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RESUMO 

 

Sisyrinchium (Sisyrinchieae: Iridoideae: Iridaceae) é o maior gênero em 

número de espécies de Iridaceae. Este gênero ocorre em todo o continente americano, com 

o centro de origem e distribuição na América do Sul. Aproximadamente 35% das espécies 

de Sisyrinchium possuem flores com elaióforos que podem produzir óleos lipídicos como 

recompensa aos polinizadores. Suas espécies apresentam ampla diversidade morfológica 

intra e inter-populacional tornando a taxonomia de Sisyrinchium extremamente 

complicada. Classificações morfológicas dividem o gênero em oito seções, no entanto, 

recentes estudos filogenéticos identificaram nove clados que pouco se assemelham com as 

classificações taxonômicas prévias. Dentre os clados de Sisyrinchium, é importante 

destacar o clado V, formado por pelo menos duas seções: Lenitium e Scirpeocaris. Todas 

as espécies pertencentes a este clado possuem tricomas produtores de óleos florais 

(elaióforos) localizados na coluna estaminal. 

Visando contribuir para o conhecimento da biologia e evolução das espécies de 

Sisyrinchium, este estudo teve por objetivo investigar a evolução e características genéticas 

e citogenéticas de diferentes espécies de Sisyrinchium pertencentes ao clado V, além de 

aspectos da biologia reprodutiva para as duas categorias morfológicas de S. sellowianum. 

Dados de ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) foram obtidos para diferentes espécies do 

clado V de Sisyrinchium para acessar a variação genética, estrutura populacional e fluxo 

gênico entre espécies. Dados citogenéticos foram utilizados para determinar o número 

cromossômico destas espécies. Separadamente, S. sellowianum foi classificada em duas 

categorias morfológicas devido à variação das populações naturais observadas nesta 

espécie. Dados de ISSR, número cromossômico, morfologia e viabilidade polínica, além 

de aspectos reprodutivos foram utilizados para caracterizar as categorias morfológicas de 

S. sellowianum (CM-I e CM-II) . Para o estudo de relacionamento filogenético entre as 

espécies do clado V de Sisyrinchium foi amostrado um número representativo de espécies 

com as características deste clado e amplificadas duas regiões de DNA, ITS (nuDNA) e 

trnQ-rps16(cpDNA). 

Do estudo filogenético, 4,37% dos caracteres foram filogeneticamente 

informativos, sendo a região ITS1 a mais informativa. As análises suportaram a monofilia 

das espécies S. commutatum, S. setaceum, S. sellowianum CM-II e S. scariosum. As 
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demais espécies avaliadas não formaram grupos suportados. Os dados de ISSR indicam 

que as populações das diferentes espécies de Sisyrinchium encontram-se fortemente 

estruturadas (FST= ɗ
B
= 0.51) e não apresentam correlação entre distância genética e 

geográfica. Três níveis de ploidia foram observados entre as espécies deste clado, com 

populações diploides (2n= 2x= 18), tetraploides (2n= 4x= 36) e hexaploides (2n= 6x= 54), 

sendo o número básico x = 9. As populações de S. sellowianum mostraram alta 

diferenciação genética (FST = 0.46, ɗ
B
= 0.62). Em relação à distribuição da variação 

genética, foi observada maior variação intra-populacional (69%) que inter-populacional 

(31%) na CM-I, enquanto em CM-II, 61% da variação foi observada entre as populações e 

39% intra-populacional. Também não foi observada correlação entre distância genética e 

geográfica para as populações de S. sellowianum. No entanto, uma correlação significativa 

foi observada entre distância genética e categoria morfológica das populações de S. 

sellowianum. Quanto ao número cromossômico, CM-I apresentou populações diploides 

(2n= 2x= 18) e tetraploides (2n= 4x= 36), enquanto CM-II apenas populações diploides 

(2n= 2x= 18). O estudo polínico revelou diferentes morfologias polínicas em cada 

categoria morfológica, além de correlação entre tamanho dos grãos de pólen e nível de 

ploidia na CM-I. As categorias morfológicas de S. sellowianum também se diferenciam em 

relação ao modo reprodutivo, CM-I é alógama, enquanto CM-II é autógama, não havendo 

formação de frutos em cruzamentos realizados entre as categorias morfológicas.  

A alta estruturação populacional pode ser explicada pela distância entre as 

populações, o que possivelmente reduz o fluxo gênico devido ao comportamento dos 

polinizadores. Os polinizadores descritos para as espécies de Sisyrinchium produtoras de 

óleos florais são abelhas coletoras de óleos da família Apidae, tribo Tapinotaspidini, as 

quais geralmente forrageiam áreas restritas. As categorias morfológicas de S. sellowianum 

são geneticamente e morfologicamente diferenciadas e refletem seus modos reprodutivos. 

Os resultados obtidos podem auxiliar na delimitação destas duas categorias morfológicas 

como duas espécies ou subespécies, o que foi fortemente suportado nas análises 

filogenéticas. A técnica de ISSR não foi capaz de discriminar as diferentes espécies de 

Sisyrinchium, assim como os dados obtidos de duas sequências de DNA, os quais 

discriminaram apenas algumas espécies. Estes estudos indicam que dados genéticos 

sozinhos não são capazes de delimitar as espécies deste clado, tornando necessária a 

utilização de diferentes técnicas e abordagens para obter dados evolutivos e de 
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relacionamento filogenético mais acurado, como os gerados para as duas categorias 

morfológicas de S. sellowianum.  
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ABSTRACT 

 

Sisyrinchium (Sisyrinchieae: Iridoideae: Iridaceae) is the largest in number of 

species of Iridaceae. This genus occurs throughout the American continent, with the center 

of origin and distribution in South America. Approximately 35% of Sisyrinchium species 

have flowers with elaiophores that can produce lipid oils as a reward to pollinators. Its 

species have a wide morphological diversity within and among populations making the 

taxonomy of Sisyrinchium extremely complicated. Morphological classifications proposed 

eigth sections to genus, however, recent phylogenetic studies identified nine clades do not 

correspond to the previous taxonomic classifications. Among the clades of Sisyrinchium, it 

is important to highlight the clade V, formed by at least two sections: Lenitium and 

Scirpeocaris. All species belonging to this clade possess trichomes producers of floral oils 

(elaiophores) located in the staminal column.  

Aiming to contribute for the understanding of the biology and evolution of 

Sisyrinchium species, this study investigated the evolution and genetic plus cytogenetic 

traits of different species belonging to the clade V, and aspects of reproductive biology for 

the two morphological categories of S. sellowianum.  ISSR data were obtained for the 

different species of Sisyrinchium clade V in order to assess genetic variation, population 

structure and gene flow among species. Cytogenetic data were used to determine the 

chromosome number of these species. Separately, S. sellowianum was classified into two 

categories due to morphological variation in natural populations observed in this species. 

ISSR data, chromosome number, morphology and viability pollen plus reproductive 

parameters were used to characterize the morphological categories of S. sellowianum (MC-

I and MC-II). To evidence the phylogenetic relationships among species of Sisyrinchium of 

clade V a representative number of species was sampled with the characteristics of this 

clade and amplified two DNA regions, ITS (nuDNA) and trnQ-rps16 (cpDNA). 

Concerning the phylogenetic study, 4.37% of the characters were 

phylogenetically informative, with the ITS1 the most informative. The analysis supported 

the monophyly of the species S. commutatum, S. setaceum, S. sellowianum MC-II and S. 

scariosum. The other species did not form supported groups. ISSR data indicate that 

populations of different species of Sisyrinchium are strongly structured (FST= ɗ
B
= 0.51) 

and no correlation between genetic and geographic distances. Three ploidy levels were 
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observed among species of this clade, with diploid (2n= 2x= 18), tetraploid (2n= 4x= 36) 

and hexaploid (2n= 6x= 54) populations, with the basic number x = 9. The populations of 

S. sellowianum showed high genetic differentiation (FST = 0.46, ɗ
B
= 0.62). Regarding the 

distribution of genetic variation, greater intra-population variation (69%) that inter-

population (31%) was observed in MC-I, while the MC-II, 61% of the variation was 

observed among populations and 39% intra-population. Also no correlation between 

genetic and geographic distance was observed for the populations of S. sellowianum. 

However, a significant correlation between genetic distance and morphological category of 

the populations of S. sellowianum was observed. Regarding the chromosome number, MC-

I showed diploid (2n= 2x= 18) and tetraploid (2n= 4x= 36) populations, while MC-II only 

diploid (2n= 2x= 18) populations. The pollen study revealed different pollen morphologies 

in each morphological category, and correlation between pollen pollen size and ploidy 

level in MC-I. Morphological categories of S. sellowianum also differ in relation to the 

reproductive mode, MC-I is alogamous, while MC-II is autogamous, with no fruit 

development in crosses made between morphological categories.  

The high population structure can be explained by distance among populations, 

which possibly reduces gene flow due to the behavior of pollinators. Pollinators described 

for the species of Sisyrinchium producing floral oils are oil-bees of the family Apidae, tribe 

Tapinotaspidini, which generally restricted foraging areas. Morphological categories of S. 

sellowianum are genetically and morphologically differentiated and reflect their mating 

systems. The results can assist in the delimitation of two morphological categories such as 

two species or subspecies, which was supported highly in phylogenetic analysis. The ISSR 

technique was not able to discriminate different species of Sisyrinchium, as well as the data 

obtained by the two DNA sequences, which discriminate only a few species. These studies 

suggest that genetic data alone are not able to delimit species of this clade, making 

necessary the use of different techniques and approaches to obtain evolutionary and 

phylogenetic relationship more accurate, as those generated for the two morphological 

categories of S. sellowianum. 
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CAPÍTULO I  

 

 

INTRODUÇÃO GERAL  

 

 

 

O gênero Sisyrinchium apresenta uma grande diversidade de formas, 

 além de grande variabilidade intra e inter-específica e populacional. 

Fotos: Lilian Eggers. 
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1. A Família Iridaceae 

Iridaceae está entre as maiores famílias da ordem Asparagales, com cerca de 2030 

espécies distribuídas entre 65-75 gêneros (Goldblatt et al., 2008; APG III, 2009). Possui 

ampla distribuição mundial, resultado do intenso processo de radiação adaptativa em 

Iridaceae, com dois centros de diversidade: continente africano (37 gêneros e cerca de 

1190 espécies) e sul-americano (24 gêneros e mais de 210 espécies) (Goldblatt e Manning, 

2006; Goldblatt et al., 2008; Goldblatt e Manning, 2008). 

Esta família possui representantes de grande importância econômica. Gêneros 

como Crocus L., Dietes Salisbury ex Klatt, Freesia Eckl. ex Klatt, Gladiolus L., Iris L., 

Moraea Mill e Watsonia Mill., são especialmente cultivados visando a indústria de flores 

de corte e para paisagismo devido a beleza de suas espécies e cultivares (Goldblatt et al., 

1998; Goldblatt e Manning, 2008). Na culinária, Crocus sativus L. é conhecido pela 

produção do açafrão, um condimento muito apreciado, de coloração vermelha, obtido a 

partir dos seus estiletes e estigmas (Hosseinzadeh et al., 2005). Em regiões da Síria e da 

África, os cormos de várias espécies são consumidos como alimento (Goldblatt et al., 

1998; Goldblatt e Manning, 2008). 

 

1.1 Aspectos Morfológicos de Iridaceae 

As espécies de Iridaceae podem ser plantas decíduas ou perenes, herbáceas em 

sua maioria, exceto pelos gêneros Klattia Baker, Nivenia Vent. e Witsenia Thunb. que 

possuem hábito arbustivo (Goldblatt et al., 1998). 

Considerando o aspecto vegetativo, Iridaceae reúne plantas que apresentam raízes 

adventícias típicas de monocotiledôneas, órgãos subterrâneos do tipo rizomas, cormo ou 

bulbo (Goldblatt et al., 1998). As folhas são simples, equitantes ou alternas dísticas 

dispostas ao longo do caule ou na base da planta, podendo ser cilíndricas ou planas, às 

vezes invaginantes, de venação paralelinérvea (Judd et al., 2009). 

As flores são dispostas em inflorescências determinadas monocásio, do tipo 

ripídio, frequentemente modificadas e às vezes reduzidas a uma flor solitária terminal. São 

protegidas por brácteas (espatas). Flores perfeitas possuem simetria radial ou bilateral. 

Apresentam seis tépalas, as externas às vezes diferenciadas das internas, podendo ser livres 

ou cognatas, imbricadas e vistosas. Os estames são em número de três, opostos às tépalas 

externas, com filetes livres ou cognatos. O gineceu apresenta três carpelos cognatos e o 
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ovário é, na maioria das espécies, ínfero (exceto em Isophysis Moore), com placentação 

axial. Os ramos do estilete podem ser expandidos e petaloides, com dois ou três estigmas 

terminais. O fruto é uma cápsula loculicida, podendo apresentar sementes ariladas ou com 

uma testa carnosa (Goldblatt, 1990; Goldblatt et al., 1998; Goldblatt e Manning, 2008; 

Judd et al., 2009). 

As fragrâncias florais são derivadas de uma diversidade de classes biossintéticas, 

incluindo derivados de ácidos graxos, compostos benzênicos e isoprenoides; os odores 

florais podem ser muito variados entre espécies e, em certos casos, dentro de espécies 

(Goldblatt e Manning, 2006). 

As recompensas florais são do tipo néctar, pólen ou óleos florais não voláteis. O 

néctar é o mais comum, produzido em nectários septais localizados dentro das paredes 

radiais do ovário e em nectários perigoniais (Goldblatt, 1990; Goldblatt e Manning, 2006). 

Os óleos florais não voláteis são encontrados nas espécies do Novo Mundo e são 

produzidos em tricomas glandulares chamados elaióforos (Goldblatt, 1990; Goldblatt e 

Manning, 2006; Renner e Schaefer, 2010; Chauveau et al., 2011, 2012). Flores que 

oferecem óleos como recompensa são encontradas em apenas onze famílias e possuem 

relação altamente especializada com fêmeas de duas famílias de Hymenoptera, Mellitidae e 

Apidae (Renner e Schaefer, 2010; Chauveau et al., 2012). Essas abelhas possuem 

modificações morfológicas para obtenção dos óleos florais, que associados ao néctar ou 

não, são utilizados para alimentação das larvas e, em algumas espécies, como um tipo de 

selador à prova de água nas paredes das células que compõem o ninho (Renner e Schaefer, 

2010). 

 

1.2 Filogenia de Iridaceae 

A análise filogenética de Iridaceae que formou a base para a classificação da 

família utilizou um conjunto de 52 caracteres morfológicos, fitoquímicos, citológicos, 

anatômicos, embriológicos e de estrutura polínica. De acordo com esta análise cladística, 

foi possível identificar quatro clados principais (Goldblatt, 1990). Estes clados receberam a 

classificação de subfamília e foram denominados Isophysidoideae (monogenérico, 

Isophysis), Nivenioideae, Iridoideae e Ixioideae (Goldblatt, 1991).  

Em uma análise cladística subsequente de Iridaceae, Rudall (1994) usou 33 

caracteres anatômicos e morfológicos, com maior ênfase nas evidências anatômicas. Este 
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estudo chegou a resultados um pouco diferentes, onde os gêneros de Crocoideae 

(anteriormente denominada Ixioideae) foram considerados grupo irmão para o restante da 

família, a qual ficou dividida em dois grupos, um correspondente à subfamília Iridoideae e 

outro Nivenioideae mais o gênero Isophysis.  

Devido à dificuldade em se obter uma classificação de consenso entre algumas 

subfamílias de Iridaceae, alguns estudos posteriores utilizando sequências de DNA foram 

realizados visando esclarecer essas dúvidas. Souza-Chies et al., (1997) realizaram o 

primeiro estudo para a família, utilizando o gene de cloroplasto rps4. Os autores 

demonstraram que a família Iridaceae tem origem monofilética e suportou a posição de 

Isophysis como membro de Isophysidoideae e como um grupo irmão para o restante da 

família. 

Posteriormente, Reeves et al. (2001) utilizando quatro regiões de DNA plastidial 

(os genes codificadores rbcL, rps4, o íntron trnL e o espaçador intergênico trnL-F) 

obtiveram resultados congruentes aos observados por Goldblatt (1990) e Souza-Chies et 

al., (1997). 

Atualmente, a classificação aceita para Iridaceae foi obtida a partir de um estudo 

filogenético multigênico, realizado por Goldblatt et al. (2008), utilizando o íntron rps16, a 

região trnL-F e os genes rbcL, rps4 e matK. Foi proposta a divisão em sete subfamílias: 

Isophysidoideae, Patersonioideae, Geosiridoideae, Aristeoideae, Nivenioideae, Crocoideae 

e Iridoideae. A partir deste estudo realizado por Goldblatt et al (2008), foi inferida, através 

de relógio molecular, uma estimativa de tempo de divergência entre o ancestral de 

Iridaceae e a família Doryanthaceae. A divergência entre Iridaceae e Doryanthaceae 

ocorreu há cerca de 82 milhões de anos, e o gênero Isophysis (Isophysidoideae) 

considerado o mais remoto da família, principalmente pela presença de flores com ovário 

súpero, teria divergido das Iridaceae ancestrais há cerca de 66 milhões de anos. 

No Novo Mundo, estão presentes apenas representantes da subfamília Iridoideae, 

a qual é monofilética (Goldblatt, 1990, Reeves et al., 2001; Goldblatt et al., 2008). A 

subfamília Iridoideae compreende cinco tribos: Tigridieae, Trimezieae, Sisyrinchieae, 

Irideae e Diplarreneae (Goldblatt et al., 2008).  

 

1.3 Citogenética de Iridaceae 

Iridaceae apresenta número cromossômico básico, tamanho cromossômico e 
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morfologia cariotípica muito variáveis, o que torna a análise citológica uma importante 

ferramenta para esclarecer a sistemática e a evolução desta família (Goldblatt e Takei,  

1997). 

A poliploidização é considerada um dos processos mais marcantes na evolução 

das Angiospermas, de maneira que eventos de duplicação podem ser rastreados em 70-

100% das espécies diploides atuais (Masterson, 1994; Simillion et al., 2002; Blanc e 

Wolfe, 2004; Leitch e Leitch, 2008; Soltis et al., 2009; Jiao et al., 2011). 

Em Iridaceae, a poliploidização é um fator marcante na evolução da família. Foi 

proposta para a família uma origem paleopoliploide após um evento ancestral de 

duplicação do genoma. Cerca de 60% das espécies de Iridaceae no Hemisfério Norte são 

neopoliploides (poliploidia intragenérica). No continente africano, cerca de 5% das 

espécies de Crocoideae e 10% de Iridoideae são neopoliploides. No entanto, nas Américas 

Central e do Sul, a poliploidia parece ter sido mais importante na evolução da família, onde 

muitas das espécies de Tigridieae são tetra ou hexaploides e em Sisyrinchieae, mais de 

75% das espécies de Sisyrinchium são poliploides (Goldblatt e Takei, 1997). De acordo 

com Kenton e Heywood (1984), nas espécies de Iridaceae sul-americanas ocorre um 

número considerável de espécies poliploides e estes poliploides possuem menores níveis 

de ploidia do que as espécies do Hemisfério Norte. 

Diversos estudos citológicos têm demonstrado que além da poliploidia, a familia é 

bastante diversa em termos de cariótipo, número cromossômico básico e conteúdo de DNA 

(Goldblatt, 1982; Goldblatt et al., 1984; Kenton e Heywood, 1984; Goldblatt e Takei, 

1997). Importante para a evolução, outros diferentes processos citológicos, como 

aneuploidia, disploidia e alterações estruturais cromossômicas exercem importantes papéis 

no surgimento de novas espécies (Sharma e Talukdar, 1960). Em Iridoideae, outro aspecto 

particularmente comum é a bimodalidade cariotípica (Kenton et al., 1990; Goldblatt e 

Takei, 1997). Variação no tamanho dos cromossomos e no conteúdo de DNA também vem 

sendo observados (Souza-Chies et al., 2012), além de variações numéricas intra e 

interespecíficas (Alves et al., 2011). 

 O número básico de cromossomos para Iridaceae ainda é incerto. 

Possivelmente, x= 10 seja o número básico ancestral para a família (Goldblatt, 1990; 

Goldblatt et al., 1998; Goldblatt e Takei, 1997). Provavelmente para as subfamílias 

Nivenioideae, Iridoideae e Crocoideae o número básico seja x= 10, a julgar pela 
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distribuição dos números básicos dentro dos gêneros menos especializados (Goldblatt, 

1990). No entanto, ocorrem muitos números derivados, tais como x= 9, 8, 7 e 5, e essa 

variação pode resultar em descendentes disploides. De acordo com Alves et al. (2011), o 

número cromossômico (2n) em Iridaceae varia de 6 a aproximadamente 230, reforçando a 

poliploidia como um evento importante na evolução das espécies desta família. Alguns 

gêneros americanos são exclusivamente poliploides, como Fosteria Molseed, Cobana 

Ravenna e Sessilanthera Molseed & Cruden, com número básico x= 7 (Goldblatt et al., 

1998). 

Na subfamília Tigridieae, o gênero Herbertia possui número cromossômico básico 

x= 7 e parece não apresentar alterações. Seis das sete espécies reconhecidas têm contagens 

cromossômicas inferidas e quatro níveis de ploidia são relatados: 2x, 4x, 6x e 8x (Winge, 

1959; Kenton e Heywood, 1984; Goldblatt e Takei, 1997; Roitman e Castilho, 2004; 

Moreno et al., 2009). Para Calydorea, as espécies estudadas possuem número básico x= 7 

e três níveis de ploidia, 2x, 4x e 6x (Goldblatt, 1982; Goldblatt e Takei, 1997). 

Dentro da subfamília Iridoideae é verificada uma ampla diversidade quanto à 

morfologia e tamanho cromossômico. Em Sisyrinchium, os números cromossômicos são 

altamente variáveis, devido à poliploidia e a possíveis eventos de hibridação natural; para 

grande parte das espécies os cromossomos são geralmente pequenos (2 ï 4 µm) 

(Henderson, 1976; Goldblatt et al., 1982; Cholewa e Henderson, 1984; Kenton et al., 1986; 

Rudall et al., 1986). 

Diferentes números cromossômicos básicos ocorrem em Sisyrinchium (x = 5, 6, 8, 

9, 17). Os mais frequentes são x=8, principalmente nas espécies da América do Norte 

(Kenton e Heywood, 1984) e x=9 na América do Sul (Souza-Chies et al., 2012). Goldblatt 

(1982) sugeriu que x= 9 seria o número cromossômico básico ancestral para o gênero e x= 

8 o mais derivado. Esta hipótese foi sustentada pela reconstrução filogenética de 

Sisyrinchium, já que as espécies com número básico x= 9 são pertencentes aos clados que 

divergiram mais precocemente do ancestral comum (Chauveau et al., 2011). 

O nível de ploidia tem sido relacionado a diversos fatores. Alguns estudos 

reportam uma correlação positiva entre nível de ploidia e latitude para espécies de 

Iridaceae do Hemisfério Norte, onde plantas com altos níveis de ploidia (6x - 12x) ocorrem 

em latitudes maiores (Goldblatt, 1982; Kenton et al., 1986; Rudall et al., 1986). 

Estudos realizados em espécies de Sisyrinchium do Hemisfério Norte indicam 
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uma relação entre sistema de cruzamento e nível de ploidia (Ingram, 1967; Henderson, 

1976). Estes estudos mostram que a autofertilização é frequente nos dodecaploides, 

enquanto os tetraploides são auto-incompatíveis. 

 

1.4 Aspectos gerais da biologia reprodutiva em Iridaceae 

Iridaceae é uma interessante família de plantas do ponto de vista de biologia 

reprodutiva. A diversidade de estruturas florais das espécies desta família atrai uma gama 

de diferentes visitantes florais, como abelhas, besouros, moscas de probóscide longa e 

curta, borboletas, mariposas e pássaros (Benhardt e Goldblatt, 1998; Goldblatt e Manning, 

2006).  

As espécies subsaarianas de Iridaceae têm sido bem estudadas por diversos 

autores (Goldblatt et al., 1989; Goldblatt et al., 1995; Johnson 1996; Goldblatt, 1997; 

Steiner, 1998; Goldblatt e Manning, 2000; Johnson et al., 2003; Manning, 2004; Goldblatt 

e Manning, 2006; Anderson et al., 2009), no entanto, sistemas de polinização de Iridaceae 

fora da África têm recebido pouca atenção (Cocucci e Vogel, 2001; Freitas e Sazima, 

2003; Devoto e Medan, 2004; Sapir et al., 2005). 

Muitos gêneros de Iridaceae nativas do sul da África têm uma relação positiva 

entre diversidade de espécies e diversidade de sistemas de polinização (Bernhardt e 

Goldblatt, 2000). Significativamente, a diversidade de sistemas de polinização aumenta 

primariamente com a complexidade floral e secundariamente com o tamanho do gênero 

(Goldblatt e Manning, 2006). 

O gênero Sparaxis Ker Gawl, um pequeno gênero endêmico da África, apresenta 

três sistemas de polinização sobrepostos, que exploram três ordens de insetos como vetores 

de pólen (Coleoptera, Diptera e Hymenoptera) (Goldblatt et al., 2000). Já o gênero 

Romulea Maratti, com cerca de 90 espécies, nas 32 espécies avaliadas, que incluem todos 

os tipos florais, a polinização é realizada por uma faixa relativamente estreita de insetos 

(Goldblatt et al., 2002). Hesperantha Ker Gawl, outro gênero de Iridaceae, apresenta 

quatro sistemas de polinização sobrepostos que exploram insetos de quatro ordens 

(Coleoptera, Diptera, Hymenoptera e Lepidoptera) (Goldblatt et al., 2004). 

Como esperado em sistemas de polinização predominantemente por especialistas, 

atrativos e recompensas florais são bem relacionados com o perfil do polinizador, 

resultando no desenvolvimento de distintas síndromes florais (Faegri e Van de Pijl, 1979). 
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Deste modo, 95% das espécies são polinizadas por uma ou poucas espécies de insetos e 

outros animais, enquanto apenas 3% são visitadas por uma gama maior de polinizadores 

(Goldblatt e Manning, 2008). 

Os atrativos são principalmente pigmentação do perianto complementado por 

odor floral em muitas espécies, mas a forma da flor, orientação das tépalas e simetria 

floral, podem ser igualmente importantes para alguns polinizadores. A recompensa para 

visitantes na maioria das espécies de Iridaceae é néctar, mas em outras é pólen e óleos não 

voláteis (Goldblatt e Manning, 2006). 

Flores que oferecem lipídeos florais como recompensa foram registradas, até o 

momento, em apenas 11 famílias de Angiospermas (Renner e Schaeffer, 2010). Estima-se 

que este caráter tenha evoluído independentemente 28 vezes (Renner e Schaeffer, 2010). 

Para a maioria das famílias, o surgimento de glândulas secretoras de lipídeos, 

possivelmente tenha ocorrido uma única vez na história evolutiva dessas famílias, exceto 

em Orchidaceae e Iridaceae, que apresentam múltiplas origens (Goldblatt et al., 2008; 

Chase et al., 2009; Renner e Schaeffer, 2010). 

Em Iridaceae, os óleos florais constituem o terceiro tipo de recurso ofertado para 

polinizadores, juntamente com pólen e néctar, e são encontrados principalmente em 

Tigridieae, Trimezieae e Sisyrinchieae (Goldblatt e Manning, 2008; Chauveau et al., 

2012). Esse recurso está localizado em tricomas glandulares presentes na coluna estaminal 

e/ou na face adaxial das tépalas nas espécies de Sisyrinchium (Chauveau et al., 2011) e, em 

Tigridieae e Trimezieae, na face adaxial das tépalas internas na ampla maioria das espécies 

já estudadas para este caráter (Chauveau et al., 2012). 

Em Sisyrinchium, 35% das espécies possuem flores com estruturas secretoras de 

lipídeos, os elaióforos (Chauveau et al., 2011). Neste gênero, os lipídeos secretados são 

coletados essencialmente por fêmeas de algumas espécies de abelhas da tribo 

Tapinotaspidini (Hymenoptera: Apidae) equipadas com estruturas especializadas na coleta 

de lipídeos florais (Cocucci e Vogel, 2001; Alves-dos-Santos et al., 2007). Esses tricomas 

glandulares podem ter exercido um importante papel na diversificação de Sisyrinchium 

(Chauveau et al., 2011). 

O modo de reprodução (sexual ou assexual), assim como o sistema de cruzamento 

(auto ou alogamia), estão diretamente relacionados com a composição genética de 

populações vegetais, pois o primeiro determina se há ou não formação de gametas, e o 



20 
 

segundo, define os padrões pelos quais os gametas são reunidos (Bodanese-Zanettini e 

Cavalli, 2003). 

Ambos os modos de reprodução estão presentes em Iridaceae. A formação de 

bulbos é comum em espécies da tribo Tigridieae e em algumas espécies de Iris 

(Iridoideae), e a formação de cormos em espécies de Crocoideae e Iridoideae (Goldblatt e 

Manning, 2008). 

A reprodução sexual pode ser por autogamia (autofecundação), alogamia 

(fecundação cruzada) e misto (autógamo e alógamo simultaneamente) (Karasawa, 2009). O 

principal sistema de cruzamento nas espécies de Iridaceae é a fecundação cruzada, 

facilitada pela autoincompatibilidade e hercogamia (Bernhardt e Goldblatt, 2000). No 

entanto, as espécies de Iridaceae também podem ser autocompatíveis, ocorrendo, desta 

maneira, alogamia, autogamia e sistema misto de cruzamento (Goldblatt e Manning, 2008). 

Em Sisyrinchium, os sistemas de cruzamento variam de completa 

autoincompatibilidade a completa autocompatibilidade (Ingram, 1967; Henderson, 1976; 

Cholewa e Henderson, 1984). Além disso, existem estudos, realizados com várias espécies 

do gênero, que mencionam a formação de plântulas férteis a partir do eixo de duas brácteas 

florais, caracterizando, dessa forma, reprodução vegetativa (Cholewa e Henderson, 1984). 

É proposta uma associação entre sistema de cruzamento e nível de ploidia para as 

espécies de Sisyrinchium do Hemisfério Norte, sendo frequente autofertilização em 

dodecaploides, enquanto os tetraploides são autoincompatíveis (Ingram, 1967; Henderson, 

1976). Outros estudos sugerem essa mesma associação, onde a autocompatibilidade e 

autofecundação ocorrem em táxons com altos níveis de ploidia (superior a 4x), já os 

tetraploides tendem a ser autoincompatíveis ou realizam alogamia mesmo sendo 

autocompatíveis (Henderson, 1976; Cholewa e Henderson, 1984). 

Truylio et al. (2002) descreveram S. micranthum como uma espécie auto-

incompatível. Entretanto, Tacuatiá et al. (2012a) encontrou uma forte relação entre o nível 

de ploidia e o sistema de cruzamento, onde as populações diploides e tetraploides de S. 

micranthum são auto-incompatíveis, mas as hexaploides são autocompatíveis. 

Henderson (1976) também verificou em espécies de Sisyrinchium do Hemisfério 

Norte, que conforme o nível de ploidia, o grau de expressão da protandria mostrava-se 

alterado, tendo efeitos diretos no sistema de cruzamento. Neste caso, quanto maior o nível 

de ploidia da espécie investigada, menos pronunciado era o intervalo de tempo entre a 
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maturação das anteras e do estigma. 

Em Sisyrinchium bermudiana L., já foi descrita uma variação no comprimento do 

filete (Kenton et al., 1986). Os autores observaram que quando a antera apresenta o mesmo 

comprimento do estilete existe uma maior probabilidade de ocorrer autopolinização. 

 

1.5 Iridaceae no Brasil 

No Brasil, encontram-se espécies nativas e exóticas da família Iridaceae. Ocorrem 

19 gêneros (três deles endêmicos), distribuídos em 165 espécies, das quais 70 são 

exclusivas do Brasil (Eggers et al., 2013). As espécies estão distribuídas desde a caatinga e 

a região do cerrado, ao longo da Floresta Atlântica, até a região Sul do país, nos campos e 

na Floresta de Araucárias (Eggers, 2008). 

Espécies nativas da família ainda estão escassamente estudadas devido ao curto 

período de florescimento, à fragilidade das flores e à dificuldade de preservação das 

características morfológicas importantes para definição das espécies (Eggers, 2008). 

Os gêneros mais estudados encontram-se na região sudeste, destacando-se 

Neomarica Sprague, Trimezia Salisb. ex Herbert e Pseudotrimezia R. C. Foster (Chukr, 

1992a; 1992b; Chukr e Giulietti, 2001). Em termos de diversidade e abundância, os 

gêneros mais representativos são Sisyrinchium L. (58 espécies), Neomarica (21 espécies), 

Pseudotrimezia (21 espécies), Trimezia (14 espécies) e Cypella Herb. (14 espécies) 

(Eggers et al., 2010). 

No Rio Grande do Sul, as espécies nativas de Iridaceae destacam-se durante o 

florescimento na primavera. Foram até o momento, identificados doze gêneros, com 59 

espécies: Sisyrinchium (tribo Sisyrinchieae), Trimezia e Neomarica (tribo Trimezieae) e 

Calydorea Herbert, Catila amabilis Ravenna, Cypella, Gelasine Herbert, Kelissa 

brasiliensis Ravenna, Onira unguiculata Ravenna, Phalocallis coelestis (Lehm.) Ravenna 

e Herbertia Sweet (tribo Tigridieae) (Eggers et al., 2013) (Fig. 1). Algumas espécies são 

endêmicas e acredita-se que outras ainda não sejam conhecidas no meio botânico. 

 

2. O Gênero Sisyrinchium 

Sisyrinchium, pertence à subfamília Iridoideae, tribo Sisyrinchieae (Goldblatt e 

Manning, 2008). É o maior gênero em número de espécies de Iridaceae no Novo Mundo e 

compreende cerca de 140 espécies (Goldblatt e Manning, 2008). Baseado em caracteres 
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morfológicos, Sisyrinchium está dividido em oito seções: Sisyrinchium, Echtronema, 

Spathirhachis, Lenitium, Scirpeocaris, Hydastylus, Segetia e Viperella (Ravenna, 2000, 

2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b). 

 

Figura 1 ï Espécies de Iridaceae ocorrentes no Rio Grande do Sul. (A) Sisyrinchium 

sellowianum, (B) Sisyrinchium micranthum, (C) Sisyrinchium palmifolium, (D) 

Sisyrinchium commutatum, (E) Sisyrinchium scariosum, (F) Trimezia sp., (G) Neomarica 

candida, (H) Kelissa brasiliensis, (I) Calydorea crocoides, (J) Cypela herberti, (K) 

Gelasine sp., (L) Herbertia lahue. Fotos: Lilian Eggers. 

Sisyrinchium ocorre em todo o continente americano, desde a Groelândia e norte 

do Canadá até a Terra Do Fogo e Ilhas Falkland (Rudall et al., 1986). Johnston (1938) 

enfatizou a América do Sul como o centro de origem e distribuição de Sisyrinchium. Esta 

proposta está sendo sustentada por diversos estudos (Goldblatt et al., 1990; Cocucci e 
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Vogel, 2001; Goldblatt et al., 2008; Chauveau et al., 2011), onde o gênero provavelmente 

tenha surgido entre a Bolívia e o sudoeste dos EUA (Chauveau et al., 2011). 

Esse gênero compreende espécies de pequeno a médio porte, perenes ou anuais. 

As raízes são geralmente densas e grossas, na forma de tubérculos, ou fibrosas. As folhas 

são lanceoladas a lineares ou do tipo terete. As flores são actinomorfas, de coloração 

variada como creme, amarelo, violáceo e também azul com o centro amarelo e tépalas 

livres. Os filetes dos estames podem ser parcialmente conectados ou completamente 

fusionados formando uma coluna estaminal, podendo apresentar tricomas de diferentes 

tipos (Goldblatt e Manning, 2008; Chukr e Capellari Jr., 2003). Aproximadamente 35% 

das espécies de Sisyrinchium têm flores com elaióforos do tipo tricoma glandular 

(Chauveau et al., 2011). Estes tricomas podem produzir óleos lipídicos como recompensa 

aos polinizadores (Cocucci e Vogel, 2001). 

Sisyrinchium compreende um grupo diverso de espécies que apresentam ampla 

diversidade morfológica. A taxonomia deste gênero é extremamente complexa (Cholewa e 

Henderson, 1984; Kenton et al., 1986; Rudall et al., 1986). Alguns dos caracteres usados 

pelos botânicos para delimitar as espécies em Sisyrinchium são extremamente variáveis, 

como largura e comprimento das folhas, cor das flores. A fragilidade das flores torna difícil 

a preservação do material em exsicatas, e a grande variação intra e inter-populacional de 

diversas características externas exigem que uma grande amostra de indivíduos seja 

necessária para identificar e descrever as espécies  (Henderson, 1976). 

Entre as espécies de Sisyrinchium que apresentam ampla diversidade morfológica, 

pode-se citar S. micranthum Cav. Sisyrinchium micranthum apresenta grande variação no 

porte dos indivíduos (Chuckr e Cappellari Jr., 2003), o que foi também observado por 

Tacuatiá et al. (2012a,b). 

Devido à importância e complexidade de Sisyrinchium, este gênero vem sendo 

objeto de diversos estudos, como análise de caracteres morfológicos, anatômicos, 

citogenéticos, biologia reprodutiva, além de abordagens filogenéticas e de variabilidade 

genética. Um estudo envolvendo genética de populações de S. micranthum, realizado por 

Tacuatiá et al. (2012a) evidenciou forte diferenciação genética entre as populações 

analisadas. 

Em um recente trabalho utilizando análises filogenéticas baseadas em oito 

sequências de DNA de regiões do genoma plastidial, mitocondrial e nuclear, Chauveau et 
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al. (2011) trabalharam com 85 espécies de Sisyrinchium, num total de 101 acessos. Estes 

autores confirmaram a monofilia do gênero e demonstraram a formação de nove clados, os 

quais pouco se assemelham com as classificações taxonômicas obtidas até o momento. 

 

2.1 O Clado V de Sisyrinchium 

De acordo com Chauveau et al. (2011), o gênero Sisyrinchium é formado por 

nove clados. Dentre eles, o clado V é formado por espécies pertencentes a duas seções: 

Lenitium e Scirpeocaris (Ravenna, 2000, 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b) (Fig. 2). 

As espécies pertencentes a esse clado apresentam as tépalas largamente planas. 

Em relação às folhas, estas podem ser cilíndricas ou planas e as flores possuem coloração 

amarela, róseas ou brancas. Todas as espécies deste clado possuem tricomas produtores de 

óleos e encontram-se localizados na coluna estaminal (Chauveau et al., 2011). 

Dentre as espécies pertencentes a este clado estão: S. claritae Herter, S. 

ostenianum, S. commutatum, S. rambonis R.C.Foster, S. sellowianum Klatt, S. fiebrigii, S. 

luzula, S. burchelli, S. scariosum Johnst, S. purpurellum, S. setaceum, S. hoehnei, S. 

fasciculatum, S. soboliferum, S. hasslerianum Bak. (Fig. 3). 

Neste grupo de espécies de Sisyrinchium, assim como em outros grupos, há uma 

grande diversidade intra-específica e inter-populacional, o que dificulta a delimitação das 

espécies. Os caracteres morfológicos utilizados para determinação dessas espécies 

apresentam ampla variação, que aliado à carência de estudos, prejudica a taxonomia dessas 

espécies. Pouca atenção tem sido dada até o momento para esse clado, restringindo-se a 

coletas e identificações aproximadas das espécies. As espécies pertencentes a esse clado 

são facilmente identificadas pela morfologia floral, no entanto, definir a espécie a qual 

pertence determinada população ou indivíduo coletado é bastante desafiador. Dentro desse 

grupo, diversas populações têm sido identificadas como categorias morfológicas, espécies 

afins (aff.) e até mesmo há a possibilidade de espécies novas, para as quais não foram 

encontradas características na literatura que possam incluí-las na descrição de uma espécie 

já existente. 

Esse clado carece de estudos citogenéticos, moleculares, de biologia reprodutiva, 

e até mesmo morfológicos. Até o momento, na literatura, as espécies pertencentes a esse 

clado possuem apenas a descrição da espécie e oito sequências de DNA utilizadas para a 

obtenção da filogenia do gênero Sisyrinchium por Chauveau et al. (2011).   



25 
 

Figura 2 ï Posição filogenética das 

espécies pertencentes ao clado V de 

Sisyrinchium na árvore filogenética 

consenso  do  gênero   Sisyrinchium 

(de acordo com Chauveau et al., 

2011). 
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A filogenia de Karst e Wilson (2012) não utilizou nenhuma espécie desse grupo. 

Devido a essa problemática, torna-se interessante e de extrema necessidade a realização de 

estudos com essas espécies. A busca de características que possam auxiliar na identificação 

e na compreensão de tal diversidade pode criar alguns padrões, que podem ser úteis 

também no entendimento da taxonomia do gênero como um todo.  

 

Figura 3 ï Espécies de Sisyrinchium pertencentes ao clado V (Chauveau et al., 2011): (A) 

S. claritae, (B) S. commutatum, (C) S. hoehneii, (D) S. luzula, (E) S. purpurellum subsp. 

purpurellum, (F) S. sellowianum CM-I, (G) S. sellowianum CM-II, (H) S. scariosum. 

Fotos: Lilian Eggers. 

 

3. Estudos de diversidade genética baseados em marcadores moleculares de DNA 

A variabilidade genética, além de importante para a evolução, pode ser utilizada 

como instrumento de investigação por ecólogos e sistematas em diversos ramos como, por 

exemplo, na verificação das afinidades e os limites entre as espécies, e detecção sobre os 

modos de reprodução e estrutura populacional, para estimar níveis de migração e dispersão 

nas populações (Avise, 1994). 
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Entre as principais características que influenciam a variabilidade genética em 

plantas está a distribuição geográfica das populações que compõem determinada espécie e 

o sistema de reprodução: as espécies consideradas como endogâmicas têm os maiores 

valores de variabilidade genética entre as categorias de distribuição geográfica (Hamrick et 

al., 1979). A distribuição geográfica tem um papel importante não apenas nas variantes que 

determinam a adaptação ecológica de uma espécie, mas também em características que 

podem resultar em processos de especiação. Quanto mais distanciadas se encontram as 

populações que compõem uma determinada espécie, as suas frequências alélicas e as 

características de base genética tendem à maior variação, uma particularidade 

provavelmente relacionada à variedade de condições ecológicas que são impostas para a 

sua adaptação (Futuyma, 2002). 

Marcadores moleculares de DNA têm sido utilizados com sucesso em estudos de 

diversidade genética e biologia evolutiva. Entre os métodos mais utilizados em plantas, 

encontram-se os marcadores microssatélites ou polimorfismo de sequências simples 

repetidas (SSR), o polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados (AFLP), o 

polimorfismo de DNA amplificado ao acaso (RAPD) e, mais recentemente, os marcadores 

baseados na variação de intersequências simples repetidas (ISSR). 

Os ISSR são marcadores arbitrários multiloci produzidos por amplificação por 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) com primers (inicializadores) correspondentes a 

microssatélites. Os ISSR apresentam abundante polimorfismo, não requerem conhecimento 

genômico prévio, possuem alta reprodutibilidade e, além disso, são de custo relativamente 

baixo (Zietkiewicz et al., 1994; Bornet e Branchard, 2001). A tecnologia de marcadores 

baseados em ISSR foi desenvolvida a partir de microssatélites e explora a abundância e a 

distribuição aleatória das sequências simples repetidas ao longo dos genomas eucarióticos, 

amplificando as sequências de DNA contidas entre os microssatélites (Rossato et al., 2007; 

Brandão, 2008). 

Os marcadores ISSR têm herança dominante, ou seja, apenas um alelo por loco é 

detectado, todos os outros alelos são agrupados em uma classe simbolizada pela ausência 

da banda no gel de eletroforese. Devido ao seu comportamento dominante, esses 

marcadores fornecem limitada informação por loco quando comparados aos marcadores 

co-dominantes (Han et al., 2009). Uma alta reprodutibilidade pode ser obtida com a 

escolha de temperaturas de anelamento adequadas à sequência dos primers (Bornet e 
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Branchard, 2001). Algumas medidas podem ser úteis para melhorar a qualidade da 

interpretação do sistema de bandas e elas incluem o uso de controles positivos nas 

eletroforeses (Bonin et al., 2007) além da utilização de amostras em replicatas (Bornet e 

Branchard, 2001; Bonin et al., 2007).  

Em Iridaceae, marcadores moleculares têm sido utilizados com sucesso tanto para 

a caracterização molecular de cultivares e de espécies (Caiola et al., 2004; Marco et al., 

2009; Moraga et al., 2010; Ranjan et al., 2010; Tacuatiá et al., 2012a), quanto para a 

obtenção de estimativas de parâmetros genéticos intra e interpopulacionais (Hannan e 

Orick, 2000; Wróblewska et al., 2003; Tacuatiá et al., 2012a). 

As questões evolutivas envolvidas no processo de especiação em Gladiolus 

puderam ser melhor entendidas por meio de um estudo onde foi correlacionado parâmetros 

de genética populacional obtidos por marcadores AFLP com análise espacial e de 

fenologia (Rymer et al., 2010). 

Levando em conta que o gênero Sisyrinchium apresenta uma grande 

variabilidade e problemas na delimitação de espécies, a combinação de estudos 

morfológicos e moleculares é fundamental para o entendimento da taxonomia desse grupo. 

Um estudo realizado por Spier et al. (2008) revelou que o uso de marcadores moleculares 

do tipo PCR-RFLP é eficiente para estimar a variabilidade genética de alguns gêneros 

estudados de Iridaceae e para confirmar a identificação de suas espécies. Além do mais, 

estes mesmos autores demonstraram que as espécies estudadas agruparam-se conforme a 

tribo, Sisyrinchieae ou Tigridieae, e dentro da tribo Sisyrinchieae, as espécies foram 

agrupadas de acordo com a presença ou ausência de elaióforos. 

Atualmente, várias espécies da família Iridaceae com ocorrência no sul do 

Brasil vêm sendo investigadas em termos de diversidade genética e genética de populações 

utilizando marcadores do tipo ISSR (Souza-Chies et al., 2012). Esses estudos podem 

contribuir de forma significativa quanto ao conhecimento das espécies endêmicas ou de 

ocorrência restrita ao sul da América do Sul, pois representam estudos pioneiros na 

investigação da distribuição da variabilidade genética no continente sul-americano, o qual 

representa um dos grandes centros de diversificação de espécies da família Iridaceae 

(Goldblatt et al., 2008). 

Além da importância na utilização dos marcadores recém descritos, cabe 

ressaltar o uso de sequenciamento de fragmentos específicos de DNA, que permite detectar 
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qualquer mutação de ponto, e tem sido utilizado em estudos de sistemática e filogenia 

molecular. Em sistemática vegetal ao nível intragenérico, destacam-se fragmentos 

codificados pelo DNA plastidial (cpDNA) e os espaçadores ITS rDNA do genoma nuclear. 

Até agora, poucos estudos têm sido realizados utilizando marcadores moleculares 

nucleares para investigar a diversidade de espécies de Iridaceae (Wróblevska et al., 2003; 

Caiola et al., 2004; Meerow et al., 2005; Meerow et al., 2007; Tacuatiá et al., 2012a). 

Em Sisyrinchium, é importante destacar os dois mais recentes estudos 

filogenéticos realizados para o gênero. Chauveau et al. (2011) utilizando 101 acessos 

representando 85 espécies de Sisyrinchium e oito sequências de DNA do genoma 

plastidial, mitocondrial e nuclear confirmaram a monofilia para o gênero sugerindo a 

subdivisão de Sisyrinchium em nove clados principais. Os autores também investigaram a 

evolução dos tricomas produtores de óleos, e sugerem que a presença destes tricomas 

evoluiu, ao menos, três vezes independentemente em Sisyrinchium além de terem 

desempenhado um papel fundamental na diversificação do gênero. Além disso, os padrões 

biogeográficos indicam expansões das Américas Central e Norte para os Andes entre Chile 

e Argentina e para a bacia do Rio Paraná. Karst e Wilson (2012) utilizaram 75 acessos num 

total de 60 espécies de Sisyrinchium e dois marcadores de DNA (ITS e matK/trnK). Estes 

autores também confirmaram a monofilia para o gênero, no entanto sugerem a subdivisão 

em oito clados principais, baseados na amostragem utilizada. 

Os estudos filogenéticos em Sisyrinchium sugerem novos agrupamentos os 

quais pouco se assemelham com as classificações taxonômicas utilizadas até o momento 

(Chauveau et al., 2011; Karst e Wilson, 2012). As relações filogenéticas destes novos 

agrupamentos propostos merecem ser investigadas para um melhor entendimento dos 

processos evolutivos envolvidos com as diferentes espécies de Sisyrinchium. 

 

 

OBJETIVO GERAL  

  

O presente estudo está inserido em um amplo projeto que visa contribuir com o 

conhecimento da biologia e evolução das espécies de Sisyrinchium. Diante da 

complexidade biológica e taxonômica do gênero Sisyrinchium, esta tese objetiva reunir 

informações que possam auxiliar no entendimento de questões evolutivas e da diversidade 
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genética associadas a variações morfológicas das espécies de Sisyrinchium pertencentes ao 

clado V. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar o relacionamento filogenético das espécies pertencentes ao clado V de 

Sisyrinchium através de dados de sequências de DNA e auxiliar na delimitação das 

espécies deste grupo. 

- Avaliar a diversidade intra e interpopulacional através da técnica de ISSR-PCR 

de populações de onze espécies pertencentes ao clado V de Sisyrinchium; 

- Determinar o nível de ploidia de onze espécies de Sisyrinchium pertencentes ao 

clado V; 

- Avaliar, comparativamente, a diversidade intra e interpopulacional através da 

técnica de ISSR-PCR de diferentes populações das duas categorias morfológicas de S. 

sellowianum; 

- Analisar comparativamente as duas categorias morfológicas de S. sellowianum 

quanto ao sistema reprodutivo, nível de ploidia, morfologia polínica, tamanho e viabilidade 

dos grãos de pólen; 
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CAPÍTULO II  

 

 

An updated phylogeny for Sisyrinchium (Sisyrinchieae: Iridaceae) species belonging 

to clade V. 

 

 

 

As espécies de Sisyrinchium pertencentes ao clado V apresentam 

também uma grande variabilidade no porte dos indivíduos. 

Fotos: Olivier Chauveau e Lilian Eggers. 
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Abstract ï Sisyrinchium is an important genus of Iridaceae, originated in the Americas. In 

a recent phylogenetic study, this genus was divided into nine well resolved clades. Some 

species have a such remarkable morphological variation that make difficult its 

circumscription. In this study, the relationships among the species of the clade V was 

analyzed. 60 accessions distributed in 17 species and five possible new species were used 

to amplify two DNA regions, ITS (nuDNA) and trnQ-rps16 (cpDNA). From molecular 

datasets, Maximum Parsimony, Maximum likelihood and Bayesian analyses were 

performed. A total of 1878 characters were obtained of which 4.37% were 

phylogenetically informative. The analyses demonstrated that the species of the clade V 

correspond to a single natural group, although belonging to two morphological sections, 

Lenituium and Scirpeocaris. The species S. commutatum, S. setaceum, S. sellowianum 

MCII (morphological category II) and S. scariosum grouped with moderately to strong 

support. This study is in agreement with other, using ISSR markers, focused in this clade, 

where the populations did not grouped according to species, except for S. sellowianum 

MCI (morphological category I). In conclusion, the ITS region was the most informative to 

investigate the relationships of Sisyrinchium species and other species of evolutionary 

complex lineages. The twelve groups formed showed several synapomorphic characters 

which may have resulted in support to the groups. Furthermore, some accessions of 

Sisyrinchium formed supported groups, as S. sellowianum MC-II, reinforcing the 

possibility of a new species. 

Keywords ï Lenitium, phylogenetic analyses, Scirpeocaris, synapomorphy. 
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INTRODUCTION 

Iridaceae is an important family of Monocots, encompassing approximately 2000 species 

distributed among 65 to 75 genera (Goldblatt and Manning 2008). South America is one of 

the main centers of species diversification in Iridaceae (Goldblatt et al. 2008). Of the seven 

subfamilies of Iridaceae (Goldblatt et al. 2008), Iridoideae is the major evolutionary branch 

of  the family, comprising at least 900 species and making up about 40% of the species 

richness within the Iridaceae  (Goldblatt and Manning 2008). Iridoideae is divided into five 

tribes and the major dichotomy is the separation of the Old World genera (Diplarreneae 

and Irideae) and the New World genera (Sisyrinchieae, Trimezieae and Tigridieae) 

(Goldblatt et al. 2008).  

Sisyrinchium L. is a large and complex genus of Sisyrinchieae, comprising about 140 

species (Goldblatt et al. 2008; Goldblatt and Manning 2008). This genus is distributed in 

the American continents from subarctic areas to Tierra del Fuego (Chauveau et al. 2011). 

The taxonomy of this genus is extremely complex (Cholewa and Henderson 1984; Kenton 

et al. 1986; Rudall et al. 1986).  

Several species of Iridaceae, including Sisyrinchium species, occurring in Southern Brazil 

have been investigated in terms of genetic diversity and population genetics using ISSR 

markers (Souza-Chies et al. 2012; Tacuatiá et al. 2012). Such studies contributed 

significantly to the knowledge of those species that are endemic or restricted to Southern 

South America, and represent pioneering studies regarding to the distribution of genetic 

variability in the South American continent.  

Based on morphological characters, Sisyrinchium is divided into eight sections: 

Sisyrinchium, Echtronema, Spathirhachis, Lenitium, Scirpeocaris, Hydastylus, Segetia and 

Viperella (Ravenna 2000, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b).  

Due to the great morphological variability and a complex taxonomy, the genus was 

recently investigated using molecular markers (Chauveau et al. 2011; Karst and Wilson 

2012). The work of Chauveau et al. (2011) combining eight molecular markers of 

plastidial, mitochondrial and nuclear genomes to 85 species of Sisyrinchium, represents the 

most comprehensive study of the genus. These authors confirm the monophyly of 

Sisyrinchium and revealed nine major clades which have weak connection to subdivisions 

established by Ravenna (Ravenna 2000, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b), with some 

exceptions. 
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In particular, the clade V (Chauveau et al. 2011), object of the present study, encompasses 

species belonging to at least two mofphological sections: Scirpeocaris and Lenitium 

(Ravenna 2000, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b). The species belonging to this clade are 

easily identified by the floral morphology, which presented largely flat tepals, the leaves 

can be cylindrical or flat and all species possess trichomes in the filamental column 

(Chauveau et al. 2011). However, to identify the species to which belong an individual 

collected is quite challenging. 

According to Chauveau et al. (2011), all members of this clade possess nuptial trichomes 

on the filamental column and oil secretion. Theses trichomes were densely tufted along the 

lower third of the column and sparsely distributed on the upper two-thirds. The trichome 

stalk was long and slender and the blister size varied along the column: trichomes on the 

lower third exhibiting a larger blister than those on the upper two-thirds. Only S. 

fasciculatum, S. hasslerianum and S. hoehnei had reflexed trichomes densely tufted along 

the upper two-thirds of the filamental column and sparsely distributed on the lower third. 

Already, S. rambonis had few trichomes present only at the base of the column. 

An important question observed in the clade V is the biological diversity observed in S. 

sellowianum. This species was separated according to morphology of two morphological 

categories (MC). The MCI has flowers, display floral and floral longevity larger and there 

is no contact between anther and stigma, while MCII has flowers, display floral and floral 

longevity smaller and there is an intimate contact between anther and stigma. 

According to Karst and Wilson (2012), the circumscription of species in Sisyrinchium has 

been problematic because some species have a wide distribution, some species of groups 

are morphologically similar, and collections of Central and South American species are 

generally restricted to regional herbaria. Considering the great variability and problems in 

the delimitation of species, molecular studies are essential to understand the taxonomy of 

this group. The use of sequence-specific DNA fragments which can detect any point 

mutation has been used in studies of systematic and molecular phylogeny. 

The goal of this study was to elucidate the phylogenetic relationships among Sisyrinchium 

species belonging to clade V (Chauveau et al. 2011) using a large sampling of species. In 

addition, this study aims to contribute to the identification of new species within this clade, 

and verifying the molecular characters able to explain the existing morphological diversity 

in S. sellowianum (MC-I and MC-II) . 
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MATERIAL AND METHODS 

Sampling 

A total of 60 accessions of Sisyrinchium, representing 17 species and five possible new 

species belonging to the clade V of Sisyrinchium (Chauveau et al. 2011) were sampled. 

These five possible new species are based on morphological characters that distinguish the 

species already described. Each accession representing a terminal, one individual for 

population and more than one population was sampled by species (Figure 1; Table S1) 

when it was possible. Sisyrinchium palmifolium (clade IV) and S. micranthum (clade VII) 

(Chauveau et al. 2011) were selected as outgroup. 

DNA extraction, amplification and sequencing 

Total DNA from fresh or silica gel-dried leaves was extracted using the protocol of Doyle 

& Doyle (1997) with modifications. A combination of two DNA regions were used to infer 

phylogenetic relationships among the taxa sampled. The intergenic spacer region trnQ-

rps16 of the plastid DNA and the nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer (ITS) 

region, including ITS1, ITS2 and the 5.8S gene, were used (Table S2). These sequences 

were selected according to the parsimoniously informative characters detected in a 

previous study (Chauveau et al. 2011). PCR amplifications were performed in 30 µL total 

volume reaction with the following reactions components: 1.5 µL of genomic DNA 

(approx. 15-50 ng), 1mM of each primer, 250 mM of dNTP, 1x rTaq buffer, 2.5 mM 

MgCl2 and 0.2 U Taq DNA polymerase (Invitrogen, São Paulo, SP, Brazil) in a termal 

cycler Veriti 96 Well Thermal Cycle, Applied Biosystems. The PCR conditions for ITS 

were initial denaturation at 94°C for 5 mn followed by 40 cycles of 94 °C denaturation for 

1 mn, 58 °C annealing for 1 mn and  72°C elongation  for 1 mn, followed by a final 

elongation step of 5 mn at 72 °C. The PCR conditions for trnQ-rps16 were initial 

denaturation at 94°C for 5 mn followed by 40 cycles of 94 °C denaturation for 30s, 62 °C 

annealing for 40s and  72°C elongation  for 1 mn 30s, followed by a final elongation step 

of 5 mn at 72 °C. PCR products were purified by enzymatic reaction (Exonuclease and 

Shrimp Alcaline Fosfatase) and sequenced using an automatic sequencer ABI PRISM. 

Raw forward and reverse sequences for each sample were assembled with CodonCode 

Aligner 3.5.3 (CodonCode Corporation, Dedham, MA, USA); ambiguous bases were 

corrected after examination of chromatograms, and consensus sequences were edited. 

Phylogenetic analyses 
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Alignments were first produced using MUSCLE (Edgar, 2004) and further improved 

manually using MEGA5 (Tamura et al. 2011). The indels detected by alignment shared by 

two or more taxa were coded as binary characters using GapCoder (Young and Healy 

2003). The two DNA regions were first independently analyzed (results not shown). Since 

the comparison of the resulting topologies of the two regions revealed no instances of well-

supported topological differences and provided a higher resolution when analyzed together 

than separately, they were combined. A total-evidence approach was carried out to produce 

molecular phylogenetic trees. 

Datasets were analyzed using the parsimony criterion in PAUP
*
 version 4.0b10 (Swofford 

2002). All the Maximum Parsimony (MP) analyses used heuristic searches with 1000 

random addition replicates, tree bisection-reconnection (TBR) branches swapping. 

Consistence and retention index, strict and majority-rule consensus trees were calculated 

from all most parsimonious trees. The robustness of nodes was evaluated using MP with 

1000 bootstrap replicates of new heuristic searches. 

To perform the probabilistic analyses, data were partitioned and then the appropriate 

evolutionary model estimated for each partition by MrModeltest 2.3 (Nylander 2004). The 

Akaike information criterion was chosen to select the most appropriate model of DNA 

substitution for each dataset or data partition used in the analyses. Maximum likelihood 

(ML) analyses were performed using RAxML 7.2.6 (Stamatakis 2006). The confidence of 

the inferred ML topologies was assessed by nonparametric bootstrap analysis using 1000 

pseudo-replicates. MrBayes 3.1.2 (Ronquist and Huelsenbeck 2003) was used to perform 

the Bayesian analyses using as parameters the calculated evolutionary models. In ML 

analyses, the evolutionary models used were GTR+I+G and GTR+I to the ITS and trnQ-

rps16 regions, respectively. In Bayesian analyses, the evolutionary models used were 

GTR+G (ITS1 and ITS2) and K80 (5.8S) to ITS region, and to the trnQ-rps16 region the 

model GTR+I. 

The groupings inferred from the analyses (MP, ML and Bayesian) were reported on the 

best tree score. For each analysis, a given value was considered as MP bootstrap (BMP) 

support or ML (BML) Ó 50%, or if the posterior probability (PP) > 0.90. Strongly 

supported clusters were defined by BMP and BML Ó 80% and PP Ó 0.95. 

Sequence alignments from each region were traced to assess differentiation at the 

molecular level and to compare molecular diversity with patterns of morphological 
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similarity among populations in the groups supported. In addition, the characters of all 

accessions of S. sellowianum (MC-I and MC-II) were analyzed, in comparison, searching 

for characters that could differentiate the two morphological categories. 

 

RESULTS 

The ITS sequence matrix presented an aligned length of 691 characters, including ITS1, 

5.8S rRNA gene and ITS2. Of these characters, 102 were variable sites and 56 parsimony 

informative (PI) across 62 samples (Table 1). The general frequencies of the four 

nucleotides A, C, G and T were, respectively, 22.0, 31.2, 30.0 and 16.8, showing high 

guanine-cytosine (GC) content (61.2%). In this region indels were not found. In the 

maximum parsimony analysis, the heuristic search for ITS data was limited by Maxtrees in 

13,781 most parsimonious trees with 125 evolutionary steps with a consistency index (CI) 

of 0.58 and retention index (RI) of 0.82 (Table 1). The MP, ML and Bayesian topology 

tree is very similar using the ITS region. 

The trnQ-rps16 sequence matrix presented and aligned length of 1187 characters, 

including only spacer trnQ. Of these characters, 56 were variable sites and 14 parsimony 

informative (PI) across 62 samples (Table 1). The general frequencies of the four 

nucleotides A, C, G and T were, respectively, 32.9, 14.0, 15.2 and 38.0, showing high 

adenine-thymine (AT) content (70.9%). In this region five indels were found. In the 

maximum parsimony analysis, the heuristic search for trnQ-rps16 data was limited by 

Maxtrees in 9,562 most parsimonious trees with 117 evolutionary steps with a consistency 

index (CI) of 0.52 and  retention index (RI) of 0.75 (Table 1). The MP, ML and Bayesian 

topology tree is very similar using the trnQ-rps16 region. 

No incongruence between the topologies resulting from the individual analysis of the two 

DNA regions was observed. Thus, the molecular datasets was combined for analysis, a 

total of 1878 characters, of which 82 (4.37%) were phylogenetically informative. The ITS1 

region was individually more parsimoniously informative (2.08%). 

MP analysis of the two DNA regions combined resulted in 64,554 most parsimonious trees 

with 151 steps, consistence index (CI) = 0.55, retention index (RI) = 0.79. ML searches 

produced a best ML tree with ïln L = 4036.8. The Bayesian analysis resulted in 36,593 

trees retained, which were summarized in the 50% majority-rule consensus tree. 

The MP, ML and Bayesian analysis supported the monophyly of the clade V (BMP= 
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BML= 88%, PP= 1; with a strong support) (Figure 2). The monophyly of the species 

Sisyrinchium commutatum (group II and III) and S. setaceum (group V) were strongly 

supported (BMP = BML = 88%, PP = 0.99), as well as ESC 361 (S. cf. burchelli) e ESC 

362 (Sisyrinchium sp.02) (group X) (BML= 99%) and ESC 363 (Sisyrinchium. sp.03) e 

ESC 246 (S. aff. luzula) (group XII) (BMP=BML= 80%, PP= 0.99). The three accessions 

of S. sellowianum MCII (group XI) also formed a monophyletic group (BMP = BML = 

100%, PP = 0.99), moreover, these accessions are not grouped with accessions of S. 

sellowianum MCI. The three accessions of S. scariosum (group IV) formed a monophyletic 

group with moderate support (BML= 62%). The others species did not form monophyletic 

supported groups. 

Analyzing the supported groups in the phylogenetic trees, the two regions were 

informative including deletion, insertion, inversions, transversion and transition that can 

help in the identification of species and clarify the relationship among species (Table S3). 

These groups showed higher number of transition than transversion for apomorphic 

characters in two regions. Insertions and deletions were detected in two regions; however, 

only in trnQ-rps16 indels were found (Table S3). In trnQ-rps16, two deletions, in site 236-

249 and 871-878, were found in all groups formed in the phylogenetic tree (Table S3) and 

in all species belonging to clade V (data not showed). 

 Analyzing only accessions of S. sellowianum (MC-I and MC-II), we observed seven 

characters occurring in a morphological category and do not occur in the other. All the 

characters were found in ITS region, with five transitions and two transversions (Table 2). 

The differences observed in sites 60, 101, 125, 229 and 455 were exclusives to this group 

(group XI), not being shared by any group formed in the phylogenetic tree.  

 

DISCUSSION 

The monophyly of Sisyrinchium was confirmed in several studies using morphological 

data (Goldblatt 1990) and DNA sequences (Goldblatt et al. 2008; Chauveau et al. 2011; 

Chauveau et al. 2012, Karst and Wilson 2012). Phylogenetic studies in Sisyrinchium 

suggest several main clades within the genus which are only partially congruent with the 

subdivision recognized previously (Chauveau et al. 2011; Kart and Wilson 2012).  This 

study was based on the phylogeny obtained by Chauveau et al (2011), that include a larger 

number of species and most representative of all sections described by Ravenna (2000, 
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2002a, 2002b, 2003a, 2003b) for the genus Sisyrinchium than by Karst and Wilson (2012). 

In this study, molecular evidences were used to infer phylogenetic relationships among 

species of Sisyrinchium belonging to clade V. Monophyly of this clade was confirmed. 

Although the species of this clade belong to two different morphological sections, Lenitium 

and Scirpeocaris, our results demonstrate that the two sections do not correspond to two 

clades. The species analyzed in this study correspond to a single natural group of plants in 

recent adaptative radiation. 

Most of the formed groups correspond to a single species, as can be seen in the groups II, 

III, IV, V, VI, VII and XI, although some of these species, as S. hoehneii formed two 

supported groups (groups VI and VII). 

Resolution and support is low for some species, providing insufficient evidence to 

determine their monophyly and relationships among them. In agreement with our data, 

Karst and Wilson (2012) evidenced that several Sisyrinchium species, especially among 

those that are widespread, are not monophyletic.  

According to Goldblatt and Takei (1997) 75% of the species of Sisyrinchium are 

polyploidy. For some species of the clade V, variation in ploidy level occur within species, 

as in S. luzula, which present diploids, tetraploids and hexaploids populations (Fachinetto 

et al. unpublished). In some cases, different cytotypes may be reproductively isolated and 

may actually represent cryptic species (Soltis et al. 2007), while in other cases substantial 

gene flow or shared ancestral variation among cytotypes could happened (Ramsey et al. 

2008).  

Incongruence between ITS and plastid topologies were observed also in species of tribe 

Trimezieae (Lovo et al. 2012) suggesting evidences of hybridization and introgression 

cycles, important processes in diversification of Iridaceae (Souza-Chies et al. 2012; Harpek 

et al. 2013). Although, in this study, no conflicts were observed between topologies 

inferred from chloroplast (trnQ-rps16) vs. nuclear (ITS) sequences among species did not 

possible exclude reticulate evolution by high similarity of the sequences. 

In addition, low phylogenetic resolution in the clade V probably is attributed to the lack of 

informative DNA sequence variation due to recent divergence within the genus and the 

number of accessions used by species. In some species, only one accession was used, as in 

S. cf. burchellii, S. fasciculatum, S. fiebrigii, S. hasslerianum and S. rambonis. According 

to Whittall et al. (2006) the potential for polymorphism within and among species will 
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require larger sample sizes. 

This species belonging to clade V of Sisyrinchium were analyzed by dominant markers 

(ISSR), and the pattern of groupments among the populations of different species revealed 

similar results to those obtained here. The populations analyzed also did not grouped 

according to species and very low support values were obtained (Fachinetto et al. 

unpublished). In addition, autopoliploidization events was suggest for the species of 

Sisyrinchium, because even those species occurring in sympatry have low values of gene 

flow (Nm) and differenciated gene pools with low admixture proportions (Fachinetto et al., 

unpublished).  

Reconstruct evolutionary relationships among closely related species using DNA 

sequences data is often complicated by insufficient data for adequate resolution (Datwyler 

and Wolf 2004). However, in some species of plants, the nuclear ribosomal internal 

transcribed spacer (ITS) region and chloroplast intergenic spacers have been used to 

examine species-level relationships with considerable success (Soltis and Soltis 1998), 

while among  closely related species, these DNA regions are sometimes insufficient to 

solve relationships (Small et al. 1998). In the present study, the low resolution of the trees 

can be due to the close relationships among species of the clade V of Sisyrinchium, 

although suitable markers have been used. 

The supported group in phylogenetic tree showed a large number of synapomorphies, 

which explains the high values of support of the branch (Table S3). Among the twelve 

groups formed in the phylogenetic tree, only the group IV (S. scariosum) clustered with 

moderate amounts of support. In such group, the accession SP089 showed several 

nucleotide differences in comparison with the other two accessions from S. scariosum. 

These differences may have reduced the values of support this group. 

The species S. sellowianum has been classified into two morphological categories 

(Fachinetto et al. unpublished). S. sellowianum MCI presents largest plants and flowers, 

largest flower formations and herkogamy when compared to S. sellowianum MCII. 

Furthermore, studies with both morphological categories reveal other differences, such as 

reproductive system, pollen morphology, occurrence of polyploidy and genetic diversity. 

In this study, the monophyly has not been confirmed for S. sellowianum MCI (Fig. 2).  

Associated to morphological diversity concerning S. sellowianum, differences in DNA 

sequences also were found in the ITS region, where five transitions and two transversions 
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(Table 2). These results corroborate other studies about this species, which revealed 

differences in population structure, pollen morphology and reproductive system 

(Fachinetto et al. unpublished). Based on all results to S. sellowianum, it is possible to 

suggest a taxonomic revision for this species. 

In this study, the ITS region was the most informative in number of variable characters. A 

study based on DNA barcode using 98 species of Sisyrinchium and related genera (tribe 

Sisyrinchieae) identified the ITS region as the more appropriate and produced the best 

results (Alves et al. 2014). However, these authors reported the difficulties of the DNA 

barcode to indentify species in evolutionary complex lineages. Because of the low number 

of informative characters in DNA sequences makes is difficult to obtain a good resolution 

in the phylogenetic tree to infer the relationships among species. 

This study represents a preliminary search to investigate the relationships among species 

within clades of Sisyrinchium. A larger number of markers is necessary in order to increase 

the support of the branches, to assist in the delimitation of species. Integrating 

morphological, cytological and molecular markers and reproductive data approaches may 

be more effective in investigating the evolutionary relationships among species of this 

clade, as well as the description of new species that may exist. 
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Figure 1 ï Distribution of the accessions collected of the species of Sisyrinchium. 
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Table 1 ï Comparison between the DNA regions and combined matrix. 

Statistics parameters ITS trnQ-rps16 Combined matrix 

Trees length 125 117 151 

Variable sites 102 42 170 

PI sites 56 14 82 

CI 0.58 0.52 0.55 

RI 0.82 0.75 0.79 

indels - 5 5 

PI= Parsimony-informative; CI= Consistency Index; RI= Retension Index. 
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Figure 2 ï Maximum-likelihood topology obtained from the full combined molecular 

dataset. The values above of branch were the support values (BMP/ BML/ PP). 
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Cont. Figure 2 ï Maximum-likelihood topology obtained from the full combined molecular 

dataset. The values above of branch were the support values (BMP/ BML/ PP). 
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Table 2 ï Polymorphism showed by the two morphological categories in S. sellowianum. 

 ITS sites 

Morphological Category 60 101 125 182 189 229 455 

S. sellowianum MCI T A G T T G C 

S. sellowianum MCII  A G A A C A T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




