaram sobreposição. Os três primeiros 

componentes explicaram 68,60% da variação morfológica total encontrada. O primeiro 

componente (PC1) foi responsável por 29,30% da variação, no qual as variáveis comprimento 

dos ramos secundários, comprimento das folhas, número de ramificações da inflorescência e 

comprimento do pecíolo foram as mais representativas (GRÁFICO 1; GRÁFICO 2; TABELA 

6). As variáveis razão foliar, largura da folha e número de nervuras secundárias foram as que 

mais contribuíram para o segundo componente (PC2) representando 22,70% da variação 

(GRÁFICO 1; TABELA 6). Já o terceiro componente (PC3) explicou 16,50% da variação 

encontrada, destacando o comprimento do pedúnculo (GRÁFICO 2; TABELA 6).  
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Gráfico 1. Análise de componentes principais (PCA – PC1xPC2) indicando a separação natural de três grupos: R. 

c. subsp. leiocarpoides, R. c. subsp. ochroleuca e R. recurva. Cada eixo (PC1 e PC2) tem sua proporção indicada 

entre parênteses.  

 

Gráfico 2. Análise de componentes principais (PCA – PC1xPC3). Cada eixo (PC1 e PC3) tem sua proporção 

indicada entre parênteses.  

 

Táxons 

Táxons 
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Tabela 6. Análise de Componentes Principais (PCA). Contribuição de cada variável para composição de PC1, 

PC2 e PC3. Em negrito as variáveis mais significativas. 

Variáveis PC1 PC2 PC3 

Comp. da folha 0,683 0,141 0,620 

Larg. da folha 0,414 0,833 0,284 

Razão foliar 0,000 -0,877 0,242 

Nº de nervuras secundárias -0,357 0,426 0,121 

Comp. do pecíolo 0,547 -0,101 -0,198 

Comp. do pedúnculo 0,518 0,165 -0,721 

Nº de ramificação da 

inflorescência 
0,627 -0,305 0,358 

Comp. dos ramos secundários 0,788 -0,150 -0,309 

Eigenvalues 2,347 1,818 1,320 

Proporção explicada 0,293 0,227 0,165 

Proporção acumulada 0,293 0,521 0,686 

 

Na análise de agrupamento pelo método de UPGMA observa-se apenas o agrupamento 

de R. c. subsp. leiocarpoides, enquanto que os demais táxons se misturaram, não formando 

grupos definidos. No entanto, nota-se também a ocorrência de R. recurva em ramos distantes 

da subespécie ochroleuca, corroborando com o resultado encontrado na PCA (FIG. 5). A 

correlação cofenética foi igual a 0,724 (APÊNDICE E). 

Figura 5. Análise de agrupamento pelo método de UPGMA utilizando a distância euclidiana. 
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A análise multivariada de variância (MANOVA) indicou que existe separação entre os 

grupos (F4,32 = 7,49, p<0,001). Na análise discriminante múltipla (MDA) foi possível observar 

que R. c. subsp. ochroleuca possui menor número de ramificações da inflorescência, 

comprimento dos ramos secundários reduzidos e maior número de nervuras secundárias em 

relação a R. recurva. Já a subespécie leiocarpoides apresenta maior razão foliar, em 

contrapartida, pedúnculo da inflorescência e largura da folha são menores nessa subespécie em 

comparação aos demais táxons. O eixo canônico 1 (Can1) contribuiu com 54,97% para a 

separação dos grupos, onde as variáveis mais significativas foram a razão foliar e largura das 

folhas, enquanto que o eixo canônico 2 (Can2) representou 25,84% da variação entre os grupos, 

no qual o comprimento dos ramos secundários foi o mais significativo (GRÁFICO 3; TABELA 

7). 

 

Gráfico 3. Análise discriminante múltipla (MDA). Elipse preenchida em azul representa o universo de dados. 

Círculo preenchido em vermelho representa a margem de erro. Vetores indicam o sentido e a contribuição da 

variável para separação dos grupos. Cada eixo (Can1 e Can2) tem sua proporção indicada entre parênteses.  
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Tabela 7. Análise Discriminante Múltipla (MDA). Contribuição de cada variável para composição de Can1 e 

Can2. Em negrito as variáveis mais significativas quanto à separação entre os táxons. 

Táxons Can1 Can2 

R. coronata subsp. coronata 0,945 -0,048 

R. coronata subsp. ochroleuca -0,585 -2,077 

R. coronata subsp. saint-hilairei -0,103 -0,371 

R. coronata subsp. leiocarpoides -5,586 0,830 

R. recurva 0,355 1,212 

Variáveis   

Comp. da folha 0,927 -0,122 

Larg. da folha -1,481 0,121 

Razão foliar -1,796 0,508 

Nº de nervuras secundárias 0,196 -0,200 

Comp. do pecíolo 0,142 0,036 

Comp. do pedúnculo -0,083 -0,089 

Nº de ramificação da inflorescência 0,473 0,442 

Comp. dos ramos secundários 0,442 0,536 

Estatística F 8,735 6,410 

gl 32 21 

Eigenvalue 2,498 1,174 

Proporção explicada 54,974 25,847 

Proporção acumulada 54,975 80,822 

Valor de p <0,001 <0,001 

 

Sobre as variáveis das flores e frutos, que não foram analisadas estatisticamente por 

conta da baixa quantidade de material, foi possível notar que R. c. subsp. coronata apresenta 

flores maiores em relação aos demais táxons, enquanto que as menores flores foram de R. 

recurva. Entretanto, a subespécie saint-hilairei não apresentou flores nos materiais analisados 

e a subespécie ochroleuca contou com a coleta de apenas uma única amostra. Já em relação aos 

frutos, verifica-se que R. c. subsp. saint-hilairei apresenta comprimento e largura do fruto 

maiores em comparação a R. recurva e R. c. subsp. ochroleuca. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O estudo da variação morfológica entre grupos naturais tem sido amplamente explorado 

através de análises morfométricas (e.g. OTIENO; BALKWILL; PATON, 2006; BENCA, et al. 

2014; EGAN, 2015), uma vez que tem possibilitado designar limites entre táxons, averiguar 

suas diferenças e descobrir quais características mais contribuem para sua identificação 

(MARHOLD, 2011). Neste trabalho, a partir das análises morfométricas dos aspectos 

vegetativos e reprodutivos das subespécies de Rudgea coronata e da espécie R. recurva, 

verifica-se que a PCA indicou a separação natural de três grupos: R. c. subsp. leiocarpoides, R. 

recurva e R. c. subsp. ochroleuca. No fenograma obteve-se apenas o agrupamento de R. c. 

subsp. leiocarpoides, entretanto também foi possível visualizar a separação de R. recurva de R. 

c. subsp ochroleuca, da mesma forma que na PCA. Já na análise discriminante apenas as 

subespécies leiocarpoides e ochroleuca foram reconhecidas como grupos distintos. A 

subespécie ochroleuca se diferencia por apresentar menor número de ramificações da 

inflorescência, comprimento dos ramos secundários reduzidos e maior número de nervuras 

secundárias em relação a R. recurva, enquanto que a subespécie leiocarpoides apresenta maior 

razão foliar e comprimento do pedúnculo da inflorescência e largura da folha menor que os 

demais táxons. Em todas análises realizadas R. c. subsp. coronata e R. c. subsp. saint-hilairei 

apresentaram grande sobreposição nas características morfológicas avaliadas. Contudo, com 

base nas medidas coletadas, verifica-se que a subespécie coronata apresenta comprimento das 

folhas, pecíolo, pedúnculo e ramos secundários da inflorescência maiores em relação a 

subespécie saint-hilairei. 

Apesar da coleta de dados ter sido realizada com base nas características diagnósticas 

utilizadas para a identificação dos materiais, observa-se que esses dados não evidenciaram nem 

mesmo a separação de R. recurva do ponto de vista morfométrico, o que sugere a necessidade 

de explorar outras características para melhor compreensão da variação morfológica entre os 

táxons analisados. As espécies R. recurva e R. coronata são muito similares, sendo comum 

apresentarem registros de herbário com a identificação trocada. Entretanto, R. recurva pode ser 

diferenciada pelas folhas com ápice atenuado, cálice lobado e frutos globosos (ZAPPI, 2003; 

BRUNIERA, 2015). Além disso, com a análise dos materiais também foi possível notar que as 

flores de R. recurva são mais reduzidas em relação as das subespécies de R. coronata. Um dos 

nomes (R. heurckii Müll. Arg.) sinonimizado por Zappi (2003) em R. c. subsp. coronata, 

recentemente foi considerada como sinônimo de R. recurva por Bruniera (2015) através da 
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verificação dos materiais tipos. Ou seja, até mesmo entre especialistas, há divergências 

relacionadas a essas espécies próximas.  

Em relação ao uso de categorias infraespecíficas discutido anteriormente, diversos 

estudos apontam divergências nas propriedades utilizadas para o estabelecimento de 

subespécies na botânica, sendo comumente tratadas como sinônimo de variedades (MCDADE, 

1995, HAIG et al, 2006). Segundo o conceito de subespécies é necessário que as populações se 

encontrem geograficamente separadas (MAYR, 1943; RIDLEY, 2006). Contudo, observa-se 

que as subespécies de R. coronata apresentam sobreposição dos estados de ocorrência e de 

fisionomias vegetais, podendo ocorrer em simpatria. Neste caso, sugere-se a possibilidade de 

que variedade seja a categoria taxonômica mais adequada, pois usualmente é utilizada para 

designar populações diferenciadas morfologicamente que podem se integrar dentro da área de 

distribuição da espécie (WALSH, 2015). Apesar do uso de subespécies ser extensivamente 

questionado por Wilson & Brown (1953) e também do apontamento de inconsistências quanto 

a distinção de variedades (STEVENS; STUESSY, 1991; MCDADE, 1995; WALSH, 2015), 

outros trabalhos destacam sua importância desde que sejam definidas por critérios claros (HAIG 

et al., 2006; PHILLIMORE & OWENS, 2006). 

Dessa forma, em vista da dificuldade na delimitação de espécies e outros táxons, vários 

trabalhos tem ressaltado a necessidade da integração de diferentes abordagens para maior rigor 

no delineamento (e.g. DAYRAT, 2005; PADIAL et al., 2010; RIEDEL, et al. 2013). Segundo 

as análises filogenéticas do gênero Rudgea realizadas por Bruniera (2015) foi constatado que 

R. c. subsp. ochroleuca, R. c. subsp. leiocarpoides e R. c. subsp. saint-hilairei não formam um 

grupo monofilético por meio de dados moleculares. Neste presente trabalho, a partir de dados 

morfológicos, foi possível verificar que há separação das duas subespécies: R. c. subsp. 

leiocarpoides e R. c. subsp. ochroleuca do ponto de vista morfométrico. Entretanto, ressalta-se 

que foi obtido baixo número amostral e de que a subespécie leiocarpoides não alcançou os 

pressupostos para as análises estatísticas. Sendo assim, é necessário esforço para aumentar a 

amostragem dos materiais e da coleta de mais espécimes, especialmente de R. c. subsp. 

leiocarpoides, além da inclusão das medidas de flores e frutos para possibilitar a tomada de 

decisão taxonômica em relação a elevação das subespécies ao nível de espécie ou de seu 

posicionamento em variedades, seguindo a abordagem da taxonomia integrativa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste presente trabalho, a partir das análises morfométricas foi possível evidenciar a 

separação das duas subespécies de Rudgea coronata: R. c. subsp. leiocarpoides e R. c. subsp. 

ochroleuca com base nas medidas contínuas dos aspectos vegetativos e reprodutivos das 

plantas. Tal resultado, corrobora com a separação filogenética das subespécies encontrada por 

Bruniera (2015) segundo dados moleculares. Já as subespécies R. c. subsp. coronata e R. c. 

subsp. saint-hilairei apresentaram grande sobreposição nas características morfológicas 

avaliadas. Ademais, nem mesmo a espécie R. recurva foi reconhecida como grupo distinto do 

ponto de vista morfométrico. Sugere-se a necessidade de explorar outras características para 

melhor compreensão da variação morfológica entre os táxons analisados, além de esforço para 

aumentar a amostragem dos materiais, o que poderá possibilitar a decisão taxonômica em 

relação ao status das subespécies de Rudgea coronata. Ressalta-se que as subespécies de R. 

coronata podem ocorrer em simpatria, o que se encontra em desacordo com o conceito de 

subespécie. Por fim, este trabalho enfatiza a importância da integração de diferentes abordagens 

para o delineamento de espécies e de outros táxons. 
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GLOSSÁRIO 

 

Carenada: estrutura semelhante ao formato da quilha de barco, com um lado muito 

pronunciado ou com uma costela plana ou côncava. 

Corimbiforme: inflorescência em forma de corimbo. 

Domácia: estrutura localizada na face abaxial das folhas, nas junções entre a nervura principal 

e as secundárias; são formadas por pequenas cavidades ou por tufos de pelos, as quais servem 

de abrigo para pequenos artrópodes. 

Estípula: estruturas geralmente laminares e membranáceas localizadas na base dos pecíolos 

das plantas. 

Lobado: órgão provido de lobos, isto é, de recortes pouco profundos e arredondados.  

Piramidal: inflorescência em forma de uma pirâmide. 
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APÊNDICE A – Materiais examinados 

 

Rudgea coronata subsp. coronata. BRASIL. s.c., 217. Espírito Santo. Castelo, Parque 

Estadual de Mata das Flores, 10 de dezembro de 2013, F. T. Leite, 20. fl. (VIES). Mimoso do 

Sul, Pedra dos Pontões, 20°56'21"S, 41°33'24"W, 06 de março de 2012, H. M. Dias & D. R. 

Couto, 627. fr. (VIES). Sooretama, Reserva Biológica de Sooretama, 19°02'05.9"S 

39°56'54.2"W, 17 de janeiro de 2011, P. Fiaschi, 3456. fr. (SPFR, SPF). Rio de Janeiro. 

Armação dos Búzios, Praia Gorda, 22°43’54”S, 41°58’10”W, 01 de novembro de 2003, H.G. 

Dantas & R.D. Ribeiro 28, fl. (RB, SPFR); Praia da Tartaruga, 15 de dezembro de 1999, D. 

Fernandes & Babintom, 354. fl. (RB, SPFR); Tartaruga, 22°43’S, 41°47’W, 13 de dezembro 

de 2003, H.G. Dantas & R.D. Ribeiro 55, fr. (RB, SPFR). Armação dos Búzios, 18 de fevereiro 

de 2004, H. G. Dantas & R. D. Ribeiro, 152. fl. (SPFR, RB); 25 de maio de 2004, H. G. Dantas 

& R. D. Ribeiro, 611. fr. (SPFR, RB). Bairro Jardim Botânico, Parque Lage, trilha da encosta, 

14 de setembro de 1995, R. Garcia et al., 14. fl. (RB, SPFR). Cabo Frio, Restinga de Cabo Frio, 

16 de setembro de 1968, D. Sucre, 3692. fl. (RB, SPFR); Estrada para a Praia das Conchas, km 

1, 22°56’27”S, 41°59’28”W, 18 de maio de 2005, H.C. de Lima et al. 6328, fr. (RB, SPFR); 

Morro do Gavião, 13 de outubro de 1968, D. Sucre, 3920. fl. (RB, SPFR). Campos dos 

Goytacazes, localidade de Conceição do Imbé, Fazenda Aleluia, 08 de outubro de 2016, I. G. 

Costa, 856. (HUFABC, RB). Itaboraí, Porto das Caixas, 30 de outubro de 1935, A. C. Brade, 

14984. fl. (RB, SPFR). Maricá, 08 de janeiro de 1985, J. R. Pirani & D. C. Zappi, 986. fl. (K, 

SPF). Saquarema, R.F.F. de Jacarepiá, trilha do Mico Leão, 05 de janeiro de 1995, M. Gomes 

& J.M.A. Braga 650. fr. (RB, SPFR). São Paulo. Cananéia, Ilha do Cardoso, 11 março de 1982, 

S.L. Jung et al. 440, fr. (SP, SPFR); Mata do Sitio Grande, 20 março de 1984, M.M.R. Fiuza de 

Melo et al. 520, fr. (SP, SPFR); Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 13 de dezembro de 1985, 

I. C. C. Macedo et al., 79. fl. (SP, SPFR). Guapimirim, Est. Ecol. Est. de Paraíso, Centro de 

Primatologia do RJ, 0-200m, X.1984, G. Martinelli et al. 10098, fl. (RB, SPFR); Peruíbe, 

Estação Ecológica Juréia-Itatins, Trilha da Cachoeira do Salto, 14 de outubro de 1995, C.B. 

Costa et al. 94, fl. (SP, SPFR). Iguape, Estação Ecológica Juréia-Itatins, Planície em frente ao 

alojamento do Rio Verde, 24°42'00.0"S 47°33'00.0"W, 24 de novembro de 1995, Nicolau et 

al., 967. fl. (SP, SPFR); Trilha do Imperador entre o Rio Verde e a praia da Juréia, 12 de 

dezembro 1995, I. Cordeiro et al., 1612. fl. (SP, SPFR); às margens do Rio Verde, próximo ao 

alojamento da S.M.A., 22 de novembro de 1994, M.R.F. Melo et al. 1049, fl. (SP, SPFR); 

arredores do posto de fiscalização da SEMA, local inundado, 19 de fevereiro de 1996, E. A. 
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Anunciação et al., 646. fr. (SP, SPFR); trilha do Imperador em direção a Praia da Juréia, 06 de 

dezembro de 1994, E.A. Anunciação & S.A. Nicolau 588, fl. (SP, SPFR); Caminho do 

Imperador em direção a Praia da Juréia, 24°42'00.0"S 47°33'00.0"W, 09 de novembro de 1993, 

E. A. Anunciação et al., 395. fl. (SP, SPFR); arredores do posto de fiscalização da SEMA, 08 

de março de 1993, E.A. Anunciação et al. 193, fr. (SP, SPFR); Arredores do posto de 

fiscalização da Praia da Juréia, local alagado, 24°42'00.0"S 47°33'00.0"W, 06 de dezembro de 

1994, E. A. Anunciação & S. A. Nicolau, 589. fl. (SP, SPFR). 

Rudgea coronata subsp. leiocarpoides. BRASIL. Rio de Janeiro. Guapimirim, Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, Subsede de Guapimirim, trilha do Poço da Preguiça, 

22°29’32”S, 43°00’03”W, 24 de setembro de 2011, C.P. Bruniera et al. 405, 407, 408, fr. 

(SPFR). Petrópolis, Estrada do Rocio, 01 de novembro de 1970, D. Sucre, 7338. fl. (SPFR, 

RB). Grota do faco, 02 de novembro de 1968, D. Sucre & P. I. S. Braga, 4001. fl. (RB, SPFR). 

Rudgea coronata subsp. ochroleuca. BRASIL. Espírito Santo. Linhares, Res. Biol. do 

Córrego do Veado, 30 de outubro de 1983, G. Martinelli & T. Soderstrom, 9738, fl. (RB, 

SPFR). Minas Gerais. Paraopeba, Horto Florestal, 19°16'27.8"S 44°24'15.1"W, 06 de junho 

de 1955, E. P. Heringer, 3908 fr. (RB, SP). Rio de Janeiro. Santa Maria Madalena, Parque 

Estadual do Desengano, Estrada da Murumbeca dos Marreiros, subindo morrote a direita do 

portão de entrada da sede do Núcleo da Morumbeca, 20 de dezembro de 2017, C. D. M. 

Ferreira, 516. (RB, SPF); Magé, Vila Inhomirim, Serra da Estrella, propriedade do Exército, 

02 de dezembro de 2011, M. Gomes, 1066. (RB, SPF). São Paulo. Andradina, Reserva 

Biológica de Andradina, 11 de abril de 1995, M. R. Pereira-Noronha, 1027. (SPF). Matão, 

Fazenda Cambuhy, 21°37'15.0"S 48°33'29.0"W, 14 de abril de 1994, V. C. Souza et al., 5649. 

fr. (ESA, SP). Ribeirão Preto, Estação Ecológica de Ribeirão Preto, Mata de Santa Teresa, 

21°13’38”S, 47°51’10”W, 588 m, 15 de abril de 2011, C.P. Bruniera et al. 330, 332, fr. (SPFR); 

C.P. Bruniera et al. 331. fl. fr. (SPFR); 8 de outubro 2012, C.P. Bruniera 875. fl. (SPFR). 

Ubatuba, Praia da Lagoinha, Trilha das Ruínas da Lagoinha, Floresta ombrófila densa, mata de 

encosta, 23°30'24.2"S 45°12'03.5"W, 26 de maio de 2014, C. P. Bruniera et al., 908, 910. 

(SPFR, HUFABC).  

Rudgea coronata subsp. saint-hilairei. BRASIL. s.c., 4360. Bahia. Prado, Rodovia Itamaraju-

Prado, km 21 da Rod. Itamaraju-Prado, 17 de fevereiro de 1994, J.R. Pirani et al. 2995, fr. 

(SPF, SPFR). Espírito Santo. Cachoeira de Itapemirim, Morro Grande, Rodovia para Jerônimo 

Monteiro (ES 164/482), ca. 3km da saída da cidade, Mata atrás da Marmoraria Marmoraes, 
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20°48'27.0"S 41°09'27.0"W, 30 de março de 2011, C.P. Bruniera & M. Groppo 314, fr. (SPFR); 

C. P. Bruniera & M. Groppo, 315, fl. fr (SPFR); C.P. Bruniera & M. Groppo 316, st. (SPFR). 

Mimoso do Sul, Entre km 50-51 da Rodovia ES‐391, ca. 1,5km NW da ponte sobre o Rio 

Pratinha, 21°05’20”S, 41°21’02”W, 30 de março de 2011, C.P. Bruniera & M. Groppo, 306, 

307, 308, 309, 310, fr. (SPFR). Santa Cruz, Aldeia Candeias Velha, Aldeia Tupi-niquins, 12 de 

outubro de 1995, M.A. Assis 637, fl. (HRCB, SPFR); 26 de março de 1997, M.A. Assis et al. 

927, fr. (HRCB, SPFR). 

Rudgea recurva. BRASIL. s.c., s.n. (SPFR, 13335); M. Gomes, s.n. (SPFR 13264). Espírito 

Santo. São Lourenço, Country Club, Alto da Cachoeira, 850 m, 15 de dezembro de 1998, L. 

Kollmann et al., 1299. fl. (MBML, SPFR). Rio de Janeiro. Magé, 3º Distrito, Paraíso, Centro 

de Primatologia do RJ, 07 de novembro de 1984, G. Martinelli et al., 10270. fl. (RB, SPFR); 

06 de novembro de 1984, G. Martinelli et al, 10143. fl. (RB, SPFR); cerca de 3 km ESE de 

Santo Aleixo, 16 de outubro de 1983, R. Guedes & L. P. Gonzaga, 473. fl. fr. (RB, SPFR); ca. 

3km. ESE de Santo Aleixo, 22°35’S, 43°02’W, 50, s. d., R. Guedes & L.P. Gonzaga, 329. fr. 

(RB, SPFR); Santo Aleixo, Fazenda Floresta do Pico, picada do córrego das pedras negras, 

trilha para o pico grande, 25 de setembro de 2007, M. Nadruz et al., 1934. fl. (RB, SPFR); 

Antiga da Guanabara, mata da Vista Chinesa, 04 de janeiro de 1972, D. Sucre, 8169. fl. (RB, 

SPFR). Sacopan, Lagoa Rodrigo de Freitas, 26 de dezembro de 1939, J.G. Kuhlmann, 6055. fl. 

(RB, SPFR). Nova Friburgo, Estrada para Macaé de Cima, após 9 km à direita sentido Macaé 

de Cima, 22°24’23.7”S, 42°31’01.2”W, 1019 m, 29 de setembro de 2011, C.P. Bruniera & 

M.F. Santos, 438. fr. (SPFR). São Paulo. Cananéia, Serra do Tambor, Vale do Ribeira, sul do 

Estado de São Paulo, Fazenda Folha Larga, 24°54’S, 47°56’W, 100‐157 m, 22 de novembro de 

2006, M.A. Pinho-Ferreira et al., 668. fl. (SPFR, UEC). Peruíbe, Arredores foz Rio Guaraú, 09 

de outubro de 1995, V.C. Souza et al. 9271, fl. (SPF). Ubatuba, Picinguaba, P. Est. Serra do 

Mar, Trilha para a rasa do Catarino, 09 de dezembro de 1989, A. Furlan et al., 1054. fl. (HRCB, 

RB, SPFR). Eldorado, 14 de maio de 1994, R. Mello-Silva et al., 996. (SPFR); Peruíbe, Estação 

Ecológica Juréia-Itatins, Trilha através do Morro do Arpoador, 22 de junho de 1994, I. Cordeiro 

et al., 1524. (SPFR). Sete Barras, Parque Intervales, 16 de novembro de 2000, F.A.G. 

Guilherme, 204. fl. (HRCB, SPFR); Trilha Azul, antes do ponto 20, 27 de outubro de 1994, M. 

Galetti et al. Coleção Saibadela 790, fl. (HRCB, SPFR). Trilha da Ceva, março de 1996, P. 

Izar 1486, fr. (HRCB, SPFR); Trilha do Quilombo, acima ponto 21, 13 de maio de 1994, V.B. 

Zipparro et al. Coleção Saibadela 353, fr. (SPFR); Antes do Ponto 18, 16 de novembro de 
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2000, V.B. Zipparro 2043, fl. (HRCB, SPFR); Antes ponto 6, 16 de novembro de 2000, V.B. 

Zipparro 2044, fl. (HRCB, SPFR). 
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APÊNDICE B – Gráficos de boxplot referente aos dados imputados 
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APÊNDICE C – Estatística descritiva dos dados imputados 

 

 
Tabela 1 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

coronata. Dados imputados (n = 30). 

Variável Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 9,01 1,75 8,81 6,35 13,26 

Larg. da folha 3,85 0,74 3,86 2,20 5,50 

Razão foliar 2,39 0,44 2,35 1,50 3,38 

Nº de nervuras secundárias 7,09 0,81 7,00 6,00 8,50 

Comp. do pecíolo 0,64 0,26 0,58 0,30 1,46 

Comp. do pedúnculo 1,39 0,65 1,30 0,50 3,50 

Nº de ramificação da inflorescência 2,62 0,79 3,00 1,00 4,00 

Comp. dos ramos secundários 0,49 0,26 0,42 0,15 1,20 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

ochroleuca. Dados imputados (n = 12). 

Variável Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 8,74 2,00 8,64 6,26 12,15 

Larg. da folha 4,04 1,46 3,65 2,53 7,50 

Razão foliar 2,26 0,35 2,19 1,61 2,92 

Nº de nervuras secundárias 7,59 1,33 7,41 6,00 10,66 

Comp. do pecíolo 0,65 0,35 0,60 0,16 1,20 

Comp. do pedúnculo 1,35 1,04 1,42 0,00 3,00 

Nº de ramificação da inflorescência 0,71 0,80 0,50 0,00 2,05 

Comp. dos ramos secundários 0,05 0,08 0,00 0,00 0,20 

 

Tabela 3 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

saint-hilairei. Dados imputados (n = 12). 

Variável Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 10,31 1,87 9,90 7,35 14,35 

Larg. da folha 4,17 1,22 4,09 2,86 7,267 

Razão foliar 2,61 0,54 2,50 1,71 3,45 

Nº de nervuras secundárias 7,06 1,06 6,66 6,00 9,00 

Comp. do pecíolo 0,38 0,21 0,42 0,00 0,70 

Comp. do pedúnculo 0,32 0,09 0,30 0,20 0,50 

Nº de ramificação da inflorescência 3,10 1,97 3,00 1,00 7,00 
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Comp. dos ramos secundários 0,15 0,07 0,15 0,00 0,25 

 

Tabela 4 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea coronata subsp. 

leiocarpoides. Dados imputados (n = 5). 

Variável Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 8,80 1,76 9,53 6,40 10,45 

Larg. da folha 1,92 0,24 1,95 1,66 2,30 

Razão foliar 4,65 1,02 5,16 3,26 5,61 

Nº de nervuras secundárias 6,70 1,03 6,50 5,50 8,00 

Comp. do pecíolo 0,69 0,27 0,70 0,30 1,05 

Comp. do pedúnculo 0,32 0,05 0,30 0,25 0,40 

Nº de ramificação da inflorescência 1,40 1,34 2,00 0,00 3,00 

Comp. dos ramos secundários 0,10 0,09 0,15 0,00 0,20 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva para métricas dos aspectos vegetativos e reprodutivos de Rudgea recurva. Dados 

imputados (n = 22). 

Variável Média Desvio padrão Mediana Mínima Máximo 

Comp. da folha 10,66 1,54 10,90 7,03 12,80 

Larg. da folha 3,72 0,92 3,60 2,27 6,13 

Razão foliar 3,01 0,46 3,03 2,07 3,77 

Nº de nervuras secundárias 6,55 0,76 6,50 5,33 8,00 

Comp. do pecíolo 0,77 0,15 0,77 0,50 1,10 

Comp. do pedúnculo 1,56 0,67 1,45 0,40 3,00 

Nº de ramificação da inflorescência 3,53 0,67 4,00 2,00 5,00 

Comp. dos ramos secundários 0,60 0,28 0,55 0,20 1,30 
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APÊNDICE D – Tabela e gráficos da análise de multinormalidade relativo as variáveis 

morfométricas para cada subespécie de Rudgea coronata e para a espécie R. recurva 

 

Tabela 1. Multinormalidade dos dados: 

Táxons Skewness Valor de p Kurtosis Valor de p 

R. c. subsp. coronata 169,676 0,001 0,930 0,353 

R. c. subsp. ochroleuca 119,335 0,509 -1,800 0,071 

R. c. subsp. saint-hilairei 128,602 0,290 -1,509 0,127 

R. c. subsp. leiocarpoides 136829 0 519,182 0 

R. recurva 149,602 0,031 0,180 0,849 
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Rudgea coronata subsp. coronata 
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Rudgea coronata subsp. ochroleuca 
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Rudgea coronata subsp. saint-hilairei 
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Rudgea coronata subsp. leiocarpoides 
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Rudgea recurva 
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APÊNDICE E – Gráfico da matriz de correlação cofenética 

 

Gráfico 1. Matriz de correlação cofenética. 

 

 

 

 

 


