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A Ciência da

Sistemática Vegetal

O que é exatamente a sistemática vegetal? A pergunta se torna 
mais difícil de responder se considerarmos que vegetal e siste-
mática são bastante difíceis de definir. Considerar estes concei-
tos em detalhes nos ajudará a definir melhor esta ciência e a 
esclarecer nossos propósitos.

O que queremos dizer com vegetais?
A maioria das pessoas tem uma noção intuitiva do que é uma planta ou vege-
tal: um ser vivo verde e que não se desloca. Para alguns, o conceito de vegetais 
abrange os fungos, que não são verdes. Os departamentos de botânica e biolo-
gia vegetal em muitos colégios e universidades também incluem micologistas 
(pessoas que estudam os fungos). Para alguns, a palavra vegetal se restringe a or-
ganismos verdes de ambientes terrestres e aquáticos. No entanto, os organismos 
fotossintéticos aquáticos abrangem uma enorme diversidade de formas de vida, 
incluindo algas verdes e não-verdes e grupos relacionados.

Para os propósitos deste livro, consideraremos as plantas verdes, uma grande 
linhagem que inclui as assim chamadas algas verdes e as plantas terrestres (Figu-
ra 1.1). Assim definidas, as plantas verdes partilham certo número de caracteres, 
incluindo (1) a presença dos pigmentos fotossintéticos clorofila a e b; (2) reserva 
de carboidratos, em geral na forma de amido; e (3) a presença de dois flagelos 
anteriores em forma de chicote em algum momento do ciclo de vida (com fre-
qüência modificados ou às vezes perdidos).

“... Caracteres que, segundo os naturalistas, mostram uma verdadeira afinidade 
entre duas ou mais espécies são aqueles que foram herdados de um ancestral 

em comum, portanto toda classificação verdadeira é genealógica”.

Charles Darwin 1859: 391
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Dentro das plantas verdes, nos concentraremos nas plan-
tas terrestres, ou embriófitas (das quais, na verdade uma pe-
quena parte vive na água), cujo grupo atual mais próximo são 
as “carófitas”, um grupo de algas verdes. As plantas terrestres 
apresentam histórias de vida com duas gerações (um esporó-
fito diplóide e um gametófito haplóide), esporos de paredes 
espessas, um estágio embrionário no ciclo de vida, estruturas 
especializadas que protegem os gametas (arquegônios para 
os óvulos e anterídios para os gametas masculinos) e uma 
cutícula (uma camada cerosa protetora acima das células 
epidérmicas). Junto com estes caracteres morfológicos em 
comum, numerosos caracteres de DNA sustentam que este 
grupo é monofilético, isto é, as plantas representam um úni-
co ramo da árvore da vida.

As plantas terrestres consistem em três grupos bem pe-
quenos – hepáticas, antóceros e musgos – e as traqueófitas. 
Tracheo refere-se à presença de traqueídes (células especiali-
zadas para o transporte de líquidos) e o sufixo grego phyton 
significa planta. As traqueófitas às vezes são referidas como 
plantas vasculares e de longe são o maior grupo de plantas 
verdes, incluindo cerca de 260.000 espécies. Elas constituem a 
vegetação dominante na maior parte da superfície terrestre e 
são o foco principal deste livro.

Dentre todas as traqueófitas, apenas umas 12.000 não são 
plantas com flores, ou angiospermas. As angiospermas so-

brepassam de longe o resto das traqueófitas pela sua impor-
tância para os ecossistemas terrestres, a nutrição humana, a 
medicina e o bem-estar em geral. Por isso, a maior parte deste 
livro é dedicada às angiospermas.

O que queremos dizer com sistemática?
Mesmo quando este livro se focaliza principalmente nas an-
giospermas, os princípios básicos de sistemática aqui enun-
ciados se aplicam a todos os organismos. Sistemática é a 
ciência da diversidade dos organismos. Envolve a descoberta, 
a descrição e a interpretação da diversidade biológica, bem 
como a síntese da informação sobre a diversidade, na for-
ma de sistemas de classificação preditivos. De acordo com o 
paleontólogo George Gaylord Simpson (1961: 7), “A siste-
mática é o estudo científico da diversidade dos organismos 
e de qualquer e todas as relações entre eles”. Esta visão é tão 
ampla que poderia abranger aquilo que normalmente con-
sideramos ecologia, ou talvez outras disciplinas. Portanto, é 
necessário considerar em detalhes os tipos de relações entre 
organismos que preocupam especificamente os sistematas.

Em nossa opinião, o propósito fundamental da sistemá-
tica é descobrir todos os ramos da árvore evolutiva da vida, 
documentar as modificações que ocorreram durante a evo-
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FIGURA 1.1 Filogenia das plantas verdes 
(ilustrada em uma árvore filogenética). Atri-
butos estruturais que caracterizam grupos 
são indicados nos ramos onde se acredita 
que estes caracteres tenham evoluído. As 
relações filogenéticas entre hepáticas, an-
tóceros e musgos não estão claras; ver tam-
bém Figura 7.6.
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lução desses ramos e, até onde for possível, descrever todas 
as espécies (os ápices dos ramos da árvore da vida). Assim, 
a sistemática é o estudo da diversidade biológica que existe 
hoje na Terra e da sua história evolutiva.

Os sistematas tentam reconstruir a crônica inteira dos 
eventos evolutivos, incluindo a separação de populações em 
linhagens diferentes e quaisquer outras modificações evolu-
tivas nas características dos organismos associados com estes 
eventos de divergência, bem como com os períodos entre tais 
eventos. Uma finalidade secundária, porém crítica, da siste-
mática é converter o conhecimento sobre a árvore da vida 
(dos ramos terminais – as espécies – e as relações entre estes) 
em um sistema de classificação não-ambíguo, que possa as-
sim nortear nossa compreensão sobre a vida e o mundo que 
nos rodeia. Este é o enfoque filogenético na sistemática.

Defendemos explicitamente a idéia de que a sistemática 
não é apenas uma ciência descritiva, mas que também procu-
ra descobrir relações evolutivas e entidades evolutivas reais 
que são o resultado do processo de evolução. Tomemos como 
ponto de partida a separação de uma linhagem em duas ou 
mais. Estudamos então as modificações evolutivas que ocor-
reram (e continuarão ocorrendo) dentro das linhagens. Nosso 
objetivo é reconstruir a história da separação das linhagens e 
a história das suas modificações de modo tão acurado quanto 
possível pelo levantamento da maior quantidade possível de 
informação que nos permita resolver o problema. Os siste-
matas continuamente elaboram hipóteses sobre a existência 
de ramos na árvore da vida e testam estas idéias com evidên-
cias provindas de uma ampla variedade de fontes. Hipóteses 
alternativas são avaliadas e algumas são provisoriamente es-
colhidas dentre outras.

Alguns sistematas vêem seu trabalho de um modo di-
ferente. Eles pensam em si próprios como simplesmente 
descrevendo semelhanças e diferenças evidentes entre or-
ganismos ao nosso redor, sem referir-se a uma teoria. Eles 
enxergam os diagramas ramificados (como os das Figuras 1.1 
e 1.2) e as classificações (ver Figura 1.5) apenas como ilustra-
ções eficientes das semelhanças e diferenças entre organis-
mos. De acordo com tal ponto de vista, as entidades aceitas 
pelos sistematas nada mais são do que resumos das infor-
mações observadas, ao tempo que, em nosso ponto de vista, 
estas entidades representam ramos hipotéticos na árvore da 
vida. Assim, nosso enfoque se estende além da somatória de 
informações disponíveis e nos leva a efetuar afirmações sobre 
entidades que não podemos observar, mas cuja existência po-
demos inferir em decorrência do processo evolutivo.

A tensão entre enfoques neutrais e baseados em teorias 
permeia a história da ciência. Sempre existiram pesquisado-
res que acreditam que observações neutrais são possíveis e 
desejáveis, e existem aqueles que preferem definir os termos 
básicos da disciplina científica na forma de operações particu-
lares efetuadas nos dados. Existem também aqueles (como os 
autores deste livro) cujos conceitos, definições e procedimen-
tos de inferência estão explicitamente baseados em teorias 
e que gostariam de ir além dos dados levantados e efetuar 
generalizações.

Para alguns, a distinção que acabamos de fazer pode pa-
recer pequena, e na prática, a verdade é que sistematas com 

diferentes pontos de vista sobre suas atividades conduzem 
suas pesquisas de modo muito semelhante. Enfatizamos 
aqui as diferenças porque isso poderá ajudar alguns leito-
res a compreender parte da literatura sobre a sistemática e 
porque nos ajuda a explicar nossa própria orientação sobre 
a sistemática vegetal. Mais importante, ao longo deste livro, 
nos focalizaremos em como interpretamos todos os tipos de 
evidência em relação ao propósito fundamental da sistemá-
tica aqui enunciado. A sistemática ocupa uma posição cen-
tral na biologia evolutiva e está desempenhando uma função 
cuja importância vem gradualmente aumentando para ou-
tras disciplinas, como ecologia, biologia molecular, biologia 
do desenvolvimento, antropologia e até para a lingüística e 
a filosofia.

O enfoque filogenético
Nossa visão da sistemática vegetal explica uma idéia que 
surgirá inúmeras vezes ao longo do livro: que a sistemática 
está ligada direta e fundamentalmente ao estudo da evolução 
em geral, desde o estudo de fósseis até o estudo de modi-
ficações genéticas em populações locais. Esta conexão bási-
ca é extraordinariamente simples: estudos sobre o processo 
evolutivo se beneficiam (em geral, muito!) do conhecimento 
daquilo que deduzimos que aconteceu durante a evolução da 
vida na Terra. Por exemplo, quando elaboramos uma hipó-
tese sobre a evolução de uma característica em particular de 
um organismo, assumimos que o caráter em questão de fato 
evoluiu dentro do grupo em estudo. Além disso, tais hipóte-
ses em geral se apóiam em conhecimentos sobre a condição 
precursora a partir da qual este caráter se desenvolveu.

Este tipo de informação sobre as seqüências de eventos 
evolutivos é obtida pelos sistematas que reconstroem a filo-
genia (a história evolutiva) de um grupo de organismos. De 
modo semelhante, estudos sobre as taxas de modificações 
evolutivas, das idades e padrões de diversificação de linha-
gens dependem diretamente do conhecimento sobre relações 
filogenéticas.

Como reconstruímos uma filogenia?
Uma filogenia consiste em conjuntos simples de afirmações 
da seguinte natureza: os grupos A e B estão mais proxima-
mente relacionados entre si do que qualquer um deles o está 
com C. Consideremos um exemplo simples envolvendo três 
integrantes da família das rosas (Rosaceae): amora-do-mato, 
framboesa e cereja (Figura 1.2). De acordo com a frase “pelos 
seus frutos os conhecereis”, podemos inferir relações evolu-
tivas utilizando apenas os frutos como evidências. A amora-
do-mato e a framboesa apresentam numerosos frutos peque-
nos, carnosos (drupas) e agrupados (ver Capítulo 4 para uma 
descrição dos tipos de frutos). Os frutos da cereja também são 
drupas, mas são solitários e muito maiores que os dos outros 
dois taxa.

Com tais informações sobre os frutos dessas três plantas, 
podemos inferir que a amora-do-mato e a framboesa estão 
mais proximamente relacionadas entre si do que com a ce-
reja. Isto equivale a dizer que a amora-do-mato e a framboe-
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sa partilham um ancestral em comum mais recente do que 
aquele ancestral comum partilhado com a cereja. A amora-
do-mato e a framboesa são chamadas de grupos-irmãos ou 
parentes mais próximos. Uma grande quantidade de evidên-
cias provindas de caracteres estruturais, químicos e seqüên-
cias de DNA leva à mesma conclusão sobre as relações entre 
tais plantas. Podemos representar estas relações filogenéticas 

na forma de um diagrama conhecido como árvore evolutiva 
(também conhecida como árvore filogenética ou cladogra-
ma). Este livro contém grande variedade destas árvores; o da 
Figura 1.2 é uma das mais simples.

Mais formalmente, uma árvore filogenética é um diagra-
ma que resume as relações entre ancestrais e descendentes. 
Imagine uma população de organismos muito semelhantes 
entre si. Por algum motivo, a população se divide em duas 
populações e estas divergem e evoluem independentemente. 
Em outras palavras, duas linhagens (seqüências ancestrais-
descendentes de populações) se estabelecem. Sabemos que 
isso aconteceu porque integrantes das duas novas popula-
ções adquirem, por meio de mutações, características novas 
nos seus genes e, possivelmente, modificações na forma, ou 
morfologia. Tais modificações morfológicas fazem com que 
os integrantes de uma população se pareçam entre si e sejam 
diferentes dos integrantes das outras populações ou da po-
pulação ancestral. Estas características são as evidências da 
evolução.

Por exemplo, um grupo de plantas produzirá uma pro-
gênie que é geneticamente relacionada com seus parentais, 
como indicado pelas linhas na Figura 1.3. A progênie se re-
produzirá dando lugar a outra progênie, de modo que pode-
mos ver a população ao longo de muitas gerações, com cone-
xões genéticas indicadas por linhas.

Se por algum motivo uma população se divide em duas 
populações separadas, cada população terá seu próprio con-
junto de conexões e eventualmente adquirirá caracteres dis-
tintos. Por exemplo, na população hipotética da Figura 1.3, a 
população à direita desenvolve flores vermelhas e o caule da 
população à esquerda se torna lenhoso. Estas modificações 
são evidências de que cada população constitui uma linha-
gem separada. O processo pode repetir-se e cada uma das 
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FIGURA 1.2 Uma filogenia simples de três integrantes da família das 
roseiras.

FIGURA 1.3 Evolução de duas linhagens hipotéticas de plantas. Cada 
círculo ou quadrado representa um indivíduo. As linhas se estendem 
de baixo para cima, a partir de cada planta em direção aos seus des-
cendentes, e para baixo, em direção aos parentais de cada indivíduo. 
No ano 4, por algum motivo, a população se divide em duas. Uma mu-

tação na população à esquerda produz uma mudança de caule her-
báceo para lenhoso que é transmitida aos descendentes. Ao longo do 
tempo, as plantas lenhosas gradualmente substituem as herbáceas na 
população. Uma mutação diferente no grupo da direita nos leva a um 
grupo de plantas com flores vermelhas ao invés de brancas.
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novas populações poderá dividir-se novamente, com cada 
uma das novas populações adquirindo um novo conjunto de 
caracteres. Algumas das plantas lenhosas agora apresentam 
frutos carnosos e outro grupo apresenta a testa da semen-
te provida de espinhos. Ao mesmo tempo, parte das plantas 
com flor vermelha apresenta apenas quatro estames e outro 
conjunto de plantas de flor vermelha apresenta folhas pilosas 
(Figura 1.4).

As características das plantas, tais como cor da flor ou 
estrutura do caule, são geralmente denominadas caracteres. 
Cada caráter pode apresentar valores diferentes ou estados 
de caráter. Em nosso exemplo, o caráter “cor da flor” apre-
senta dois estados: branco e vermelho. O caráter “estrutura 
do caule” também apresenta dois estados: herbáceo e lenho-
so. Plantas com o mesmo estado de caráter estão mais prova-
velmente relacionadas entre si do que plantas com diferentes 
estados de caráter.

O ponto crítico deste exemplo é que caracteres como pé-
talas vermelhas e caules lenhosos são novos: eles são deriva-
dos (ou apomórficos) em relação à população ancestral que 
apresentava flores brancas e caules herbáceos (não lenhosos). 
Apenas caracteres derivados como estes nos indicam que 
uma nova linhagem se estabeleceu. A retenção de estados de 
caráter antigos (flores brancas, caule herbáceo, folhas não pi-

losas, cinco estames, fruto seco, semente com testa lisa) não 
nos informa nada sobre o que aconteceu.

Um estado de caráter derivado poderá tornar-se ancestral 
em um momento posterior. Na Figura 1.4, caules lenhosos 
são derivados em relação à população original, mas são an-
cestrais em relação aos grupos com frutos carnosos ou com 
sementes de testa provida de espinhos.

O que é monofilia?
De que modo um sistemata utiliza uma filogenia para decidir 
a quais grupos de organismos, ou taxa (em singular táxon), 
deve dar nome em uma classificação? Um enfoque filogené-
tico exige que cada táxon seja um grupo monofilético, defi-
nido como um grupo que contém um ancestral e todos seus 
descendentes (mono, única; phyllum, linhagem). O exemplo 
na Figura 1.2 ilustra como identificamos taxa monofiléticos. 
Apenas como exemplo didático, assumamos que Rosaceae 
contém apenas os três grupos da figura (claro que é uma fa-
mília muito maior; ver Capítulo 9), que os três taxa são mo-
nofiléticos e que a figura ilustra as verdadeiras relações filo-
genéticas entre eles. Há três possíveis arranjos dos taxa: (1) 
amora-do-mato e framboesa, (2) cereja e amora-do-mato e 
(3) cereja e framboesa.

Pétalas brancas, caule lenhoso,
folhas não-pilosas, cinco estames,
fruto seco, testa da semente lisa

Pétalas vermelhas, caule herbáceo,
folhas não-pilosas, cinco estames,
fruto seco, testa da semente lisa

Pétalas brancas, caule lenhoso,
folhas não-pilosas, cinco estames,
fruto carnoso, testa da semente lisa

Pétalas vermelhas, caule herbáceo,
folhas não-pilosas, quatro estames,
fruto seco, testa da semente lisa

Pétalas vermelhas, caule herbáceo,
folhas-pilosas, cinco estames, fruto
seco, testa da semente lisa

Pétalas brancas, caule herbáceo,
folhas não-pilosas, cinco estames,
fruto seco, testa da semente lisa

Pétalas brancas, caule lenhoso,
folhas não-pilosas, cinco estames,
fruto seco, testa da semente com
espinhos
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FIGURA 1.4 O mesmo conjunto hipotético de plantas da Figura 1.3 após 8 
anos e outras duas divisões.
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Quais desses arranjos representam grupos monofiléticos? 
Apenas o conjunto 1 inclui todas as entidades de um úni-
co ramo da árvore filogenética, ou seja, apenas o conjunto 1 
contém todos os descendentes de um único ancestral e é mo-
nofilético. Grupos monofiléticos também são denominados 
clados.

Outro modo de entender a monofilia é pensar que um 
grupo monofilético é aquele que pode ser removido de uma 
árvore filogenética com um único “corte”. Veja a Figura 1.2 e 
observe que a remoção do grupo 2 (cereja e amora-do-mato) 
necessitaria de dois cortes. Em geral, a remoção de grupos 
não-monofiléticos de árvores filogenéticas maiores requer 
mais do que dois cortes.

Esta definição de monofilia em particular foi adotada 
apenas recentemente (ver Capítulo 3), e muitos grupos tra-
dicionalmente aceitos de plantas não são monofiléticos de 
acordo com tal definição. Um exemplo de grupos familiares 
que não são monofiléticos são as “dicotiledôneas”. Este gru-
po apresenta caracteres como presença de dois cotilédones e 
flores com peças periânticas em número igual ou múltiplo de 
4 ou 5, que fazem com que sejam reconhecidas facilmente. 
No entanto, elas não constituem um grupo monofilético. As 
monocotiledôneas, que aparentemente são monofiléticas), 
são também descendentes do ancestral comum das “dico-
tiledôneas”, e as monocotiledôneas estão inseridas dentro 
destas. Assim, o grupo “dicotiledôneas” não contém todos os 
descendentes de um único ancestral, e é necessário mais de 
um corte para removê-las da árvore da vida.

O Capítulo 2 discute a monofilia em mais detalhes, bem 
como as formas em que interpretamos as evidências a favor 
ou contra ela. Para manter o enfoque filogenético deste livro, 
aceitaremos apenas grupos monofiléticos. Por exemplo, re-
jeitamos as “dicotiledôneas” como grupo formal e indicamos 
este e quaisquer outros grupos não-monofiléticos entre aspas. 
Um grupo monofilético pode ser reconhecido como tal pelos 
caracteres derivados compartilhados pelos seus integrantes 
(sinapomorfias). Sinapomorfias são estados de caráter que 
surgiram no ancestral de um grupo e que estão presentes 
em todos os seus integrantes (mesmo que às vezes de forma 
modificada). O conceito de sinapomorfia foi formalizado pela 
primeira vez por Hennig (1966) e Wagner (1980). Em anos 
recentes, a possibilidade de seqüenciar nucleotídeos de DNA 
permitiu a comparação de seqüências gênicas de diferentes 
organismos na busca por sinapomorfias. Tal tipo de estudo é 
a base da sistemática molecular, descrita no Capítulo 5. Os 
resultados dessa disciplina, com freqüência, viram pelo aves-
so pontos de vista aceitos por muito tempo sobre as relações 
filogenéticas entre determinados organismos.

Em alguns casos, a evidência a favor ou contra a monofilia 
de um grupo não é inequívoca. Por exemplo, as gimnosper-
mas atuais, um grupo de plantas que inclui os pinheiros e 
os ciprestes, não são monofiléticas de acordo com algumas 
análises e são monofiléticas de acordo com outras. Estudos 
moleculares recentes em geral sustentam a monofilia das gi-
mnospermas atuais, mas é possível que estudos posteriores 
contradigam esta visão. Provisoriamente, reconhecemos as 
gimnospermas como um grupo monofilético na nossa classi-
ficação. Discussões mais extensas sobre estes tópicos comple-
xos podem ser encontradas nos Capítulos 7 e 8.

Uma importante exceção da regra da monofilia ocorre no 
reconhecimento de taxa no nível de espécies. O problema da 
aplicação do conceito de monofilia nas espécies está relacio-
nado com a natureza das relações abaixo e acima do nível de 
espécie. Acima do nível de espécie, a árvore da vida separa-se 
em geral na forma de ramos, como nas Figuras 1.1 e 1.2. Isto 
é assim porque os taxa nessas árvores não se cruzam ou hibri-
dizam entre si. Dentro das espécies, no entanto, os ramos se 
unem devido à reprodução entre os integrantes das espécies. 
Assim, durante a separação de uma espécie em duas, podem 
ocorrer eventos reprodutivos entre integrantes das linhagens 
em formação, de modo que não é possível identificar um úni-
co ancestral comum a ambas ou cada uma das espécies. Este 
e outros problemas em relação as espécies são discutidos no 
Capítulo 6.

A sistemática vegetal na prática
A classificação e a identificação são duas importantes ativida-
des dos sistematas. A classificação consiste em localizar uma 
entidade em um sistema de inter-relações logicamente orga-
nizado. Este sistema é geralmente hierárquico, compondo-
se de grupos grandes e inclusivos de organismos, tais como 
o reino vegetal, que inclui todas as plantas verdes, que por 
sua vez contêm grupos menos abrangentes sucessivamen-
te inseridos, tais como ordens, famílias, gêneros e espécies. 
Os maiores e mais inclusivos grupos de seres vivos são os 
três grandes domínios da vida: Bacteria, Archaea (ambos 
contendo organismos unicelulares e procariontes) e Eukarya 
(organismos uni ou multicelulares, mas todos eucariontes). 
O domínio Eukarya é definido por muitas sinapomorfias, in-
cluindo a presença de um núcleo celular.

Dentro de Eukarya, encontramos muitos organismos pre-
dominantemente unicelulares, em geral incluídos nos pro-
tistas, e três reinos monofiléticos de organismos multicelu-
lares: animais, fungos e plantas verdes. Estudos filogenéticos 
abrangem grupos desde o nível de domínio até o de espécie. 
A Figura 1.5 apresenta o exemplo da localização de uma es-
pécie de planta (Solidago sempervirens), em um sistema hie-
rárquico de classificação (ver também Apêndice 1). Cerca de 
1,5 milhão de organismos foram descritos e nomeados, mas 
a Terra provavelmente sustenta 10 a 20 vezes esse número de 
espécies.

A sistemática abrange a disciplina da taxonomia, palavra 
ligada ao termo táxon. Em taxonomia, grupos de organismos 
são descritos e nomes científicos lhes são designados. O nome 
de um táxon nos dá acesso à informação disponível sobre ele. 
Por isso, é importante que todos os grupos de plantas tenham 
um nome que sirva de referencial. Isto é especialmente im-
portante no nível de espécie, uma hierarquia taxonômica de 
especial importância e utilidade para a humanidade. A apli-
cação de nomes científicos é a finalidade da nomenclatura 
biológica (ver Apêndice 1).

A identificação envolve determinar se uma planta des-
conhecida pertence a um grupo já conhecido de plantas. Em 
regiões temperadas, onde geralmente a flora é bem conheci-
da, é possível associar cada planta com um nome. Um con-
sultor ambiental, durante a execução de um levantamento 
florístico, poderá, por exemplo, encontrar uma espécie de 
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Solidago (Asteraceae) e, eventualmente, poderá reconhecê-la 
como integrante desse gênero sem ter, no entanto, certeza 
sobre a espécie. As espécies desse gênero são às vezes de 
difícil identificação. O consultor deve registrar informações 
sobre a planta para poder identificá-la, mas não quer dani-
ficar a planta, pois suspeita que possa ser rara ou tratar-se de 
uma espécie ameaçada. Assim, ele toma cuidadosas notas e 
fotografias, de modo a documentar o aspecto da planta. Se 
apropriado e conveniente, pode ser de ajuda coletar um úni-
co espécime, que será preservado por meio de prensagem e 
secagem (ver Apêndice 2) e utilizado para poder identificar a 
planta com certeza.

A forma mais rápida de identificar um espécime botânico 
é consultar um botânico profissional ou um naturalista bem 
treinado e conhecedor da flora da região; também pode-se 
consultar a literatura pertinente. Existem livros dedicados à 
nomenclatura e à descrição de plantas, alguns abrangendo 
as plantas em geral, outros focalizando-se em parte de uma 
flora específica.

Uma terceira via para identificar plantas é visitar um her-
bário, um tipo de instituição cuja função é abrigar coleções 
científicas de plantas e cuja existência é um padrão dentro 
de universidades e instituições botânicas. Nessas instituições, 
é possível comparar as informações que temos (espécimes, 
fotos) com espécimes já determinados e depositados. A In-
ternet vem se tornando uma ferramenta de importância cada 
vez maior para a identificação de plantas e nela encontramos 
imagens de plantas e chaves online (Farr 2006).

A identificação de plantas é mais desafiadora nos trópi-
cos, não apenas porque estes contêm mais espécies do que 
as regiões temperadas, mas também porque, em geral, flo-
ras tropicais são menos estudadas. Uma enorme quantidade 
de espécies tropicais ainda precisa ser reconhecida, coletada, 
descrita e nomeada. Aqui, a função do especialista é crítica. 
No entanto, a cada ano o número de especialistas diminui.

Por que a sistemática é importante?
A sistemática é essencial para nossa compreensão e comuni-
cação sobre o mundo natural. As atividades básicas da siste-
mática (classificação e nominação) são metodologias antigas 
para lidar com informações sobre o mundo natural, sendo 
que, no início da evolução cultural humana, elas já produziam 
classificações sofisticadas de organismos de importância para 
o ser humano. Dependemos de muitas espécies para obter 
alimento, abrigo, fibras ou vestimentas, papel, medicamentos, 
ferramentas, corantes, assim como para uma grande quanti-
dade de outras finalidades. Conhecemos ou podemos prever 
utilizações para uma biota, em parte devido ao nosso conhe-
cimento sistemático dela.

Embora a classificação sempre tenha sido uma atividade 
focalizada em descrever e agrupar organismos, apenas em 
tempos recentes esta tem-se envolvido com relações filoge-
néticas e evolutivas. A publicação de A Origem das Espécies, 
em 1859, por Charles Darwin, estimulou a incorporação das 
relações gerais e evolutivas dos organismos nas classificações, 
uma meta em andamento e que deve ainda ser completada 
(de Queiroz e Gauthier 1992). Um passo crítico neste pro-
cesso foi o desenvolvimento de uma perspectiva filogenética, 
para a qual contribuíram Willi Hennig (um entomólogo ale-
mão, 1913-1976), Walter Zimmermann (um botânico alemão, 
1892-1980), Warren H. Wagner, Jr. (um botânico americano, 
1920-2000) e muitos outros.

Quanto mais uma classificação reflita a história filoge-
nética e evolutiva de um grupo, mais preditiva ela será. Por 
exemplo, a descoberta de certos precursores da cortisona 
em certas espécies de inhame do gênero Dioscorea (Diosco-
reaceae; ver Capítulo 9) promoveu a busca e o subseqüente 
achado de maiores concentrações desse composto em outras 
espécies do gênero (Jeffrey 1982). O fato de tais espécies se-
rem próximas dos inhames fez com que fosse provável que 
partilhassem caracteres geneticamente controlados, como a 
presença de compostos químicos.

Assim, o conhecimento sobre sistemática de plantas guia 
a busca por plantas de potencial importância econômica. Na 
década de 1960, durante estudos sobre as plantas nativas dos 
Andes peruanos, o botânico Hugh Iltis coletou espécies do 
gênero Solanum, que inclui a batata e o tomate. Iltis sabia 
que parentes selvagens do tomate poderiam ser úteis no 
melhoramento dos tomates cultivados e enviou sementes de 
um táxon desconhecido ao geneticista Charles Rick, na Ca-
lifórnia. Este descreveu a espécie nova com o nome Solanum 
chmielewskii (em homenagem a Tadeusz Chmielewskii, um 
geneticista polonês que se dedicou aos tomates). Rick cruzou 
essa espécie com os tomates cultivados, introduzindo genes 
que melhoraram o sabor dos tomates (Rick 1982). Avanços 
similares (há centenas de exemplos semelhantes) permiti-
ram o aumento das colheitas, a resistência a doenças e outros 
atributos desejáveis em variedades horticulturais. A sistemá-
tica é também crítica em ciências biológicas que envolvem 
a biodiversidade, como biologia da conservação, ecologia e 
etnobotânica.

A sistemática avança nosso conhecimento sobre a evolu-
ção, pois estabelece um contexto histórico de compreensão 
para uma grande variedade de fenômenos biológicos, tais 

Reino vegetal

Diversas plantas
não-vasculares

Traqueófitas

Plantas com flores

Asteraceae

Solidago

Solidago
sempervirens

Diversas plantas
sem flores

Muitas outras
famílias

Muitos outros
gêneros

Muitas outras
espécies

Solidago sempervirens

FIGURA 1.5 Parte de uma classificação hierárquica, mostrando a lo-
calização da espécie Solidago sempervirens. Setas que apontam para 
baixo indicam grupos inseridos dentro dos grupos acima deles. Em 
todos os casos, uma seta leva a um grupo contendo Solidago semper-
virens e a outra a todos os outros grupos no mesmo nível hierárquico. 
(Foto de David McIntyre.)



8 JUDD, CAMPBELL, KELLOGG, STEVENS & DONOGHUE

como diversificação ecológica e especialização, relações co-
evolutivas entre parasitas e hospedeiros ou entre plantas e 
polinizadores, biogeografia, adaptação, especiação e taxas de 
evolução. Apresentaremos três exemplos para ilustrar a im-
portância da sistemática na biologia evolutiva.

Certas Asteraceae havaianas, como muitos outros grupos 
dessas ilhas, são exemplos de eventos de radiação evolutiva. 
Um grupo monofilético de 28 espécies, distribuídos em três 
gêneros (Argyroxiphium, Dubautia e Wilkesia), é endêmico do 
arquipélago havaiano e evoluiu a partir de um único indiví-
duo fundador provindo de uma espécie ancestral da Califór-
nia (Baldwin e Robichaux 1995). Este grupo contém alguns 
dos taxa mais notáveis da flora havaiana. As espécies de Ar-
gyroxiphium, por exemplo, apresentam folhas em forma de 
espada dispostas em uma roseta basal, com pêlos verdes ou 
prateados. Do centro da roseta emerge uma inflorescência 
terminal de até 2 m de altura, com até 600 capítulos grandes 
(Figura 1.6).

Além de plantas com folhas em rosetas basais, outras 
plantas dessa aliança se tornaram arbustos, subarbustos, ár-
vores e lianas. Essas plantas ocupam grande diversidade de 
hábitats, desde os 75 até os 3.750 m de altura, e locais com 
precipitações que vão de menos de 400 a mais de 12.300 mm 
anuais. Um padrão comum na radiação evolutiva desse gru-
po aparentemente envolve eventos de dispersão entre ilhas 
seguidas de modificações ecológicas ao longo de gradientes 
de umidade.

Podemos perceber este padrão de radiação na filogenia 
do grupo (Figura 1.7). Quando plotamos as preferências de 
hábitat na árvore filogenética, fica claro que ocorreram muitas 
mudanças de hábits úmidos para secos na evolução das espé-
cies. A diversificação do grupo parece ter ocorrido há cerca de 
5,2 milhões de anos, o que coincide com a idade da ilha mais 
antiga (Kaua’i). A especiação parece ter ocorrido a uma taxa 
de 0,56 (± 0,17) espécies por milhão de anos (Baldwin 2003), 
uma taxa consideravelmente alta se comparada com a de ou-
tros grupos de plantas (ver Especiação no Capítulo 6).

O segundo exemplo envolve adaptações evolutivas rela-
cionadas com a polinização. O gênero Parkia inclui árvores 
tropicais, especialmente na floresta amazônica. Este gênero 
pertence à família Fabaceae, a família do feijão (ver Capítulo 

FIGURA 1.6 Hábito de Argyroxiphium sandwicense, mostrando a ro-
seta basal de folhas em forma de espada e a inflorescência volumosa, 
que pode atingir até 2 m de altura. (Foto: cortesia de Sherwin Carlquist 
e da Botanical Society of America.)
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FIGURA 1.7 Árvore filogenética dos gêneros Argyroxiphium, Dubau-
tia e Wilkesia, incluindo todas as 28 espécies nativas do Havaí. A árvore 
se baseia em seqüências do espaçador interno de DNA ribossomal nu-
clear. As letras acima dos clados indicam o hábitat (S, seco, U, úmido) 
de cada linhagem. Linhagens de hábitats secos são mostradas em azul. 
(Modificada de Baldwin e Robichaux 1995.)
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9), e as sementes de algumas espécies são consumidas em 
algumas regiões tropicais. Parkia contém um grande número 
de espécies cujas flores são polinizadas por morcegos. Nestas 
espécies, a antese é noturna, quando os morcegos estão ati-
vos, e as flores secretam néctar abundante como recompensa 
floral para os polinizadores. O pólen é depositado nos morce-
gos enquanto eles visitam as flores e sugam o néctar; a poli-
nização acontece quando estes animais acabam transferindo 
entre as flores o pólen que carregam.

Enquanto uma filogenia de Parkia não esteve disponível 
(Luckow e Hopkins 1995), não era possível esclarecer se a po-
linização por morcegos tinha evoluído uma ou muitas vezes 
dentro do grupo. Luckow e Hopkins identificaram um grande 
clado dentro de Parkia onde todas as espécies estudadas são 
polinizadas por morcegos. A polinização por morcegos den-
tro de Parkia não acontece fora desse clado. Assim, a filogenia 
foi uma boa evidência de uma única origem para a poliniza-
ção por morcegos neste gênero. Muitas modificações acon-
teceram no clado polinizado por morcegos, especialmente a 
produção de flores que produzem grandes quantidades de 
néctar, mas que não se transformarão em frutos e que ocor-
rem na mesma planta junto com flores perfeitamente funcio-
nais. A filogenia de Luckow e Hopkins indicou que o clado 
polinizado por morcegos evoluiu a partir de ancestrais polini-
zados por abelhas noturnas e já tinham antese noturna. Este 
tipo de flor certamente facilitou a aparição de polinização por 
morcegos. Além disso, a filogenia indicou que a aparição da 
polinização por morcegos foi acompanhada pela evolução de 
numerosas adaptações específicas. Por exemplo, a superfície 
do pólen de algumas espécies apresenta uma ornamentação 
especial (Figura 1.8), denominada verrucosa. Outras legu-
minosas polinizadas por morcegos, fora do gênero Parkia, 
apresentam uma ornamentação do pólen similar. Caracteres 
florais associados com a polinização por vertebrados e outros 
aspectos de biologia floral são discutidos no Capítulo 4.

Nosso terceiro exemplo demonstra o valor da filogenia 
para a biogeografia, o estudo da distribuição geográfica dos 
organismos. Este exemplo trata de outro grupo importante 
de árvores, os baobás, alguns dos quais são polinizados por 
morcegos. Existem oito espécies de baobá, todas do gênero 
Adansonia (Malvaceae) (ver Capítulo 9). Uma espécie é nativa 
na Austrália, seis são restritas a Madagascar e Adansonia digi-
tata ocorre no nordeste, centro e sul da África. Ainda, Adan-
sonia digitata, o baobá africano, é um elemento florístico em-
blemático da região subsaariana. Esta árvore pode viver por 
mais de 1.000 anos e seu volumoso tronco pode atingir até 16 
m de diâmetro. O caule tem a capacidade de estocar grande 
quantidade de água, o que permite que a árvore sobreviva a 
grandes períodos de seca. Folhas, brotos e sementes são co-
mestíveis e importantes recursos para alguns povos africanos. 
As flores do baobá apresentam um diâmetro de até 20 cm, 
antese noturna e são polinizadas por morcegos frugívoros. As 
espécies de Madagascar também são polinizadas por morce-
gos, embora um lêmur noturno contribua substancialmente 
na polinização de algumas dessas espécies.

As três grandes áreas hoje ocupadas por baobás foram 
outrora parte de Gondwana. Este supercontinente do Hemis-

fério Sul foi dividido pela tectônica de placas e pela deriva 
continental em um processo que começou cerca de 120 mi-
lhões de anos atrás. A deriva continental resultou em uma 
série de separações, como acontece com as linhagens que se 
separam em uma filogenia. É possível que as oito espécies 
atuais de baobás tenham evoluído apenas em decorrência da 
separação de Gondwana. Alternativamente, a distribuição 
atual dessas espécies poderia ser o resultado de eventos de 
dispersão de sementes. Se tivéssemos (mas não temos) um 
bom registro fóssil dos baobás, poderíamos optar entre estas 
hipóteses.

Uma filogenia de Adansonia, junto com uma estimativa 
do tempo de separação das linhagens dentro do gênero, se-
ria um bom teste para as duas hipóteses biogeográficas antes 
enunciadas. Baum e colaboladores (1998) estimaram uma fi-
logenia desse grupo com base em seqüências de DNA nuclear 
(Figura 1.9). Esta filogenia situa A. gibbosa (da Austrália) como 
o grupo-irmão das outras espécies. Baum e colaboladores 
(1998) utilizaram taxas de divergência de seqüências de DNA 
para estimar o tempo de divergência de A. gibbosa das demais 
espécies do gênero. Se as divergências são estimadas como 
tendo começado antes da separação entre Austrália, África e 
Madagascar, a divergência poderia ser interpretada como o 
resultado da separação e posterior isolamento das áreas. Ao 
contrário, as estimativas obtidas por Baum e colaboladores 
indicam que esta divergência é muito mais recente, sugerin-
do dispersão de sementes através do oceano. Tal dispersão a 
longa distância é plausível porque muitos frutos de baobá são 
lenhosos e rígidos, podendo ser dispersos pela água.

23,1 µm

FIGURA 1.8 Um agregado de grãos de pólen de Parkia sumatrana 
var. streptocarpa, uma espécie polinizada por morcegos. A superfície 
dos grãos de pólen é descrita como verrucosa e acredita-se que seja 
uma especialização para a polinização por morcegos. (Fonte: Luckow 
e Hopkins 1995.)
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A. gibbosa  Austrália

A. digitata África

A. grandidieri 

A. suarezensis

A. rubrostipa

A. za

A. madagascariensis

A. perrieri

Madagascar

Ancestral em
comum

A. gibbosa

A. digitata

A. grandidieri 

FIGURA 1.9 Filogenia das oito espécies de Adansonia, com 
indicação da distribuição geográfica à direita de cada espécie. 
(Fonte: Baum et al. 1998.)
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Objetivos e organização deste livro
Este livro apresenta um enfoque filogenético da sistemática 
vegetal. O Capítulo 2 estabelece os conceitos e práticas bá-
sicas da sistemática filogenética. Para entender este enfoque, 
é importante entender um pouco da história da sistemática 
vegetal, o tópico do Capítulo 3.

Inferimos as filogenias a partir de muitas fontes de carac-
teres biológicos, incluindo caracteres estruturais (anatomia, 
morfologia ou atributos externos) e moleculares (constituin-
tes bioquímicos, tais como proteínas, flavonóides e DNA). O 
Capítulo 4 é dedicado às fontes estruturais e moleculares (ex-
ceto DNA) de evidências sistemáticas. O Capítulo 5 focaliza 
as evidências obtidas por meio do DNA.

O Capítulo 6 trata da diversificação vegetal. Como as es-
pécies são formadas e mantidas? Como determinamos que 
dois indivíduos pertencem à mesma ou a diferentes espécies? 
De que forma a diversificação é moldada pela hibridização, 
poliploidia e sistema reprodutivo?

O Capítulo 7 apresenta um resumo da história evolutiva 
das plantas e explica a origem de muitos caracteres importan-
tes que são utilizados para identificá-las, criando um ponto 
de partida para os dois capítulos finais.

Este livro se focaliza em famílias de plantas, um bom pon-
to de partida para entender a diversidade vegetal. Há espé-
cies demais para serem ensinadas em um curso de graduação. 
Além disso, muitas famílias (como as dos carvalhos, pinhei-
ros, rosas, gramas, mostarda, feijão e orquídeas) são de fato 
já conhecidas por muitas pessoas e são relativamente fáceis 
de reconhecer. Aprendendo a reconhecer famílias importan-
tes, aprendemos uma classificação que nos permitirá depois 
aprender gêneros e espécies.

Os capítulos 8 e 9 abordam a diversidade vegetal e contêm 
numerosas ilustrações, descrições e chaves (ver Apêndice 2). 
As chaves organizam a informação sobre um grupo (p. ex., as 
famílias de coníferas) de um modo que facilita a identificação. 
Como antes enunciado, seguimos um enfoque filogenético. 
Assim, na medida do possível, temos tentado definir famílias 
que são monofiléticas. O capítulo 8 abrange as traqueófitas 
não-angiospermas. Mais especificamente, apresenta 26 famí-
lias de seis grupos principais: licófitas, monilófitas (samam-
baias, incluindo Psilotales e Equisetales), Cycadales, Gingko, 
coníferas (pinheiros, ciprestes, etc.) e Gnetales.

A diversidade das angiospermas, descrita no Capítulo 9, é 
enorme; descrevemos mais de 140 famílias. As angiospermas 
apresentam adaptações que lhes permitem crescer em prati-
camente qualquer tipo de ambiente da Terra.

As angiospermas contêm a maioria dos grãos e cultivos 
de importância para o ser humano, bem como uma série de 
árvores de ampla utilização.

Dois apêndices deste livro tratam de práticas importantes 
da sistemática vegetal. No Apêndice 1, explicamos a nomen-
clatura botânica: a aplicação de nomes científicos às plantas. 
O Apêndice 2 abrange a coleta de espécimes vegetais, fornece 
um resumo do processo de identificação e provê um pequeno 
guia de como se manter atualizado sobre os avanços da siste-
mática vegetal mediante o uso da literatura e da Internet.

O CD contém mais de 3.100 imagens de flores, frutos e 
outras partes das plantas, bem como sinapomorfias e carac-
teres que permitem a identificação no campo dos grupos tra-
tados neste livro. Estes caracteres também são úteis na iden-
tificação, assim como as imagens que mostram dissecções de 
flores e frutos. O CD também contém um glossário ilustrado 
com links para uma ou mais imagens que ilustram os carac-
teres definidos. As imagens complementam as descrições das 
famílias e ilustrações botânicas no texto.

O CD contém três apêndices, cada um dos quais arranja 
os grupos tratados no livro conforme os três principais sis-
temas de classificação: Cronquist (1981), Thorne (1992) e o 
sistema APG (Angiosperm Phylogeny Group) (1998, 2003). 
Este último é o sistema seguido neste livro.

É importante ressaltar que o conhecimento sobre siste-
mática vegetal está aumentando muito rapidamente. Novas 
hipóteses filogenéticas estão surgindo a passos longos, e de-
vemos esperar grandes mudanças nos próximos anos. Nestas 
circunstâncias, é impossível que um texto permaneça atuali-
zado e, sem dúvida, será necessário que o material aqui apre-
sentado seja complementado com informações adicionais 
obtidas, talvez, por meio de bases de dados (ver Apêndice 2 
para uma discussão sobre a sistemática vegetal na Internet).

Os estudantes podem achar frustrante que, em uma dis-
ciplina tão antiga quanto a sistemática vegetal, nosso conhe-
cimento necessite de freqüente (aliás, constante) revisão. Es-
peramos que, ao invés disso, estas rápidas mudanças sejam 
percebidas de modo positivo, como uma expressão da vita-
lidade dessa disciplina. Como em qualquer ciência, o conhe-
cimento em sistemática vegetal é sempre provisório e deve 
mudar para refletir as novas descobertas. Afortunadamente, 
novas metodologias e ferramentas para inferir relações filo-
genéticas, bem como a disponibilidade de novas formas de 
evidência, nos dão a oportunidade de obter uma descrição 
cada vez mais acurada da história evolutiva. Ficaremos muito 
satisfeitos se outros se unirem a nós na alegria de procurar 
uma melhor compreensão da sistemática vegetal.
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