
Introdução e objetivos 
               O gênero Kielmeyera é representado no Brasil                

                                                        por 46 espécies  distribuídas, em sua maioria, nas   

                                                        regiões de  baixa altitude do Brasil. As diversas      

                                                        espécies  do gênero têm distribuição  

                                                        semelhante e muitas vezes ocorrem   

                                                        simpatricamente, e por serem  semelhantes  

                                                        morfologicamente,  podem provocar confusões                

                                                        em sua classificação. A última revisão do  gênero   

                                                        Kielmeyera Mart. & Zucc. foi  realizada em 1982 por  

                                                        N. Saddi, baseando-se em caracteres morfológicos.  

                                                         Nesse trabalho, o  autor organizou as espécies  

anteriormente descritas e as novas propostas  em subgêneros, seções e séries. O  

trabalho resultou em três complexos de espécies, sendo dois deles analisados nesse  

projeto. O primeiro envolve a série Coriaceae, que inclui as espécies Kielmeyera  

coriacea Mart. & Zucc. e Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi. Para K. coriacea  

foram reconhecidas sete variedades, divididas em duas subespécies. O segundo,  

denominado “complexo K. rubriflora”, compreende as espécies K. rubriflora Cambess 
e suas três variedades, K. rosea Mart. & Zucc e K. regalis Saddi. 

     Este trabalho teve como objetivo  compreender melhor as variações  

morfológicas dentro dos complexos K. coriacea e K. rubriflora, através de  

análises multivariadas de caracteres  morfológicos. Com isso, buscou-se caracteres  

investigativos que pudessem ser relevantes para estudos futuros dos grupos  

analisados. 
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Material e métodos 
     Foram analisadas 138 exsicatas do complexo K. coriacea e 113 exsicatas do  
complexo K. rubriflora, com plantas de diferentes origens (distribuição nacional e  
exemplares do Paraguai e da Bolívia), através da medição de estruturas com  
paquímetro digital. Foram avaliadas também características não-numéricas (cor  
das folhas e do caule, presença/ausência de indumento, etc.). Posteriormente, os  
dados obtidos dessas medições e análises foram estudados por meio de análises  
multivariadas de agrupamento hierárquico, através do software Fitopac 2 (Shepherd 
2007) para agrupamento e disposição dos dados em  dendrogramas . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e discussão 
     Para o complexo K. coriacea, o gráfico do caráter “razão comprimento/largura”  
indica cinco grupos possivelmente com formatos foliares diferentes. Porém, ao se  
analisar os indivíduos de cada um desses grupos, não se detectou uma  relação com a 
distribuição geográfica entre os estados. Para o grupo 2 a diferença é um pouco mais 
clara, sendo que o DF é melhor representado), mas os outros demonstraram uma 
distribuição consideravelmente homogênea (figura 3.) 
     Para o caráter “presença de indumento na folha”, as análises delimitaram dois 
pequenos grupos com indumento presente dentro do espaço amostral (indicados por 
asteriscos no gráfico). Apesar de serem conjuntos pequenos, eles podem servir como 
um indicativo de que existe uma diferença entre  esses grupos de indivíduos (figura 
4), uma vez que eles se distribuem principalmente pela região Centro-Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    Para o complexo K. rubriflora, os indivíduos puderam ser divididos em quatro 
grupos. Os caracteres que sugerem a separação destes grupos foram comprimento 
do pecíolo (considerando a sua ausência como comprimento=0) e razão C/L da folha. 
Para o caráter “comprimento do pecíolo”, a presença ou ausência deste dividiu os 
indivíduos em dois grandes grupos, sendo que o grupo no qual este era presente tem 
a maior parte dos indivíduos proveniente de Minas Gerais. No grupo sem pecíolo, a 
distribuição é mais homogênea, com os indivíduos mais concentrados em MG, MT e 
DF. 
     Para o caráter “razão comprimento/largura”, também foram verificados dois 
grupos relativamente bem-separados. Um deles (C/L entre 1,139 e 2,829), tem a 
maior parte de seus indivíduos  provenientes de MG, e uma distribuição mais ou 
menos semelhante entre os demais estados. Chama a atenção o fato de que, nesse 
grupo, 33 indivíduos (80,4%) não possuem pecíolo. Para o segundo grupo (C/L > 
2,839), mais uma vez, a maior parte dos indivíduos  é proveniente de MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Os resultados obtidos até o momento indicam uma variação entre os grupos, mas é 
preciso de mais dados para confirmar isso.  Pretende-se continuar o estudo, com a 
análise de mais indivíduos de diferentes origens, de forma a avaliar se realmente 
existe uma diferenciação entre os grupos detectados e se há relação com a 
classificação proposta por Saddi. 

Figura 5: Dendrograma de distribuição de K. rubriflora 

para o caráter “Comprimento do pecíolo 

Figura 6: Dendrograma de distribuição de K. rubriflora 

para o caráter “Razão comprimento/largura” 

Figura 1: Exsicatas de K. coriacea e K. rubriflora 

Figura 3: Dendrograma de distribuição de K. coriacea 

para o caráter “Razão comprimento/largura” 

Figura 4: Dendrograma de distribuição de K. coriacea para 

o caráter  “Presença de indumento na folha”. (Grupo 0: 

plantas sem indumento; grupo 1: plantas com indumento) 

 

Figura 2: Exsicatas de K. coriacea (a) e K. rubriflora (b) 
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Figura 1: K. coriacea (a) e K. rubriflora (b) 
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