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A verdade c ientífica só é "verdade" 
dentro das coordenadas em que foi 
construída; aí, ela tem certa definitividade. 
Superado o contexto em que foi gerada, pode 
acontecer que ela desapareça para surgir outra 
em seu lugar. A verdade científica é, pois, 
algo que não pode permanecer estático, 
terminado e definitivo. Ela só é definitiva no 
provisório das coordenadas em que foi gerada. 
Mas está aberta à mudança. Não só não faz 
resistência a ela mas traz, no seu âmago, o 
germe que a provocará . No meio científico, no 
entanto , ao lado dos que promovem 
mudanças de "verdades", há sempre 6s que 
se empenham em manter as que possuem. 

Newton Freire-Maya 
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RESUMO 

Foram levantadas as espécies da tribo Mutisieae (Asteraceae), sensu CABRERA 
(1977) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. No total foram encontradas 48 espécies, 
quatro subespécies e duas variedades distribuídas em doze gêneros e quatro subtribos. 
São apresentadas descrições da tribo e dos gêneros e chaves das subtribos, gêneros e 
espécies . É apresentado um índex com a relação organizada alfabeticamente das 
espécies e sinônimos. São citadas pela primeira vez para o Rio Grande do Sul Pamphalea 
smithii, Perezia catharinensis e Trixis thyrsoidea, e, para o Brasil, Chaptalia 
arechavaletae, Pamphalea missionum e Perezia squarrosa ssp. squarrosa. Cita-se uma 
nova espécie para a ciência, Holocheilus monocephalus. Discute-se as formas de vida, 
habitat e dispersão das espécies e estabelecem-se padrões de distribuição dos gêneros e 
espécies. São apresentados mapas de ocorrência das espécies, e faz-se uma análise 
qualitativa da sua distribuição nas regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul, discutindo
se a diversidade de cada região associada a fatores ambientais e a amplitude de 
ocorrência dos táxons. Dez regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul e quatro estações 
austro-sul-americanas constituíram quatorze unidades amostrais que foram comparadas 
entre si quanto à presença ou ausência das espécies da tribo Mutisieae, através da 
aplicação do índice de Jaccard, utilizando-se métodos de classificação e ordenação. Na 
análise de agrupamentos utilizou-se o critério "soma dos quadrados" , e na ordenação o 
método utilizado foi o da "análise das coordenadas principais". Obtiveram-se dois 
grupos principais sensivelmente coincidentes com unidades biogeográficas reconhecidas 
por CABRERA & W ILLI NK (1980) e TAKHTAJAN (1986). Ficou evidente, ainda, a 
existência de um subgrupo de transição, geograficamente intermediário entre os dois 
grupos principais. São analisadas as afinidades entre as unidades amostrais baseadas 
em fatores ambientais. Faz-se uma reavaliação da área ancestral da família Asteraceae 
baseada nos resultados das análises deste estudo em relação àquela apresentada por 
BREMER (1992). Propõe-se que a área austro-sul-americana extra-andina situada desde 
a Patagônia até aproximadamente o paralelo de 30°S, no Rio Grande do Sul, passe a ser 
a região mais provavelmente vinculada à área ancestral da família Asteraceae. 

Palavras-chave: Asteraceae, Mutisieae, Biogeografia, Área Ancestral, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 



ABSTRACT 

The species of the tribe Mutisieae (Asteraceae) , sensu CABRERA (1977) occurring 
in Rio Grande do Sul, Brazil , w ere surveyed. Forty-eight species, four subspecies and 
two varieties were found, belonging to t w elve genera and four subtribes. Descriptions of 
the tribe and genera as well as keys to the subtribes, genera and species are provided. 
An index w ith a list of the species and synonyms in alphabetical arder is displayed. 
Pampha/ea smithii, Perezia catharinensis and Trixis thyrsoidea are new geographical 
novelties to Rio Grande do Sul, whilst Chaptalia arechavaletae, Pamphalea missionum 
and Perezia squarrosa ssp. squarrosa are new botanical events to Brazil. A new species, 
Holocheilus monocephalus, is cited. Life forms, habitat and dispersai of the species are 
discussed and distributional patterns of the genera and species are established. 
Distribution maps of the species as well as a qualitative analysis of their distribution in 
the physiographical regions of Rio Grande do Sul are provided, with discussion of each 
region related to environmental features and geographical range of the species. 
Classification and ordenation techniques were used with application of Jaccard's 
coefficient to compare ten physiographical regions of Rio Grande do Sul and four austro
south-american stands among themselves. "Sum-of-squares" was used in cluster 
analysis while "principal coordinates analysis" was applied in ordenation. Two main 
groups were obtained, strongly concurrent with biogeographical units recognized by 
CABRERA & WILLINK (1980) and TAKHTAJAN (1986). A transitional subgroup, 
geographically placed between the two main groups, was pointed out and cleared . 
Relationships among sampling units based on environmental features are analyzed. A 
new approach of ancestral area of the family Asteraceae is accomplished regarding 
BREMER'S (1992) analysis. lt is proposed that the austro-south-american extra-andean 
area situated since Patagonia to about 30°S in Rio Grande do Sul is the most likely 
region linked to ancestral area of the Asteraceae. 

Key-words: Asteraceae, Mutisieae, Biogeography, Ascestral Area, Rio Grande do Sul, 
Brazil . 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Asteraceae (ou Compositae) é a maior família do reino vegetal, 
constituída por cerca de 1 535 gêneros e 23.000 espécies conhecidas, arranjadas em 
três subfamílias e 17 tribos (BREMER, 1994). Apresenta ampla distribuição geográfica, 
sendo melhor representada em regiões temperadas e subtropicais com formacões 
vegetais abertas. Segundo GENTRY ( 1982), o principal centro de diversidade da família 
localiza-se nos Andes setentrionais. O êxito alcançado pela família Asteraceae está 
vinculado à sua grande diversificação quanto às formas de vida, bem como às 
estratégias de polinização e dispersão das sementes, o que permite a ocupação de 
diferentes habitats (CRONQUIST, 1981 ). 

A tribo Mutisieae apresenta , segundo CABRERA (1977), 89 gêneros e cerca de 
974 espécies. Se adotarmos a mesma concepção de organização subtribal de 
CABRERA, os números apresentados por BREMER (1994) reduzem os gêneros a 85 e 
elevam o número de espécies a 1062. 

A tribo Mutisieae prefere habitats montanhosos situados em zonas semi-úmidas, 
embora também ocorra em regiões áridas, estando praticamente ausente em regiões 
baixas tropicais úmidas (JÀGER, 1987). 

O termo Mutisieae é derivado de Mutisia, o gênero-tipo da tribo, dedicado ao 
botânico espanhol José Celestino Mutis ( 1732-1808), promotor e primeiro diretor da 
"Real Expedición dei Nuevo Reino de Granada", que estudou a flora da Colômbia e 
construiu um jardim botânico em Santa Fé de Bogotá (CABRERA & KLEIN, 1973; 
BARROSO, 1986; DÍAZ-PIEDRAHITA & VÉLEZ-NAUER, 1993). 

Os gêneros da tribo Mutisieae, de uma maneira geral, apresentam pequena 
quantidade de espécies, sendo que os números citados por CABRERA (1977) e BREMER 
( 1 994) revelam que pelo menos 30% dos táxons genéricos são monotípicos e cerca de 
60% não apresentam mais que cinco espécies. Segundo BREMER ( 1 994) , Gochnatia é o 
gênero numericamente melhor representado, com 68 espécies reconhecidas (66, 
segundo CABRERA, 1977). 

O Rio Grande do Sul, em conjunto com outros estados do sul do Brasil e países 
limítrofes é considerado um importante centro de diversidade da tribo Mutisieae 
(CABRERA, 1977; JÀGER, 1 987; BREMER, 1994), onde ocorrem espécies de 
importância fundamental ao estudo e compreensão da estrutura filogenética e área 
ancestral não só da tribo, mas da família Asteraceae como um todo. 

A identificação das espécies da tribo Mutisieae do Rio Grande do Sul dá-se , 
atualmente, pela consulta das monografias dos gêneros realizadas no decorrer dos 
últimos 60 anos (CABRERA, 1936, 1953, 1959a, 1965, 1968, 1970, 1971; BURKART, 
1944; VUILLEUMIER, 1969; ZARDINI, 1975), pela Flora Brasiliensis de Martius (BAKER, 
1884) e floras de regiões vizinhas (CABRERA, 1963, 1974, 1978; CABRERA & KLEIN, 
1973; LOMBARDO, 1983). Informações fitogeográficas encontram-se em diversos 
estudos florísticos, sistemáticos, fitocenológicos e fitogeográficos. 

• • 
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O presente trabalho visa fazer um inventário da tribo Mutisieae no Rio Grande do 
Sul , sem a pretensão de se constituir num estudo taxonômico profundo ou esgotar o , 
assunto de forma definitiva . Pelo contrário; os gêneros ainda aguardarão tratamentos 
taxonômicos clássicos individuais. 

O objetivo primeiro deste estudo é realizar um levantamento das espécies da tribo 
Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do Sul, dando um tratamento nomenclatura! 
atualizado, à luz dos trabalhos reali zados nas últimas décadas, e analisar alguns 
aspectos ecológicos relacionados às mesmas. 

Na escala fitogeográfica, pretende-se reconhecer os diferentes padrões de 
distribuição geográfica dos gêneros e espécies da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio 
Grande do Sul, relacionar a disposição das espécies nas regiões fisiográficas com fatores 
ambientais e analisar individualmente distribuições de espécies com áreas muito 
restritas, disjuntas ou de grande amplitude. Também busca-se verificar o grau de 
afinidade florística existente entre as regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul e outras 
estações austro-sul -americanas e, se possível, estabelecer unidades biogeográficas 
baseadas no arranjo da tribo Mutisieae e a concordância desses padrões com unidades 
reconhecidas por outros autores. Além disso, este trabalho pretende fazer uma nova 
análise da área ancestral da família Asteraceae em relação àquela apresentada por 
BREMER ( 1992). 
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2. ASPECTOS DA TRIBO MUTISIEAE 

2 .1. SÍNTESE HISTÓRICA 

Mut isieae foi pela primeira vez reconhecida como um grupo por LAGASCA em 
1811 e quase simultaneamente por DE CANDOLLE, em 1812. O grupo formado por 
LAGASCA era constituído de 24 gêneros com flores bilabiadas, sob o nome de 
Chaenanthophorae, enquanto DE CANDOLLE denominava esse mesmo grupo como 
Labiatiflorae, com 26 gêneros. Ambos os nomes se tornaram ilegítimos e foram 
substituídos por Mutisieae, de CASSINI, de 1819 (BREMER, 1994). 

Historicamente tem havido discordância quanto à organização subtribal da tribo 
Mutisieae; atualmente, a questão encontra-se ainda indefinida. Entretanto, muitos 
estudos têm sido feitos nesse sentido e alguns resultados significativos foram obtidos. 

Para BREMER (1994), a tribo Mutisieae é uma das mais problemáticas da famOia 
Asteraceae no que se refere à classificação supragenérica, na qual a maioria dos 
gêneros são distintos e provavelmente monofiléticos, mas reunidos, representam uma 
grade parafilética na base da família. 

CABRERA (1977) e BREMER (1994) fazem um breve histórico sobre a 
classificação subtribal da tribo Mutisieae. 

CASSINI (1819, 1826 apud CABRERA, 1977), agrupou as Asteraceae com 
corolas bilabiadas em duas tribos, Nassauvieae e Mut isieae. 

Posteriormente, em 1832, LESSING (apud CABRERA, 1977) dividiu a tribo 
"Mutisiaceae" em três subtribos, Mutisieae, Lerieae e Facelideae, e a tribo 
"Nassauviaceae" em duas subtribos, Nassauvieae e Trixideae, sistema esse aceito por 
DE CANDOLLE ( 1 838). 

BENTHAM, em 1873 (apud BREMER, 1994) dividiu a tribo Mutisieae em cinco 
subtribos: Barnadesinae, Onoserideae, Gochnatinae, Gerbereae e Nassauvieae . 

HOFFMANN (1894) , em sua monografia para a Pflanzenfamilien, reduziu as 
subtribos de BENTHAM a três: Gochnatinae, Mutisinae (no texto) ou Gerberinae (na 
chave) e Nassauvinae. 

ARECHAVALETA (1906) agrupou as espécies uruguaias da tribo nas subtribos 
Barnadesieas, Onoserideas, Gerberieas e Nassaurieas. 

CABRERA (1961 , 1977) propôs uma nova classificação, muito similar àquela de 
HOFFMANN (1894), mas revivendo a subtribo Barnadesiinae, que este último havia 
rejeitado, quando repartiu seus gêneros constituintes entre as subtribos Gochnatiinae e 
Mutisiinae. Na concepção de CABRERA, a tribo Mutisieae ficou constituída pelas 
seguintes subtribos: Barnadesiinae, Gochnatiinae, Mutisiinae e Nassauviinae. 

4 
• 
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Os primeiros registros da tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul datam do século 
passado, através de coletas realizadas por exploradores europeus como Saint-Hilaire, 
lsabelle, Lund, Reineck, Tweedie, Sellow e principalmente Malme (CABRERA, 1965, 
1971; ZARDINI , 1975). Este último, subvencionado pelos "Fundos Regnellianos", 
reali zou expedições pelo Rio Grande do Sul e publicou trabalhos (MALME, 1899, 1931) 
onde cataloga as Asteraceae, incluindo várias descrições de novas espécies. 

Na primeira metade deste século os coletores que mais contribuíram ao 
conhecimento das Mutisieae sul-rio-grandenses foram Dutra, Irmão Teodoro Luiz, Irmão 
Augusto, Schultz, Henz, Irmão Edésio, Emrich, Sehnen, Jürgens, Bornmüller e, 
sobretudo, Rambo, apesar de nenhum deles ter-se ocupado exclusivamente dessa tribo. 
Além de se constituir no maior coletor de Mutisieae do Rio Grande do Sul de todos os 
tempos, Rambo colecionou espécies que nunca haviam sido e jamais voltaram a ser 
coletadas em território gaúcho, descobriu novas espécies que Cabrera descreveu, e 
publicou trabalhos de teor fitogeográfico (RAMBO, 1951, 1952, 1954a, 1956b) 
envolvendo, entre outros, elementos da tribo Mutisieae. 

Na segunda metade deste século, os coletores que mais se destacam são 
Hagelund, Mattos, Silveira, O. Bueno, Sobral, Camargo, Matzenbacher, Falkenberg, 
Jarenkow, entre outros, que coletaram um grande número de plantas, inclusive 
Mutisieae. 

O primeiro levantamento da tribo Mutisieae do sul do Brasil aparece em BAKER 
( 1884) que cita 40 espécies para a região da "Napaea", que inclui toda a área 
subtropical brasileira. Anos mais tarde, MALME (1899) reconhece 19 espécies de 
Mutisieae para o Rio Grande do Sul e, posteriormente (MALME, 1931), registra 30 
espécies e uma variedade. Quinze anos depois, AUGUSTO ( 1946) cataloga 35 espécies 
da tribo para o Estado, enquanto RAMBO ( 1952) cita 42, três das quais ainda 
aguardavam descrição. CABRERA & KLEIN (1973), de um total de 42 táxons específicos 
e infra-específicos com ocorrência certa ou provável em Santa Catarina, citam 30 para o 
Rio Grande do Sul . 

2.2. RELAÇÕES FILOGENÉTICAS 

A família Asteraceae constitui-se num grupo bem definido, muitas vezes 
considerado sistematicamente isolado e posicionado numa ordem própria. Dentre as 
famílias consideradas mais estreitamente relacionadas às Asteraceae a mais citada é a 
família Campanulaceae. CRONQUIST (1977, 1988) afirma ser a família Calyceraceae a 
que apresenta a maior similaridade com Asteraceae, mas considera Rubiaceae e afins as 
ancestrais da família . DOWNIE & PALMER (1992), em análise filogenética envolvendo 
variação de sítios de restrição em genomas cloroplastídicos de várias famílias de 
Asteridae, encontraram estreita relação da família Asteraceae com Calyceraceae e 
Menyanthaceae. Para BREMER (1994) as evidências indicam que as candidatas mais 
prováveis a "sister group" das Asteraceae são as famílias Calyceraceae, Goodeniaceae e 
Campanulaceae sensu lato (Campanulaceae sensu stricto, Lobeliaceae, Cyphiaceae, 
Cyphocarpaceae e Nemacladaceae). 
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CRONQUIST (1955) supôs um ancestral herbáceo para a família, mas desde os 
estudos de anatomia de madeira da família realizados por CARLQUIST (1966a), parece 
ser geral a concordância, incluindo CRONQUIST (1977) , que o ancestral era lenhoso. 

Várias tribos têm sido consideradas como primitivas dentro da família e, às vezes, 
ancestrais a outras tribos (BREMER, 1987). SMALL (1919, apud CRONOUIST, 1977) 
considera Senecioneae uma tribo primitiva, e Senecío o gênero ancestral da família, por 
ter ele o maior número de espécies e a mais ampla distribuição geográfica, baseado na 
hipótese Idade x área, de WILLIS (1915, apud CRONQUIST, 1977). 

LEONHARDT (1949, apud BREMER, 1987), conclui que Cynareae exibe mais 
características primitivas que outras tribos e deve ser a ancestral da família. 

AUGIER & OU ME'RAC (1951 , apud BREMER, 1987) afirmam que a tribo 
Vernonieae possui a maioria das características primitivas dentro da família. 

CRONQUIST (1955) considera Heliantheae a tribo ancestral, baseado em várias 
características apresentadas por essa tribo, como hábito herbáceo, folhas opostas, 
cap ítulos poucos, radiados e com muitas flores, invólucro folioso, anteras não caudadas, 
corolas amarelas, etc., que o autor considera como primitivas. Admite, entretanto, que a 
corola das f lores de Mutisieae poderia representar o tipo básico, da qual se 
desenvolveram os capítulos ligulados, discóides e radiados das outras tribos, mas não 
considera primitivo qualquer outro aspecto da tribo Mutisieae. 

ROBINSON (1981) é de opinião que Eupatorieae é mais antiga que a tribo 
Heliantheae, discordando de CRONQUIST (1955). 

CARLQUIST (1976) admite que a tribo Mutisieae apresenta vários gêneros com 
características consideradas primitivas para a família Asteraceae, mas tais atributos não 
tornam primitivos esses gêneros, pois eles também apresentam várias características 
especializadas. CARLOUIST insiste que caracteres são primitivos, não gêneros ou tribos. 

JEFFREY (1977, apud BREMER, 1987) acredita que Mutisieae é a tribo ancestral 
da família . Para ele, o capítulo se constitui num racemo ou espiga contraído, e que tais 
inflorescências freqüentemente consistem de flores com corolas bilabiadas, e, 
conseqüentemente , o tipo de corola primitivo deveria ser bilabiado, como em Mutisieae. 

CABRERA (1977) considera Mutisieae de recente evolução, devido a sua pequena 
amplitude geográfica, sem representantes na Nova Zelândia e com apenas uma esp.écie 
australiana , além de não apresentar espécies disseminadas pelo homem. CABRERA não 
tem uma idéia definida a respeito da origem da tribo, que julga poder ter se derivado de 
Cynareae, Heliantheae ou, menos provavelmente, de Senecioneae, admitindo como 
provável sua origem polifilética. Segundo o autor, a ocorrência de muitos gêneros com 
capítulos discóides e flores actinomorfas e a distribuição pantropical fazem da subtribo 
Gochnatiinae, provavelmente, a mais primitiva da tribo Mutisieae. 
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Para JÁGER (1987) a quase ausência de espécies da tribo Mutisieae disseminadas 
pelo homem é atribuída a uma fraca velocidade de diferenciação apresentada pela tribo e 
não a uma idade recente, como afirmou CABRERA (1977). 

BREMER ( 1987), em análise cladística de 27 tribos e subtribos de Asteraceae 
envolvendo 81 caracteres vegetativos, reprodutivos, cromossômicos, anatômicos, 
moleculares e químicos, conclui que a tribo Mutisieae, filogeneticamente, se posiciona 
na base da família. Além disso, comenta a ocorrência de uma dicotomia basal na família 
Asteraceae representada pela subtribo Barnadesiinae da tribo Mutisieae, descoberta por 
JANSEN & PALMER (1987, apud BREMER, 1994), evidenciada por uma grande inversão 
do DNA cloroplastídico em toda a família, exceto nessa subtribo. 

Trabalhos posteriores envolvendo análises cladísticas de dados moleculares e 
morfológicos (JANSEN & PALMER, 1988; JANSEN et ai., 1991; KARIS et ai., 1992; 
KIM et ai., 1992) têm sido importantes no esclarecimento da filogenia e classificação 
das Asteraceae e da tribo Mutisieae em particular. Esses estudos concordam na 
existência de uma dicotomia basal entre a subtribo Barnadesiinae e o restante da família 
e sugerem ser essa subtribo o "sister group" dos demais integrantes das Asteraceae. Os 
resultados levaram BREMER & JANSEN ( 1 992) a excluir a subtribo Barnadesiinae da 
tribo Mutisieae e elevá-la ao status de tribo dentro de uma subfamília própria. Assim, a 
família Asteraceae passou a ser constituída por três subfamílias: Barnadesioideae, 
Asteroideae e Cichorioideae, as duas primeiras consideradas monofiléticas e a terceira, à 
qual pertence a tribo Mutisieae, parafilética. 

A análise cladística realizada por KARIS et ai. ( 1 992) baseada em 72 
características essencialmente morfológicas de 53 táxons de Asteraceae evidenciou ser 
a tribo Mutisieae parafilética, mesmo sem considerar a subtribo Barnadesiinae. Um grupo 
monofilético foi obtido da reunião das subtribo Nassauviinae, a maioria da subtribo 
Mutisiinae e parte de Gochnatiinae que mostrou ser parafilética e formar um complexo 
basal na família Asteraceae. Baseado nesses resultados, BREMER ( 1994) considera 
parafilética a subtribo Gochnatiinae e polifilética a Mutisiinae e julga artificial a distinção 
entre as duas subtribos; abole a subtribo Gochnatiinae e a insere dentro das Mutisiinae 
sensu lato. Assim, na concepção de BREMER ( 1 994), a tribo Mutisieae é formada por 
duas subtribos: Mutisiinae sensu lato e Nassauviinae, apesar de considerar parafilética a 
primeira e admitir ser provisória essa classificação. Na tentativa de obter maior 
homogeneidade na subtribo Mutisiinae, BREMER ( 1 994) reúne os gêneros em vários 
grupos, mas admite ser ainda impossível decompor a subtribo em táxons monofiléticos. 

2.3. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 

2.3.1. DISTRIBUIÇÃO DA TRIBO MUTISIEAE 

A tribo Mutisieae é tropical e predominantemente neotropical, com grande 
concentração de gêneros e espécies em regiões montanhosas e áridas (CABRERA, 
1977). Cerca de 75% dos gêneros e espécies são restritos à América (CABRERA, 1977; 
JÁGER, 1987), os demais distribuem-se pelo sul e sudeste da Ásia, Arábia, África 
tropical e meridional, Madagascar, sudoeste da Austrália (como em ZARDINI (1975) e 
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JÁGER (1987) e não no sul da Austrália como em CABRERA (1977)) e Havaí. Três 
gêneros americanos, Gochnatia, Trichocline e Adenocaulon estendem-se até outros 
continentes (CABRERA, 1977; BREMER, 1994), enquanto o gênero Gerbera, 
característico da Ásia e África, apresenta uma espécie nos Andes peruanos (ZARDINI, 
1974). 

Das quatro subtribos que compõem a tribo Mutisieae, na concepção sistemática 
de CABRERA ( 1 977), Barnadesiinae é exclusivamente americana e restrita à América do 
Sul. Nassauviinae, ao contrário do que afirmou CABRERA ( 1 977), não é exclusivamente 
americana , devido à presença do gênero Adenocaulon na Ásia (BITTMANN, 1990). Essa 
subtribo apresenta a maioria de seus gêneros ocorrendo nas partes extratropicais da 
América do Sul, mais notadamente na porção andina meridional, onde são um 
componente numericamente expressivo da flora local (CRISCI, 1980). Mutisiinae é 
predominantemente da América, onde ocorrem cerca de dois terços dos gêneros e 80% 
das espécies da subtribo. Gochnatiinae é a mais fragmentada da tribo, com pouco mais 
da metade dos gêneros e espécies restritos ao continente americano (CABRERA, 1977). 

Os Andes tropicais do Peru , Bolívia e noroeste da Argentina concentram a maior 
diversidade da tribo com 31 gêneros, representando as 4 subtribos. Os Andes centrais 
do Chile e Argentina contêm 21 gêneros, e a Patagônia 1 8 gêneros. Outro grande centro 
de diversidade genérica é a região que abrange o planalto sul-brasileiro, Paraguai, 
Uruguai e nordeste da Argentina, onde ocorrem 16 gêneros. Centros menores na 
América ocorrem, ainda, no planalto das Guianas, com doze gêneros, e nos Andes da 
Colômbia e Equador, com onze gêneros. A maior concentração extra-americana de 
gêneros da tribo Mutisieae ocorre no sudeste da Ásia e Malásia com dez gêneros, 
seguido da África tropical, com sete (CABRERA, 1977). 

A presença de gêneros monotípicos ou constituídos por poucas espécies 
ocupando áreas geográficas restritas é característica da tribo Mutisieae (CABRERA, 
1977; JÁGER, 1987). Schlechtendalia, gênero monotípico que habita a metade sul do 
Rio Grande do Sul e áreas vizinhas no Uruguai e Argentina, ilustra essa peculiaridade da 
tribo. Por outro lado, alguns gêneros têm distribuição continental, como Chaptalia, 
Jungia e Trixis, na América (CABRERA, 1977). 

2.3.2 . IDADE E REGIÃO DE ORIGEM 

Os registros fósseis existentes fazem com que a ma1ona dos autores atribuam 
uma idade oligocênica à família Asteraceae (RAVEN & AXELROD, 1974; CRONQUIST, 
1977, 1988; MULLER, 1981; MEYEN, 1987; JANSEN et ai., 1991; TAYLOR & 
TAYLOR, 1993; BREMER, 1 994) . Outros defendem uma origem anterior, como TURNER 
(1977, apud BREMER, 1994), que acredita que a família originou-se no cretáceo médio, 
a tempo de se dispersar pelo mundo com a deriva continental, opinião apoiada por 
BARROSO (1986) . 

Referências fósseis anteriores ao oligoceno inicialmente atribuídas à família 
Asteraceae têm sido , mais recentemente, relacionadas a outros grupos. Segundo 
TAYLOR (1981), Problematospermum, um fóssil jurássico que apresenta uma estrutura 
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que lembra um aquênio e um pápus de Asteraceae, provavelmente deva estar associado 
a uma Pteridosperma. De acordo com RAVEN & AXELROD (1974), Palaeanthus 
problematicus, um fóssil do cretáceo superior, possivelmente deva pertencer a 
Cycadophyta, mas certamente não a uma Asteraceae. 

Recente trabalho envolvendo o estudo da palinoflora da Tasmânia, referente ao 
oligoceno inferior, registra a descoberta da espécie fóssil Mutisiapollis patersonii, com 
padrão polínico do tipo Mutisia (MACPHAIL & HILL, 1994), levando os autores a 
buscarem a explicação num suposto centro de origem/dispersão antártico para esse 
táxon, no terciário. 

A inexistência de evidência fóssil para um período anterior ao oligoceno torna 
difícil o vínculo da deriva continental com o atual quadro biogeográfico da família 
Asteraceae, sendo que as migrações devem ter ocorrido sob as condições geográficas 
atuais (RAVEN & AXELROD, 1974). 

CABRERA (1977) admite duas possibilidades de área de origem da tribo 
Mutisieae: origem neotropical, levando em conta a grande concentração de gêneros nos 
Andes tropicais, no planalto das Guianas e no planalto sul -brasileiro e considerando as 
características primitivas desses elementos; origem paleotropical, baseado no grande 
número de gêneros relituais nos paleotrópicos. 

RAVEN & AXELROD ( 1974) sugerem uma origem sul-americana para a família 
Asteraceae. JANSEN & PALMER (1988) concordam que o local de origem da família 
esteja situado nas montanhas da América do Sul, baseados nos seus resultados de 
análise filogenética envolvendo enzimas de restrição, que evidenciaram ser a subtribo 
Barnadesiinae (sensu CABRERA, 1 977) ou tribo Barnadesieae (sensu BREMER & 
JANSEN, 1992) a linhagem ancestral das Asteraceae . Barnadesiinae é constituída de 9 
gêneros e 92 espécies e tem nos Andes seu principal centro de diversidade (BREMER, 
1994) . 

JANSEN et ai. (1991) concordam com TURNER (1977, apud JANSEN et ai., 
1991) que as Asteraceae tenham se originado no norte da América do Sul, baseados na 
concentração de Barnadesiinae ao longo dos Andes. BREMER ( 1 994) contesta um 
estreito centro de origem, uma vez que Barnadesiinae está dispersa por toda a América 
do Sul, excetuando-se a bacia Amazônica. Todavia, a ocorrência estritamente sul
americana desses elementos que ocupam uma ·posição filogenética basal na família, 
sugere que a América do Sul esteja envolvida na origem das Asteraceae . 

PRUSKI ( 1 991) concorda em situar Barnadesiinae na base da família, baseando-se 
nos resultados obtidos por BREMER (1987) e JANSEN & PALMER (1988). Chama a 
atenção, entretanto, que ao lado das várias características morfológicas consideradas 
primitivas exibidas pelos representantes desse grupo alinham-se outras tantas 
consideradas derivadas (espinhos nodais em Dasyphyllum, pólen lotado e coro las 
heteromorfas em Barnadesia, etc .). Assim, prefere julgar o que ele chama de proto
Barnadesiinae como as ancestrais da família Asteraceae e não as Barnadesiinae atuais. 
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BREMER (1 992) desenvolveu um mét odo que visa estimar a área ancestral de um 
grupo através do seu cladograma filogenético. Para ele a tribo Barnadesieae (subtribo 
Barnadesiinae, sensu CABRERA, 1977) representa o grupo ancestral da famnia, 
juntamente com a primitiva tribo Mutisieae. Fazendo a combinação de um cladograma 
apresentado por KARIS et ai. ( 1 992) referente a tribo Mutisieae, com outro de sua 
autoria referente à tribo Barnadesieae, BREMER ( 1992) obtém o que acredita ser a 
estrutura filogenética basal da família Asteraceae. Substitui-se, no cladograma, os 
gêneros pela região geográfica atual ocupada pelos mesmos, e procede-se ao cálculo 
dos quocientes de ganho (dispersão) e perda (extinção). Uma área com um alto valor do 
quociente ganho/perda é mais provavelmente parte integrante da área ancestral. 
BREMER (1992) conclui que a área ancestral da família Asteraceae envolveu a América 
do Sul e o Pacífico, tendo o Brasil (excluindo-se a bacia Amazônica), a mais alta 
probabilidade, seguido dos Andes, Patagônia, planalto da Guianas e ilhas havaianas, 
enquanto o leste da Ásia foi a área menos provável dentre as prováveis. 

2.4. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

2.4.1. HÁBITO 

A tribo Mutisieae, a exemplo da família Asteraceae como um todo, é constituída, 
predominantemente, por ervas e arbustos, mas também ocorrem lianas (p. ex. Mutisia) e 
árvores (p. ex . Dasyphyllum, Gochnatia). As formas herbáceas possuem, 
freqüentemente, rizomas profundos e ramificados (p. ex. Trichocline) ou xilopódios (p. 
ex. Pamphalea commersonh). A presença de roseta basal em ervas é muito comum (p. 
ex. Chaptalia, Ho/ocheilus, Trichocline, Perezia). 

2.4.2. FOLHAS 

As folhas de Mutisieae apresentam disposição predominantemente alterna ou 
rosulada e ocasionalmente oposta, são sésseis ou pecioladas, às vezes expandidas na 
base em bainha ou aurícula (p. ex. Jungia), são simples ou raramente compostas, de 
margem inteira ou variavelmente dentado-lobadas, ou pinatissectas, podendo apresentar 
espinhos axilares (p. ex. Dasyphyllum) e gavinhas terminais (p. ex. Mutisia). Algumas 
espécies apresentam caules alados pela decurrência da base das folhas (p . ex . Trixis). 

2 .4.3. INFLORESCÊNCIA 

A inflorescência básica da família Asteraceae é o capítulo. Em Mutisieae ele pode 
se apresentar desde solitário até muitos, podendo ser discóide (apresentando somente 
flores actinomorfas) , sub-radiado (apenas flores bilabiadas) e radiado (com uma série 
radial de flores marginais). O invólucro pode ser de diferentes tipos, desde hemisférico 
até estreitamente cilíndrico. As brácteas involucrais são geralmente multisseriadas, 
havendo, entretanto, em alguns grupos, uma clara tendência à redução do número de 
brácteas involucrais acompanhada da diminuição do número de flores. O receptáculo é 
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geralmente alveolado ou cil iado, raramente paleáceo (p. ex. Jungia) . As flores são de 
uma a muitas por capít ulo. 

2.4.4 . COROLA 

O modelo floral considerado típico em Mutisieae é representado por flores com 
corola bilabiada apresentando lábio externo tridentado e lábio interno bífido, este 
podendo ser ereto ou enrolado . Entretanto, esse tipo de corola não est á presente em 
todos os gêneros da tribo, podendo, além do mais, estar presente em out ros gêneros de 
outras tribos (BREMER, 1987). A corola apresenta forma muito variável, desde tubulosa, 
actinomorfa, pentadentada ou pentapartida, até verdadeiramente ligulada, com lígula 
pentadentada. Na subtribo Barnadesiinae, as corolas geralmente apresentam-se 
aveludadas na parte externa (em Dasyphyl/um, somente no ápice dos segmentos ou são 
glabras), são profundamente pentassectas e geralmente exibem um segmento mais 
profundamente partido que os demais; a corola das flores marginais, às vezes, é 
pseudobilabiada, com um segmento profundamente partido, em oposição aos demais. 
Na subtribo Gochnatiinae as corolas são tubulosas, pentalobadas ou pentassectas e 
geralmente recurvadas nas flores do disco, e bilabiadas nas flores do raio (quando elas 
existem). Em Mutisiinae as corolas são bilabiadas ou liguladas, sendo que Chaptalia 
apresenta , ainda, corola fil iforme, além dos outros dois tipos. Em Nassauviinae, as flores 
têm corola bilabiada, as marginais podendo apresentar o lábio externo mais desenvolvido 
que as do disco. 

2.4. 5. ANTERAS 

Em Asteraceae, as anteras são concrescidas, formando um tubo por onde passa o 
estilete, e os filetes são livres entre si. As anteras em Mutisieae são tipicamente 
sagitadas, com longos apêndices basais, por vezes laciniados. Estes apêndices, 
entretanto, podem apresentar-se muito curtos, como em Dasyphyllum, ou mesmo 
estarem ausentes, como em Schlechtendalia. No conectivo, o apêndice é ovado ou 
lanceolado, curto ou longo, agudo, apiculado ou emarginado. 

2.4.6. PÓLEN 

Os grãos de pólen em Mutisieae são oblatos a prolatas, tricolporados, de 
superfície espiculada, espinhosa, microrreticulada ou raramente psilolofada (Bamadesia). 
Em Barnadesiinae os grãos são prolato-esferoidais a subprolatos, microrreticulados, de 
superfície espiculada com concavidades ou psilolofada. Em Gochnatiinae são esferoidais 
e prolatas, de superfície espiculada ou espinhosa. Em Mutisiinae são prolato-esferoidais 
a prolatas de superfície espiculada. Em Nassauviinae são oblato-esferoidais a prolatas, 
de superfície espiculada ou microrreticulada (PASTANA, 1989). 

A polinização em Mutisieae, como em outras Asteraceae, é geralmente 
entomófila. Entretanto, alguns gêneros, como Mutisia, estão adaptados à polinização por 
beija-flores e insetos de língua longa. SAZIMA & MACHADO (1983) relatam que foram 
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observadas várias espec1es de beija-flores e insetos visitando os capítulos de Mutisia 
coccinea, e afirmam que esta planta apresentá várias características associadas à 
síndrome da ornitofilia, como flores pendentes e de cores vivas, ausência de odor, 
néctar abundante, anteras fixas, grande distância entre os órgãos sexuais e a fonte de 
alimento e ausência de guias para os nectários. Esses autores afirmam que a ornitofilia 
tem sido mencionada para várias outras espécies de Mutisia, desde o início deste 
século. 

2.4.7. ESTILETE 

Na família Asteraceae, o estilete único é dividido em dois ramos curtos ou longos. 
O estilete em Mutisieae é muito variável, podendo apresentar-se curtamente bilobado e 
quase indiviso ou com ramos longos, providos de uma área estigmática interna. Pode ser 
glabro a papiloso ou piloso dorsalmente e apicalmente, arredondado ou truncado no 
ápice, e pode apresentar um nectário junto à base. Na subtribo Nassauviinae, os ramos 
do estilete são relativamente longos, truncados no ápice onde levam uma coroa de pêlos 
coletores. Nas demais subtribos o estilete geralmente é curtamente dividido no ápice, 
sendo glabro ou papiloso. 

2.4.8. AOUÊNIO 

Em Mutisieae, o aquênio é geralmente turbinado ou obovóide, truncado, atenuado 
ou rostrado no ápice, freqüentemente costado (p. ex. Chaptalia), glabro (p. ex. Mutisia), 
piloso (p . ex. Gochnatia) ou papiloso (p. ex . Chaptalia). O pápus é persistenbte ou 
caduco, geralmente formado por uma ou mais séries de cerdas ásperas ou plumosas, 
raramente constituído por páleas (p . ex. Schlechtenda/ia) ou completamente ausente (p. 
ex. Pampha/ea). 

A dispersão dos aquen1os em Asteraceae é feita por animais, aderidos aos seus 
corpos, e principalmente pelo vento, onde o pápus atua como um pára-quedas, podendo 
transportar o fruto por longas distâncias (BARROSO, 1986). VENABLE & LEVIN (1983), 
em estudo envolvendo 5893 espécies de Asteraceae da América, África, Ásia, Austrália 
e ilhas do Pacífico, concluíram que a maioria apresentava pápus com cerdas, 14% 
revelou alguma estrutura de adesão, uma pequena percentagem apresentou escamas e 
cerca de 20% das espécies não apresentou nenhuma estrutura específica de dispersão. 

Pampha/ea, que não apresenta pápus, pode, segundo CRISCI (1974), ter seus 
aquênios dispersos por via hídrica , uma vez que as espécies desse gênero habitam 
locais úmidos próximos a cursos da água, tendo o pápus, possivelmente, se tornado 
supérfluo . 
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2.5. USOS E IMPORTÂNCIA 

A tribo Mutisieae tem despertado pouca atenção quanto às suas potencialidades e 
possíveis usos pelo homem. A única espécie amplamente difundida, cultivada em muitos 
países como ornamental é Gerbera jamesonii. Segundo BREMER (1994), a espécie mais 
difundida é um híbrido obtido através do cruzamento de Gerbera jamesonii x Gerbera 
viridifolia, originárias do sul da África. GRAF (1978), além de Gerbera jamesonii e G. 
viridifolia, reconhece o valor ornamental de 0/denburgia arbuscula, do sul da África e 
Mutisia clematis, da Colômbia e Equador. Chuquiraga calchaquina é freqüentemente 
cultivada como ornamental no noroeste da Argentina, onde é coletada nas montanhas 
(CABRERA, 1977). Mutisia coccinea , do sul do Brasil e regiões vizinhas, é citada por 
JEFFREY (1967), como sendo cultivada no leste da África . Segundo CABRERA (1965), 
embora as espécies do gênero Mutisia nunca tenham chegado a ser populares, várias 
são cultivadas como curiosidades, principalmente na Europa. 

Algumas espécies são utilizadas na medicina popular. Barnadesia spinosa dos 
Andes tropicais da Colômbia e Equador é utilizada, em decocção, para combater 
hepatite e outras afecções do fígado. Chuquiraga jussieui dos Andes setentrionais é 
utilizada como febrífuga, estomáquica, diurética, sendo usada, também, nas afecções 
do fígado e para dissolver cálculos biliares. Onoseris onoseroides da cordilheira andina 
central e oriental é indicada como hemostática, antisséptica, cicatrizante, emoliente e 
resolutiva. Jungia stipulifera, da Colômbia, é utilizada contra inchaços, hidropisia, males 
renais, reumatismo e dor de cabeça (DÍAZ-PIEDRAHITA & VÉLEZ-NAUER, 1993). Jungia 
flori bunda fornece remédio útil na cura das feridas (PIO CORREA, 1 926-1978). 
Trichocline macrocephala tem suas raízes util izadas como remédio para os rins 
(CABRERA & KLEIN, 1973; ZARDINI , 1975). Na Argentina, os rizomas moídos de várias 
espécies de Trichocline, são misturados ao tabaco para aromatizá-lo, e as cinzas de 
algumas espécies são usadas para limpeza de dentaduras. Trichocline incana é usada 
com várias finalidades : curar feridas e contusões, usando as flores maceradas em álcool; 
estomacal e digestiva, utilizando a planta inteira na forma de infusão; e as cinzas como 
dentrifício (ZARDINI, 1975). Chaptalia integerrima é popularmente usada como febrífuga 
e balsâmica. Chaptalia nutans é utilizada externamente para tratar tumores, dores de 
cabeça, lavar úlceras e feridas, e internamente por suas propriedades tônicas, excitantes 
e dosobstruentes, e a infusão das raízes serve de tratamento contra febres, moléstias 
pulmonares, doenças da pele, sífilis e blenorragia (CABRERA & KLEIN , 1973). Chaptalia 
tomentosa, originária do sudeste dos EUA é planta amarga, tônica e dosobstruente, e as 
folhas passadas ao fogo combatem cefalalgias e enxaquecas. As folhas de Gochnatia 
polymorpha (citada como Moquinia polymorpha) são úteis no tratamento de afecções 
broncopulmonares, servindo de base a vários preparados medicinais (PIO CORREA, • 
1926-1978). ARECHAVALETA (1906) cita que não só as folhas da espécie anterior, 
mas t ambém as inflorescências são empregadas na medicina como expectorantes, 
contra catarros agudos e outras afecções respiratórias. Segundo ALICE et ai. ( 1995) as 
folhas de Gochnatia cordata, em infusão, são indicadas por ervateiros como anti 
reumáticas. A rai z de Trixis ophiorhiza é utilizada contra mordeduras de cobras, e a 
infusão das folhas e da rai z de T. antimenorrhoea (citada como T. divaricata) é usada 
para combater a metrorragia uterina e para banhar olhos doentes (PIO CORREA, 1926-
1978). Segundo CABRERA & KLEIN (1973), Trixis antimenorrhoea, como indica o seu 



-
13 

nome específico, tem ação antimenorréica, regulando o fluxo menstrual, e usada 
também nas inflamações dos olhos. 

Segundo CABRERA & KLEIN ( 1973), as subespécies ceanothífolía e floccosa de 
Gochnatía polymorpha, de hábito arbóreo, têm sua madeira empregada principalmente 
na forma de moirões de cerca nos campos do sul do Brasil , devido ao cerne compacto e 
resistente ao apodrecimento. RIZZINI & MORS (1976) destacam o uso da madeira de 
Gochnatía polymorpha e G. velutína (citadas como Moquínía polymorpha e M. velutína) 
sobretudo na forma de estacas e moirões. PIO CORREA (1926-1978) afirma ser a 
madeira branco-pérola ou acinzentada de Gochnatía polymorpha (citada como Moquínía 
polymorpha) de grande duração e larga utilização na construção c iv il, nas propriedades 
rurais , como moirões e cabos de ferramentas, na indústria, como cepas de tamancos e 
escovas, fósforos, colheres e outros pequenos objetos de uso doméstico e 
principalmente, quando as dimensões o permitem, na fabricação de esquadrias ou 
tábuas curvas para a construção naval. A combustão da madeira produz fumaça tão 
irritante aos olhos e à pele que impede seu emprego como combustível. A presença 
dessa espécie é considerada indicador de terra de má qualidade para qualquer lavoura . 
Ainda segundo PIO CORREA, Gochnatía panículata (citada como Moquínía panículata) 
fornece madeira para cepas de tamancos e outras pequenas obras, sendo imprópria para 
lenha pelos mesmos motivos da espécie anteriormente citada. Já Dasyphyllum 
tomentosum (c itada como Chuquíragua tomentosa) fornece madeira branca e é 
excelente para lenha, além de suas flores serem melíferas. LORENZI (1992) destaca as 
características ornamentais de Gochnatía polymorpha relacionadas principalmente à cor 
prateada da folhagem e à forma retorcida dos ramos e, por ser adaptada a terrenos 
secos e pobres, recomenda sua utilização em reflorestamentos mistos nas áreas 
degradadas. Também salienta o aspecto ornamental, quando em floração, de Stifftia 
crysantha, espécie que ocorre desde a Bahia até São Paulo, na Serra do Mar, sendo 
suas flores comercializadas para o preparo de arranjos florais e a árvore empregada em 
paisagismo, também recomendando seu uso na recomposição da vegetação em áreas 
degradadas. 

CABRERA (1977) afirma que a tribo Mutisieae não apresenta espec1es invasoras 
de culturas agrícolas ("weeds"). Entretanto, alguns autores citam espécies que 
consideram daninhas ao homem . Chaptalía íntegerrima e Chaptalía nutans são 
infestantes em pastagens, gramados, jardins, hortas e pomares (LORENZI , 1976; 
ARANHA et ai., 1982; KISSMANN & GROTH , 1991 -1992). Jungía floríbunda é 
considerada invasora em áreas úmidas, principalmente em pastagens e bananais 
(LORENZI, 1976). Gochnatía po/ymorpha e G. velutína são citadas como invasoras de 
pastagens no Estado de São Paulo (ARANHA et ai. 1982). Segundo VUILLEUMIER 
(1969) , Perezia multíflora é espécie invasora , sendo capaz de colonizar rápido e 
eficientemente. Holocheílus brasílensís foi observado crescendo em lavouras, gramados 
e jardins no litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul, na zona rural do município de 
Torres, e Trixís praestans é espécie bastante comum em áreas antropizadas (obs. do 
autor) . 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O Rio Grande do Sul está situado no extremo meridional do Brasil, na porção 
sudeste da América do Sul, ao sul do Trópico de Capricórnio, numa posição quase 
equidistante da Linha do Equador e do Círculo Polar Antártico. Está enquadrado pelos 
paralelos 27° 03' 42" e 33° 45' 09" de latitude sul e 49° 42' 41" e 57° 40' 57" de 
longitude oeste (VIEIRA, 1984). O Estado possui área global de 282.184 Km2 

, dos 
quais 14.656 Km2 correspondem a ambientes lacustres. 

3.2. CLIMA 

O Rio Grande do Sul está posicionado geograficamente na regrao Sul do Brasil, 
que climaticamente se caracteriza pela homogeneidade no que se refere à pluviometria e 
ao ritmo estacionai do regime pluviométrico, sendo, dentre as regiões geográficas do 
globo, bem regadas por chuvas, uma das que apresenta distribuição espacial 
pluviométrica mais uniforme. O clima do Estado é mesotérmico do tipo temperado. Entre 
os principais fatores estáticos responsáveis pela homogeneidade e unidade climática da 
região Sul estão as posições latitudinal e marítima que conferem, respectivamente, 
intensa insolação e elevada umidade atmosférica, com forte concentração de núcleos de 
condensação e precipitação quando a região é atingida por frentes frias e outros 
fenômenos de ascendência dinâmica do ar (NIMER, 1979, 1990). 

Na classificação de KOEPPEN, todo o território do Rio Grande do Sul enquadra-se 
na zona fundamental temperada moderada chuvosa ou "C", determinada pelas isotermas 
do mês mais frio compreendidas entre -3 e 18°C (no Estado, em julho, o mês mais frio, 
as temperaturas médias variam de 11 a 1 5° C). O tipo climático fundamental é 
temperado úmido ou "Cf", com chuvas igualmente distribuídas por todo o ano. As 
isotermas do mês mais quente delimitam as áreas climáticas "Cfa" e "Cfb", sendo a 
temperatura média do mês mais quente nessas duas áreas, respectivamente, superior e 
inferior a 22°C. As áreas Cfa são ainda classificadas em 2 subtipos, delimitadas pela 
isoterma de 18°C, sendo "Cfa1" a região cuja temperatura média anual é inferior a 18°C, 
e "Cfa2" , superior a 18°C (MORENO, 1961 ). 

A variedade específica Cfa ( 1 e 2) ocupa a quase totalidade do Estado do Rio 
Grande do Sul, enquanto Cfb ocorre apenas em áreas com altitude superior a 600 m do 
planalto basáltico e acima de 400 m do escudo sul-rio -grandense. As áreas climáticas 
Cfa1 margeiam as áreas Cfb, além de ocuparem a planície costeira e se projetarem no 
planalto em direção oeste, enquanto Cfa2 ocorre na porção central do Estado, 
projetando-se sensivelmente a noroeste e menos sensivelmente a sudoeste e sudeste 
(fig. 01 ). Segundo OLIVEIRA & RIBEIRO (1986), o que causa temperaturas mais 
elevadas nessa região deprimida interplanáltica é o afluxo de ar proveniente dos 
planaltos circundantes que, por efeito de compressão, sofre aquecimento adiabático. 
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Figura 01. Diferenciação climatológica no Rio Grande do Sul, de acordo com o sistema 
de KOEPPEN (modificado de WAECHTER, 1992) . 
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A precipitação média anual no Estado varia de 1 250 a 2000mm em quase todo o 
território. Em três áreas restritas, entreta nto, a altura média anual da precipitação situa
se fora desse intervalo : no Litoral sul, onde as precipitações anuais não chegam a atingir 
1250 mm, sendo a estação de Santa Vitória do Palmar a menos chuvosa do Estado, 
atingindo em média, pouco mais de 11 50 mm anuais; no Alto Uruguai, onde uma 
estreita faixa acusa índices um pouco superiores a 2000 mm anuais; Campos de Cima 
da Serra, onde numa pequena área no município de São Francisco de Paula, a 
precipitação média quase atinge os 2500 mm (NIMER, 1979, 1990). Assim, evidenciam
se, no Rio Grande do Sul, três tipos climáticos regionais quanto ao aspecto pluvial: 
superúmido a úmido (1750-2500 mm); úmido (1200-2000 mm) e úmido a subúmido 
(800-1750 mm) (OLIVEIRA & RIBEIRO, 1986). 

Observa-se uma ordem crescente dos valores das isoietas anuais de sul a norte 
do Estado, com exceção de parte da região de Campos de Cima da Serra e Planalto 
Médio , que apresentam valores situados no mesmo intervalo observado na faixa central 
do Estado (fig. 02). 

1750 
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Figura 02. lsoietas anuais (mm), altura média da precipitação ao ano (adaptado de 
NIMER, 1990). 
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A deficiência hídrica ocorre quando a evapotranspiração potencial é maior que a 
evapotranspiração real (OLIVEIRA & RIBEIRO, 1986}. Apesar de os estudos 
climatológicos de NIMER (1979) não evidenciarem uma estação árida no Rio Grande do 
Sul, trabalhos envolvendo balanço hídrico (MOTA et ai., 1 970; OLIVEIRA & RIBEIRO, 
1 986) demonstram a existência de deficiência hídrica em grande parte do território, 
entre os meses de dezembro e março. A metade sul , o extremo oeste e uma pequena 
área ao norte do Estado são as regiões do Rio Grande do Sul onde se verifica a 
deficiência hídrica , a seca se intensificando em direção ao litoral e fronteiras com a 
Argentina e Uruguai (fig . 03}. 
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Figura 03. Deficiência hídrica anual (mm} no Rio Grande do Sul (seg. MOTA et ai., 
1970}. 
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As variadas condições de maritimidade, relevo e situação latitudinal condicionam 
a uma grande variação na ocorrência de noites · frias e na distribuição de ocorrência 
média anual de geadas no Estado. A influência moderadora do mar faz com que na 
planície costeira ocorram as menores incidências de geadas, havendo, contudo, um 
nítido gradiente latitudinal, onde os valores médios anuais inferiores a 1 dia, no norte, 
superem os 15 dias, no sul (fig . 04). Campos de Cima da Serra, em função da altitude, 
e Campanha, em função da penetração das massas frias polares condicionadas pela 
latitude e pela continentalidade, são as regiões do Rio Grande do Sul onde se verificam 
as maiores médias anuais de geadas, superando 30 dias. De uma maneira geral, a partir 
dos extremos nordeste, nos Campos de Cima da Serra, e sudoeste, na Campanha, em 
direção ao centro do Estado, observa-se uma diminuição nos valores de ocorrência 
média anual de geadas, culminando na Depressão Central, onde, em função do 
aquecimento adiabático de compressão, as ocorrências atingem um máximo de 1 O dias 
ao ano (NIMER, 1979, 1990). As geadas podem ocorrer, geralmente, desde o outono 
até a primavera (MACHADO, 1950), com máxima ocorrência no meses de junho, julho e 
agosto (MORENO, 1961 ). As precipitações sob forma de neve, apesar de raras e 
irregulares, não chegam a constituir nenhuma anormalidade no Rio Grande do Sul, 
havendo, nas superfícies mais elevadas do planalto, um dia de nevada, em média, para 
cada inverno (NIMER, 1979, 1990). 
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Figura 04. Ocorrência média anual de geadas no Rio Grande do Sul (adaptado de 
NIMER, 1990). 
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3.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Três grandes domínios fazem-se presentes no panorama geológico atual do Rio 
Grande do Sul (Fig .05): terrenos pré-cambriânicos, bacia do Paraná e cobertura de 
sedimentos cenozóicos (KAUL, 1990). 

O domínio dos terrenos pré-cambriânicos, correspondente ao escudo sul-rio 
grandense, encontra-se na província geomorfológica escudo cristalino. Caracteriza-se 
pela grande v ariedade de tipos de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares (VIEIRA, 
1984; KAUL, 1990), formados a partir de 3 bilhões de anos até cerca de 500 milhões 
a.p . (KAUL, 1990). Sua porção ocidental é ocupada pelo craton Rio de La Plata, que se 
estende por sob a cobertura sedimentar gondwânica da bacia do Paraná ao Uruguai e à 
Argentina (KAUL, 1990), tendo permanecido estável durante a evolução do ciclo 
brasiliano (SANTOS et ai., 1 984). O cinturão móvel Dom Feliciano corresponde aos 
terrenos pré-cambriânicos mais orientais e que foram totalmente remobilizados durante o 
ciclo brasiliano (SANTOS et ai., 1984), prolongando-se ao Uruguai e, por sob a 
cobertura sedimentar gondw ânica, a leste de Santa Catarina (KAUL, 1990). 

O domínio da bacia do Paraná ocupa uma área de cerca de 1 .000.000 Km2 no 
Brasil, alongando-se, ainda, ao Paraguai, Argentina e Uruguai (SANTOS et ai., 1984). 
Originou-se em terrenos pré-cambriânicos a partir do siluriano inferior, onde, a partir 
desse período até o jurássico, foram formados extensas e espessas camadas de 
sedimentos de granulação essencialmente fina, com intercalações de calcário e 
raríssimos conglomerados, denominada cobertura sedimentar gondwânica (KAUL, 
1990), representada por formações paleozóicas e formações Rosário do Sul, do 
triássico, e Botucatu, do jurássico (JUSTUS et ai., 1986). No jurássico-cretáceo tiveram 
início os derrames de lava que cobriram as formações sedimentares da bacia do Paraná, 
representados por um enorme volume de efusivas ácidas e básicas com intercalações de 
arenitos interderrames de origem eólica e de granulação fina a média denominada 
formação Serra Geral (JUSTUS et ai. , 1986; KAUL, 1990), e que representou a maior 
manifestação de vulcanismo até o momento conhecida no globo (SANTOS et ai., 1984). 

O domínio da cobertura sedimentar cenozóica é formado predominantemente por 
depósitos sedimentares holocênicos, concentrados na área costeira do Rio Grande do 
Sul. Além desses depósitos, fazem parte do domínio as formações Chuí e ltapoã, do 
pleistoceno, Graxaim, do terciário-quaternário e Tupanciretã e Santa Tecla, do terciário. 
As formações Graxaim, Chuí e ltapoã concentram-se na planície costeira, enquanto a 
formação Tupanciretã ocorre sobre o planalto basáltico e a formação Santa Tecla cobre 
terrenos pré-cambriânicos e formações sedimentares gondwânicas localizados próximos 
à cidade de Bagé (KAUL, 1990). 

O Rio Grande do Sul não apresenta grandes acidentes orográficos nem 
acentuadas elevações (FORTES, 1 959) . As pequenas altitudes adquirem maior 
importância devido à influência das largas planícies costeiras, do vale do rio Uruguai , da 
depressão central e à planura da Campanha, fazendo com que cerca de 70% do seu 
território se situe abaixo de 300 m , cerca de 30% entre 300 e 900 m e somente pouco 
mais de 1% ultrapasse os 900 m de altitude (NIMER, 1979). As maiores cotas são 
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registradas na reg1ao de Campos de Cima da Serra, a nordeste, e, a partir daí, ocorre 
uma diminuição progressiva das altitudes para oeste e para sul (FORTES, 1959). 

As duas grandes redes hidrográficas que ocorrem no Estado, a bacia do rio 
Uruguai e as bacias do Sudeste ou Atlânticas, são separadas por uma linha que inicia a 
nordeste, dirige-se para oeste e, em forma de arco, termina a sudoeste. Segundo 

Q 1QO 200 km 

CSJ Cobertura sedimentar cenozóica 
~ Bacia do Paraná: 1 - Formacão serra Geral 
1 2 2 - Cobert~ra sedimentar gondwânica 

- Terrenos pré-cambriânicos 

Figura 05. Os grandes domínios geológicos do Rio Grande do Sul (adaptado de KAUL, 

1990). 
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FORTES ( 1 959), a bacia do Uruguai é separada das bacias do Sudeste pela coxilha 
grande do Albardão, serra de São Martinho, coxilhas do Pau Fincado, Batovi e Haedo, 
até a Serrilhada. 

O planalto basáltico (fig. 06) constitui-se na maior província geomorfológica ou 
domínio morfo-estrutural do Rio Grande do Sul (VIEIRA, 1984). Ocupa toda a área 
situada ao norte e a oeste da depressão central, com as cotas altimétricas diminuindo 
gradativamente de cerca de 1.200 m, a nordeste, até 100 m, aproximadamente, no 
extremo oeste rio-grandense , onde o basalto é pouco espesso, com partes de 
afloramento de arenito. O basculamento do bloco continental para sudoeste iniciou no 
terciário médio, relacionado a movimentos epirogenéticos positivos, fazendo do morro 
da Igreja, no sudeste de Santa Catarina , o ponto de maior elevação na Serra Geral, com 
1822 m de altitude (JUSTUS et ai, 1986). 

O planalto basáltico apresenta feições geomorfológicas distintas, marcado por 
áreas intensamente dissecadas pela rede de drenagem, tornando-se menos dissecado 
em direção oeste, em forma de colinas e topos planos, e áreas aplanadas desnudadas a 
sudoeste. O contato com a planície costeira, a leste, dá-se através de um escarpamento 
abrupto, por vezes com 1000 m de desnível, constituindo um paredão rochoso 
conhecido regionalmente como "Aparados da Serra". Ao sul, seu contato com a 
depressão central se processa através de um escarpamento mais rebaixado e festonado , 
tornando-se menos pronunciado em direção oeste (JUSTUS et ai. , 1986). 

O escudo cristalino possui forma triangular, com um vértice voltado para sul, um 
para oeste e outro para leste, onde situa-se a cidade de Porto Alegre. Limita-se a norte e 
a oeste com a depressão central, a leste com a planície costeira e, a sul, continua em 
território uruguaio (JUSTUS et ai., 1986; HERRMANN & ROSA, 1990). O escudo 
cristalino separa as duas bacias sedimentares do Rio Grande do Sul, a bacia do Paraná e 
a bacia de Pelotas, tendo servido como matriz dos sedimentos que ocuparam essas 
bacias no decorrer do tempo geológico (VIEIRA & RANGEL, 1988). Apresenta relevo 
intensamente dissecado em formas de topo convexo e vales profundos, ao lado de áreas 
menos dissecadas. As partes que se destacam são colinas de aspecto arredondado, 
freqüentemente rodeadas de depósitos sedimentares (HOFFMANN et ai., 1992). As 
cotas altimétricas variam, em geral, entre 500 e 200 m e, nas cotas mais elevadas, o 
relevo encontra-se fracamente dissecado (JUSTUS et ai., 1 986), constituindo 
remanescentes de antiga superfície de aplanamento (HERRMANN & ROSA, 1990). 

-

A depressão central corresponde à extremidade sul e sudeste da bacia do Paraná 
e está posicionada entre o planalto basáltico e o escudo cristalino. Constitui uma 
extensa área de terras baixas gerada através de sucessivos e intensos processos 
erosivos sobre os derrames basálticos, que provocaram o recuo da linha da escarpa, 
resultando na formação de um vão deprimido de posição interplanáltica. Tais processos 
erosivos tiveram início no cenozóico inferior (HERRMANN & ROSA, 1 990) e exumaram 
litologias mesozóicas e paleozóicas, esculpindo formas de relevo convexas, 
regionalmente conhecidos como "coxilhas" (JUSTUS et ai., 1986). 
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A planície costeira gaúcha corresponde à parte emersa da bacia de Pelotas e à 
depressão lacustre (VIEIRA & RANGEL, 1988). Constitui -se numa ampla e extensa 
superfície plana e alongada , posicionada na porção leste do Estado do Rio Grande do 
Sul, banhada pelo oceano Atlântico. Apresenta-se , no setor norte, como uma estreita 
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Fig. 06. Províncias geomorfológicas do Rio Grande do Sul (segundo WAECHTER, 1992). 
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faixa que cantata com as escarpas do planalto basáltico, e alarga-se a partir do contato 
com a depressão centra l, mantendo-se mais ou menos paralela à linha da costa ao longo 
do escudo rio-grandense. É formada , segundo HERRMANN & ROSA (1990), por 
depósitos arenosos quaternários de origem aluvionar, lacustre, eólica e oceânica, 
oriundos tanto de áreas continentais quanto marinhas, e apresenta altitudes que variam, 
de modo geral, de 1 a 25 m. 

Na fai xa mais externa, denominada por JUSTUS et ai. ( 1 986) de planície marinha, 
a planície costeira caracteriza-se por apresentar dunas ativas ou semi-estabilizadas pela 
vegetação, terraços marinhos, banhados, uma série de pequenas lagoas e, quase no 
extremo norte, o promontório de Torres, formado por elevações constituídas de basalto 
assentado em arenito Botucatu. No setor intermediário, denominado por JUSTUS et ai. 
(1986) de planície lagunar, as áreas são planas, homogêneas, sem dissecação, onde 
dominam as planícies, cordões, terraços lacustres, deltas, e onde estão localizados 
grandes corpos lacustres, destacando-se a lagoa dos Patos e a lagoa Mirim. A borda 
oeste da planície costeira, denominada por JUSTUS et ai. (1986) de planície alúvio
coluvionar, pode ser definida como uma área de transição entre influências deposicionais 
continental e marinha (JUSTUS et ai., 1986; HERRMANN & ROSA, 1990). 

A evolução morfogenética do litoral teve início no cretáceo, quando a reativação 
Wealdeniana culminou com a ruptura do Gondwana, separando a África da América do 
Sul e dando origem ao oceano Atlântico (HERRMANN & ROSA, 1990). O falhamento 
litorâneo resultante dessa fragmentação começou a receber deposições sedimentares, 
constituindo a bacia de Pelotas, que atualmente apresenta uma parte imersa, a 
plataforma continental, e uma parte emersa, a planície costeira (VIEIRA & RANGEL, 
1988) . A partir do cretáceo, a morfogênese litorânea foi comandada por atividades 
tectônicas acentuadas, principalmente durante o terciário, e por variações glácio
eustáticas quaternárias, que provocaram migrações da linha da costa, que ora recuava 
deixando emersa a plataforma continental, ora transgredia sobre o continente até o sopé 
das elevações situadas a oeste. A sedimentação produzida por essas trangressões e 
regressões marinhas quaternárias, cuja área fonte eram as rochas do embasamento e 
das escarpas localizadas a oeste, determinou modificações profundas no relevo, 
atenuando contrastes altimétricos e retificando a linha da costa de aspecto muito 
irregular até então, devido ao tectonismo terciário. A linha da costa atingiu sua posição 
atual há cerca de 1.000 a.p. (JUSTUS et ai., 1986; HERRMANN & ROSA, 1990). 

3.4. SOLOS 

Os solos são o produto da ação combinada do clima, relevo, seres vivos e 
material de origem que interagem durante um determinado tempo e sofrem fenômenos 
físicos e químicos diferenciados, motivando progressivas transformações que se refletem 
na sua morfologia e nos seus atributos físicos, químicos e mineralógicos. O clima, 
destacado principalmente pela temperatura, precipitação pluvial, deficiência e excedente 
hídricos, e os seres vivos, micro e macroorganismos, atuam como fatores ativos, 
exercendo ações modificadoras, provendo energia e fornecendo compostos líquidos, 
gasosos e sólidos orgânicos; o relevo é responsável , principalmente, por 
condicionamentos modificadores das ações exercidas pelos anteriores, atuando 
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diretamente sobre a dinâmica da água, indiretamente sobre o clima do solo através da 
incidência diferenciada da radiação solar e do decréscimo das temperaturas com o 
aumento da altitude, e sobre os seres vivos, relacionado sobretudo às formações 
vegetais intervenientes nos processos pedogenéticos; o material originário é a matéria 
prima fundamental que tem importância primordial na textura, cor, composição química 
e mineralógica dos solos, qualquer que seja sua fonte; o tempo é o mais passivo dos 
fatores de formação, constituindo-se na combinação do período de gênese do solo e a 
velocidade de intensidade das atividades químicas, físicas e biológicas responsáveis 
pelas transformações ocorridas no material de origem até se constituir num solo bem 
definido (OLIVEIRA et ai. , 1992). 

A grande diversidade dos fatores responsáveis pela gênese dos solos no sul do 
Brasil faz com que essa região se caracterize pela grande heterogeneidade de tipos de 
solos (MOSER, 1 990). O material de origem sobre onde atuam os fatores ativos e 
passivos responsáveis pela formação dos solos estabelece, de modo geral, a existência 
de cinco unidades pedogenéticas no Rio Grande do Sul: solos da matriz basáltica; solos 
da matriz cristalina do escudo; solos da matriz arenosa costeira; solos da matriz 
sedimentar paleozóica (bacia sedimentar do Paraná) ; solos aluvionais (VIEIRA, 1984). 

Sobre a matriz basáltica da parte aplainada da formação Serra Geral originaram-se 
predominantemente solos latossólicos (fig . 07) (LEMOS et ai. , 1973). São os solos mais 
evoluídos, constituídos por material mineral em estádio avançado de intemperismo, 
apresentando grande profundidade dos perfis, cores vermelhas ou avermelhadas no 
horizonte 8, baixo teor de argila natural, transição geralmente gradual a difusa entre os 
horizontes, excelente drenagem e aeração (LEMOS et ai., 1 973; MOSER, 1990; 
OLIVEIRA et ai. , 1992). 

Os cambissolos são solos rasos a profundos, em início de desenvolvimento ou em 
evolução, com horizonte B incipiente (MOSER, 1990). Apresentam elevados teores de 
matéria orgânica no horizonte A e predominam em áreas de alta precipitação e baixas 
temperaturas nos Campos de Cima da Serra e na faixa de maior pluviosidade do Alto 
Uruguai. 

Os solos litólicos são rasos, pouco desenvolvidos, ocorrendo em áreas de relevo 
forte ondulado ou montanhoso a suave ondulado ou ondulado. Caracterizam-se pela 
pequena evolução dos perfis, a qual foi insuficiente para permitir a formação de um 
horizonte 8, estando o horizonte A diretamente assentado sobre a rocha ou sobre um 
horizonte C pouco alterado. O fraco desenvolvimento do perfil pode estar relacionado ao 
curto período de exposição da rocha ao intemperismo ou ao relevo muito acidentado 
aliado à pequena vegetação de cobertura, permitindo a perda por erosão das camadas 
superficiais (MOSER, 1990). Os solos litólicos ocorrem predominantemente sobre a 
matriz basáltica e sobre a matriz cristalina do escudo, em relevo forte ondulado ou 
montanhoso. 

Outros solos considerados pouco desenvolvidos são: as areias quartzosas do 
litoral, que são solos profundos a muito profundos, pouco evoluídos (seqüência de 
horizontes do tipo A e C), de textura arenosa, tendo sido desenvolvidos a partir de 
sedimentos arenosos holocênicos e pleistocênicos (KER et ai., 1986; MOSER, 1990); 
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vertissolos, da região da Campanha, compreendendo solos minerais de textura argilosa, 
moderadamente profundos a profundos, de coloração escura, que se contraem em 
períodos secos, formando fendas, e se expandem por ocasião da época chuvosa devido 
ao predomínio de argila do grupo da montmorilonita (VIEIRA & VIEIRA, 1983; KER et ai. 
1986; MOSER, 1990); solos aluviais localizados em algumas áreas planas, nas planícies 
de inundação do estuário do Guaíba, lagoa dos Patos e rio Camaquã (KER et ai., 1986), 
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~ Solos com horizonte 8 latossólico 
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~ Solos com horizonte 8 incipiente (cambissolos) 
- Solos litólicos e outros pouco desenvolvidos 

Figura 07. Solos do Rio Grande do Sul, segundo a categoria mais elevada (adaptado de 
MOSER, 1990). 



26 

consistindo de depósitos de sedimentos aluvionares lacustres do holoceno, 
apresentando horizonte A sobrepondo camadas estratificadas sem relação pedogenética 
entre si, de composição química, mineralógica e granulométrica variada (KER et ai., 
1986; MOSER, 1990). As dunas, formadas quase que exclusivamente de deposições 
eólicas de material arenoso-quartzoso ao longo do litoral, são consideradas como tipo de 
terreno e não como solos, por não apresentarem processos pedogenéticos em sua 
formação (KER et ai., 1986; MOSER, 1990). 

O horizonte B textura! caracteriza a marona das unidades taxonômicas que 
ocorrem no Rio Grande do Sul (LEMOS et ai., 1973). A principal característica 
diagnóstica destes solos é a presença de um gradiente textura! acentuado entre os 
horizontes A e B devido ao incremento nos teores de argila em profundidade (MOSER, 
1 990) . Apresentam horizonte B textura I as terras brunas estruturadas, terra roxa 
estruturada, solos podzólicos, brunizéns e planossolos, e ocorrem predominantemente 
no Litoral, Depressão Central, Serra do Sudeste e Campanha. 

3 .5. VEGETAÇÃO 

3.5.1 . CONSIDERAÇÕES PALEOHISTÓRICAS 

O panorama fitogeográfico atual é resultado das condições ecológicas vinculadas 
a fatores paleoambientais, onde se incluem aspectos paleogeográficos, paleoclimáticos, 
paleoecológicos e genéticos (BIGARELLA et ai. , 1975). 

A flora neotropical é constituída, basicamente, por elementos derivados do 
Gondwana, existindo, entretanto, dentro desse grupo, uma diferença fitogeográfica 
fundamental: famílias que são centradas na Amazônia e famílias extra-amazônicas, estas 
geralmente com centro de diversidade nos Andes. Nos táxons centrados na Amazônia 
predominam as árvores e lianas, enquanto os extra-amazônicos são representados 
principalmente por arbustos, epífitos e palmeiras. Regiões de táxons amazônicos 
apresentam pobre representação de táxons extra-amazônicos e vice-versa (GENTRY, 
1982). 

A flora brasileira é o resultado da conquista e ampliação dos espaços ocorridas 
após a deriva continental, a partir dos cratons emersos do embasamento geológico 
localizado na Amazônia, no Nordeste Oriental , Centro e Sudeste brasileiros e no Sul do 
Brasi l (VELOSO & GÓES-FILHO, 1982). 

A flora terrícola deixou vestígios no Rio Grande do Sul a partir do permiano 
inferior (tab .01 ), e os registros fósseis são encontrados junto a sedimentos gondwânicos 
da bacia do Paraná, correspondentes ao grupo Itararé (CAZZULO-KLEPZIG & GUERRA
SOMMER, 1985). Nesse período, caracterizado por uma crescente aridez e glaciações, 
ocorreu, a nível global, o declínio dos licopódios e cavalinhas arborescentes, surgindo as 
primeiras Ginkgoales e Coniferae (MARCHIORI & DURLO, 1992). Para o Gondwana, o 
domínio é da flora Glossoptéris (MEYEN, 1987). 
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Tabela 01. Escala geológica do tempo (segundo MARCHIORI & DURLO, 1992). 

ERA PERÍODO ÉPOCA TEMPO DECORRIDO 
1 oº ANOS} 

Quaternário Holoceno 0,01 presente 
Cenozóica Pleistoceno 1 6 - o 01 

Plioceno 5,3 1,6 
Mioceno 23,0 - 5,3 

Terciário Oligoceno 36,5 - 23,0 
Eoceno 53,0 - 36,5 
Paleoceno 65 o - 53 o 

Cretáceo 135,0 - 65,0 
Mesozóica Jurássico 205,0 - 135,0 

Triásico 250 o - 205 o 
Permiano 290,0 - 250,0 
Carbonífero 355,0 - 290,0 

Paleozóica Devoniano 410,0 - 355,0 
Siluriano 438,0 - 410,0 
Ordoviciano 510,0 - 438,0 
Cambriano 5700 - 5100 

Pré-Cambriana anterior a 570,0 

A era mesozóica assistiu a profundas modificações na geografia terrestre e na 
evolução vegetal, ocorrendo um rompimento das massas continentais que até então 
encontravam-se unidas formando o continente universal Pangaea. Há cerca de 180 
milhões de anos, a Laurásia (o bloco setentrional do Pangaea) e o Gondwana (o bloco 
meridional) começaram a se distanciar, isolando floras através de barreiras geográficas 
oceânicas, cujos reflexos pode ainda hoje serem notados, através, por exemplo, das 
distribuições das famílias Pinaceae e Taxodiaceae, do hemisfério norte, e Araucariaceae 
e Podocarpaceae, do hemisfério sul (MARCHIORI & DURLO, 1992) . 

O período triásico caracteriza-se pelo clima árido e quente. Na evolução das 
gimnospermas surgem vários grupos novos, acontecendo, ainda, o apogeu das 
Ginkgoales que apresentam, então, distribuição cosmopolita (MARCHIORI & DURLO, 
1992). Nesse período, para o Gondwana, a flora Glossoptéris é gradualmente 
substituída pela flora Dicroídium (MEYEN, 1987), o mesmo valendo para a tafoflora 
triásica sul-rio-grandense, referente à formação Santa Maria (BORTOLUZZI et ai., 1984, 
1985).). 

No período jurássico as gimnospermas ainda se constituem no grupo dominante, 
principalmente Cycadales e Coniferae (MARCHIORI & DURLO, 1992). Ocorre o declínio 
da flora Dicroídium e o Gondwana é povoado por algumas plantas conhecidas para a 
área equatorial, como Bennettitales, Dipteridaceae, Matoniaceae e Coniferae (MEYEN, 
1 987). Ocorre nesse período a formação dos oceanos Índico e Atlântico Norte, e inicia
se a separação entre América do Sul e África. No final do jurássico, América do Norte e 
Eurásia ainda estão unidas, assim como Austrália e Antártica, enquanto a placa indiana 
já se deslocava para o norte (MARCHIORI & DURLO, 1992). 
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No cretáceo, sob um cl ima predominante quente e úmido, verifica-se o declínio 
das gimnospermas. O cretáceo inferior (TAYLOR, 1981; THOMAS & SPICER, 1987) ou 
o limite jurássico superior-cretáceo inferior (MEYEN, 1 987) testemunha o aparecimento 
das primeiras angiospermas que se tem registro, provavelmente sob condições 
climáticas locais áridas, em costas litorâneas a baixas latitudes. No cretáceo superior, 
em muitas regiões da Terra, as angiospermas já são o grupo dominante (MEYEN, 1987), 
segundo revelam os depósitos palinológicos datados para esse período, onde o pólen 
das angiospermas são mais abundantes que os esporos das pteridófitas ou o pólen das 
gimnospermas (RAVEN & AXELROD, 1974; MULLER, 1984). No final do cretáceo, o 
Atlântico Sul já se constitui num grande oceano, separando a África da América do Sul. 
Esta se comunica com a Austrália através da "ponte antártica" até a transição eoceno
oligoceno (MEYEN, 1987), que permitiu o intercâmbio de vários grupos de plantas que 
ainda hoje guardam esse padrão de distribuição, constituindo o "grupo austral-antártico" 
(MARCHIORI & DURLO, 1992). O intercâmbio de floras entre a Nova Zelândia e a 
América do Sul, nesse período , efetuou-se também através da ponte antártica, segundo 
pode ser presumido pela ocorrência atual de pares vicariantes de espécies entre essas 
duas áreas (MOORE, 1972). 

O terciário, já no cenozóico , tem nas angiospermas a flora terrestre dominante no 
planeta, a maioria dos táxons angiospérmicos cenozóicos diferindo sensivelmente 
daqueles existentes até o cretáceo superior (MEYEN, 1987). O paleoceno e o eoceno 
correspondem a épocas onde as condições climáticas se apresentam mais quentes e 
favoráveis ao crescimento florestal do que hoje, ocorrendo, em conseqüência, grande 
diferenciação da vegetação lenhosa, sendo conhecidos, para esse período, mais de 100 
gêneros de angiospermas que ainda hoje sobrevivem nos trópicos do velho e novo 
mundo (MEYEN, 1987). Nessa época, floras tropicais e subtropicais atingiram mais de 
50° de latidude, confinando as coníferas e outros grupos temperados a latitudes mais 
elevadas (THOMAS & SPICER, 1987). A Patagônia Central, hoje fria e árida, com 
vegetação rala e destituída de árvores nativas, apresentava-se suficientemente quente e 
úmida para exibir uma rica vegetação com presença de florestas (SIMPSON, 1969). 
Regiões atualmente frias, como a Inglaterra e a Terra do Fogo eram palco do 
desenvolvimento de florestas subtropicais. A vegetação campestre se constituía em 
formações edáficas, limitadas a locais de solo raso e regiões mais elevadas (RIZZINI, 
1979). 

O final do eoceno, o oligoceno, culminando no mioceno são épocas que se 
caracterizam pela dessecação climática no continente sul-americano, influenciada pela 
orogênese andina iniciada no final do cretáceo. O clima seco, então reinante, provoca 
modificações profundas no quadro vegetacional neotropical, condicionando o 
desenvolvimento de formações esclerófilas florestais e campestres, com grande 
especiação (RIZZINI , 1979). Segundo MEYEN (1987), a elevação da cordilheira andina 
provocou, no mioceno, a redistribuição das precipitações atmosféricas, levando a uma 
diferenciação latitudinal mais acentuada da vegetação, a floresta tropical sendo 
substituída primeiro por savanas e, então, no limite plioceno-pleistoceno, por estepe e 
vegetação desértica. As regiões áridas atuais do noroeste e sul da Argentina são 
conseqüência da barreira andina (SIMPSON, 1969) . Por outro lado, o soerguimento dos 
Andes durante o terciário formou um corredor temperado através dos trópicos que 
diminuiu o isolamento climático do extremo meridional da América do Sul, permitindo 
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que espécies anfitropicais atravessassem o espaço tropical durante o plioceno
pleistoceno, quando as zonas temperadas norte e sul chegaram a pontos mais próximos 
(DARLINGTON JR., 1968; MOORE, 1972). 

No mioceno superior uma invasão marinha na parte sul das depressões de Buenos 
Aires alcançou os pés das elevações pampeanas (SANFORD & LANGE, 1960), atingindo 
até o oeste do Uruguai, nordeste da Argentina e sul do Paraguai, retirando-se ao iniciar o 
Plioceno (CAMACHO, 1967). 

No limite mioceno-plioceno, os blocos norte e sul do continente americano foram 
unidos através da emersão do istmo do Panamá, permitindo o intercâmbio das biotas 
americanas setentrional e meridional (MEYEN, 1987). No plioceno, as temperaturas 
tendem para menos, influenciando antes na diferenciação de novas espécies e ecótipos 
do que na formação de novos gêneros (MARCHIORI & DURLO, 1992). Nos períodos 
plio-pleistocênicos a flora neotropical inicia sua trajetória definitiva de ocupação dos 
espaços e conquista de novas áreas (VELOSO & GÓES-FILHO, 1982). 

O pleistoceno abrange várias alternâncias glaciais e interglaciais causadas por 
mudanças climáticas cíclicas resultantes da interação de diversos fenômenos 
astronômicos, geofísicos e geológicos (MARTIN et ai., 1 986), provocando impactos 
profundos nos ecossistemas globais (BIGARELLA et ai., 1975). A distribuição das 
coberturas vegetais sul -americanas, nesse período, se faz a partir da dinâmica dos 
núcleos originais de vegetação, associada a condições ambientais úmidas e quentes nas 
fases interglaciais, e secas e frias nas fases glaciais (AB'SABER, 1977), ocorrendo 
intensa formação de espécies e subespécies e geração de ecótipos a partir de tipos 
amplamente dispersos (RIZZINI, 1979). As modificações climáticas causaram, em tempo 
geológico relativamente curto, sucessivas expansões e retrações das florestas e das 
vegetações abertas (BIGARELLA et ai., 1975). As glaciações quaternárias foram 
responsáveis por profundas transformações nas floras temperadas do norte e pela 
eliminação da flora antártico-terciária (MOORE, 1972). Nos períodos glaciais 
predominam, na América do Sul, formações abertas de diferentes tipos sobre as grandes 
massas florestais hoje existentes, estando estas, então, reduzidas a pequenas manchas 
acantonadas em refúgios situados em sítios topográficos preferenciais. Formações 
xerófilas, subxerófilas e subtropicais do norte e noroeste argentino puderam penetrar 
nas depressões centrais americanas. As estepes semidesérticas atuais eram cobertas por 
tundras e desertos frios (AB'SABER, 1977). Um aumento de umidade nas terras baixas 
entre os Andes e o planalto Brasileiro deve ter possibilitado a formação de rotas 
migratórias interplanálticas entre elementos florísticos subtropicais (VUILLEUMIER, 
1971 ). Segundo SMITH (1962), o corredor migratório andino-sul-brasileiro se 
estabeleceu na faixa que ficou delimitada pelo calor amazônico vindo do norte e a aridez 
patagônica oriunda do sul. 

Nas regiões tropicais e subtropicais brasileiras vigoraram, nas épocas glaciais, 
climas severos do tipo semi-árido e, nas fases interglaciais, clima úmido ou subúmido 
semelhante ao atual. Ciclos menores e variados ocorreram dentro dos grandes ciclos 
climáticos, conferindo um caráter oscilatório ao clima do quaternário (BIGARELLA, 
1971). 
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No Rio Grande do Sul, o clima das fases glaciais deveria se caracterizar por verões 
temperados e invernos muito rigorosos, com geadas mais freqüentes e possível 
ocorrência de precipitações de neve em todo o âmbito do Estado, principalmente nas 
áreas planálticas (KERN, 1982). As planícies gaúchas são invadidas por formações 
xerófilas com cactáceas e paisagens abertas do tipo "monte" argentino e estepes 
patagônicas. O domínio da araucária é bem menos compacto e contínuo do que o atual, 
e é entremeado por setores sub-rochosos e estépicos secos (AB'SABER, 1977). A 
floresta subtropical deve ter se refugiado nas margens dos rios e nas encostas mais 
abruptas e úmidas, nos vales estreitos menos expostos à aridez então reinante (KERN, 
1982). Dados palinológicos referentes ao final do último estágio glacial pleistocênico, 
datados de 23.800 ± 500 anos a.p. , evidenciam semi-aridez climática no norte da 
planície costeira sul -rio-grandense, relacionada à ocorrência de vegetação campestre 
com presença de espécies xerofíticas (NEVES & LORSCHEITTER, 1994). 

O holoceno (1 0.000 anos - atual) é uma época geológica marcada pelo 
desaparecimento de inúmeras espécies animais características do pleistoceno e pela 
atividade humana que modifica o cenário biológico mundial (MARTIN et ai., 1986). No 
início do holoceno, o clima ainda é seco, reflexo da última glaciação pleistocênica, 
quando as condições climáticas mais frias dos Andes e da Antártica predominam sobre 
as influências tropicais do Atlântico, e as paisagens abertas com espécies xerófilas 
dominam o território sul-rio-grandense. A partir de 6 .000 a.p ., com a reinstalação de 
umidade e calor proporcionados pelo restabelecimento das condições favoráveis à 
chegada dos ventos do oceano Atlântico concomitantemente com a retirada parcial da 
corrente das Falklands, as características geográficas gerais do território gaúcho se 
apresentam fisionomicamente semelhantes às atuais. As formações florestais 
paulatinamente se expandem a partir de seus refúgios por sobre a vegetação campestre: 
a floresta subtropical se adensa e se desenvolve nas terras baixas do planalto e na sua 
escarpa meridional; a floresta com araucária se amplia e forma novos adensamentos em 
forma de capões em torno das vertentes de água; a vertente oriental do planalto, de 
frente para o oceano, é recolonizada pela floresta tropical, que se reinstala nas escarpas 
e desce em direção à planície costeira, mais estreita, então, devido ao avanço marinho 
que se fazia sentir nessa fase. Em 4.000 a.p. instala-se nova fase seca que perdura até 
cerca de 2.000 a.p. (entre 3 .500 a.p. e 2.400 a.p., segundo BOMBIN & KLAMT, 1974), 
quando retorna a umidade que perdura até hoje. As paisagens abertas das planícies e 
coxilhas do sul do Estado e os campos planálticos são relitos dos climas glaciais 
quaternários (KERN, 1982). 

3.5.2 . VEGETAÇÃO ATUAL 

O quadro vegetacional sul-rio-grandense encontra-se, atualmente , muito 
modificado em relação àquele encontrado pelos colonizadores europeus no século 
passado. A atividade humana desencadeou ações devastadoras sobre a vegetação 
original, onde vastas áreas florestais e campestres cederam espaço para a ocupação 
agrossilvopastoril e para a instalação de núcleos urbanos e estradas. Os remanescentes 
da vegetação nativa que escaparam da destruição, encontram-se, na maioria, 
sensivelmente alterados quanto a sua forma original . 
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Os primeiros colonizadores encontraram no território gaúcho uma vegetação 
constituída por duas formações básicas, a campestre e a florestal, a primeira 
predominante na metade meridional do Estado, e, a segunda, na metade setentrional. 
Segundo RAMBO (1956a) , "o Rio Grande do Sul apresenta-se como uma área 
campestre, rendilhada e entrecortada de galerias de mato". 

A figura 08 apresenta os tipos de vegetação ocorrentes no Rio Grande do Sul, 
segundo a classificação proposta pelo Projeto Radambrasil para a vegetação brasileira 
adaptada a um sistema universal, baseada em ELLENBERG & MUELLER-DOMBOIS 
(1965/6, apud VELOSO et ai., 1991 ). Essa classificação tem como objetivo uma 
uniformização terminológica para toda a vegetação sul-rio-grandense e brasileira 
adaptada a conceitos fitogeográficos internacionais . Segundo o Projeto Radambrasil são 
reconhecidos os seguintes tipos vegetacionais no Rio Grande do Sul (TEIX EIRA et ai., 
1986; LEITE & KLEIN, 1990; VELOSO et ai., 1991 ): 

VEGETAÇÃO FLORESTAL: 

- Floresta ombrófila densa; 
- Floresta ombrófila mista; 
- Floresta estacionai semidecidual ; 
- Floresta estacionai decidual. 

VEGETAÇÃO NÃO FLORESTAL: 

- Savana; 
- Estepe; 
- Savana-estépica; 
- Formações pioneiras; 

ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA. 
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Figura 08 . Vegetação do Rio Grande do Sul (adaptado de LE ITE & KLEIN, 1990) . 
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3.5.2.1. VEGETAÇÃO FLORESTAL 

As formações florestais ocupavam, mesmo antes da colonização européia no Rio 
Grande do Sul, apenas 2/5 da área do território sul-rio-grandense (RAMBO, 1956a), 
apesar de, historicamente, haver concordância entre os pesquisadores de que o clima do 
Estado não ser limitante ao desenvolvimento florestal. LINDMAN (1906) já questionava: 
"Se o clima do Rio Grande é favorável à vegetação florestal , por que cessam as matas, 
bruscamente limitadas, apesar de que nem o clima nem o solo a impedem?" 

Essa indagação de LINDMAN começou a ser respondida anos mais tarde, quando 
a questão foi abordada sob um ponto de vista dinâmico. PAUWELS ( 1941) sugeriu a 
ocorrência de um clima anterior mais seco, onde a vegetação brasileira, de um modo 
geral, se constituía de formações xerófilas e subxerófilas, a mata se refugiando em 
locais restritos, ecologicamente favoráveis; o aumento da umidade permitiu o avanço da 
mata sobre o campo. RAMBO ( 1 956a) afirma serem os campos, em grande parte, relitos 
de uma clima mais seco, atualmente sujeitos à lenta invasão da selva pluvial e do pinhal, 
que ainda não ocuparam todos os espaços que lhe permitem as condições climáticas e 
edáficas. 

Segundo KLEIN ( 1984), o clima regional sul -brasileiro é do tipo florestal, sendo os 
outros tipos vegetacionais existentes na área, relitos de uma condição climática anterior, 
ou produto das transformações exercidas pelo homem ou pelo fogo. 

O quadro climático atual favorece a ocupação dos espaços pela mata , caso não 
haja um fator edáfico ou antropogênico limitante. 

3.5.2.1.1. FLORESTA OMBRÓFILA DENSA 

A floresta ombrófila densa acompanha as encostas das montanhas voltadas para 
a costa atlântica brasileira desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, onde 
penetra pela "Porta de Torres", alcançando até as proximidades da cidade de Osório. 
Tem como designações mais comuns, floresta perenifólia higrófita, floresta tropical 
atlântica, mata pluv ial tropical e mata pluvial da encosta atlântica. Essa floresta deve 
sua existência à alta umidade proporcionada pelos ventos marítimos que se precipitam 
sob forma de chuva ao atingir maiores altitudes após chocar-se com a barreira 
montanhosa. Segundo ALONSO (1977), a acentuada pluviosidade proporcionada pelos 
ventos marinhos lhe conferem condições quase idênticas às da floresta equatorial. A 
ocorrência de espécies relituais das florestas estacionais na floresta ombrófila densa 
sugerem expansão e posterior recuo das mesmas em períodos de flutuações climáticas 
recentes (KLEIN, 1984). Segundo RAMBO (1961), corresponde à porção de mata pluvial 
sul-rio -grandense mais recentemente imigrada. Os estratos superiores da floresta 
ombrófila densa são constituídos de árvores perenifólias que apresentam os brotos 
folhares sem proteção contra a seca ou a baixas temperaturas (LEITE & KLEIN, 1990). 

Segundo SMITH ( 1962), a maior diversidade florística dessa floresta ocorre no Rio 
de Janeiro, havendo uma diluição da mesma nos sentidos norte e sul. 
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No Rio Grande do Sul, ocupa as planícies cenozóicas e as escarpas da Serra Geral 
constituídas pelas rochas sedimentares e basálticas da bacia do Paraná até altitudes 
próximas a 1000 metros (TEIXEIRA et ai., 1986). 

3 .5.2.1 .2. FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

Também conhecida por denominações como mata de araucana, floresta 
subcaducifólia subtropical com araucária, pinhal e pinheiral, caracteriza-se pela presença 
do pinheiro-brasileiro, sendo uma formação florestal típica do planalto meridional do 
Brasil. Sua ocorrência atual, restrita ao sul do paralelo de 24° S ou a altitudes superiores 
a 800 metros, localizadas um pouco mais ao norte (serra da Mantiqueira), sugerem que 
a floresta de araucária, em épocas pretéritas, frias e secas quarternárias, extendia-se por 
altitudes bem inferiores às atuais (LEITE & KLEIN, 1990). 

Segundo RAMBO (1951), sob as condições temperadas e úmidas do planalto, um 
contingente florístico, no qual se inclui a araucária, guarda uma estreita relação austral
antártica-andina. 

As comunidades com araucária, nas condições climáticas atuais, são antes fases 
sucessionais do que comunidades clímax, uma vez que o pinheiro representa uma forma 
pioneira fortemente heliófila que não se regenera sob intenso sombreamento , sendo 
substituído por associações da mata pluvial (KLEIN, 1 960). 

No Rio Grande do Sul, a floresta ombrófila mista ocorre no planalto basáltico, 
predominantemente no quadrante nordeste do Estado, concentrando-se nas nascentes 
dos grandes rios e descendo seus vales até altitudes de 400-500 metros (KLEIN, 1984). 
Também apresenta pequenos agrupamentos situados na depressão central e escudo 
cristalino, em altitudes inferiores a 400 metros (TEIXEIRA et ai., 1986), sendo, estes, 
possíveis manchas relituais vinculadas aos últimos episódios de aridificação climática 
quaternários. Para HUECK (1972) , entretanto, é duvidosa a ocorrência natural da 
araucária ao sul dos rios Vacacaí e Jacuí. 

3.5.2.1.3. FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

A floresta estacionai semidecidual ou floresta tropical subcaducifólia é um tipo de 
vegetação que se caracteri za pela caducidade de 20 a 50% das árvores do conjunto 
florestal, em áreas que num período do ano se verifica estiagem acentuada ou frio 
intenso, causando seca fisiológica (VELOSO et ai, 1991 ). 

No Rio Grande do Sul, duas manchas da floresta estacionai semidecidual se 
verificam, uma na vertente oriental do escudo cristalino e outra a leste da depressão 
central, de onde avança, numa estreita faixa, por sobre a encosta arenito-basáltica até a 
cota próxima a 800 metros de altitude. A estacionalidade fisiológica das plantas está 
relacionada ao frio , verificando-se, nessas áreas, temperaturas médias mensais inferiores 
a 15° C em quatro meses do ano. A ausência da grápia (Apuleia leiocarpa) imprime o 
caráter fisionômico de semidecidualidade a esta floresta (TEIXEIRA et ai., 1986). 
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3.5 .2.1.4. FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL 

A floresta estacionai decidual ou floresta tropical caducifolia apresenta 
estacionalidade fisiológica semelhante àquela exibida pela floresta estacionai 
semidecidual , mas com mais de 50% dos indivíduos do estrato dominante, caducifólio 
no período desfavorável (VELOSO et ai., 1 991). 

No Rio Grande do Sul, ocupa as porções médias e superiores da bacia do rio 
Uruguai, a vertente sul do planalto basáltico e áreas dispersas das bacias dos rios Jacuí 
e lbicuí (LEITE & KLEIN, 1990). Formou-se através de uma corrente de imigração a partir 
de bacia fluvial do Paraná, penetrando no Rio Grande do Sul pelo Alto Uruguai e, a partir 
daí, seguindo para sul e para leste através dos vales fluviais (RAMBO, 1961 ). Os 
elementos arbóreos que constituem o estrato emergente são de origem tropical, sendo a 
fisionomia dicidual dessa floresta determinada pela predominância de indivíduos 
caducifólios, onde se destacam a grápia (Apuleia leiocarpa) e o angico (Parapiptadenia 
rigida) (TEIXEIRA et ai., 1986). Segundo KLEIN (1984) essa floresta migrou 
recentemente para o Rio Grande do Sul, onde ocupou grande parte da depressão central 
e vales dos grandes rios, algumas espécies conseguindo contornar a serra Geral e 
penetrar em Santa Catarina pela "Porta de Torres". RAMBO (1961 ), entretanto, 
considera essa floresta o representante mais antigo dentre as matas pluviais, em função, 
sobretudo, da larga dispersão de grande parte dos seus elementos no Rio Grande do Sul. 

3.5.2.2 . VEGETAÇÃO NÃO FLORESTAL 

São tratadas, aqui , como vegetação não florestal, a exemplo de LEITE & KLEIN 
( 1 990), as formações xeromorfas, xerofíticas e pioneiras ocorrentes no Rio Grande do 
Sul que, por causas diversas, não atingiram a complexidade florístico -fisionômica 
inerentes ao clima atualmente reinante. 

A ocorrência de mata e campo, lado a lado, sem qualquer transição observável 
entre si, em áreas cujas condições climáticas e edáficas sejam semelhantes, tem 
historicamente despertado a curiosidade dos estudiosos da vegetação sul-rio-grandense, 
como pode-se notar no seguinte trecho escrito por LINDMAN (1906): 

"No Brasil do Sul é incontestável a manifestação de um contraste marcadíssimo 
tanto na fisionomia como na natureza física entre a mata virgem e as partes campestres 
despidas de mata. A existência de ambas no Rio Grande pode-se explicar; mas o seu 
aparecimento uma ao pé da outra em alternação repetida dentro de regiões estreitas é 
um fenômeno tão admirável como a figura de Janus, de rosto duplo, dos povos 
antigos" . 

Ocorre que a mata e o campo são formações diferentes quanto à constituição 
florística, não sendo a mata a simples forma evolutiva do campo (PAUWELS, 1941 ), 
pois originalmente, segundo RIZZINI ( 1979), as vegetações campestre e silvestre 
primitivas não apresentavam qualquer relação entre si, sendo, estes, os dois tipos 
fundamentais que deram origem, em épocas diversas, a todos os demais tipos hoje 
existentes. 
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Os campos representam formas relituais de climas pretéritos mais secos. Essa 
afirmação ganha força na constatação da presença de xilopódios em grande número de 
espécies campestes, estruturas essas destituídas de finalidade nas condições climáticas 
atuais (KLEIN, 1984). 

3.5.2.2.1. SAVANA 

O termo "savana" tem sido adotado para designar as várias formações de cerrado 
e formações campestres originais intercaladas por elementos lenhosos arbustivos ou 
arbóreos situadas nas áreas tropicais e subtropicais da zona neotropical. Segundo a 
concepção do Projeto Radambrasil (TEIXEIRA et ai., 1986), a savana ocorre em 
ambientes caracterizados pelo clima estacionai, solos rasos ou arenosos lixiviados, 
relevo geralmente aplainado, solos distróficos ou álicos e vegetação gramíneo-lenhosa. 
Segundo LEITE & KLEIN (1990) , as savanas da região Sul do Brasil estão vinculadas a 
climas que ostentam três a oito meses frios no ano (temperatura média mensal igual ou 
inferior a 1 5°C) e zero a três meses quentes (temperatura média mensal igual ou superior 
a 20°C). 

A savana é a formação mais amplamente distribuída no Rio Grande do Sul, 
associada às mais variadas altitudes nas diferentes regiões geomorfológicas, estando 
ausente somente na planície costeira . Recobre terrenos pré-cambriânicos, paleozóicos, 
mesozóicos e terciários, sendo mais freqüente sobre áreas do juracretáceo, no planalto 
basáltico (TEIXEIRA et ai., 1986), que segundo HUECK (1972), constitui uma paisagem 
que atualmente se encontra em plena regressão. 

3.5.2.2.2. ESTEPE 

A estepe representa uma formação subtropical vinculada à dupla estacionalidade, 
uma causada pelo frio proveniente das frentes polares, no inverno, e a outra, associada 
a um curto período de deficit hídrico, no verão (VELOSO et ai , 1991 ). Corresponde à 
campanha gaúcha e ocorre no quadrante sudoeste do Rio Grande do Sul, apresentando 
cotas altimétricas variando de 50 a 300 metros. Ocupa terrenos de topografia aplainada 
e suavemente ondulada de origem paleozóica e mesozóica da bacia do Paraná, nas 
provínicas geomorfológicas planalto basáltico e depressão central (TEIXEIRA et ai, 
1 986) . Seus elementos florísticos gramíneo-lenhosos estão quase todos associados a 
áreas pré-andinas argentinas, com alguns gêneros pantropicais (VELOSO et ai., 1991 ). 

O "Parque do Espinilho" corresponde a uma unidade fitofisionômica da estepe e, 
segundo TEIXEIRA et ai (1986), representa um prolongamento da estepe chaquenha da 
Argentina . 

3 .5 .2 .2 .3 . SAVANA-ESTÉPICA 

A savana-estépica é um tipo de vegetação que, no Brasil, ocupa áreas do sertão 
árido nordestino, do extremo norte de Roraima, do extremo sul do Mato Grosso do Sul e 
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sudoeste do Rio Grande do Sul. Representa ecótipos afro-amazônicos e andino
argentinos muito semelhantes quanto à identidade florística e fisionomia, sendo, as 
disjunções, o resultado de migrações através dos tempos (VELOSO et ai., 1991 ). 

Seu conceito está associado ao xerofitismo e sua presença em território sul-rio
grandense está vinculada a fatores litológicos condicionados a fatores climáticos, 
pedológicos e geomorfológicos. Compreende formações savanícolas, com estrato 
lenhoso de estreita relação com a flora chaquenha, e plantas espinhosas, inclusive 
cactáceas. A savana-estépica, predominantemente, ocorre encravada entre a savana e a 
estepe e ocupa terrenos suavemente ondulados e dissecados, derivados de formações 
geológicas mesozóicas, como os arenitos Rosário do Sul e Botucatu, além do basalto, 
ao norte e a oeste. A exemplo da estepe, também a savana-estépica integra a 
campanha gaúcha e, como naquela, a vegetação é submetida à dupla estacionalidade 
fisiológico-vegetativa (TEIXEIRA et ai., 1986; LEITE & KLEIN, 1990). 

3.5.2.2.4. FORMAÇÕES PIONEIRAS 

As formações pioneiras correspondem à vegetação típica das primeiras fases de 
ocupação de novos ambientes surgidos em função da recente atuação dos agentes 
morfodinâmicos e pedogenéticos, em solos constantemente rejuvenescidos por 
deposições aluviais ou marítimas quaternárias (TEIXEIRA et ai., 1986; LEITE & KLEIN, 
1 990). Essas áreas são ocupadas por comunidades vegetais ligadas a famílias e gêneros 
tropicais psamófilos e higrófilos (VELOSO et ai., 1991). 

No Rio Grande do Sul, as formações pioneiras ocorrem de forma mais pronunciada 
na planície costeira, onde predominam depósitos sedimentares coluviais, lacustres, 
eólicos e aluvionares do quaternário, encontrando-se também ao longo da rede 
hidrográfica, em baixas cotas altimétricas. Essas áreas são povoadas por espécies desde 
herbáceas até arbóreas, pertencentes a formas biológicas variadas, adaptadas a 
diferentes condições edáficas (TEIXEIRA et ai., 1986). Segundo RAMBO (1956a), 
numerosos fatores concorrem para dificultar o estabelecimento vegetal nas áreas 
litorâneas sul-rio-grandenses: pobreza nutricional e grande permeabilidade das areias 
quartzosas; salinidade; calor intenso do sol; violência do vento; mobilidade das dunas. 

3.5.2.3. ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA 

Corresponde às áreas onde se verifica a interpenetração de floras entre duas ou 
mais formações vegetais. Esses contatos podem dar-se na forma de ecótono, que é a 
mistura florística entre tipos de vegetação, e encrave, onde cada tipo vegetacional 
guarda sua identidade ecológica, sem se misturar (VELOSO et ai., 1991 ). 

No Rio Grande do Sul, os contatos se dão na forma de encrave e envolvem a 
savana com a estepe, savana-estépica e floresta estacionai. Ocorre predominantemente 
no planalto basáltico, a noroeste, e na Depressão Central (TEIXEIRA et ai., 1986). 
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3. 6 . REGIÕES FISIOGRÁFICAS 

As regiões do Rio Grande do Sul relac ionadas a seguir são baseadas na 
concepção fi siográfica (modificada de FORTES, 1 959) apresentada na figura 09b, e as 
descrições são análises fundamentadas nas figuras de números 01 a 08. 

3.6.1. LITORAL 

A região fisiográfica Litoral , na presente análise, coincide com a região 
geomorfológica plan ície costeira , excetuando a quadrícula Porto Alegre e áreas 
adjacentes a ela , situadas ao norte e a oeste . Limita-se a leste com o oceano Atlântico, 
ao norte com Santa Catarina, ao sul com o Uruguai, e a oeste com as reg1oes 
fisiográficas Campos de Cima da Serra , Encosta do Nordeste, Porto Alegre e Serra do 
Sudeste. 

O Litoral encontra-se totalmente inserido na área climática Cfa1 . A precipitação 
média anual pode chegar a 1500 mm anuais no setor norte (ac ima do paralelo de 31 o S), 
mas não ultrapassa 1250 mm no setor sul (abaixo do paralelo de 31 o S). A deficiência 
hídrica é notada em toda a faixa litorânea: aumenta de oeste a leste, de sul a norte e de 
norte a sul , atingindo um máximo de 40 mm de defic it hídrico na área situada próxima á 
linha que separa os setores norte e sul. Quanto à ocorrência média anual de geadas, 
observa-se um gradiente latitudinal no sentido norte-sul, em que os registros variam de 
1 incidência anual, no norte, a 1 5 , no sul. 

Geologicamente, o Litoral pertence ao domínio geológico cobertura sedimentar 
cenozóica, sendo formado por depósitos sedimentares holocênicos de origem aluvionar, 
lacustre, eólica e oceânica. Constitui-se numa imensa planície situada a poucos metros 
acima do nível do oceano, e apresenta inúmeros corpos lacustres. 

O Litoral apresenta, predominantemente, solos com horizonte B tex tura! , além de 
solos pouco desenvolvidos como areias quartzosas, solos aluviais e dunas. 

Essa região tem nas formações pioneiras o tipo v egetacional predominante. 
TEIXEIRA et ai. (1986) e LEITE & KLEIN (1990) subdividem as formações pioneiras em 
dois grupos, de acordo com o tipo de ambiente em que se desenvolvem: formações 
pioneiras de influência marinha e formações pioneiras de influência fluvial. A primeira é 
uma formação que se desenvolve sob influência direta do mar, ocupando uma estreita 
faixa de areias ao longo do litoral, atingindo até 25 Km de largura. Vários ambientes 
estão v inculados a essa formação, destacando-se : a faix a da praia, pobre em vegetação, 
com poucas espécies psamófitas e halófitas rasteiras; as dunas instáveis, localizadas 
após a faixa da praia , sendo fortemente assoladas pelo vento, com reduzidas condições 
de fi xação às plantas; as dunas fixas, em cujas encostas abrigam-se dos ventos 
pequenos e médios capões de mata; nos locais planos e secos predominam extensas 
áreas campestres, interrompidas pelos corpos lacustres que abrigam um grande número 
de macrófitos aquáticos. 
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As formações pioneiras de influência fluvial estão situadas sobre superfícies 
aplainadas constituídas de sedimentos flúvio-lacustres, predominantemente junto às 
lagoas dos Patos e Mirim. O teor hídrico desses ambientes é fator seletivo da vegetação, 
em que a água em excesso impede o desenvolvimento de uma cobertura vegetal mais 
exuberante que tipos fisionômicos arbustivos e herbáceos. Capões arbóreos são 
verificados nas encostas e, às vezes, por sobre as dunas fixadas. 

Além das formações pioneiras, verifica-se, na face oeste da porção extremo norte, 
uma estreita faixa de floresta ombrófila densa, a qual apresenta vários elementos 
tropicais migrados do norte. 

3.6.2. DEPRESSÃO CENTRAL 

A região fisiográfica Depressão Central, nesse trabalho, é coincidente com a 
província geomorfológica depressão central, excetuando-se a porção que fica a oeste do 
escudo cristalino. Limita-se com todas as demais regiões fisiográficas, exceto Alto 
Uruguai, Campos de Cima da Serra e Litoral. 

Essa região está praticamente toda sob o domínio climático Cfa2. A prec1p1tação 
média varia de 1 500 a 1750 mm anuais. A deficiência hídrica é verificada apenas no 
setor leste, mas não excede aos 25 mm anuais. A ocorrência média de geadas não 
ultrapassa a 1 O registros anuais na maior parte do território. 

A Depressão Central ocupa terrenos pertencentes à cobertura sedimentar 
gondwânica do domínio geológico bacia do Paraná. A região não apresenta grandes 
variações altimétricas, as maiores cotas estando em torno de 200 metros, 
correspondendo às coxilhas, cujas encostas caem suavemente em direção aos vales 
(HERMANN & ROSA, 1990). 

Os solos predominantes são aqueles que apresentam horizonte B textura!. 

Não há um tipo vegetacional predominante na Depressão Central. A oeste 
verificam-se as formações abertas da savana, estepe e savana-estépica , e, à medida que 
se avança para leste, passa a predominar a floresta estacionai decidual, com áreas de 
tensão ecológica. Nas área de contato com o escudo c ristalino, ao sul, predominam as 
savanas. 

3.6.3. MISSÕES 

· Situa-se na porção noroeste do Estado e limita-se com com o Alto Uruguai , a 
norte, Planalto Médio, a leste , Campanha e Depressão Central, a sul. 

Missões tem tipo climático Cfa2 em praticamente toda a área. A precipitação 
média anual oscila entre 1500 e 2000 mm, sem deficiência hídrica na maior parte da 
área. A ocorrência média anual de geadas varia entre 1 O e 1 5. 
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Geologicamente, Missões ocupa uma área onde predomina a formação Serra Geral 
da bacia do Paraná, com pequena ocorrência das ·coberturas sedimentares gondwânica e 
cenozóica, respectivamente ao sul e a sudoeste. É parte integrante da província 
geomorfológica planalto basáltico, e, segundo FORTES (1959), com altitude média em 
torno de 200 metros. 

Três grandes categorias de solos predominam nas Missões: solos com horizonte B 
latossólico, solos com horizonte B textura! e solos litólicos. 

O quadro vegetacional é formado por um mosaico de tipos de formações não 
florestais da savana, estepe e savana-estépica, e florestais, representada pela floresta 
estacionai decidual. O contato da savana com os demais tipos vegetacionais determina 
a ocorrência de grandes áreas de tensão ecológica . 

3.6.4. CAMPANHA 

A região fisiográfica da Campanha ocupa a porção sudoeste do Estado, fazendo 
divisa com a Argentina e, em maior extensão, com o Uruguai, e apresentando contato 
com as regiões fisiográficas Depressão Central e Serra do Sudeste, a leste, e Missões, 
ao norte. 

O tipo climático predominante é o Cfa2, mas também ocorre o Cfa1, 
principalmente na área limítrofe com a Serra do Sudeste . A precipitação média anual 
para a maior parte da área não ultrapassa aos 1500 mm. A deficiência hídrica anual é 
notada em toda a área, variando de 5 a 30 mm anuais. As geadas são registradas numa 
média de 1 O a mais de 30 ocorrências anuais. 

A Campanha pertence aos domínios geológicos bacia do Paraná, a noroeste e 
cobertura sedimentar gondwânica, a sudeste. Também apresenta pequenas manchas 
relacionadas ao domínio geológico cobertura sedimentar cenozóica. Ocupa as províncias 
geomorfológicas planalto basáltico e depressão central. Segundo FORTES (1959), a 
altitude média da Campanha é um pouco inferior a 1 50 metros. 

Os solos predominantes apresentam horizonte B textura! ou são litólicos. 

A vegetação na Campanha é fisionomicamente campestre, com predominância de 
estepe e algumas manchas de savana-estépica. 

3.6 .5. SERRA DO SUDESTE 

A região fisiográfica Serra do Sudeste coincide com a província geomorfológica 
escudo cristalino. Limita-se a norte com a Depressão Central, a oeste com a Campanha, 
a leste com o Litoral, a nordeste com Porto Alegre e ao sul com o Uruguai. 

O clima predominante é do tipo Cfa 1 , ocorrendo também Cfb nas partes mais 
altas, e Cfa2, a leste . A precipitação média anual é inferior a 1 500 mm para quase toda 
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a área, exceto numa pequena faixa no limite com a Depressão Central, onde é superior a 
1500 mm. Para quase todo o território da Serra do Sudeste, a deficiência hídrica anual 
não ultrapassa aos 5 mm, exceto a leste, onde pode apresentar deficit de até 25 mm 
anuais. Observa-se um gradiente na ocorrência média anual de geadas no sentido leste
oeste, variando de 3 dias, na área de contato com o Litoral, até 20 dias ou mais, na 
porção que faz limite com a Campanha. 

A Serra do Sudeste pertence ao domínio geológico dos terrenos pré-cambriânicos, 
com altitudes variando, na maior parte da área, entre 500 e 200 metros. 

As duas grandes categorias de solos presentes na região são solos com horizonte 
B textura! e solos litólicos. 

A vegetação predominante na Serra do Sudeste é do tipo savana, mas apresenta 
áreas de floresta estacionai semidecidual, a leste. 

3.6.6. ALTO URUGUAI 

O Alto Uruguai, na presente análise, compreende a a regrao situada no extremo 
norte do Estado, ocupando a área que fica acima do paralelo de 28° S. Limita-se a 
noroeste com a província argentina de Missiones, a nordeste com Santa Catarina e ao 
sul com as regiões fisiográficas Campos de Cima da Serra, Planalto Médio e Missões. 

A maior parte do território do Alto Uruguai apresenta tipo climático Cfa2, com 
pequenas áreas Cfa1 e Cfb, a leste . A precipitação média anual é superior a 1750 mm 
em toda a região, com uma faixa, ao norte, ultrapassando aos 2000 mm anuais, não se 
registrando deficiência hídrica . O número de ocorrências médias anuais de geadas é 
baixo no Alto Uruguai, não excedendo a 1 5 na maior parte da área, exceto numa 
pequena faixa a leste, onde se verificam de 15 a 20 ocorrências anuais. 

O Alto Uruguai está todo localizado na formação Serra Geral do domínio geológico 
bacia do Paraná e província geomorfológica planalto basáltico. Segundo FORTES (1959), 
a altitude média do Alto Uruguai é de 41 5 metros. 

Os solos predominantes são aqueles com horizonte B latossólico, mas apresenta 
manchas consideráveis de solos litólicos, cambissolos e pequenas manchas de solos 
com horizonte B textura!. 

A vegetação predominante é do tipo florestal , com o domínio da floresta ombrófila 
mista , a leste, e a floresta estacionai decidual, a oeste. Também se verificam manchas 
de savana e áreas de tensão ecológica , estas relacionadas com o contato 
savana/floresta estacionai decidual. 
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3.6. 7 . CAMPOS DE CIMA DA SERRA 

Corresponde à região localizada no ext remo nordeste do Estado, na divisa com 
Santa Catarina e apresentando contato com as regiões fisiográficas Alto Uruguai, ao 
norte , Planalto Médio e Encosta do Nordeste, a oeste, e Litoral, a leste. 

Toda a sua área está sob domínio do tipo climático Cfb. A precipitação média 
anual apresenta desde índices inferiores a 1 750 mm, ao norte, até índices superiores a 
2250 mm, ao sul, não se verificando deficiência hídrica em todo o seu território . A 
ocorrência de geadas aumenta de oeste para leste, variando de 15 a mais de 30 
ocorrências anuais, em média . 

Campos de Cima da Serra pertence à formação Serra Geral do domínio geológico 
bacia do Paraná, e à província geomorfológica planalto basáltico. Nessa região verificam
se as maiores altitudes do Rio Grande do Sul, que chegam a atingir cerca de 1200 
metros. 

Os solos predominantes são os cambissolos, os solos com horizonte 8 latossólico 
e os solos litólicos, e algumas manchas de solos com horizonte 8 textura!. 

Nos Campos de Cima da Serra ocorrem dois tipos vegetacionais que determinam a 
fisionomia da região, que são a savana e a floresta ombrófila mista. 

3 .6.8. PLANALTO MÉDIO 

Ocupa uma posição central na metade norte do Estado, apresentando contato 
com as regiões fisiográficas Alto Uruguai, ao norte, Depressão Central, ao sul, Missões, 
a oeste, Campos de Cima da Serra e Encosta do Nordeste, a leste. 

O clima do Planalto Médio é, predominantemente, do tipo Cfa1, mas também 
ocorre Cfa2 em áreas situadas ao norte e ao sul e, a leste, uma pequena faixa de tipo 
climático Cfb. A precipitação média anual ocupa o intervalo de 1 500 a 2000 mm anuais, 
sem se verificar deficiência hídrica. O número de geadas varia de 1 O a 15 ocorrências 
anuais, em média, para a maior parte da área. 

A região do Planalto Médio está inserida na formação Serra Geral do domínio 
geológico bacia do Paraná. Também se verificam manchas de cobertura sedimentar 
cenozóica , relacionada à formação Santa Tecla, do terciário. Pertence à província 
geomorfológica planalto basáltico e, segundo FORTES (1959), apresenta altitude média 
de cerca de 500 metros. 

Os solos, na metade norte, pertencem à categoria de solos com horizonte 8 
latossólico e, na metade sul, predominam solos com horizonte 8 textura! e algumas 
áreas com solos litólicos. 

A vegetação na região do Planalto Médio está bem distribuída entre formações 
florestais e não florestais. A leste , predomina a floresta ombrófila mista, enquanto ao sul 
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e ao norte, verficam-se manchas de floresta estacionai decidual. Uma grande área de 
savana vai de sudoeste até o norte da região e outra pequena mancha é observada entre 
porções de floresta ombrófila mista. 

3 .6.9. ENCOSTA DO NORDESTE 

A Encosta do Nordeste faz contato com as regiões fisiográficas Planalto Médio, a 
oeste, Campos de Cima da Serra e Litoral, a leste, e Depressão Central, ao sul. 

Os três tipos climáticos verificados no Rio Grande do Sul, Cfa2, Cfa1, Cfb, são 
observados nessa região, ocorrendo um gradiente de sudoeste e sudeste para nordeste, 
nessa ordem. As isoietas anuais revelam uma precipitação média superior a 1750 mm 
para quase toda a área, exceto para pequenas faixas ao norte e ao sul, onde o intervalo 
é de 1 500-1750 mm anuais. Não se verifica deficiência hídrica em quase toda a área da 
Encosta do Nordeste, exceto na quadrícula mais meridional, onde a deficiência pode 
chegar a 30 mm anuais. Verificam-se 5 a 1 5 geadas anuais, em média. 

Assim como as outras regiões localizadas no planalto basáltico, Encosta do 
Nordeste pertence à formação Serra Geral do domínio geológico bacia do Paraná. 
Apresenta altitude média superior a 600 metros. 

Os solos predominantes são litólicos, com algumas manchas de solos com 
horizonte 8 textura!. 

A vegetação da Encosta do Nordeste é do tipo florestal, com predominância da 
floresta estacionai decidual e algumas manchas da floresta ombrófila mista e floresta 
estacionai semidecidual. 

3.6.1 O. PORTO ALEGRE 

A quadrícula Porto Alegre limita-se ao norte com a Depressão Central, a oeste 
com a Serra do Sudeste e a leste e sul com o Litoral, apresentando, também, 
proximidade com a Encosta do Nordeste. 

Porto Alegre está sob domínio do tipo climático Cfa2. A precipitação média anual 
coincide com o intervalo compreendido entre 1250 e 1 500 mm. A deficiência hídrica 
anual é de 25 a 40 mm. A incidência de geadas é baixa, com uma a três ocorrências 
anuais. 

Dois domínios geológicos fazem-se presentes na quadrícula Porto Alegre: 
cobertura sedimentar cenozóica e terrenos pré-cambriânicos, vinculados, 
respectivamente, às províncias geomorfológicas planície costeira e escudo cristalino. A 
cobertura sedimentar cenozóica ocupa as terras baixas, enquanto os terrenos pré
cambriânicos são representados pelo conjunto de elevações graníticas, que chegam a 
atingir 311 metros de altura (morro Santana). 
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Os solos ocorrentes na área são aqueles pertencentes à categoria de solos com o 
horizonte B textural. 

Os tipos vegetacionais são bastante diversificados e pertencem a formações 
florestais e não florestais. Verificam-se, na área, as formações pioneiras de influência 
fluvial , savana que se extende da Serra do Sudeste, floresta estacionai semidecidual 
migrada da Encosta do Nordeste, e áreas de tensão ecológica, resultantes do contato 
savana/ floresta estacionai. 
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4 . MATERIAL E M ÉTODOS 

4 .1 . PROCEDI MENTO AM OSTRAL 

4 .1 .1 . LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

O levantamento da tribo Mutisieae no Estado do Rio Grande do Sul realizado no 
presente estudo baseia-se em três procedimentos básicos: revisão de herbários, saídas a 
campo e informações adicionais obtidas na bibliografia. 

4 .1 .1 .1 . REVISÃO DE HERBÁRIOS 

A revisão de herbários engloba as ativ idades de determinação botânica dos 
táxons e a coleta das informações constantes nos rótulos das exsicatas. Cada exsicata 
ex aminada é etiquetada com o nome da espécie, o determinador e a data da 
determinação. As informações contidas no rótulo da exsicata são anotadas numa ficha 
de controle, onde ficam registrados a sigla do herbário , número da ex sicata, local e data 
da coleta, nome e número do coletor, fenologia e outras observações, como hábito, 
habitat, etc . 

Alguns herbários foram v isitados para a realização dos trabalhos de rev1sao, 
enquanto a outros foi solicitado o envio de exsicatas. Os herbários revisados estão 
relacionados abaix o, precedidos por suas siglas, de acordo com o lndex Herbariorum 
(HOLMGREN et ai., 1990). Do Herbário LP foram examinadas apenas amostras parciais 
dos gêneros Perezia e Pamphalea. Os herbários assinalados com asterisco não estão 
indexados: 

BLA - Herbário, Departamento de Pesquisa, Instituto de Pesquisas Zootéc nicas 
"Francisco Osório" , Porto Alegre, Rio Grande do Sul , Brasil. 

* CNPO - Herbário do Centro Nacional de Pesquisas de Ov inos, EMBRAPA, 
Universidade Regional da Campanha, Bajé, Rio Grande do Sul , Brasil. 

* FISC - Herbário, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 
Rio Grande do Sul, Brasil. 

FLOR - Herbário, Horto Botânico, Univ ersidade Federal de Santa Catarina , 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

HAS - Herbário, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul , Brasil. 

HBR - Herbário "Barbosa Rodrigues" , ltajaí, Santa Catarina, Brasil. 
* HEDU - Herbário Didático da Unisinos, São Leopoldo , Rio Grande do Sul, Brasil. 
* HUCS - Herbário da Universidade de Cax ias do Sul, Cax ias do Sul, Rio Grande 

do Sul, Brasil. 
HURG - Herbário, Departamento de Ciências Morfo-Biológicas, Universidade do 

Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. 
ICN - Herbário , Departamento de Botânica, Univ ersidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul , Brasil (incluindo o Herbário "Karner Hagelund") . 
LP - Herbario, División Plantas Vasculares, Faculdad de Ciencias Naturales y 

Museo, Universidad Nacional de La Plata , La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
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MPUC - Herbário , Departamento de Botânica, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul , PUCRS, Porto A legre, Rio Grande do Sul, Brasil. 

PACA - Herbário Anchieta, Instituto Anchieta e Unisinos, São Leopoldo , Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

PEL - Herbário, Departamento de Botânica, Inst itut o de Biologia, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. 

SMDB - Herbário , Departamento de Biologia , Centro de Ciências Naturais e 
Exatas, Un iversidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. 

* URG - Herbário da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia de 
Uruguaiana (PUC-RS) , Uruguaiana, Rio Grande do Sul , Brasil. 

4.1.1.2. SAÍDAS A CAMPO 

As saídas a campo têm por objetiv o observar e fotografar as espec1es na 
natureza, coletar material botânico para análise e deposição no herbário ICN, confirmar 
alguns registros insuficientes ou duvidosos extraídos da bibliografia ou de rótulos de 
exsicatas, buscar plantas de ocorrência rara no Estado cujas coletas depositadas nos 
herbários sejam insuficientes para permitir a determinação segura. 

Foram os seguintes os municípios do Rio Grande do Sul visitados no decorrer do 
presente trabalho : Arroio do Sal, Caçapava do Sul, Cambará do Sul , Caxias do Sul, Júlio 
de Castilhos, Manoel Viana, Maquiné, Planalto, Porto Alegre, Santa Maria , Santiago, São 
Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, São Pedro do Sul, 
São Vicente do Sul, Torres e V iamão. 

4 .1 .1 .3 . REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os dados obtidos do material observ ado em herbários e a campo foram 
complementados com as informações cont idas na literatura. Esses dados serviram de 
base à elaboração das tabelas nas quais se basearam as análises ecológicas e 
fitogeográficas . 

4 .2. PROCEDIMENTO ANAlÍTICO 

4 .2.1 . IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

A atividade de identificação dos diversos element os pertencentes a táxons 
específicos e infra-espec íficos da tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul realizada no 
presente trabalho contou com o aux ílio de monografias dos gêneros, e obras 
relacionadas a floras regionais. Algumas identificações duvidosas foram solucionadas 
através de comparação com exsicatas determinadas por especialistas autores das 
monografias dos gêneros respectivos. As ex sicatas com material insuficiente para 
permitir a identificação foram desprezadas. 

1 
I 
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Os principais trabalhos taxonôm icos que permitem a identificação das espécies da 
tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul, são os seguintes, por ordem alfabética de 
gêneros: 

- Actinoseris: CABRERA (1970). 
- Chaptalia: BURKART (1944); CABRERA & KLEIN (1973) . 
- Dasyphyllum: CABRERA (1959a); CABRERA & KLEIN (1973) . 
- Gochnatia : CABRERA (1971 ); CABRERA & KLEIN (1973) . 
- Holocheilus: CABRERA (1968) ; CABRERA & KLEIN (1973); MONDIN (1995) . 
- Jungia: BAKER (1884); CABRERA & KLEIN (1973). 
- Mutisia : CABRERA (1965); CABRERA & KLEIN (1973). 
- Pamphalea: CABRERA (1953); CABRERA & KLEIN (1973). 
- Perezia: VUILLEUMIER (1969) ; CABRERA & KLEIN (1973) . 
- Schlechtendalia: BAKER (1884); CABRERA (1974) ; LOMBARDO (1983) . 
- Trichocline: CABRERA & KLEIN (1973); ZARDINI (1975). 
- Trixis: CABRERA (1936) ; CABRERA & KLEIN (1973) . 

Outros trabalhos de caráter regional, como " Flora Montevidensis" (LOMBARDO, 
1983) , "Flora de La Província de Buenos Aires" (CABRERA, 1963) e "Flora de Entre 
Rios" (CABRERA, 1974), aux iliaram nas identificações por tratarem de muitas espécies 
da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do Sul. 

4 .2 .2 . DESCRIÇÕES DOS TÁXONS E ORGANIZAÇÃO DAS CHAVES ANALÍTICAS 

A descrição da tribo e dos gêneros constituintes obedecem à seguinte ordem 
natural : hábito, caracteres vegetativos, caracteres reprodutivos. Baseou-se na literatura 
acrescidos de alguns dados adicionais observados no material analisado, sendo a 
nomenclatura adotada, a mesma encontrada nos trabalhos de CABRERA, com exceção 
dos padrões de corola , que seguiu BREMER (1994). 

As chaves analíticas das subtribos, gêneros e espécies da tribo Mutisieae 
ocorrentes no Rio Grande do Sul foram elaboradas a partir de modificações ou 
adaptações de chaves encontradas na literatura . 

Os sinônimos e obras "princeps" que acompanham os gêneros e são relacionados 
no "lndex Mutisiearum Riograndensum" (apênd. 01) foram retirados da literatura, assim 
como os tipos. 

Os periódicos citados no trabalho foram abreviados, sempre que possível, 
segundo ALKIRE JR. (1994) . 

4.2.3. PLOTAGEM DOS MAPAS 

As indicações geográficas de cada táx on são plotadas em mapas quadriculados 
do Rio Grande do Sul, com quadrículas de 1 /2 grau de lado, originadas a partir da 
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interseção dos paralelos e meridianos e de linhas médias paralelas aos mesmos (fig. 
09a). 

Quatro símbolos são utilizados para indicar a presença das espécies nas 
quadrículas: círculo cheio, círculo vazado, triângulo e quadrado . Apenas um símbolo é 
colocado em cada quadrícula . Quando a informação sobre o local de coleta indica um 
município de área muito extensa e não especifica com precisão o local da ocorrência, 
considera-se como tal a sede do município . 

As coordenadas geográficas para cada localidade de presença das espécies foram 
obtidas a partir dos seguintes mapas: LA SALVIA (1983), MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
(1984) e NONOYA FILHO et ai. ( 1 990). 

A análise fitogeográfica baseia-se na subdivisão do Estado do Rio Grande do Sul 
em dez regiões fisiográficas, com modificacões a partir de FORTES (1959) e adaptadas 
à forma de quadrículas (fig. 09b), segundo a numeração: 

1 - Litoral. 
2 - Depressão Central. 
3 - Missões. 
4 - Campanha. 
5 - Serra do Sudeste. 
6 - Alto Uruguai. 
7 - Campos de Cima da Serra. 
8 - Planalto Médio. 
9 - Encosta do Nordeste. 

1 O - Porto Alegre . 

As regiões fisiográficas Encosta Superior do Nordeste e Encosta do Sudeste, 
encontradas em FORTES ( 1 959), foram anexadas, neste trabalho, respectivamente, às 
regiões Encosta Inferior do Nordeste, resultando na Encosta do Nordeste, e Serra do 
Sudeste. Foi considerada uma nova região, a de Porto Alegre, para efeito de análises 
comparativas e verificação de similaridade com as demais regiões consideradas no 
presente estudo. Em cada região fisiográfica foi considerada somente o aspecto 
qualitativo (presença ou ausência das espécies). 

4.2.4. ABORDAGEM ESTATÍSTICA 

As informações obtidas dos levantamentos florísticos foram organizadas em 
tabelas com listas das espécies relacionadas com diferentes aspectos ecológicos e 
fitogeográficos da tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul. 

As dez regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul consideradas no presente 
estudo e quatro estações austro-sul-americanas foram comparadas entre si, constituindo 
14 unidades amostrais. 
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Figura 09: a, mapa quadriculado do Rio Grande do Sul, com quadrículas de 1 /2 grau de 
lado; b , mapa fisiográfico do Rio Grande do Sul, modificado a partir de FORTES (1959): 
1 = Litoral ; 2 = Depressão Central; 3 = Missões; 4 = Campanha; 5 = Serra do Sudeste; 
6 = Alto Uruguai; 7 = Campos de Cima da Serra; 8 =Planalto Médio; 9 = Encosta do 

Nordeste; 1 O= Porto Alegre. 
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Na elaboração da matriz de dados foi realizada a atualização taxonômica para 
algumas espécies ocorrentes nas estações ·extra-sul-riograndenses. A prec1sao 
taxonômica é fundamental em trabalhos envolvendo afinidade florística. Quando a 
análise fitogeográfica envolve diversas famílias e até diferentes divisões, normalmente 
trabalha-se com categoria genenca, uma vez que os dados compilados são 
freqüentemente levantados por vários autores, geralmente não especialistas, utilizando 
diferentes sistemas, comprometendo a precisão a nível específico. Já um táxon restrito 
como a tribo Mutisieae fornece maior confiabilidade na sua comparação a nível 
infragenérico, acrescido o fato de, excetuando-se o Uruguai, um único autor (CABRERA) 
ser o responsável pelo levantamento das espécies, bem como pela revisão da maioria 
dos gêneros ocorrentes no Rio Grande do Sul, o que transmite acentuada confiabilidade. 
As principais referências que forneceram a composição florística das estações que 
serviram de comparação com as regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul encontram-se 
relacionadas a seguir: 

SC = Santa Catarina (CABRERA & KLEIN , 1973; MONDIN & MATZENBACHER, 1994; 
MONDIN, 1995). 
BA = Buenos Aires (CABRERA, 1 963; ZARDINI, 1 975) 
ER = Entre Rios (CABRERA, 1974; ZARDINI, 1975) 
UR = República do Uruguai (HERTER, 1 930; BURKART, 1944; CABRERA, 1 965, 1968, 
1971; ZARDINI, 1975; LOMBARDO, 1983) 

Trichocline maxima não participou das análises fitogeográficas porque suas 
referências geográficas são imprecisas, tendo sido coletada somente no século passado 
no Rio Grande do Sul, sem nenhum registro para este século . 

Foram listadas 73 espécies que, distribuídas qualitativamente nas 14 unidades 
amostrais, formaram a matriz de dados binários (1 = presença; O = ausência). Obteve
se a matriz de semelhança através da aplicação do índice de Jaccard entre as unidades 
amostrais, segundo recomendação de ENGEVELD ( 1992) para dados binários: 

IJ = c/(a + b+c), onde: 
c número de espécies comuns às duas unidades amostrais 
a = número de espécies restritas à unidade amostrai 1 
b = número de espécies restritas à unidade amostrai 2 

A matriz de semelhança é parte integrante de uma análise multivariada. Chama-se 
multivariada porque compara unidades amostrais com base em diversas variáveis 
simultaneamente. 

As unidades amostrais foram classificadas através de análises de agrupamentos 
("cluster analysis") e uma síntese dos dados foi obtida por ordenação. 

Na análise de agrupamentos utilizou-se o critério "soma de quadrados" (variância 
mínima), descrito em ORLÓCI ( 1 978), o qual forma grupos de máxima homogeneidade 
interna . 

a•• I 
ICII!RJOTECA SETOOiM. 
f\ml\JTO L1i BKK~~ 
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A técnica de ordenação tem por finalidade sintetizar dados multivariados na forma 
de um diagrama de dispersão de duas ou três dimensões. O método utilizado foi o da 
"análise das coordenadas principais" (PIELOU, 1984), de onde foram selecionados os 
três principais componentes (autovalores), transformando o espaço hiperdimensional de 
comparação num espaço de três dimensões no diagrama de dispersão. Esses três eixos 
concentram uma grande quantidade de informações, pois passam pela zona de maior 
variação no espaço multidimensional original. Os diagramas de dispersão revelam 
padrões de distribuição e suas possíveis relações com fatores ambientais. 

Os cálculos foram feitos através do aplicativo MUL TIV (PILLAR, 1995), no 
Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. ASPECTOS TAXONÔMICOS 

5.1 .1. TRIBO MUTISIEAE CASSINI , J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 88:189. 1819. 

Ervas, arbustos ou menos comumente árvores ou lianas. Folhas alternas ou 
rosuladas, raramente opostas , simples ou menos comumente compostas, inteiras, 
dentadas, lobadas ou pinatissectas, podendo apresentar gavinhas terminais (p. ex. 
Mutisia) e espinhos axilares (p. ex . Dasyphyllum) . Capítulos solitários até muitos 
dispostos em cimeiras. Invólucro geralmente multisseriado, mas em vários gêneros com 
tendência à redução . Receptáculo geralmente alveolado ou ciliado, raramente paleáceo. 
Flores de uma a muitas, isomorfas ou dimorfas (trimorfas em Chaptalia). Flores do disco 
geralmente monoclinas, actinomorfas, com corola de cinco lobos ou profundamente 
pentassectas; quando zigomorfas, flores bilabiadas (com lábio externo tridentado e lábio 
interno profundamente bífido), raramente pseudobilabiadas (com lábio externo .. 
tetradentado e lábio interno simples), ou liguladas, com lígula pentadentada no ápice. 
Flores do raio, quando presentes, femininas ou monoclinas, geralmente com corolas 
bilabiadas ou pseudobilabiadas, raramente com corolas verdadeiramente liguladas. 
Anteras das flores monoclinas com filetes distintos, geralmente sagitadas, com 
apêndices mais ou menos longos na base dos sacos polínicos, raramente com tecas 
obtusas na base ( Schlechtendalia) . Conetivo com apêndice ovado ou lanceolado, longo 
ou curto, agudo, apiculado ou emarginado. Flores femininas com anteras atrofiadas ou 
ausentes. Estilete, às vezes, quase indiviso, curtamente bilobado no ápice; outras vezes, 
partido em dois ramos arredondados no ápice com ou sem pêlos coletores, ou com 
ramos truncados no ápice e com uma coroa de pêlos coletores. Aquênios geralmente 
turbinados ou obovóides, truncados, atenuados ou rostrados no ápice, glabros ou 
pilosos. Pápus geralmente com uma ou mais séries de cerdas ásperas ou plumosas, 
raramente formado de páleas ou ausente. Pólen tricolpado, hemisférico ou ovóide, liso, 
granuloso, espinuloso ou com cristas formando alvéolos . 

Gênero tipo : Mutisia Linnaeus filius. 

Pouco mais de 1000 espécies e cerca de 85 gêneros da América tropical e 
subtropical, África , Ásia, Austrália e Havaí. 
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5.1.2. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS SUBTRIBOS DA TRIBO MUTISIEAE CASS. 

A. Flores do disco mais ou menos actinomorfas, profundamente pentalobadas ou 
pentapartidas, com segmentos iguais ou desiguais, mas nunca verdadeiramente 
bilabiadas. Flores do raio, quando presentes, bilabiadas ou pseudobilabiadas. 

B. Pápus formado por cerdas plumosas (páleas lineares em Schlechtendalia). 
Espinhos axilares freqüentemente presentes ...... . ....... ............. .. . ....... BARNADESIINAE. 

B. Pápus formado por cerdas simples.Espinhos axilares ausentes GOCHNATIINAE . 

A . Flores do disco francamente bilabiadas (excepcionalmente actinomorfas), com lábio 
externo tridentado e lábio interno simples ou bífido; ou liguladas, com lígula 
pentadentada. Flores do raio bilabiadas ou liguladas. 

C. Ramos do estilete arredondados no aprce, geralmente sem pêlos 
coletores .................................... . ..... ....... .. ... .. .... .. .. . .. . ... .... ... .. ......... .. MUTISIINAE. 

C. Ramos do estilete truncados no ápice, com uma coroa de pêlos 
coletores ................................. .. ..... .. . . ....... .. ..... ............ .. ... .... ...... NASSAUVIINAE. 

5.1 .3. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DOS GÊNEROS DA TRIBO MUTISIEAE CASS. 
OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (baseada em CABRERA, 1961, 1974, 1978; 
BARROSO, 1986). .. 

A . Anteras não sagitadas ou curtamente sagitadas na base. Pápus formado por páleas 
lineares ou cerdas plumosas. 

B. Anteras não sagitadas na base . Pápus formado por páleas lineares. Ervas de 
folhas lineares com aspecto graminiforme ............... . ....... . ..... Schlechtendalia luzulifolia. 

B. Anteras curtamente sagitadas na base. Pápus formado por cerdas plumosas. 
Árvores ou arbustos sarmentosos, armados ...... .. .. ........ . ........... ............. . Dasyphyllum. 

A. Anteras longamente sagitadas. Pápus formado por cerdas simples, plumosas ou 
ausentes. 

C. Flores do disco tubulosas, actinomorfas, profundamente pentassectas, 
com segmentos lineares que alcançam pelo menos 1 /3 do comprimento da corola. 
Aquênios seríceo-pubescentes. 

D. Capítulos com flores isomorfas .............. .......... . ........ Gochnatia. 
D . Capítulos com flores heteromorfas, as radiais com corola bilabiada 

ou pseudobilabiada ....... .......... .... .... .. . . .... ............................. Actinoseris corymbosa. 

C. Flores do disco bilabiadas. 

E. Ramos do estilete arredondados no ápice, geralmente sem 
pêlos coletores. 

F. Pá pus formado por cerdas simples. 
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G. Flores · do raio bilabiadas, amarelas ou 
vermelhas, com estaminódios .............. .............. .. ...... ... .... ... .. ................. Trichocline. 

G. Flores do raio liguladas ou bilabiadas, brancas 
ou róseas , sem estaminódios .................... ... ............................. ............. .. . Chaptalia. 

F. Pá pus formado por cerdas plumosas ... . ........ Mutisia. 

E. Ramos do estilete truncados no ápice, onde levam uma 
coroa de pêlos coletores. 

H. Receptáculo coberto de páleas. Folhas 
circulares, cordadas na base e lobuladas na margem ............ .. ...... . ...... .... .. .. .. .. Jungia. 

H. Receptáculo sem páleas. 

I. Pápus formado por cerdas simples. 

J. Flores amarelas ou 
alaranjadas ...... . ............... .......... .............. . .... ... ..... .......... .. . ..... ... ....... . ......... Trixis. 

J. Flores brancas, lilases ou 
azuis. 

L. Brácteas involucrais 
quase iguais, nunca mucronadas nem espinhosas. Flores brancas ........... . ... Holocheilus. 

L. Brácteas involucrais 
freqüentemente mucronadas no ápice ou espinhosas na margem, as exteriores menores. 
Flores brancas, azuis ou lilases ... ..... ... ... .............. . ....................................... Perezia. 

I. Pápus ausente. Flores brancas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pampha/ea. 
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5.1.4. SUBTRIBO BARNADESIINAE BENTHAM ET HOOKER, Genera Plantarum 2 :1873 . 

5.1.4.1. SCHLECHTENDALIA LESSING, Linnaea 5 :242 . 1830. 

Ervas erectas com aspecto de monocotiledônea, perenes, hastes florais simples, 
de 0,3 a 1 ,O m de altura. Folhas basais rosuladas (opostas nas hastes florais) , lineares, 
com nervação paralela, de aparência graminiforme. Capítulos grandes, em pequeno 
número, dispostos em cimas terminais laxas. Invólucro campanulado a hemisférico, com 
brácteas involucrais longamente acuminadas num ápice subulado. Receptáculo plano, 
hirsuto. Flores numerosas, isomorfas, monoclinas, pseudobilabiadas (mas sem lábio 
expandido), de lábio exterior tetrassecto e lábio interior linear, amarelas, externamente 
vilosas. Anteras muito curtamente caudadas. Estilete curtamente bilobado no ápice. 
Aquênios obovóides, vilosos. Pápus formado por páleas achatadas e linear-lanceoladas. 

Espécie tipo: Schlechtendalia luzulifolia Lessing (fig. 1 Oa,b,c). 

Gênero monotípico, endêmico da metade sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e 
nordeste da Argentina. .. 

5.1 .4.2. DASYPHYLLUM HUMBOLDT, BONPLAND ET KUNTH, Nov. Gen. et Spec. 
Plant. 4 :13, tab .308 . 1820. 

F/atavia Sprengel, Syst. Veget. 3 :359. 1826. 
Chuquiraga Sect. Erinesa D. Don , Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :287. 1830. 
Piptocarpha Hooker et Arnott, Comp. Bot. Mag. 1 :11 O. 1835, non R. Brown. 
F/atavia Endlicher, Genera Plantarum :482. 1838. 

Árvores ou arbustos eretos ou escandentes, geralmente com espinhos axilares 
geminados, curtos ou longos, retos ou curvos. Folhas alternas ou opostas, curtamente 
pecioladas, com lâminas membranáceas a conaceas, inteiras, freqüentemente 
mucronadas ou espinhosas no ápice, uninervadas ou mais comumente trinervadas ou 
pentanervadas desde a base, curtamente pecioladas. Capítulos solitários, corimbosos, 
racemosos ou paniculados . Invólucro campanulado, formado por várias séries de 
brácteas involucrais, coriáceas, freqüentemente espinhosas ou mucronadas no ápice, as 
exteriores gradualmente menores e mais largas. Receptáculo mais ou menos plano, 
coberto de cerdas, às vezes com algumas páleas membranosas lanceoladas mas nunca 
uniformemente paleáceo. Flores 5 a muitas por capítulo, isomorfas ou . ligeiramente 
dimorfas, geralmente monoclinas, às vezes unissexuais por atrofia do androceu ou 
gineceu. Corolas profundamente pentalobadas, freqüentemente com um tufo de pêlos 
na extremidade dos segmentos, actinomorfas (então tubulosas), levemente zigomorfas 
(então pseudobilabiadas mas sem um lábio expandido) ou zigomorfas (então liguladas), 
brancas, violetas ou avermelhadas; tubo freqüentemente hirsuto internamente. Anteras 
com apêndice conetival emarginado, bilobado ou raramente truncado, curtamente 
caudadas na base. Estilete curtamente bilobado no ápice, raramente glabro, geralmente 
papiloso na sua parte superior. Aquênios obovóideos, pubescentes ou raramente 
glabros. Pápus formado de numerosas cerdas plumosas, quase do comprimento da 
corola . 
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Espéc ie tipo: Dasyphyllum argenteum Humboldt, Bonpland et Kunth. 

Cerca de 37 espécies. América do Sul. 

5.1.4.2.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO DASYPHYLLUM 
H.B.K. OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (modificada de CABRERA & KLEIN, 
1973) . 

A. Invólucro com brácteas externas subuladas e brácteas médias terminadas em 
comprido espinho ..... .... . .. ........ .......... .. ... ............ . .... ..... . .. Dasyphyllum synacanthum. 
A . Invólucro com brácteas externas ovadas e brácteas médias, no máximo, mucronadas. 

B. Capítulos com 20-25 flores. Brácteas involucrais glabras no dorso e muito 
brilhantes. Folhas lanceoladas ou elíptico-lanceoladas, agudas no ápice onde se encontra 
um espinho de 1-3 mm de comprimento ...... . ..... . .. Dasyphyllum.spinescens (fig. 1 Od,e). 

B. Capítulos com 1 0-1 8 flores. 

C. Brácteas involucrais densamente seríceas. Capítulos com 10-12 flores. 
Ramos com espinhos axilares geminados retos ou sem espinhos. Árvores 
........ ............ ..... . .. .... .. ......... ....... .... .. .. ............. . Dasyphyllum tomentosum (fig. 1 Of). 

C. Brácteas involuc rais glabrescentes. Capítulos com cerca de 1 8 flores. 
Ramos com espinhos axilares geminados curtos e curvos e/ou retos, ou ausentes. 
Arbustos sarmentosos ... . .. .. ... ..... .. .... . ... .. . . .. . .... . ... . ..... .. . . .. . ... Dasyphyllum brasiliense. 



Figura 1 O. Aspectos vegetativos e reprodutivos de algumas especres dos gêneros 
Schlechtendalia Less. e Dasyphyllum H. B. K. no Rio Grande do Sul. 

Schlechtendalía luzulífolía Less. 
a - Detalhe da haste floral apresentando um capítu lo aberto e outro fechado. 
b e c - Indivíduo e grupo de indivíduos crescendo em formação de savana, Porto Alegre, 
evidenciando as fo lhas basais graminiformes. 

Dasyphyl/um spínescens {Less.) Cabr. 
d - !indivíduo em plena floração crescendo em área antrópica de pastejo, em região de 
domínio da floresta ombrófila mista, Encosta do Nordeste. 
e - Detalhe de ramo mostrando os capítu los abertos e folhas de ápice espinescente . 

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabr. 
f - Detalhe de ramo com capítulos em fase de dispersão dos aquênios, em área de 
floresta estacionai semidecidua l, Porto Alegre. 
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5 .1.5. SUBTRIBO GOCHNATIINAE BENTHAM ET HOOKER, Genera Plantarum 2 :216. 
1873. 

5.1.5.1. GOCHNA TIA HUMBOLDT, BONPLAND ET KUNTH, Nov. Gen. et Spec. Plant. 4 
:19. 1820. 

Leueomeris D. Don, Prodr. FI. Nepal.: 169. 1825. 
Anastraphia D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :295. 1830. 
Pentaphorus D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16:296. 1830. 
Seris Lessing, Linnaea 5 :253. 1830 (pro parte). 
Riehterago O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 1 :360. 1891. 
Diseoseris Post et Kuntze, L ex. Gen. Phaner.: 181. 1 904. 

Árvores, arbustos ou raramente subarbustos, monóicos, dióicos ou ginodióicos, 
freqüentemente tomentosos. Folhas alternas, geralmente pecioladas, coriáceas ou 
subcoriáceas, inteiras ou dentadas, freqüentemente tomentosas ou lanosas no dorso, 
reticulado-venosas abaxialmente. Capítulos solitários, corimbosos, racemiformes ou 
paniculados, sésseis ou pedicelados. Invólucro campanulado ou turbinado, formado por 
numerosas brácteas imbricadas em várias séries, tomentosas, coriáceas ou papiráceas, 
as exteriores gradualmente menores. Receptáculo geralmente sem páleas, mais ou 
menos alveolado, geralmente glabro. Flores isomorfas, monoclinas (nas espécies 
monóicas), às vezes, unissexuais por atrofia do gineceu ou androceu (nas espécies 
dióicas); outras vezes, flores unissexuais e monoclinas no mesmo capítulo. Corolas 
actinomorfas, profundamente pentalobadas, com segmentos lineares agudos, revolutos. 
Anteras com apêndice conetival lanceolado, apiculado no ápice, caudado na base, os 
apêndices basais inteiros ou laciniados. Estilete curtamente bilobado, com lobos 
arredondados no ápice, sem pêlos coletores. Aquênios turbinados, geralmente 
pubescentes ou com glândulas. Pápus formado por duas ou mais séries de cerdas 
escabrosas, rígidas, desiguais. 

Espécie tipo: Goehnatia vernonioides Humboldt, Bonpland et Kunth. 

Cerca de 66 espécies, sendo 64 na América e duas na Ásia. 
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5.1.5.1.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO GOCHNA TIA 
H.B.K. OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL {adaptada de CABRERA, 1971; 
CABRERA & KLEIN, 1973). 

A. Folhas pubescentes em ambas as faces ........ . ... . ... ... ..... .. . ..... Gochnatia mollissima. 
A . Folhas adultas glabras na face adax ial. 

8. Folhas sésseis .. . .. . . .... .. . .. . .... . .. .. .. ... . ....... .. .. Gochnatia cordata (fig. 11 a,b,c) . 
8. Folhas pecioladas. 

C. Folhas evadas a orbiculares, quase tão largas quanto longas. 

D. Folhas de ápice arredondado, margem inteira e ligeiramente 
ondulada . Invólucro de 8-1 O mm de altura .. .. .. .. .... . .. . .. ... . ... . .. . . . . .. ... .. Gochnatia ramboi. 

D. Folhas de ápice mucronulado, margem inteira ou levemente 
dentada . Invólucro de 6 mm de altura .. ... ... . ...... .... .... . ... . Gochnatia orbiculata (fig. 11 f). 

C. Folhas elípticas, ovado-lanceoladas ou lanceoladas. 

E. lnflorescências ax ilares, mais curtas ou cerca do mesmo 
comprimento das folhas. Estas elíptico-lanceoladas, de 40-65 mm de comprimento ..... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gochnatia sordida. 

E. lnflorescências mais longas que as folhas. Estas oblongo
lanceoladas, elípticas ou lanceolado-elípticas, de 70-140 mm de comprimento. 

F. Folhas oblongo-lanceoladas de 70-1 00 mm de 
comprimento por 1 5-30 mm de largura, gríseo-tomentosas no dorso, com tomento 
formado por pêlos malpiguiáceos muito apertados, quase sésseis . ...... . . .. ..... .. . ......... ... . 
.. ..... ... ... .. .. .... .. . . .... .. . . . .. .. .. . . ... . . . Gochnatia polymorpha ssp . ceanothifolia (fig. 11 d,e). 

F. Folhas elípticas ou lanceolado-elípticas de 90-140 
mm de comprimento por 35-50 mm de largura, tomentoso-flocosas no dorso, com 
tomento formado por pêlos malpiguiáceos de base comprida e ramas crespas ...... ..... .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gochnatia polymorpha ssp. floccosa. 



Figura 11. Aspectos vegetativos e reprodutivos de algumas espécies do gênero 
Gochnatía H. 8. K. em área de savana, Porto Alegre . 

Gochnatía cordata Less. 
a - Porção apical de um indivíduo, apresentando os capítulos dispostos em panícula. 
b - População crescendo em área de solo raso junto a afloramentos graníticos. 
c - Indivíduo em fase vegetativa mostrando as folhas sésseis e fortemente discolores. 

Gochnatía polymorpha (Less.) Cabr. ssp. ceanothífolía (Less.) Cabr. 
d - Indivíduo em fase reprodutiva crescendo na área de contato savana-floresta 
estacionai semidecidual. 
e - Extremidade de um ramo apresentando os capítulos dispostos em panícula, em fase 
de dispersão . 

Gochnatía orbículata (Malme} Cabr. 
f - Indivíduo em fase vegetativa crescendo junto a afloramento granítico . 
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5.1.5 .2 .ACTINOSERIS (ENDLICHER) CABRERA, Boi. Soe. Arg. Bot. 13 (1 ):46. 1970. 

lngenhouzia Vellozo, FI. Fluminensis. :351. 1826; I cones 8:tab. 93. 1827. 
Seris Lessing, Linnaea 5 :253. 1830 (pro parte, non Willdenow, 1807). 
Seris SeçãoActinoseris Endlicher, Genera Plantarum :483. 1838. 
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Ervas ou subarbustos perenes com folhas rosuladas ou alternas, de margem 
inteira ou dentada, curtamente pecioladas . Capítulos solitários ou dispostos em 
panículas paucicéfalas . Invólucro campanulado formado por várias séries de brácteas 
involucrais geralmente seríceo-pubescentes no dorso. Receptáculo alveolado, glabro. 
Flores monoclinas, dimorfas, brancas, róseas ou purpúreas: flores do raio bilabiadas ou 
pseudobilabiadas, com lábio exterior expandido, liguliforme, tridentado ou tetradentado e 
lábio interior bidentado ou simples; flores do disco actinomorfas, profundamente 
pentassectas. Anteras com apêndice conectiva! apiculado e base caudada, os apêndices 
basais laciniados. Estilete curtamente bífido, os ramos arredondados no ápice, glabros. 
Aquênios oblongos, seríceo-pubescentes. Pápus formado por numerosas cerdas ásperas. 

Espécie tipo : Actinoseris polymorpha (Lessing) Cabrera. 

Nove espécies do centro-sul do Brasil e áreas limítrofes do Uruguai e Argentina. 
No Rio Grande do Sul, apenas Actinoseris corymbosa. 



5.1.6. SUBTRIBO MUT ISIINAE LESSING, Linnaea 5 :241 . 1830. 

5.1 .6. 1. TRICHOCLINE CASSINI , Buli. Seien. Soe. Philom. :13. 1817. 

Biehenia D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :236. 1830. 
Amblysperma Bentham, Enum. P/. Hueg.:67 . 1837. 
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Ervas perenes com rizomas lenhosos do qual nascem folhas rosuladas e escapas 
monocéfalos. Folhas sésseis ou pecioladas, simples, inteiras, dentadas, crenadas, 
lobadas ou pinatissectas, tomentosas, raro glabras. Escapas eretos, ascendentes ou 
encurvados, bracteados ou ebracteados. Capítulos solitários no extremo dos escapas. 
Invólucro hemisférico ou campanulado, formado por brácteas involucrais dispostas em 
várias séries, imbricadas. Receptáculo plano , glabro, liso, subalveolado ou alveolado, 
nunca paleáceo. Flores bilabiadas, dimorfas: flores do raio em uma série , femininas, com 
estaminódios, lábio exterior expandido, liguliforme, tridentado no ápice e lábio interíor 
dividido em 2 segmentos filiformes, mais curtos, enroscados, geralmente amarelas ou 
alaranjadas, às vezes vermelhas, lilases ou brancas; flores do disco numerosas, 
monoclinas, com corola bilabiada de lábios aprox imadamente do mesmo comprimento, 
amarelas. Anteras com apêndice conectiva! lanceolado e base caudada . Estilete 
bilobado , piloso no ápice. Aquênios cilíndricos, turbinados, ovóides, obovóides ou 
elípticos, não atenuados nem rostrados no ápice, pentacostados, papiloso-pubescentes 
ou glabros. Pápus plurisseriado, formado por pêlos numerosos, brancos ou creme, 
ásperos. 

Espécie tipo : Doronieum ineanum Lamarck ( = Triehoeline ineana Cassini). 

21 espécies , sendo 20 da América do Sul meridional e uma do sudoeste da 
Austrália. 
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5.1.6.1.1. CHAVE PA RA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO TRICHOCLINE 
CASS. OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (modificada de CABRERA & KLEIN, 
1973; ZARDINI, 1975}. 

A . Flores marg inais vermelho-alaranjadas. Invólucro grande, de 40-60 mm de diâmetro. 
Pêlos do pápus ondulados no ápice .. ... . . .... . . . .. . . . .. . . Tríchoclíne m acrocephala (fi g . 13a). 
A. Flores marginais amarelas. Invólucro de 1 0 -40 mm de diâmetro. Pêlos do pápus não 
ondulados no ápice. 

B. Escapo de 55-80 em de altura. Invólucro de 2 5-40 mm de diâmetro .. .... .... . .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tríchoclíne maxíma. 

B. Escapo de 2-24 em de altura. Invólucro de 10-35 mm de diâmetro. 

C. Escapo sem brácteas. Folhas verde-escuras e brilhantes na face ventral. 
. .. ..... .. .. ..... . . ... .. ... ... . ... .. .... ..... .. ... .. ... ... .... .. .. . . . ... . ..... . ... .... . . .. . ..... Tríchoc/íne íncana. 

C. Escapas geralmente com uma a sete brácteas. Folhas verde-claras e 
opacas na face ventral. 

D. Folhas e brácteas involucrais laxamente tomentosas ou 
glabras .. .... .... . . . . . . . . . ... .... .. ... . ... . . . Tríchoclíne catharínensís var. catharínensís (fig. 13b}. 

D. Folhas, na face dorsal , e brácteas involucrais densamente albo-
tomentosas ..... . . . . .... ...... ........ .. . .. . . . .. . . . . . . ... .... . . . Trichoclíne catharinensis v ar. disco/ar. 

Comentários: 
Trichocline catharinensis v ar. catharinensis apresenta distribuição disjunta no Rio 

Grande do Sul. A área de maior ocorrência da variedade localiza-se no planalto basáltico, 
nas regiões f isiográficas Campos de Cima da Serra , Planalto Médio e na parte superior 
da Encosta do Nordeste, apresentando nítida continuidade com a área de ocorrência no 
Estado de Santa Cat arina , conforme CABRERA & KLEIN (1973}. Existe outra população , 
entretanto, que v ive no ex tremo sudeste do escudo cristalino, na região f isiográfica 
Serra do Sudeste . As plantas pertencentes a essa população apresentam maior 
similaridade com T. catharínensis var. catharinensis do que com outras do gênero. 
ZARDINI (1975} ex aminou material proveniente dessa área (passo do Ricardo , rio 
Piratini, Pereira 6782 & Pabst 6608) e o considerou T. catharinensis var. catharinensis. 
Durante a reali zação do present e estudo , examinou-se a duplicata desse material, 
depositado no Herbário PEL. Resolveu-se, então, concordar com ZARDINI e classificar 
como T. catharínensís var. catharinensis a todo material, com essas características, 
proveniente dessa área. 

Trichocline maxima é uma espécie pampeana do Rio Grande do Sul e Uruguai. Foi 
registrada somente no século passado no Rio Grande do Sul, através de coletas 
realizadas por Sellow e lsabelle. Nenhum material, neste século, foi encontrado nos 
herbários rev isados nem constam na revisão de ZARDINI (1975} . 

O gênero Tríchoclíne apresenta alguns espécimens de difícil determinação, devido 
ao alto grau de polimorfismo das espécies e possível hibridismo. Uma revisão desse 
gênero para o Estado ex ige abordagem interdisciplinar, envolvendo, por ex emplo, 
morfologia vegetal, fitoquímica, genética, anatomia e ecologia . 



5.1.6.2 CHAPTAL/A VENTENAT, Descr. Plant. Nouv. Jardin de Cels :61. 1800. 

Leria De Candolle, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 19 :68. 1812. 
Lieberkuhna Cassini, Dict. Scien. Nat. 26 :286. 1823. 
Loxodon Cassini, Dict. Scien. Nat. 27 :253. 1823. 
Oxydon Lessing, Linnaea 5 :357. 1830. 
Thyrsanthema O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 1 :369. 1891 . 
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Ervas perenes com folhas em roseta e escapas monocéfalos. Folhas lanceoladas, 
oblongas, evadas ou !iradas, de bordo inteiro , runcinado, sinuado, crenado ou lobulado, 
às vezes revoluto, face ventral glabra ou glabrescente, face dorsal sempre branco
tomentosa, atenuadas na base em pecíolos mais ou menos curtos ou raramente cordada 
com pecíolos longos. Escapas bracteados ou ebracteados. Capítulos solitários, apicais, 
nutantes ou erguidos. Invólucro campanulado ou cilíndrico, formado por brácteas 
involucrais dispostas em várias séries, imbricadas, as exteriores gradualmente menores. 
Receptáculo plano, glabro, alveolado. Flores trimorfas, ou raramente dimorfas: flores do 
raio em uma série, femininas, sem estaminódios, liguladas ou bilabiadas; as femininas 
internas, numerosas, em várias séries ou escassas, raras vezes ausentes, filiformes ou 
raramente irregulamente liguladas ou bilabiadas; flores centrais monoclinas ou raramente 
masculinas, poucas, bilabiadas. Anteras de base caudada . Estilete bífido , com ramos 
delgados e glabros nas flores femininas e ramos pubescentes, mais curtos e grossos nas 
flores monoclinas. Aquênios cilíndricos ou fusiformes, agudos ou longamente rostrados 
no ápice, costados, mais ou menos papilosos ou pubescentes. Pápus composto de 
numerosos pêlos finamente denticulados. 

Espécie tipo: Chaptalia tomentosa Ventenat. 

Cerca de 60 espécies. Neotropical. 

5.1.6. 2.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO CHAPTAL/A 
VENT. OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (adaptada de BURKART, 1944; 
CABRERA & KLEIN, 1973). 

A. Folhas com longo pecíolo e limbo cordado .. . ... . ... ...... . ... . ..... ...... Chaptalia cordifolia. 
A. Folhas atenuadas na base em curto pecíolo, não cordadas. 

B. Capítulo séssil antes da frutificação , e, após, sobre um escapo curtíssimo . 
....... ... . .. . .... .... .... .... .... ... .... .. . .. . . . ...... . . ... . . ... .. . ... .... . . .. .. . Chaptalia exscapa (fig. 12d). 

B. Capítulo sobre escapo longo. 

C. Folhas lirado-pinatífidas ... . .... . .... . .. .. . . ... . .... . Chaptalia nutans (fig. 12e). 
C. Folhas inteiras , sinuadas, crenadas, dentadas ou crenado-dentadas. 

D. Folhas obovadas, elípticas ou oblanceoladas, de mais de 20mm 
de largura. 



E. Folhas oblanceoladas, inteiras ou apenas denticuladas. 
Raízes delgadas, de 0,8-2 mm de diâmetro ................ .. Chaptalia integerrima (fig . 12a). 

E. Folhas obovadas ou elípticas, crenadas, dentadas ou 
crenado-dentadas. Raízes grossas, de 2-3 ,5 mm de diâmetro. 

F. Folhas de bordo crenado ou dentado. Pedúnculo 
ebracteado ou só com 1-3 brácteas abaixo do capítu lo ... ... . . Chaptalia sinuata (fig. 12b). 

F. Folhas de bordo crenado-dentado. Pedúnculo com 
numerosas brácteas dispersas ao longo de sua extensão .... ..... .. Chaptalia arechavaletae. 

D. Folhas oblongas, elípticas, oblanceoladas ou lanceoladas, de 
menos de 1 5 mm de largura. 

G. Aquênios com rastro curto e engrossado, 7-8 
costados. Escapo curto, com, aproximadamente, o mesmo comprimento das folhas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaptalia piloselloides. 

G. Aquênios com rastro longo e filiforme, 4 -6 
costados (geralmente 5). Escapo mais longo que as folhas. 

H. Aquênios papilosos em toda superfície. 
Folhas rígidas com nervuras secundárias marcadas por sulcos na face adaxial. .... . . . ....... . 
.. . .. .. .... . . ... . ... .... .. .. .. ... . .... ... .. .. . . . . .. ... .. .. ... .. ... .... .. ... . . . .. . Chaptalia mandonii (fig . 12c). 

H. Aquênios papilosos só na base ou 
glabros. Folhas membranáceas com nervação folha r secundária quase invisível ..... ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaptalia runcinata. 

Comentários : 
Chaptalia integerrima e C. sinuata são especres muito proxrmas e, às vezes, 

certos exemplares tornam difícil sua determinação. Nesses casos o exame das raízes 
pode ser decisivo na interpretação taxonômica correta: enquanto Chaptalia integerrima 
apresenta raízes delgadas, com 0 .8 a 2 mm de diâmetro, de coloração cinza-amarelada, 
em C. sinuata elas são grossas, com 2 a 3,5 mm de diâmetro e avermelhadas. Para 
BURKART ( 1 944) os indivíduos com características intermediárias entre as duas 
espécies são provavelmente de origem híbrida. 

Chaptalia mandonii, C. piloselloides e C. runcinata formam outro grupo de 
características morfológicas muito homogêneas. BURKART ( 1944) afirma existir no sul 
do Brasil exemplares com características intermediárias entre C. piloselloides e C. 
runcinata e os interpreta, também, como sendo de origem híbrida. 



Figura 12. Aspectos vegetativos e reprodutivos de espécies do gênero Chaptalia Vent. 
no Rio Grande do Sul. 

Chaptalia integerrima (Vell.) Burk. 
a - Indivíduo com capítulo em floração, área de savana, Porto Alegre. 

Chapta/ia sinuata (Less .) Baker 
b - Indivíduo em fase de dispersão dos aquênios crescendo em área antrópica, Porto . 

Alegre. 

Chaptalia mandonii (Sch .-Bip .) Burk. 
c - Indivíduo em fase de dispersão dos aquênios crescendo sobre reentrância de rocha, 
área de savana , Campos de Cima da Serra . 

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker 
d - Indivíduo mostrando o capítulo séssil em floração , crescendo junto a afloramento 
basáltico, Campos de Cima da Serra . 

Chaptalia nutans (L.) Polak. 
e - Indivíduo com capítulos em floração crescendo na margem de mata alterada em beira 
de estrada, Porto Alegre. 



.. 



5.1 .6 .3 . MUTISIA LINNAEUS FILIUS, Supplem. Plant. : 57. 1781. 

Guariruma Cassini, Dict. Scien. Nat. 33 :4 72. 1824. 
Aplophyl/um Cassini, Dict. Scien. Nat. 33 :472. 1824. 
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Arbustos, subarbustos ou lianas, com caule alado ou não, glabros, pubescentes 
ou tomentosos. Folhas alternas, simples ou compostas, freqüentemente com uma 
gavinha terminal. Capítulos solitários , medianos a grandes, erectos ou pendentes. 
Invólucro campanulado ou cilíndrico, formado por várias séries de brácteas involucrais, 
as exteriores gradualmente menores. Receptáculo glabro. Flores geralmente dimorfas: as 
marginais femininas por atrofia do androceu, bilabiadas ou liguladas, amarelas, 
alaranjadas, vermelhas, violáceas ou brancas; flores do disco monoclinas, bilabiadas, 
amarelas; na seção lsantha, que falta no Brasil, as flores são isomorfas, com corola 
bilabiada ou ligulada. Anteras longas, exsertas, com apêndice conetival lanceolado, 
caudadas na base . Estilete com ápice curtamente bilobado, papiloso exteriormente . 
Aquênios cilíndricos, glabros. Pápus formado por cerdas plumosas. 

Espécie tipo: Mutisia clematis Linnaeus filius. 

Cerca de 60 espécies. América do Sul. 

5.1.6.3.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO MUTISIA L. f . 
OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL {modificada de CABRERA & KLEIN, 1973). 

A. Caules alados. Brácteas involucrais geralmente tomentosas na margem, as exteriores 
lanceolado-lineares. Folíolos de base alargada ... ... . ... . ..... . .... . . . .. . .. Mutisia campanulata. 
A. Caules não alados ou , às vezes, estreitamente alados (Mutisia speciosa). Brácteas 
involucrais externas ovado-lanceoladas. Folíolos de base cuneada. 

B. Brácteas involucra is densamente albo-tomentosas na margem e glabras no 
dorso. Folíolos densamente albo-tomentosos na face dorsal. Capítulos vermelhos ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mutisia coccinea v ar. dealbata (fig. 1 3e, f) . 

B. Brácteas involucrais com bordo g labro, ou as internas ligeiramente tomentosas 
no ápice. Folíolos lanuginosos ou glabros na face dorsal. Capítulos róseos ..... . .. ......... . . 
. ... .. . . ....... .... .. . ..... .. . ... . . ... . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. ... ... .. .. .. . . .... .. .. . . Mutisia speciosa (fig. 13c,d) . 



Figura 13. Aspectos reprodutivos de espécies dos gêneros Trichocline Cass. e Mutisia 
L.f. no Rio Grande do Sul. 

Trichocline macrocephala Less. 
a - Indivíduo crescendo em área de savana, Serra do Sudeste (foto de U. Eggli) . 

Trichocline catharinensis Cabr. var. catharinensis 
b - Indivíduo observado em área de savana, Campos de Cima da Serra (foto de J . 
Larocca) . 

Mutisia speciosa Ait. ex Hook. 
c e d - Detalhes de capítulos em floração e brácteas involucra is glabras. 

Mutisia coccinea St. Hil. v ar. dealbata (Less. ) Cabr. 
e - Detalhe de capítulo em floração e brácteas involucrais de margem albo-tomentosas. 
f - Detalhe de capítulo em fase de dispersão dos aquênios . 





5.1. 7 . SUBTRIBO NASSAUVIINAE LESSING, Linnaea 5 :2. 1830. 

5.1. 7.1. JUNGIA LINNAEUS FILIUS, Supplem. Plant. :58 . 1781. 

Trinacte Gaertner, Fruet. Sem. P/. 2 :41 5. 1791. 
Rhinactina Willdenow, Ges. Naturf. Freund. Berlin Mag. 1 :139. 1807. 
Martrasia Lagasca, Amenidades Naturales de las Espanas 1 :36. 1811. 
Dumerilia Lagasca ex De Candole, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 19 :71. 1812. 
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Ervas perenes ou subarbustos. Folhas alternas, pecioladas, estipuladas ou não, 
estípulas, quando presentes, auriculadas ou foliáceas; lâmina geralmente circular, 
cordada, palmatinervada, 5-9-lobulada, lóbulos crenados ou dentados, glabros 
pubescentes ou lanosos. Capítulos pequenos a medianos, dispostos em panículas ou 
carimbos. Invólucro cilíndrico ou campanulado, formado por uma ou duas séries de 
brácteas involucrais, as externas menores. Receptáculo plano, paleáceo, as páleas 
rígidas envolvendo as flores. Flores isomorfas, monoclinas, bilabiadas, lábio externo 
liguliforme, algo mais longo que o interno, brancas, rosadas ou raramente amarelas. 
Anteras com apêndice conetival lanceolado e de base caudada. Estilete bífido, com 
ramos truncados no ápice, onde levam uma coroa de pêlos. Aquênios cilíndricos a 
fusiformes, truncados ou rostrados no ápice, costados, glabros ou pubescentes. Pápus 
unisseriado, formado de cerdas escabrosas a plumosas. 

Espécie tipo: Jungia ferruginea Linnaeus filius . 

Cerca de 30 espécies. Neotropical. 

5.1. 7.1 .1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO JUNGIA L. f . 
OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL 

A . Flores ca. de 1 O por capítulo ..... ... . . . .. . ..... . .. . ... . . .. ... ... Jungia floribunda (fig . 16a,b). 
A. Flores 20-30 por capítulo . .. ... . .. ... . .... .... . ... .. .. . .. ..... .......... . .. .. .. ...... Jungia sellowii. 

Comentários : 
As duas espec1es do gênero Jungia constatadas no Rio Grande do Sul são 

morfologicamente muito semelhantes, distinguindo-se por pequenos detalhes. BAKER 
( 1 884) separa as duas espécies pela forma das brácteas involucrais externas, sendo que 
em J. floribunda elas são lanceoladas, ao passo que em J. sellow ii são ovado
lanceoladas. CABRERA & KLEIN (1973) afirmam que ambas são muito semelhantes, e o 
número de flores por capítulo é o principal detalhe que as diferencia, sendo que J . 
sello wii apresenta os capítulos multifloros. 

O material examinado nos herbários permite-nos separar dois grupos: plantas com 
cerca de 1 O flores por capítulo e plantas com mais de 20 flores por capítulo. O primeiro 
grupo foi chamado J . floribunda, concordando com CABRERA & KLEIN (1973) devido ao 
reduzido número de flores por capítulo, e com BAKER (1884), devido à forma lanceolada 
que apresentavam as brácteas involucrais dessas exsicatas. O grupo com mais de 20 
flores por capítulo foi dividido em dois subgrupos: plantas com brácteas involucrais 
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externas ovado-lanceoladas, as quais foram chamadas J. sellowii, e plantas com 
brácteas involucrais externas lanceoladas, que foram chamadas Jungia aff. sel/owii. 

Jungia aff. sellowii é uma entidade com características intermediárias entre J. 
floribunda e J. sellowii. Geograficamente, estas duas espécies ocupam áreas quase nada 
coincidentes no Rio Grande do Sul, enquanto J. aff. selowii apresenta distribuição muito 
semelhante àquela de J. sello w ii e uma discreta similaridade com relação à área ocupada 
por J. floribunda. 

Se J. aff. sellowii é isolada geneticamente dos dois outros táxons, ou se trata de 
uma forma poliplóide, de um híbrido ou simples polimorfismo, estudos futuros poderão 
dizer. Na verdade, o gênero Jungia ainda aguarda uma revisão taxonômica geral, a 
exemplo do que já foi feito com outros gêneros da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio 
Grande do Sul. 

5.1 . 7.2. TRIXIS P. BROWNE, The Civil and Nat. Hist. of Jamaica :312, tab .33, f.1 . 
1756. 

Perdicium Linnaeus, P/. Rar. Afr. :22. 1762. 
Do/ichlasium Lagasca, Amenidades Naturales de las Espanas 1 :33. 1811 . 
Prionanthes Schrank, P/. Rar. Hort. Acad. Monac. 2 :tab. 51 . 1819. 
Tenorea Colla, Hortus Ripul :137. 1824. 
Bowmannia Gardner, in Hooker, lcon. Plant. 6 : 519. 1843. 

Ervas perenes ou arbustos eretos ou apoiantes, com caule costado, ramificado e, 
às vezes, alado . Folhas alternas (as basais, às vezes, rosuladas), pecioladas ou sésseis, 
lâmina de margem inteira, denticulada ou serreada, linear, ovada, oblanceolada, elíptica, 
oblonga ou obovada, por vezes decurrente. Capítulos medianos, geralmente dispostos 
em carimbos ou panículas, raramente solitários ( T. stricta) . Invólucro cilíndrico, 
campanulado ou hemisférico, formado normalmente por uma ou duas (raramente três) 
séries de brácteas involucrais. Receptáculo plano, alveolado, glabro ou piloso-cerdoso. 
Flores monoclinas, isomorfas, bilabiadas, as marginais às vezes com lábio exterior 
expandido (liguliforme), amarelas, alaranjadas ou alvas. Anteras com apêndice conetival 
lanceolado e base caudada. Estilete bífido, com ramos truncados no ápice, onde têm 
uma coroa de pêlos coletores . Aquênios cilíndricos a fusiformes, geralmente papilosos, 
rostrados ou com constrição apical, arredondados ou costados. Pápus unisseriado, 
formado por três a quatro séries de cerdas escabrosas. 

Espécie tipo: Trixis inula Crantz. 

Cerca de 50 espécies. Neotropical. 
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5.1. 7 .2.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO TRIXIS P. BR. 
OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (adaptada de CABRERA, 1 936; CABRERA & 
KLEIN , 1973). 

A. Ervas de folhas basais em roseta. 

B. Folhas basais obovado-oblongas. Folhas das hastes florais quase nulas, 
bracteiformes. Capítulos 1-4. Flores alaranjadas ou avermelhadas .. . ......... ... . ........ .. .... . . 
............ ......... ... . .. .. ........ . . .. .. .. ... . ................... .. ........... ...... Trixis stricta.(fig. 14b,d). 

B. Folhas basais lanceoladas ou elíptico-lanceoladas. Folhas das hastes florais 
sésseis e decurrentes na base. Capítulos 3-12. Flores amarelas ......... ...... ...... .... ........ . . 
..... ... . ... ........ ... ..... ......... .... ..... ..... ......... .. .... ...... .. .... .. ... ... Trixis lessingii (fig. 14e,f). 

A. Ervas e arbustos sem roseta basal e com caules foliosos. 

C. Capítulos com 5 flores. 

D. Caule alado. Folhas evadas ou oblongas. Pá pus branco ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trixis pai/ida. 

D. Caule não alado. Folhas lanceoladas. Pá pus avermelhado ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trixis thyrsoidea. 

C. Capítulos com 10-30 flores. 

E. Capítulos com 10-1 5 flores. Folhas oblongas ou oblongo-
lanceoladas, sésseis. Caule alado ou não ...................... Trixis verbasciformis (fig. 14c). 

E. Capítulos com 20-30 flores. Folhas elípticas ou evadas, 
pecioladas. Caule não alado . ... .. ... .... .. ... .. ...................... .. ... Trixis praestans (fig. 14a). 

Comentários: 
CRISCI (1974), em estudo de taxonomia numérica da subtribo Nassauviinae, trata 

Trixis stricta como pertencente ao gênero Onoseris, da subtribo Gochnatiinae. Seus 
resultados numéricos apontam esse táxon como muito distante filogeneticamente de 
qualquer outro dentro da subtribo Nassauviinae, sendo que sua posição sistemática 
ainda deveria aguardar estudos posteriores de outras subtribos. 

Ficou claro que CRISCI optou por Onoseris stricta por ser este o smonrmo mais 
antigo e pertencer a outra subtribo. Assim, pôde o autor compará-lo com os gêneros da 
subtribo Nassauviinae, inclusive Trixis, e verificar a afinidade existente. Contudo, a 
opção por Onoseris também não é satisfatória pois este gênero apresenta flores 
violáceas ou róseas e nitidamente dimorfas, enquanto Trixis stricta apresenta flores 
alaranjadas e apenas ligeiramente dimorfas. 

Como essa questão encontra-se ainda indefinida, optou-se aqui por Trixis stricta, 
pelo fato desse binômio estar amplamente em uso, até que um estudo futuro possa, 
então, esclarecer esse problema. É possível que T. stricta ainda venha a constituir um 
gênero monotípico dentro de alguma outra subtribo da tribo Mutisieae. 



Figura 14. Aspectos ecológicos, vegetativos e reproduti vos de espécies do gênero Tríxis 
P. Br. no Rio Grande do Sul. 

Tríx is praestans (Vell.) Cabr. 
a - Indivíduo com capítulos em fase de dispersão dos aquênios, crescendo em área 
antrópica, Porto Alegre. 

Tríxis strícta Less. 
b - Indivíduo evidenciando a haste floral quase áfila, crescendo em área de savana, 
Porto Alegre. 
d - Detalhe de um capítulo. 

Trix is verbasciformis Less. 
c - Indiv íduo c rescendo junto ao afloramento granítico em área de savana, Porto Alegre . 

Trixis lessingii DC. 
e - População c rescendo em banhado, junto à Eryngium, área de savana, Planalto 
Médio. 
f - Detalhe da inflo rescênc ia, evidenciando os capítulos com flores radiais liguliformes. 
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5.1. 7.3. HOLOCHEILUS CASSINI, Buli. Seíen. Soe. Phílom. 1818 :73 . 1818. 

Platyeheílus Cassini, Díet. Seíen. Nat. 34 :212. 1825. 
Castra Vellozo, FI. Flumínensís :242. 1825 (pro parte) . 
Cleanthes D. Don, Trans. Línn. Soe. Lond. 16:1 94. 1 830. 
Perezía Sect. Platyeheílus Lessing, Línnaea 5 :22. 1830. 
Perezía Subgen. Platyeheílus Lessing, Syn. Gen. Compos.:413. 1832. 
Tríxís Subgen. Cleanthes Lessing, Syn . Gen. Campos. :413 . 1832. 
Tríxís Sect. C/eanthes De Candolle, Prodromus 7 (1 ) :71 . 1838. 
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Ervas perenes. Folhas basais rosuladas, de margem dentada, lobada, sinuada, 
runcinada ou pinatissecta, atenuadas na base em pseudopecíolo ou pecioladas. Hastes 
florais simples ou pouco ramificadas, com folhas escassas e menores que as basais. 
Capítulos geralmente dispostos em carimbos (solitários em H. monoeephalus). Invólucro 
hemisférico formado geralmente por uma ou duas séries de brácteas involucrais. 
Receptáculo glabro. Flores isomorfas, monoclinas, bilabiadas, brancas. Anteras com 
apêndice conetival lanceolado e base caudada. Estilete bífido, com ramos truncados e 
com uma coroa de pêlos no ápice . Aquênios fusiformes, pubescentes . Pápus formado 
por numerosas cerdas escabrosas. 

Espécie tipo : Perdíeium brasíliense Linnaeus ( = Holochei/us brasi/iensis (Linnaeus) 
Cabrera. 

Sete espécies distribuídas no sul do Brasil, norte da Argentina , Uruguai e 
Paraguai. 

5 .1. 7 .3 . 1 . CHAVE PARA DETERMINA ÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO HOLOCHEILUS 
CASS. OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (adaptada de CABRERA & KLEIN, 
1973). 

A. Capítulos solitários na extremidade da haste floral (excepcionalmente até três) . 
Brácteas involucrais 18-30 por capítulo ....... ... . .. Ho/ochei/us monocephalus (fig . 15a,b). 
A. Capítulos em cimas corimbiformes terminais. Brácteas involucrais até 15 por capítulo . 

B. Invólucro de 4 -5 mm de altura . Folhas oblanceoladas, denticuladas, glabras ou 
laxamente pubescentes, de 20-35 em de comprimento po 1,5-4,5 em de largura. Habita 
banhados e campos encharcados ....... ....... .. .. . ...... : ...... Holocheilus íllustris (fig. 15d,e) . 

B. Invólucro de 6-9 mm de altura . Folhas obovadas, dentadas ou sinuadas, 
híspidas, de 6-16 em de comprimento por 2-8 em de largura. Habita campos secos ........ 
.... ..... . ... . .. ... .... . . .. ...... ... ... . .... .... .. ... ..... .... ........ . .. . . Holocheilus brasíliensís (fig. 15c). 



Figura 1 5. Aspectos ecológicos e reprodutivos de espécies do gênero Holocheilus 
no Rio Grande do Sul. 

Ho/ocheilus monocepha/us C. Mondin 
a - Indivíduo evidenciando os capítulos solitários, crescendo sobre solo turfoso en 
de savana, Campos de Cima da Serra. 
b - Detalhe de um capítulo. 

Ho/ochei/us brasiliensis (L.) Cabr. 
c - Indivíduo crescendo em área de savana, Porto Alegre. 

Holocheilus il/ustris (Vell.) Cabr. 
d - Indivíduos crescendo em banhado junto de Eryngium em área de savana, Cam~ 
Cima da Serra. 
e - Detalhe dos capítulos. 





5.1. 7.4. PEREZIA LAGASCA, Amenidades Naturales de las Espanas 1 :31 . 1811 . 

Clarionea Lagasca ex De Candolle, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 19 :65. 1812. 
C!arionea Cassini, Opuse. Phytol. 2:165. 1826. 
Clarionia D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. Ser. I 16:204. 1830. 
Clarionema Philippi, Linnaea 28 :717. 1858. 
Homoianthus De Candolle , Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 19 :65. 181 2 . 
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Homanthis Humboldt, Bonpland et Kunth, No v. Gen. et Spee. Plant. 4 :1 2 . 1820. 
Homoeanthus Sprengel, Syst. Veget. 3 :503 . 1826. 
Heteranthus Cassini, Diet. Seien. Nat. 21 :11 O. 1821. 
lsanthus De Candolle, Prodromus 7 :63 . 1838. 
Dumerilia Lessing, Linnaea 5 :13 . 1830. 
Seolymanthus De Candolle, Prodromus 7 :63. 1838. 
Stenophyllum Lessing , Syn. Gen. Comp.: 412. 1832. 
Drozia Cassini, Opuse. Phytol. 2 :170. 1826. 
Aeourtia D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. Ser. I 16:203 . 1830. 
Pogonura De Candolle ex Lindley, lntrod. Nat. Syst. ed. 2 :263. 1836. 
Proustia Sect. Theleearpaea De Candolle, Prodromus 7:27. 1838. 

Ervas perenes de 2 em a 1 m de altura, rosuladas. Folhas basais geralmente 
atenuadas ou amplexicaules, raramente pecioladas, de margem inteira, dentada, partida 
ou ciliado-espinhosa. Capítulos solitários ou reunidos em panículas ou corimbos. 
Invólucro turbinado, campanulado ou hemisférico, formado por duas a várias séries de 
brácteas involucrais, as exteriores, às v ezes, foliáceas e espinhosas . Receptáculo glabro 
ou piloso . Flores monoclinas, bilabiadas, as marginais freqüentemente com lábio externo 
expandido {liguliforme), azuis, violetas, róseas, vermelhas, marrons, amarelas ou 
brancas. Anteras com apêndice conectiva! lanceolado e de base caudada . Estilete bífido, 
com ramos truncados no ápice onde têm uma coroa de pêlos coletores. Aquênios 
cilíndricos ou turbinados, glabros, glandulares-pubescentes ou com tricomas bifurcados. 
Pápus formado por cerdas escabrosas. 

Espécie tipo: Perdieium magellanieum Linnaeus filius ( = Perezia magellaniea 
Lagasca). 

Cerca de 32 espécies. América do Sul. 
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5 .1 . 7.4.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO PEREZIA LAG. 
OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (adaptada de VUILLEUMIER, 1 969; CABRERA 
& KLEIN, 1973). 

A. Brácteas involucrais mucronadas no ápice. 

B. Ervas anuais de flores brancas. 

C. Capítulos muito numerosos, pequenos, com 5-6 mm de altura. Erva 
robusta com cerca de 1 m de altura. Folhas basais lirado-lobadas, de 10-12 em de 
comprimento. Brácteas involucrais inteiras e mucronadas no ápice . Perezia catharinensis. 

C. Capítulos, ca. de três por panícula, com 1 em de altura . Pequena erva de 
aproximadamente 25 em de altura, folhas basais geralmente ausentes na floração ou, 
quando presentes, menores que 6 em de comprimento . Brácteas involucrais com dentes 
irregulares na margem. Flores brancas com o tubo da corola e pétalas internas amarelas, 
anteras azuis ... ..... ........... ... ......... ..... .. ... ........... . ... Perezia multi flora ssp. sonchifolia. 

B. Erva perene de 20-80 em de altura, flores azuis ou violetas. Folhas inferiores 
profundamente dentadas. Capítulos com 6-1 O em de altura. Pá pus pardacento . ......... . 
............. .. ... . ..... .. . ....... . ............ . ... .. ... . . . Perezia squarrosa ssp . cubataensis (fig. 16e). 

A. Brácteas involucrais espinescentes. Folhas basais dentadas, cada segmento 
terminando num espinho esbranquiçado. Erva perene de 20-80 em de altura . Flores 
azuis ........ .... .... .... . ... ..... . .. ..... .. ... .. ... ... ...... .. .......... Perezia squarrosa ssp. squarrosa. 

5.1. 7.5. PAMPHALEA LAGASCA, Amenidades Naturales de las Espanas, 1:34. 1811 
(como Panphalea) . 

Ervas anuais ou perenes, geralmente pequenas, de 5 em a 1 m de altura. Folhas 
inferiores semi-rosuladas, pecioladas, lâmina de margem inteira, dentada, lobada ou 
pinatissecta. Hastes florais com folhas alternas, inteiras ou divididas, geralmente 
sésseis, por vezes amplexicaules. Capítulos pequenos, dispostos em cimas 
corimbiformes laxas. Invólucro campanulado ou hemisférico, formado por uma ou duas 
séries de brácteas involucrais com margem membranácea, geralmente tridentadas no 
ápice, com dente central submucronado. Receptáculo glabro. Flores monoclinas, 
isomorfas, bilabiadas, brancas. Anteras com apêndice conectiva! lanceolado e base 
caudada. Estilete bífido, com ramos truncados no ápice, onde levam uma coroa de pêlos 
coletores. Aquênios obovóides, geralmente papilosos, desprovidos de pápus. 

Espécie tipo: Pamphalea commersonii Cassini. 

Nove espécies do extremo sul do Brasil , nordeste da Argentina, Uruguai e leste do 
Paraguai. 
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5.1 . 7 .5.1. CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO PAMPHALEA 
LAG. OCORRENTES NO RIO GRANDE DO SUL (adaptada de CABRERA, 1953; 
CABRERA & KLEIN , 1973). 

A . Folhas basais longamente linear-lanceoladas ... ..... ....... . .... .. . Pamphalea bupleurifolia. 
A. Folhas basais orbiculares, evadas, lanceoladas ou pinatissectas. 

B. Folhas das hastes florais lineares ou linear-lanceoladas, inteiras ou somente 
com algum dente na base . 

C . Plantas com x ilopódio esférico ou ovóide. Folhas basais orbicular
cordadas, pecíolos não alados. Aquênios papiloso-pubescentes .Pampha/ea commersonii. 

C. Plantas com rizoma delgado. Aquênios glabros ou pouco papilosos. 

D. Folhas basais com lâmina evada ou lanceolada, cerca de duas 
vezes mais longas que largas ... .......... .... ... . ...... ... .... .. ... ... Pamphalea smithii (fig. 16c) . 

D. Folhas basais com lâmina obovado-espatulada, tão largas quanto 
longas ou quase. Pecíolos freqüentemente alados .... ..... .. .. . .. .......... . Pamphalea ramboi. 

B. Folhas das hastes florais evadas ou oblongas, lobadas ou pinatífidas. 

E. Folhas inferiores pinatissectas, com 5-7 pares de segmentos 
linear-oblongos, inteiros ou com um dente na base, e segmento terminal 3-5 lobado . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamphalea cardaminifolia. 

E. Folhas inferiores lirado-pinatissectas ou orbiculares. 

F. Plantas perenes, rizomatosas. Folhas inferiores 
orbiculares, pecíolo com ou sem um lóbulo de cada lado .. ... .. . ..... . . .. .. .. .. .... .. .. . ... . ... ... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamphalea araucariophila (fig. 1 6d) . 

F. Plantas anuais. Folhas inferiores orbiculares ou I irado-
pinatissectas . 

G. Ervas pequenas, de 5-20 em de altura . Folhas 
inferiores orbiculares, pecíolos às vezes com 1 ou 2 pares de segmentos . ... .. ....... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamphalea heterophylla. 

G. Plantas mais robustas, de 20-1 00 em de 
altura . Folhas lirado-pinatissectas . 

H. Hastes florais ramificadas desde a base, 
de 20-40 em de altura. Capítulos em cimas foliosas laxas. Brácteas involucrais em 
número de 8 .. ....... . . ... . . . . . . .. . . .. . . .. . . .... ..... . ... .. . ... ... .. .... .. .... .... .. Pamphalea missionum. 

H. Hastes florais ramificadas na parte 
superior, de 60-100 em de altura. Capítulos muito numerosos, em cimas laxas não 
foliosas. Invólucro geralmente com 1 0-12 brácteas . ... . .. ....... . . . ....... Pamphalea maxima. 

Comentários: 
O gênero Pamphalea é citado por CRISCI (1974) e BREMER (1994), ao nosso ver 

erroneamente, como Panphalea, concordando com o original criado por LAGASCA em 

-
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1811. Panphalea advém da justaposição de dois nomes gregos: pan (tudo, completo) e 
phalios (branco-luzente). Segundo o 5Q princípio do lnternational Code of Botanical 
Nomenclature (GREUTER, 1 988) nomes científicos de grupos taxonômicos são tratados 
como latinos, independente de sua derivação. STEARN (1973) afirma que os nomes 
gregos devem ser alterados para se adequarem à ortografia latina, e que a consoante 
"n" não pode preceder a letra "p". Logo, a forma correta é Pamphalea, como em 
CABRERA (1953). 

Alguns exemplares de Pamphalea examinados ficaram sem determinação por 
apresentarem características intermediárias entre espécies. A revisão do gênero feita por 
CABRERA (1953) envolveu um número muito limitado de material coletado e, 
conseqüentemente, a distinção entre algumas espécies é questionável. Uma nova 
revisão do gênero torna-se necessária para verificar os limites taxonômicos de cada 
espécie, e, possivelmente, poderão acontecer sinonimizações. 
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5.2. CONSTITUIÇÃO FLORÍSTICA 

As atividades de revisão de herbários, coletas a campo e rev1sao bibliográfica 
sugerem a ocorrência de 54 espécies (considerando as subespécies e variedades) da 
tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul, distribuídos em 12 gêneros. 

A participação genérica apresenta-se de maneira heterogênea . Os gêneros 
Pamphalea (com 9 espécies), Chaptalia (9) e Gochnatia (7) revelam-se os mais 
numerosos na região estudada, sendo responsáveis por quase a metade (46%) do 
número total de espécies. Os gêneros numericamente intermediários são Trixis (6), 
Trichocline (5), Dasyphyllum (4) e Perezia (4) que, juntos, somam 35% do total. 
Ho/ochei/us (3), Mutisia (3), Jungia (2), Actinoseris (1) e Schlechtendalia (1) são os 
gêneros menos expressivos numericamente, responsáveis por 19% das espécies da tribo 
registrados para o Rio Grande do Sul no presente estudo (fig. 17). 

Cita-se pela primeira vez para o Brasil Chaptalia arechavaletae, Pamphalea 
missionum, Perezia squarrosa ssp . squarrosa, e, para o Rio Grande do Sul, Pamphalea 
smithii, Perezia catharinensis e Trixis thyrsoidea. Os resultados indicam que essas 
espécies são de ocorrência rara, ocupando áreas um tanto quanto restritas no Estado, 
sendo que Chaptalia arechavaletae, Pamphalea missionum, Perezia squarrosa ssp. 
squarrosa e Trixis thyrsoidea foram constatadas em apenas uma quadrícula (apênd. 02). 
Para a maioria dessas espécies a área ocupada no Rio Grande do Sul evidencia uma 
continuidade na sua distribuição global, exceto Trixis thyrsoidea e Perezia squarrosa ssp. 
squarrosa, que apresentam uma certa disjunção com relação à ocorrência em regiões 
vizinhas . 

O levantamento da tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul levou à descrição de uma 
nova espécie para a ciência, Ho/ochei/us monocephalus, que ocorre na região dos 
Aparados da Serra, na divisa com o Estado de Santa Catarina (MONDIN, 1995). 

A atividade de revisão bibliográfica realizada no presente estudo revela a citação 
de algumas espécies para o Rio Grande do Sul que não encontram confirmação nos 
resultados obtidos neste trabalho (tab. 02) . 

Tabela 02. Espécies citadas para o Rio Grande do Sul e não confirmadas com o 
levantamento realizado no presente trabalho. 
Espécie Fonte da Citação 

Dasyphyllum vagans (como Chuquiragua vagans) MALME, 1931;AUGUSTO, 1946 
Holocheilus hieracioides CABRERA, 1 968 
Holocheilus pinnatifidus (como Trixis pinnatifida) AUGUSTO, 1946 
Perezia kingii BELTRÃO, 1962 
Trichocline linearifolia RAMBO, 1951, 1956b 
Trichocline speciosa RAMBO, 1951, 1956b 
Trixis antimenorrhoea (como Trixis divaricata) AUGUSTO I 1 946 
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Figura 1 7. Número de espécies constatadas em cada gênero da t ribo 
Mutisieae no Rio Grande do Sul. 
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As modernas monografias t ratando da taxonomia de grande parte dos gêneros da 
tribo Mutisieae com representantes no Rio Gran.de do Sul (CABRERA, 1 936, 1 953, 
1959a, 1965, 1968, 1970, 1971; BURKART, 1944; VUILLEUMIER, 1969; ZARDINI, 
1975) colocam em sinonímia um elevado número de espécies. O apêndice 01 apresenta 
uma listagem na forma de índex , onde os táxons e os sinônimos são ordenados 
alfabeticamente, acompanhados da fonte bibliográfica da citação. 

5 .3 . CONSIDERAÇÕES ECOLÓGICAS 

5.3 .1. FORMAS DE VIDA E HABITAT 

A tribo Mutisieae apresenta, no Rio Grande do Sul, uma grande diversificação de 
tipos de hábitos, variando desde espécies lenhosas arbóreas até herbáceas anuais, 
passando por um grande número de formas de v ida intermediárias, todas terrícolas. A 
predominância de tipos de hábitos apresentados pela tribo Mutisieae no Rio Grande do 
Sul obedece àquela encontrada na família Asteraceae como um todo, em que ervas 
perenes, subarbustos e arbustos predominam em relação às ervas anuais, lianas e 
árvores (BREMER, 1994). Do total de espécies ocorrentes no Estado, 39 (72 % ) 
enquadram-se no primeiro grupo (ervas perenes, subarbustos e arbustos), enquanto 
apenas 15 (28% ) pertencem ao segundo (ervas anuais, lianas e árvores). 

Segundo a classificação de Raunkiaer adaptada às condições brasileiras (VELOSO 
et ai., 1991 ), mais da metade (32) das espécies da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio 
Grande do Sul tem a forma de vida do tipo hemicriptófito ou geófito, sete são caméfitos, 
sete são fanerófitos, cinco são terófitos e três são lianas (tab . 03). A grande 
variabilidade de formas de vida permite que a tribo Mutisieae ocupe uma grande 
diversidade de habitats . 

O maior número de espéc ies com formas de vida relacionadas predominantemente 
a ambientes campestres (hemicriptófitos, geófitos, caméfitos e terófitos) em relação 
àquelas vinculadas a ambientes florestais (fanerófitos e lianas) retrata o tipo de habitat 
preferencial da tribo Mutisieae. Assim, 83% das espécies da tribo Mutisieae ocorrentes 
no Rio Grande do Sul crescem em formações vegetais abertas, e apenas 28% estão 
adaptadas às condições mesófilas das margens e/ou interior das florestas pouco densas. 
Cerca de 22 % das espécies são citadas na bibliografia ou foram observadas em áreas 
antrópicas, como beira de estradas , plantações ou loca is próximos a edificações (tabela 
04) . 



Tabela 03. Espécies da tribo Mutisieae ocorrentes no RS, agrupadas 
segundo as formas de vida de Raunkiaer adaptadas às condições 
brasileiras (VELLOSO et ai., 1991 ): Hemi = hemicriptófito; Geo = geófito; 
Fane = fanerófito; Camé = caméfito; Terá= terófito; Lia na= lia na. 

Espécies Hemi/Geo* Fane Camé Teró Lia na 
Chaptalia arechavaletae X 

Chaptalia cordifolia X 

Chaptalia exscapa X 

Chaptalia integerrima X 

Chaptalia mandonii X 

Chapta lia nutans X 

Chaptalia piloselloides X 

Chapta lia runcinata X 

Chaptalia sinuata X 

Holocheilus brasiliensis X 

Holocheilus illustris X 

Holocheilus monocephalus X 

Jungia floribunda X 

Jungia sellowii X 

Pamphalea araucariophila X 

Pamphalea bupleurifolia X 

Pamphalea cardaminifolia X 

Pamphalea commersonii X 

Pamphalea ramboi X 

Pamphalea smithii X 

Perezia squarrosa ssp. cubataensis X 

Perezia squarrosa ssp. squarrosa X 

Schlechtendalia luzulifolia X 

Tri chocline catharinensis var. catharinensis X 

Trichocline catharinensis var. discolor X 

Trichocfine incana X 

Trichocfine macrocephafa X 

Trichocfine maxima X 

Trixis fessingii X 

Trixis pallida X 

T ri x is stricta X 

Trix is verbasciformis X 

Dasyphyllum brasiliense X 

Dasyphyllum spinescens X 

Dasyphyllum synacanthum X 

Dasyphyllum tomentosum X 

Gochnatia polymorpha ssp. ceanot hifolia X 

Gochnatia pofimorpha ssp. floccosa X 

Gochnatia sordida X 

Actinoseris corymbosa X 

Gochnatia cordata X 
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Tab . 03 (cont.) 
Espécies Hemi/Geo Fane Camé Teró Lia na 

Gochnatia moll issima X 

Gochnatia orbiculata X 

Gochnatia ramboi X 

Tri xis praestans X 

Trix is thyrsoidea X 

Pamphalea heterophylla X 

Pamphalea maxima X 

Pamphalea missionum X 

Perezia catha rinensis X 

Perezia multiflora ssp. sonchifolia X 

Mutisia campanulata X 

Mutisia coccinea var. dealbata X 

Mutisia speciosa X 

*Os t ipos hemicriptófito e geófito aparecem agrupados por não ter sido 
possível uma separação precisa das espécies em relação a essas duas 
formas de vida. 

Tabela 04. Espécies da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do 
Sul, agrupadas segundo o tipo de habitat: FA = formações abertas; 
MIM = margem e interior de mata; AT = áreas antrópicas. 

Espécies Habitat 
FA MIM AT 

Chaptalia nutans X X X 

Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifo lia X X X 

Jungia sellowii X X X 

Perezia catharinesis X X X 

Chapta lia integerrima X X 

Chaptalia runcinata X X 

Chaptalia sinuata X X 

Holocheilus brasiliensis X X 

Jungia floribunda X X 

Perez ia multiflora ssp. sonchifo lia X X 

Trixis verbasciformis X X 

Trixis praest ans X X 

Gochnatia polymorpha ssp. f loccosa X X 

Mutisia coccinea var . dealbata X X 

Dasyphyllum brasi liense X 

Dasyphyllum spinescens X 

Dasyphyllum synacanthum X 

Dasyphyllum t omentosum X 

Mut isia campanulata X 

Mutisia speciosa X 

Pamphalea araucariophi la X 

Trixis thyrsoidea X 

Actinoseris corymbosa X 
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Tab. 0 4 (cont.) 
Espécies Habitat 

FA MIM AT 
Chaptalia arechavaletae X 

Chaptalia cordifolia X 

Chaptalia exscapa X 

Chaptalia mandonii X 

Chapta lia piloselloides X 

Gochnatia cordata X 

Gochnatia mollissima X 

Gochnat ia o rbicu lata X 

Gochnatia ramboi X 

Gochna tia sordida X 

Holocheilus illustris X 

Holocheilus monocephalus X 

Pamphalea bupleurifolia X 

Pamphalea cardamini folia X 

Pamphalea commersonii X 

Pamphalea heterophylla X 

Pamphalea maxima X 

Pamphalea missionum X 

Pamphalea ra mboi X 

Pamphalea smithii X 

Perezia squarrosa ssp. cubataensis X 

Perezia squarrosa ssp. squarrosa X 

Schlechtendalia luzuli folia X 

Trichocline catharinensis var. catharinensis X 

Trichocline catha rinensis var. discolor X 

Trichocline incana X 

Trichoc line macrocephala X 

Trichocline maxima X 

Trixis lessingii X 

Trixis pallida X 

Trixis stricta X 
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5.3.2. DISPERSÃO 

O agente de dispersão dos aquênios da maioria das espécies de Mutisieae do Rio 
Grande do Sul é o vento (anemocoria). A presença de pápus formado por cerdas simples 
ou plumosas possibilita o transporte dos diásporas a longas distâncias: as exceções são 
os gêneros Pamphalea e Schlechtendalia. 

O único gênero ocorrente no Rio Grande do Sul cujas espécies são desprovidas de 
pápus é Pamphalea, que aparentemente não apresenta qualquer estrutura dispersiva. A 
ausência de estrutura que favoreça a dispersão explica a pouca amplitude geográfica do 
gênero e a restrita distribuição da maioria das espécies. CRISCI ( 1 974) acredita que a 
dispersão se dê através de via hídrica (hidrocoria), uma vez que as espécies desse 
gênero habitam locais úmidos próximos a cursos da água. 

A ausência de estrutura dispersiva em Pamphalea, entretanto, deve estar 
relacionada ao tipo de forma de vida apresentado por algumas de suas espécies. Nota-se 
pela análise da tabela 03 que o gênero Pamphalea engloba três das cinco espécies de 
ervas anuais (terófitos) da tribo Mutisieae encontradas no Rio Grande do Sul. Esse dado 
concorda com os resultados de VENABLE & LEVIN (1983), segundo os quais, espécies 
anuais de Asteraceae apresentam maior proporção de tipos de aquênios sem estrutura 
de dispersão do que espécies de maior longevidade. A fraca dispersibilidade constatada 
nas espécies anuais pode ser fundamental à sua sobrevivência, na qual os diásporas 
caem próximos à planta mãe onde existem condições ecológicas favoráveis para 
completar seu ciclo de vida. Dispersão à distância oferece o risco de que os aquênios 
não alcancem qualquer sítio adequado ao desenvolvimento da futura planta. 

A perda ou alteração do mecanismo de dispersão em Asteraceae também se 
verifica em ilhas oceânicas, topos de montanhas ou outras áreas que ofereçam 
condições ecologicamente especializadas. Um mecanismo de dispersão, nesses casos, 
pode reduzir o nível de eficiência necessário para manter uma espécie dentro de regiões 
apropriadas a ela ecologicamente (CARLQUIST, 1966b, 1974). 

Schlechtendalia luzulifolia é uma espécie que habita as áreas montanhosas dos 
escudos sul-rio-grandense e uruguaio e adjacências, apresentando pápus formado por 
páleas, sem uma estrutura evidente que favoreça sua dispersão por qualquer agente. 

Segundo RAMBO (1954a) Schlechtendalia luzulifolia pertence a um contingente 
florístico que ele denomina de "flora insular" , um conjunto de espécies que teria 
evoluído sob condições insulares determinadas por trangressões marinhas durante um 
longo período que teria se estendido até próximo ao final do período terciário. A falta de 
depósitos marinhos terciários na área referida por RAMBO não corroboram sua teoria. O 
único registro de episódio trangressivo marinho no terciário nas latitudes sul-rio
grandenses referem-se ao mioceno superior, correspondente ao mar entrerriense 
(CAMACHO, 1967), quando o mar ocupou a parte leste da Argentina, avançando até a 
Província de Corrientes e o sul do Paraguai. É bem possível que tal transgressão marinha 
também tenha atingido as terras baixas sul-rio-grandenses, se bem que por um período 
bem inferior àquele sugerido por RAMBO (1954a) . 
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Independentemente da presença ou ausência de mar circundante, as montanhas 
graníticas dos escudos sul -rio -grandense e uruguaio oferecem condições insulares à 
evolução vegetal. A falta de dispersibilidade notada em Schlechtendalia pode encontrar, 
assim, explicações em CARLOUIST (1966b) , uma vez que esses morros graníticos 
oferecem condições ecologicamente especializadas, onde as características ambientais 
são diferentes daquelas apresentadas pelos terrenos sedimentares situados nas áreas 
baixas adjacentes. 

5.4. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 

5.4.1 . PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO 

5 .4 .1 .1 . NÍVEL GENÉRICO 

Os gêneros da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do Sul podem ser 
separados em dois grupos: um, andino, constituído pelos gêneros cuja distribuição inclui 
a cordilheira dos Andes, representado pelos gêneros Jungia, Trixis, Chaptalia, 
Gochnatia, Oasyphyllum, Perezia, Trichocline e Mutisia; outro, extra-andino, constituído 
pelos gêneros Schlechtendalia, Pamphalea, Actinoseris e Holocheilus, cuja distribuição 
se restringe ao sul do Brasil e áreas adjacentes. 

No grupo andino, reconhece-se o elemento andino-brasileiro, cujos centros de 
diversidade encontram-se nos Andes e no Brasil extra-amazônico. Enquadram-se nesse 
elemento os gêneros Oasyphyllum, Perezia, Trichocline e Mutisia. 

A designação "grupo andino", aqui utilizada, não deve sugerir que a origem dos 
referidos táxons esteja necessariamente vinculada aos Andes. A cordilheira marítima 
brasileira é inegavelmente mais antiga que a cordilheira andina. A grande diversidade 
específica andina observada para alguns táxons, em oposição ao pequeno número de 
espécies brasileiras, pode significar, em muitos casos (segundo RIZZINI, 1963), 
ocupação recente dos Andes, com vigorosa especiação. 

Quanto à tropicalidade, os gêneros da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio Grande 
do Sul podem ser agrupados em dois contingentes: um, predominantemente tropical, 
representado pelos gêneros Jungia, Trixis, Chapta/ia, Gochnatia e Oasyphyllum; o outro, 
de predominância austral (extra-tropical), constituído pelos gêneros Schlechtendalia, 
Perezia, Trichocline, Pampha/ea, Actinoseris, Holocheilus e Mutisia. 

O contingente tropical está representado por dois elementos, o neotropical e o 
anfipacífico . O elemento neotropical engloba os gêneros Chaptalia, Jungia, Trixis e 
Oasyphy//um. Chaptalia, com cerca de 60 espécies, Trixis, 50 e Jungia com 30 espécies 
são os mais predominantemente neotropicais, com distribuição desde o México até a 
Argentina e principais centros de diversidade nos Andes tropicais, região do Caribe e sul 
do Brasil e países vizinhos. O gênero Jungia é citado para as ihas Galápagos por 
WIGGINS & PORTER (1971 ), segundo os quais teria sido introduzido recentemente, uma 
vez que lá está representado por uma espécie do Equador continental. 
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Dasyphyllum ocupa área descontínua na América . Das 37 espec1es do gênero, 
duas são endêmicas do centro-sul do Chile e áreas limítrofes da Argentina e uma, D. 
vepreculatum, é disjunta entre o Estado da Bahia, no Brasil, e a Venezuela. As restantes 
encontram-se amplamente distribuídas pelas regiões montanhosas do leste e sul do 
Brasil, Paraguai, nordeste e noroeste da Argentina e pelas vertentes ocidentais dos 
Andes tropicais, desde a Colômbia até Salta e Jujuy, na Argentina . No Brasil, ocorre a 
maior concentração de espécies, 23, e Minas Gerais é o Estado melhor representado, 
com 18 espécies (CABRERA, 1959a; ZARDINI & SORIA, 1994). 

A disjunção verificada em Dasyphyllum vepreculatum pode encontrar explicações 
em BIGARELLA et ai. ( 1975), segundo os quais, em fases pretéritas mais secas, 
formações vegetais abertas penetraram na região amazônica formando corredores que 
ligaram o Brasil central às Guianas e Venezuela. 

O elemento anfipacífico está representado apenas por Gochnatía. No total, o 
gênero é composto por 66 espécies, das quais 64 são americanas e duas são 
paleotropicais das montanhas do sudeste da Ásia, desde o norte da Índia até Laos e 
Vietnam. O gênero apresenta importantes centros de div ersidade nas Antilhas e no 
sudeste do Brasil, e centros menores no Méx ico e Andes tropicais . Na América, o 
gênero Gochnatía ocorre desde os Andes meridionais, no Chile central e oeste da 
Argentina , até o sul dos EUA (CABRERA, 1971 ). 

Para RADFORD et ai. (1974) o padrão de distribuição apresentado por Gochnatía, 
que esses autores incluem no elemento sul-americano-asiático-temperado, é dos mais 
difíceis de serem explicados e parece tratar-se de um padrão relitual. 

SOLBRIG (1972) chama a atenção para a disjunção florística verificada entre os 
desertos de Sonora, ao sul da América do Norte, e Monte, na Argentina, onde ocorrem 
espécies estreitamente relacionadas do gênero Gochnatía, separadas por uma grande 
extensão territorial. Segundo o referido autor, três hipóteses têm sido levantadas para 
explicar esse padrão de distribuição anfitropical: dispersão à longa distância; os 
estoques atuais são remanescentes de uma distribuição outrora contínua; a disjunção é 
o resultado de evolução paralela a partir de ancestrais comuns. 

As mesmas hipóteses acima citadas podem explicar a distribuicão da secção 
Hedraíophyllum que, segundo CABRERA (1971 ), apresenta sete espécies, uma das 
quais, Gochnatía cordata, ocorre no Rio Grande do Sul, Uruguai e nordeste da 
Argentina, outra no noroeste da Argentina e sul da Bolívia e as demais no sul dos 
Estados Unidos e México . 

Do contingente austral, um elemento diferencia-se dos demais por representar 
uma disjunção transoceânica. É o elemento sul-americano-australasiático (RADFORD et 
ai, 1974), representado por Tríchoclíne, um gênero constituído de 20 espécies 
americanas e uma australiana (ZARDINI, 1975, 1980). Na América, o gênero ocupa 
duas áreas bem definidas: uma delas estende-se ao longo dos Andes pelo oeste da 
Bolívia, Chile e oeste da Argentina; a outra área abrange o sul do Brasil e regiões 
vizinhas do Paraguai, Argentina e Uruguai (ZARDINI , 1975). 
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Se e como plantas e animais terrestres atravessam barreiras oceânicas, tem sido 
debatido, pelo menos, desde os tempos de Hooker e Darwin (DARLINGTON JR. , 1968). 
A disjunção transoceânica do gênero Trichocline só pode ser explicada, segundo JÃGER 
(1987) por dispersão à longa distância. Entretanto, recentes descobertas no campo da 
palinologia revelam a presença do tipo polínico Mutisia (o mesmo de Trichocline) no 
oligoceno inferior da Tasmânia (MACPHAIL & HILL, 1994), onde, atualmente, não se 
têm registros de nenhum sobrevivente da tribo Mutisieae. A presença desse tipo polínico 
no terciário médio ao sul da Austrália abre a possibilidade de a única espécie da tribo 
Mutisieae atualmente encontrada nesse continente ter se originado a partir de estoques 
ancestrais migrados via Antártica. Essa hipótese se reforça com DARLINGTON (1968), 
segundo o qual as relações florísticas entre o sul da América do Sul e o sul da Austrália
Tasmânia são devidas, parcialmente, a invasões paralelas através de estoques 
aparentados. 

Os demais gêneros de caráter predominantemente austral podem ser divididos em 
2 grupos: o sul-brasileiro (extra-andino) e o andino-brasileiro. O grupo sul-brasileiro está 
constituído pelos gêneros Schlechtendalia, Pampha/ea, Actinoseris e Holocheilus. 

Schlechtendalia é um gênero monotípico e endêmico da metade sul do Rio Grande 
do Sul, Uruguai e nordeste da Argentina . 

Actinoseris e Pampha/ea têm máxima concentração de espécies no sul do Brasil, 
com algumas delas ocorrendo, também, em países vizinhos. Actinoseris apresenta nove • 
espécies : Minas Gerais é o principal centro de diversidade do gênero, com oito espécies 
(ROQUE, 1995a, b) ; no Rio Grande do Sul, apenas uma espécie, Actinoseris corymbosa, 
que ocorre no extremo oeste do Estado, alcançando também o noroeste do Uruguai e 
área limítrofe com a Província de Corrientes, na Argentina (CABRERA, 1970), não 
ocorrendo em Brasília, como afirma ROQUE (1995b). 

Pamphalea é um gênero constituído de nove espécies, sendo endêmico do 
extremo sul do Brasil, Uruguai, nordeste da Argentina e leste do Paraguai (CABRERA, 
1953, 1959b). O Rio Grande do Sul é o principal centro de diversidade, onde todas as 
espécies foram registradas, três ocorrem na Argentina, cinco no Uruguai e apenas uma 
alcança o leste do Paraguai . 

Holocheilus é constitu ído de sete espécies, c inco das quais ocorrem no norte da 
Argentina, quatro no sul do Brasil, três no Uruguai e uma no Paraguai (CABRERA, 1968; 
MONDIN, 1995). 

O grupo andino-brasileiro, relacionado ao contingente austral, está representado 
por Perezia e Mutisia. O gênero Perezia possui 32 espécies, 27 das quais ocorrem na 
região andina e na Patagônia , e cinco na área representada pelo sul do Brasil, Uruguai, 
Paraguai e nordeste da Argentina (VUILLEUMIER, 1 969; CRISCI & MARTICORENA, 
1978). 

Mutisia é composto de cerca de 60 espécies, das quais apenas quatro ocorrem no 
sul do Brasil e regiões vizinhas do Paraguai, Uruguai e Argentina. As demais estendem-
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se ao longo dos Andes, desde o norte da Colômbia até o sul do Chile e Patagônia. A 
área andina de maior concentração de espécies é o Chile, com 22 (CABRERA, 1965). 

5.4.1.2. NÍVEL ESPECÍFICO 

Os 54 elementos pertencentes a táxons específicos e infra-específicos da tribo 
Mutisieae no Rio Grande do Sul podem ser separados em três grupos principais, 
segundo o padrão de distribuição geográfica apresentado: o planáltico, o pampeano e o 
planáltico-pampeano (tab. 05). 

O grupo planáltico é constituído por aquelas especres cuja distribuição coincide 
com a província biogeográfica paranaense de CABRERA & WILLINK (1980), a qual 
abrange parcialmente as regiões Sudeste e Sul do Brasil a oeste da serra do Mar, 
extremo nordeste da Argentina e leste do Paraguai, aproximadamente entre os paralelos 
20° e 30°S. Vinte e sete espécies pertencem a este grupo, o que corresponde à metade 
exata de todos os táxons registrados no Rio Grande do Sul. Esse grupo pode ainda ser 
subdividido em três subgrupos: o primeiro, constituído por 13 espécies, cuja distribuição 
alcança o sudeste brasileiro, sendo que uma, Chaptalia mandonii, ocorre também nos 
Andes; o segundo, também com 13 espécies, cuja distribuição limita-se ao sul do Brasil 
e países vizinhos; o terceiro, representado apenas por Pampha/ea ramboi, com 
ocorrência exclusiva no Rio Grande do Sul. Holocheilus monocephalus, Gochnatia 
ramboi, Perezia catharinensis apresentam distribuição bastante limitada no Rio Grande • 
do Sul e Santa Catarina. 

O acentuado número de especres planálticas que se distribuem desde o Rio 
Grande do Sul até a região Sudeste do Brasil evidenciam o corredor de dispersão que 
representa o planalto sul-brasileiro, favorecido pela inexistência de barreiras ecológicas 
acentuadas e pela compensação climática proporcionada pelas maiores altitudes na 
medida que diminuem as latitudes. 

O grupo pampeano está representado por aquelas espécies que ocupam a 
província biogeográfica pampeana de CABRERA & WILLINK (1980), que corresponde à 
metade austral do Rio Grande do Sul, Uruguai e leste da Argentina, aproximadamente 
entre 30° e 39° de latitude sul. Está representado por 16 espécies, o que significa 30% 
do total das espécies da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do Sul. Destas, uma, 
Gochnatia mollissima, é endêmica do Rio Grande do Sul. Actinoseris corymbosa, 
Trichocline incana e Pamphalea missionum apresentam destribuição muito restrita , 
apesar de não serem exclusivas deste Estado. 

O grupo planáltico-pampeano está constituído por aquelas espécies cuja 
distribuição inclui tanto a província paranaense quanto a pampeana. Está representado 
por 11 espécies (20% do total), sendo que quatro delas não alcançam a região Sudeste 
do Brasil , e três, Chaptalia nutans, C. integerrima e C. runcinata apresentam distribuição 
mais ampla, ocorrendo em praticamente toda a América tropical. 



Tabela 05 . Padrões fitogeográficos das espec1es da tribo Mutisieae ocorrentes 
no Rio Grande do Sul ; PL = Grupo Planáltico; SB ~ Sul do Brasil ; SEB = Sudeste 
do Brasil; PA = Grupo Pampeano; PP = Grupo planáltico-pampeano. 

Espécies PL PA pp 

SB SEB 
Chaptalia cordifolia X X 
Chaptalia mandonii X X 
Dasyphyllum brasiliense X X 
Dasyphyllum spinescens X X 
Dasyphyllum synacanthum X X 
Dasyphyllum tomentosum X X 
Gochnat ia orbiculata X X 
Gochnatia polymorpha ssp. f loccosa X X 
Gochnatia sordida X X 
Mutisia campanulata X X 
Mutisia speciosa X X 
Perez ia squarrosa ssp. cubataensis X X 
Trixis lessingii X X 
Gochnatia ramboi X 
Holocheilus illustris X 
Holocheilus monocephalus X 
Jungia sellowii X 
Pamphalea araucariophila X 
Pamphalea ca rdaminifolia X 
Pamphalea maxima X 
Pamphalea ramboi X 
Pamphalea smithii X 
Perezia catharinensis X 
Trichocline catharinensis va r. catharinensis X 
Trichocline catharinensis va r. discolor X 
Trichocline macrocephala X 
Trixis t hyrsoidea X X 
Actinoseris corymbosa X 
Chaptalia arechavaletae X 
Chaptalia piloselloides X 
Gochnat ia cordata X 
Gochnatia mollissima X 
Pamphalea bupleurifolia X 
Pamphalea commersonii X 
Pamphalea het erophylla X 
Pamphalea missionum X 
Perezia mult if lora ssp. sonch ifolia X 
Perezia squarrosa X 
Schlechtendalia luzulaefolia X 
Trichocline incana X 
Trichocline maxima X 
Trixis pallida X 
Trixis stric ta X 
Chaptalia integerrima X X X X 
Chaptalia nutans X X X X 
Chaptalia runcinata X X X X 
Holocheilus brasiliensis X X X X 
Jungia floribunda X X X X 
Tri xis praest ans X X X X 
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Tab. 05 (cont.) 
Espécies PL PA pp 

SB SEB 
Trixis verbasciform is X X X X 
Chaptalia exscapa X X X 
Chaptalia sinuata X X X 
Gochnati a polymorpha ssp. ceanothifolia X X X 
Mutisia coccinea var. dealbata X X X 

5 .4.2. A TRIBO MUTISIEAE NO RIO GRANDE DO SUL 

5 .4 .2 .1. ABORDAGEM FISIOGRÁFICA 

5.4.2.1 .1. DIVERSIDADE 

A distribuição dos elementos referentes a táxons específicos e infra-específicos da 
tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul dá-se de forma heterogênea, onde a região de 
maior diversidade soma mais que o dobro do número de espécies em relação àquela de 
menor incidência. A média é de 23 espécies para cada região fisiográfica considerada no 
presente estudo. 

A região onde foi constatado o maior número de espécies é Campos de Cima da 
Serra, com 34 (63 % do total) , enquanto o menor número foi registrado no Alto Uruguai, 
com 16 (29% ). Depressão Central , Serra do Sudeste, Planalto Médio e Porto Alegre 
apresentam grande semelhança em número de espécies, com 28, 26, 26 e 25, 
respectivamente, seguido das regiões da Campanha, com 21, Missões, com 20, Litoral, 
com 19 e Encosta do Nordeste, com 18 (tab . 06; fig . 18). 

Na região fisiográfica Campos de Cima da Serra registram-se as maiores altitudes 
do Rio Grande do Sul. A grande disversidade de espécies da tribo Mutisieae observada 
nessa região vem a confirmar sua preferência pelos fatores ambientais proporcionados 
pelas maiores altitudes, a exemplo da grande concentração da tribo na cordilheira dos 
Andes em relação à América, e no Himalaia em relação à Ásia (JÃGER, 1987). O caráter 
planáltico, não só da tribo Mutisieae, mas da família Asteraceae como um todo, é 
salientado por RAMBO (1956b), segundo o qual, o percentual desta família em relação à 
flora fanerogâmica sobe de 1 0 % , quando se considera todo o território do Rio Grande 
do Sul, para 21 % se considerados apenas os Aparados rio-grandenses. 

O Alto Uruguai é a região fisiográfica onde as temperaturas amenas, aliadas à alta 
pluviosidade e boas condições edáficas, proporcionaram a formação de florestas densas. 
A fraca representatividade da tribo Mutisieae nessa região está vinculada à sua fraca 
aptidão florestal , o que se observa na família Asteraceae em geral (RAMBO, 1952; 
CRONOUIST, 1981 ). 



Tabela 06. Ocorrência das espec1es nas regiões fisiográficas do Rio 
Grande do Su l: L = Litoral; DC = Depressão Central; M = Missões; 
C = Campanha; SS = Serra do Sudeste; AU = Alto Uruguai; 
CS = Campos de Cima da Serra; PM = Planalto M édio; EN = Encosta do 
Nordeste; PA = Porto Alegre. 

L DC M c ss AU cs PM EN PA 
Actinoseris corymbosa X 
Chaptalia arechavaletae X 
Chaptalia cordifolia X 
Chaptalia exscapa X X X X X X X X 
Chaptalia integerrima X X X X X X X X x 
Chaptalia mandonii X X X X 
Chaptalia nutans X X X X X X X X X X 
Chaptalia piloselloides X X X X X 
Chaptalia runcinata X X X X X X X X 
Chaptalia sinuata X X X X X X X X X X 
Dasyphyllum brasi liense X X X X 
Dasyphyllum spinescens X X X X X 
Dasyphyllum synacanthum X 
Dasyphyllum tomentosum X X X X X X X 
Gochnat ia co rdata X X X X X 
Gochnatia mollissima X X 
Gochnatia orbiculata X 
Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifo lia X X X X X X X X X X 
Gochnatia polymorpha ssp. floccosa X 
Gochnatia ramboi X 
Gochnatia sordida X 
Holocheilus brasiliensis X X X X X X X X X 
Holocheilus illustris X X X X X 
Holocheilus monocephalus X 
Jungia f loribunda X X X X X X X 
Jungia sellowii X X X X 
Jungia aff . sellowii X X X X X 
Mutisia campanulata X X X X X X X 
Mutisia coccinea var. dealbata X X X X X X X X X 
Mutisia speciosa X X X X X X X X X 
Pampha lea araucariophila X X X X 
Pamphalea bupleurifolia X X 
Pamphalea cardaminifolia X 
Pamphalea commersonii X X X X X 
Pamphalea heterophylla X X X X 

Pamphalea maxima X X X X 

Pamphalea missionum X 
Pamphalea ramboi X 
Pamphalea smithii X 

Perezia ca tharinensis X X 
Perezia multiflora ssp. sonchifolia X X X 

Perezia squarrosa ssp. cubataensis X 

Perezia squarrosa ssp. squarrosa X 

Schlechtendalia luzul ifo lia X X X 
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Tab. 06 (cont .) 
L DC M c ss AU cs PM EN PA 

T richocline catharinensis v ar . catharin. X X X X 

Trichocline cat harinensis var. discolo r X 

Trichocline incana X X 

Trichocline macrocephala X X X X X X X X 

Trixis lessingii X X X X X 

Tri xis pallida X X X X 

Tri xis praestans X X X X X X X X 

Trixis stricta X X X X X X X X 

Tri xis thyrsoidea X 

Trixis ve rbasciformis X X X X X X X X 

Total 19 28 20 2 1 26 16 34 26 18 25 
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Figura 18. Número de espec1es constatadas em cada reg ião f isiográfica : 
CS = Campos de Cima da Serra; DC = Depressão Central; SS = Serra do 
Sudeste; PM = Planalto Médio; PA = Porto Alegre; C = Campanha; M = Missões; 
L = Litoral; EN = Encosta do Nordeste; AU = A lto Uruguai. 
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Encosta do Nordeste apresenta índ ices pouco expressivos de ocorrência da tribo 
Mutisieae devido ao forte predomínio florestal observado nessa área, a exemplo do Alto 
Uruguai. 

O baixo índice de presença da tribo Mutisieae observado no Litoral deve-se, 
sobretudo, à juventude geológica dessa região fisiográfica, em decorrência das 
transgressões marinhas pleistocênicas, estando apenas mais recentemente disponível à 
ocupação vegetal. Aliam-se a isso os fatores edáficos muito uniformes nessa região, 
pequena variabilidade de biótopos e a baix a altitude. 

Missões ocupa uma posição noroeste no Rio Grande do Sul. A fraca participação 
da tribo Mutisieae nessa regrao fisiográfica parece estar vinculada ao seu 
posicionamento geográfico, estando muito ao norte para receber espécies pampeanas, 
adaptadas a condições mais áridas, e suficientemente a oeste para não permitir a 
migração dos elementos planálticos de maiores altitudes. Soma-se a estes fatores o fato 
de se tratar de uma região não intensamente explorada botanicamente, havendo poucos 
registros nos herbários revisados. 

A boa representatividade da tribo Mutisieae na Depressão Central está relacionada 
à sua posição intermediária entre as terras baixas do sul e as montanhas do norte, 
recebendo assim, tanto espécies pampeanas quanto planálticas, o mesmo acontecendo 
com as regiões Serra do Sudeste e Porto Alegre . 

Campanha revelou-se a região fisiográfica mais trprcamente pampeana dentre 
aquelas consideradas no presente estudo: todas as espécies da tribo aí ocorrentes são 
compartilhadas com o Uruguai . A região da Campanha assiste à diluição norte-sul 
daquelas espécies planálticas que conseguem ocupar as terras baixas pampeanas, mas 
que não atingem o extremo sudoeste do Estado devido à aridez climática ali verificada, o 
que explica o baixo índice de espécies registradas nessa região. 

Planalto Médio apresenta um índice expressivo de ocorrência de espécies devido à 
sua proximidade geográfica com os Campos de Cima da Serra e pela similaridade 
vegetacional e climática com essa região, embora naquela as temperaturas sejam mais 
amenas. Apesar de haver predominância de espécies planálticas, recebe também alguns 
poucos elementos pampeanos. 

5.4.2.1 .2. AMPLITUDE DE OCORRÊNCIA 

Os 54 elementos pertencentes a táxons infragenéricos da tribo Mutisieae 
ocorrentes no Rio Grande do Sul apresentam, na sua maioria, pequena amplitude de 
distribuição no Estado, onde 17 espécies (31 %) foram constatadas em apenas uma 
região fisiográfica, e 38 (mais de dois terços ou 70% ) em até cinco regiões. Dezesseis 
espécies (30%) foram registradas em sete ou mais regiões, sendo que apenas três (5% ) 
foram constatadas nas dez regiões fisiográficas consideradas no presente estudo (fig . 
19). 
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Figura 1 9. Amplitude de ocorrência das espécies da tribo Mutisieae no 
Rio Grande do Sul. 
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Das 17 espécies constatadas em apenas uma região fisiográfica, nove pertencem 
aos Campos de Cima da Serra, duas ocorrem na Campanha, e as seis restantes foram 
registradas somente nas Missões, Planalto Médio, Litoral, Encosta do Nordeste, Porto 
Alegre ou Alto Uruguai (tab. 06). 

O alto índice de espécies exclusivas dos Campos de Cima da Serra está 
vinculado, sobretudo, às condições particulares do clima ocorrentes nessa região, 
proporcionadas por suas feições geomorfológicas, proximidade com o oceano e altitude, 
e, possivelmente, pelo predomínio de solos do tipo cambissolos. As nove espécies 
exclusivas dessa região pertencem ao grupo planáltico, sendo uma, Pamphalea ramboi, 
endêmica, e as oito restantes ocorrendo desde as regiões Sudeste e/ou Sul do Brasil. 
Para essas espécies, a região dos Campos de Cima da Serra representa o limite austral 
de sua distribuição. Esses táxons enquadram-se no "elemento andino do pinhal" 
(RAMBO, 1951 , 1956b), o qual se concentra nas matinhas nebulares e campos turfosos 
da borda oriental do planalto sul-brasileiro. 

As duas espécies exclusivas da Campanha, Actinoserís corymbosa e Chaptalia 
arechavaletae, pertencem ao grupo pampeano, sendo essa região fisiográfica o seu 
limite setentrional. 

Pamphalea míssíonum, espécie constatada somente na regrao das Missões, 
apresenta distribuição limitada e contínua no nordeste da Argentina e Paraguai, 
enquanto Trichocline catharinensís var. disco/ar, da região do Planalto Médio, apresenta 
uma certa descontinuidade, uma vez que só havia sido constatada no norte de Santa 
Catarina (CABRERA & KLEIN, 1973). 

Perezia squarrosa ssp . squarrosa, observada somente no norte da regrao do 
Litoral, é descontínua em relação à sua ocorrência no Uruguai e sul do Paraguai. Tal 
disjunção pode ser explicada por dispersão à longa distância ou evolução paralela a 
partir de estoques ancestrais planálticos . Outra possibilidade é de que uma possível 
distribuição litorânea outrora contínua tenha sido interrompida por ação das 
transgressões marinhas quaternárias. 

Trixis thyrsoidea, constatada apenas na região da Encosta do Nordeste (na 
estação experimental de Farroupilha), ocorre desde o Paraná e tem, em Santa Catarina, 
apenas uma referência, na área da mata subtropical do Alto Uruguai (floresta estacionai 
decidual), sendo possivelmente muito rara nesse Estado (CABRERA & KLEIN , 1973). As 
escassas coletas dessa espécie podem ser devidas a sua possível raridade no Rio 
Grande do Sul e em Santa Catarina . Outra possibilidade é que sua ocorrência no Rio 
Grande do Sul seja devida à introdução pelo homem, visto que sua presença se restringe 
a uma estação experimental, local de constante permuta de material botânico. 

A única espécie registrada apenas na quadrícula Porto Alegre é Gochnatia 
orbiculata, que ocorre desde São Paulo e Paraná. Sua ocorrência em Santa Catarina é 
tida como provável por CABRERA & KLEIN (1973), apesar de a mesma não ter sido 
coletada nesse Estado. Sua ocorrência na quadrícula Porto Alegre é muito curiosa e 
representa uma disjunção acentuada na distribuição da espécie, uma vez que o local 
mais próximo onde fora coletada situa-se no Paraná. Esse hiato pode ser atribuído, 
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sobretudo, à deficiência de coletas, dispersão à longa distância ou sua distribuição 
atualmente é relitual, restante apenas fragmentos de uma ocorrência outrora contínua. 

Gochnatia ramboi é de distribuição muito restrita, observada apenas em 
formações vegetais abertas na região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul e no 
noroeste do Estado de Santa Catarina (CABRERA & KLEIN, 1973). Uma possível 
distribuição contínua dessa espécie, em épocas pretéritas mais áridas, pode ter sido 
interrompida pela expansão da floresta estacionai decidual ocorrida por ocasião do 
aumento da temperatura e umidade no holoceno, e, atualmente, sua ocorrência limita-se 
a pequenas áreas situadas ao sul e ao norte desse cordão florestal. 

As 20 espécies registradas em duas, três, quatro ou cinco regroes fisiográficas 
estão relacionadas aos grupos planáltico ou pampeano, nenhuma delas pertencendo ao 
grupo planáltico-pampeano. As espécies do grupo planáltico, em número de onze, 
ocorrem com maior predominância nas regiões de Campos de Cima da Serra e Planalto 
Médio. As do grupo pampeano, em número de nove, predominam nas regiões da 
Campanha e Serra do Sudeste . As regiões Depressão Central e Porto Alegre apresentam 
alta percentagem tanto de espécies do grupo planáltico quanto do grupo pampeano. 

As 16 espécies constatadas em sete, oito, nove ou dez regiões fisiográficas são, 
na maioria, pertencentes ao grupo planáltico-pampeano, que registrou 11 espécies, o 
qual corresponde a 100% dos táxons desse grupo. Quatro espécies pertencem ao grupo 
planáltico e apenas uma, Trixis stricta, ao grupo pampeano. 

A predominância de especres vinculadas ao grupo planáltico-pampeano 
registradas num grande número de regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul encontra 
explicações nos conceitos que envolvem limites de tolerância ecológica das espécies 
(GOOD, 1974; ODUM, 1988; VAN VALEN, 1965, apud HENGEVELD, 1992). Como são 
amplamente distribuídas, essas espécies devem apresentar grande tolerância a fatores 
ambientais, sendo capazes de sobreviver sob condições ecológicas sensivelmente 
diferenciadas. Assim, todas as espécies da t ribo Mutisieae do Rio Grande do Sul mais 
amplamente distribuídas na América, também apresentam ampla distribuição no Estado. 

Das sete espécies que ocorrem em nove ou dez regiões fisiográficas, cinco 
( Chaptalia integerrima, C. nutans, C. sinuata, Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifolia e 
Ho/ocheilus brasiliensis) são citadas na bibliografia ou foram observadas em áreas onde 
se verifica acentuada influência antrópica (tabela 04) . Disso pode-se presumir que a 
atividade humana teve papel importante na ocupação dos espaços por várias espécies 
da tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul. 

5.4.3. SIMILARIDADE ESPECÍFICA 

Os valores de similaridade entre as unidades amostrais calculados através da 
análise multivariada realizada sobre a matriz de dados (tab. 07) são apresentados na 
matriz de semelhança (fig . 20). Os números obtidos revelam uma grande amplitude dos 
valores de semelhança, variando de O, 15 a O, 76, correspondendo, respectivamente, aos 
pares, Encosta do Nordeste/Buenos Aires e Campos de Cima da Serra/Santa Catarina. 
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Tabela 07. Matriz de dados das ocorrências das espécies da tribo Mutisieae no Rio 
Grande do Sul e outras estações austro-sul -americanas (o número 1 aponta a presença 
da espécie): L = Litoral; DC = Depressão Central ; M = Missões; C = Campanha; 
SS = Serra do Sudeste; AU = Alto Uruguai; CS = Campos de Cima da Serra ; 
PM = Planalto Médio; EN = Encosta do Nordeste; PA = Porto Alegre; SC = Santa 
Catarina; U = Uruguai; BA = Buenos Aires; ER = Entre Rios. 

L DC M c ss AU cs PM EN PA se u BA ER 
1 Actinoseris corymbosa 

2 Chaptalia arechavaletae 

3 Chaptalia cordifolia 

4 Chaptalia exscapa 1 

5 Chaptalia integerrima 1 

6 Chaptalia mandonii 

7 Chaptalia nutans 1 

8 Chaptalia piloselloides 1 

9 Chaptal ia runcinata 1 

10 Chaptalia sinuata 1 

11 Dasyphyllum brasiliense 

12 Dasyphyllum spinescens 

13 Dasyphyllum synacanthum 

14 Dasyphyllum tomentosum 

15 Gochnatia cordata 1 

16 Gochnatia mollissima 

17 Gochnatia orbiculata 

18 Gochnatia polymorpha ssp. cean. 1 

19 Gochnatia polymorpha ssp. flocc . 

20 Gochnatia ramboi 

21 Gochnatia sordida 

22 Holocheilus brasiliensis 1 

23 Holochei lus illustris 1 

24 Holochei lus monocephalus 

25 Jungia floribunda 1 

26 Jungia sellowii 

27 Jungia aff . sellowii 

28 Mutisia campanulata 

29 Mutisia cocc inea var. dealbata 

30 Mutisia speciosa 1 

31 Pamphalea araucariophila 

32 Pamphalea bupleurifolia 

33 Pamphalea cardaminifolia 

34 Pamphalea commersonii 1 

35 Pamphalea heterophylla 

36 Pamphalea maxima 1 

37 Pamphalea missionum 

38 Pamphalea ramboi 

39 Pamphalea smithii 

40 Perezia catharinensis 

41 Perezia multiflora ssp. sonchifo lia 1 

42 Perezia squarrosa ssp. cubaetensis 

43 Perezia squarrosa ssp. squarrosa 1 

1 

1 

1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 
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1 
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1 
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1 1 1 
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1 1 1 1 
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Tab. 07 (cont.) 
L DC M c ss AU cs PM EN PA se u BA ER 

44 Schlechtendalia luzulifolia 1 1 1 1 1 1 

45 Trichocline catharinensis v ar . cath . 1 1 1 1 1 

46 Trichocline ca tharinensis var. disc . 1 1 

47 Trichocline incana 1 1 1 

48 Trichocline macrocephala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

49 Trixis lessingii 1 1 1 1 1 1 1 

50 Trixis pallida 1 1 1 1 1 1 

51 Trixis praestans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 Trixis stricta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 Trixis thyrsoidea 1 1 

54 Trixis verbasci formis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

55 Brachyclados lycioides 1 

56 Brachyclados megalanthus 1 

57 Chaptalia ignota 1 1 1 

58 Chuqui raga hystr ix 1 

59 Chuquiraga erinacea 1 

60 Cyc lolepis genistoides 1 1 

61 Dasyphyllum flagellare 1 

62 Gochnatia argentina 1 

63 Holocheilus hierac ioides 1 1 1 

64 Hyalis argentea var. latisquama 1 

65 Lulia nervosa 1 

66 Perezia eryngioides 1 

67 Perezia kingii 1 1 

68 Perezia recurvata 1 

69 Trichocline heterophylla 1 

70 Trichocline humilis 1 1 

71 Trichocline reptans 1 

72 Trichocline sinuata 1 1 

73 Trixis antimenorrhoea 1 
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1 1 
2 0,52 1 
3 0,44 0,60 1 
4 0,48 0,44 0,46 1 
5 0,50 0,59 0,64 0 ,57 1 
6 0 ,25 0 ,47 0,44 O, 19 0,35 1 
7 0,29 0,48 0 ,35 0 ,22 0,43 0 ,39 1 
8 0,32 0,54 0,48 0,31 0,53 0,45 0,58 1 
9 0 ,23 0 ,39 0 ,36 O, 18 0 ,47 0 ,48 0,49 0,47 1 
10 0,47 0,71 0,50 0,44 0,64 0,37 0,44 0,46 0 ,43 1 
11 0,24 0,40 0 ,32 O, 18 0 ,36 0,38 0 ,76 0 ,56 0,43 0 ,34 1 
12 0,53 0,49 0,39 0,64 0,47 O, 19 0,29 0,31 O, 19 0 ,41 0,25 1 
13 0 ,28 0 ,31 0 ,31 0,45 0 ,36 O, 16 0 ,20 O, 18 O, 15 0 ,30 O, 16 0,43 1 
14 0,29 0 ,36 0,41 0,48 0,42 O, 17 0,20 0,21 O, 16 0,35 O, 17 0,57 0,58 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Figura 20. Matriz de Semelhança obtida pela aplicação do índice de Jaccard entre as 
unidades amostrais (os valores centesimais foram arredondados). 1 =Litoral; 2 = Depressão 
Central; 3 = Missões; 4 = Campanha; 5 = Serra do Sudeste; 6 = Alto Uruguai ; 7 = Campos de 
Cima da Serra; 8 = Planalto Médio; 9 = Encosta do Nordeste; 1 O= Porto Alegre; 11 = Santa 
Catarina; 12 = Uruguai; 13 = Buenos Aires; 14= Entre Rios. 
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A unidade amostrai Porto Alegre apresentou maior valor de similaridade com 
Depressão Central (0, 71 ), Serra do Sudeste (0,64) e Missões (0,50) . Os menores 
valores foram obtidos tanto em relação a unidades amostrais pampeanas (Buenos 
Aires = 0,30; Entre Rios = 0,35) quanto planálticas (Alto Uruguai = 0,37; Santa 
Catarina = 0,34) . Exibiu valores semelhantes (0,44) em relação à Campanha e Campos 
de Cima da Serra, unidades amostrais com fraca similaridade entre si (0,22). Esses 
números sugerem que a quadrícula Porto Alegre apresenta constituição florística mista, 
recebendo elementos de regiões ecologicamente e biogeograficamente distintas. 

O dendrograma obtido da análise de agrupamentos envolvendo a similaridade 
florística referente à tribo Mutisieae entre as regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul 
consideradas no presente estudo e as estações austro-sul-americanas evidencia a 
formação de duas unidades biogeográficas principais: a primeira, setentrional ou 
planáltica , constituída pelas regiões fisiográficas Campos de Cima da Serra, Encosta do 
Nordeste, Planalto Médio, Alto Uruguai e o Estado de Santa Catarina; a segunda, 
meridional ou pampeana, composta pelas regiões da Campanha, Litoral, Porto Alegre, 
Depressão Central, Serra do Sudeste, Missões, República do Uruguai e províncias de 
Buenos Aires e Entre Rios (figs. 21 e 22) . A unidade biogeográfica planáltica tem área 
coincidente com a região de ocorrência natural da araucária. 

A existência de duas grandes unidades biogeográficas, a planáltica e a pampeana, 
neste Estado, em contraposição a Santa Catarina, essencialmente planáltica, Uruguai, 
Buenos Aires e Entre Rios, de domínio pampeano, conferem ao Rio Grande do Sul uma 
maior diversidade específica da tribo Mutisieae em relação às demais estações acima 
mencionadas. Assim, enquanto no Rio Grande do Sul foram registradas 54 respécies, 
em Santa Catarina, Uruguai, Buenos Aoires e Entre Rios são citadas, respectivamente, 
38, 33, 27 e 25 espécies (tab . 07). 

Os dois grandes grupos formados no dendrograma ocupam áreas que concordam 
com as unidades biogeográficas de CABRERA & WILLINK (1980) e TAKHTAJAN (1986). 
CABRERA & WILLINK (1980) reconhecem duas grandes províncias biogeográficas no Rio 
Grande do Sul: a província paranaense, vinculada ao domínio amazon1co, 
correspondente à região planáltica do Estado, situada ao norte, acima do paralelo de 
30°S; e a província pampeana, pertencente ao domínio chaquenho, situada na metade 
meridional do Estado, com uma penetração a noroeste. 

TAKHTAJAN ( 1986) concorda com as províncias pampeana e paranaense de 
CABRERA & WILLINK (1980), porém, as situa em diferentes regiões e reinos florísticos. 
Assim, segundo TAKHTAJAN ( 1 986), a província pampeana fica vinculada à região 
chileno-patagônica e ao reino holantártico, e a província paranaense, à região brasileira e 
ao reino neotropical. 

Por outro lado, os resultados obtidos discordam de GOOD (1974) que situa todo o 
território do Rio Grande do Sul numa única unidade florística, denominada de região 
pampeana. 
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Dissimilaridade 

Figura 21. Dendrograma de similaridade entre as unidades amostrais. 1 = Litoral; 
2 = Depressão Central; 3 = Missões; 4 = Campanha; 5 = Serra do Sudeste; 6 = Alto 
Uruguai; 7 = Campos de Cima da Serra; 8 = Planalto Médio; 9 = Encosta do Nordeste; 
1 O= Porto Alegre; 11 = Santa Catarina; 1 2 = Uruguai; 13 = Buenos Aires; 14 = Entre Rios. 
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Figura 22. As duas grandes unidades biogeográficas evidenciadas no dendrograma de 
similaridade entre as unidades amostrais. Área hachureada: unidade biogeográfica 
planáltica (reg iões fisiográficas Alto Uruguai, Campos de Cima da Serra , Planalto Médio 
e Encosta do Nordeste); Área não hachureada: unidade biogeográfica pampeana (regiões 
fisiográficas Litoral , Depressão Central, Missões, Campanha, Serra do Sudeste e Porto 
Alegre). 
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O grupo meridional apresenta, ainda, dois subgrupos: um, constituído pelas 
regiões fisiográficas Serra do Sudeste, Missões, Porto Alegre e Depressão Central; 
outro, composto pelas regiões fisiog ráficas Litoral e Campanha, República do Uruguai e 
prov íncias de Buenos Aires e Entre Rios. O primeiro subgrupo , apesar de meridional, 
ocupa uma posição geograficamente intermediária entre este e o grupo setentrional, e 
pode ser considerado como de transição, mostrando-se mais evidente nos diagramas de 
dispersão (fig. 23). 

A presença da região do Litoral no segundo subgrupo explica-se antes pelas 
condições ecológicas do que pela posição geográfica que ocupa. O Litoral assemelha-se 
à Campanha nas feições geomorfológicas, onde predominam as planícies, na vegetação, 
onde predominam as formação abertas, no clima, no que se refere à temperatura, à 
precipitação e a deficiência hídrica anual. A fraca similaridade observada em relação às 
unidades amostrais planálticas não concorda com RAMBO ( 1954b), para quem o Litoral 
corresponde à área que apresenta o maior número de representantes da flora imigrada 
das montanhas. 

Dentre as unidades planálticas, Planalto Médio é aquela que apresenta os maiores 
valores de similaridade em relação às unidades pampeanas, sendo todos os números por 
ela obtidos superiores aos verificados pelas demais unidades planálticas. 

Das unidades pampeanas, Depressão Central é quem apresenta os maiores índices 
de semelhança em relação às unidades planálticas, em que todos os valores de 
similaridade mostram-se superiores aos demais, exceto em relação à Encosta do 
Nordeste, em que o valor obt ido (0,39) é inferior àquele v erificado, desta, em relacão à 
Serra do Sudeste (0,47) e Porto Alegre (0,43) . 

A posição geográfica mais ou menos centralizada no Rio Grande do Sul exibida 
por Depressão Central e Planalto Médio e a grande área de contato que Planalto Médio 
apresenta com as unidades pampeanas e Depressão Central com as unidades planálticas 
parecem suficientes para explicar as fortes similaridades obtidas. 

Vários pares de regiões apresentam forte similaridade: Santa Catarina e Campos 
de Cima da Serra; Serra do Sudeste e Missões; Porto Alegre e Depressão Central; 
Buenos Aires e Entre Rios; Uruguai e Campanha; Alto Uruguai e Encosta do Nordeste. 

A grande afinidade observada entre Campos de Cima da Serra e Santa Catarina 
deve-se às feições geomorfológicas e condições climáticas similares das duas regiões na 
parte alta do planalto e Aparados da Serra Geral, que se constituem no habitat 
preferencial à maioria das espécies aqui estudadas. Essas regiões compartilham, assim, 
um grande número de espécies que crescem sob condições ecológicas vinculadas à alta 
umidade e baix a temperatura . 

Missões e Serra do Sudeste são pouco similares quanto às características 
ambientais. Apresentaram afinidade florística , mais por compartilharem espécies de 
ampla distribuição do que espécies com estreita tolerância a fatores ambientais. Assim, 
das 1 7 espécies compartilhadas entre essas duas regiões, 1 5 apresentam ampla 
distribuição no Rio Grande do Sul (ocorrem em sete ou mais regiões fisiográficas) . Pode-
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Figura 23. Diagramas de dispersão das unidades amostrais representado pela projeção 
dos três primeiros eixos da análise de ordenação: a, eixos I e 11; b, eixos I e 111 
(porcentagem de informação: eixo I = 24, 145%; eixo li = 12,923%; eixo 11 1 = 1 0,446 %). 
Correspondência entre números e unidades amostrais, vide figura 20. 
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se dizer que Missões representa uma versão diluída da flora Mutisieae da Serra do 
Sudeste, uma vez que possui apenas duas espécies da tribo que não foram constatadas 
naquela região. Já a Serra do Sudeste apresenta nove espécies, tanto planálticas quanto 
pampeanas, que não foram registradas nas Missões. 

A afinidade específica demonstrada por Porto Alegre em relação à Depressão 
Central deve-se ao fato de que ambas compartilham um grande número de espécies 
tanto pampeanas quanto planálticas. Isso é explicado facilmente por sua proximidade 
geográfica e por ambas ocuparem posições intermediárias entre o planalto setentrional e 
as terras baixas meridionais, apesar de, geologicamente, Porto Alegre ter maior afinidade 
com a Serra do Sudeste, por apresentar elevações graníticas que representam a projeção 
mais setentrional do escudo rio-grandense. 

Buenos Aires, a estação mais austral, apresenta maior proximidade geográfica 
com Uruguai e Entre Rios, de onde, inicialmente, poderia se supor maior similaridade 
composicional com uma ou outra dessas estações. As três áreas compartilham 
praticamente o mesmo número de espécies. O Uruguai, entretanto, distancia-se das 
demais por apresentar um grande número de espécies que não ocorrem em Buenos Aires 
e Entre Rios . Assim, Buenos Aires agrupou-se mais fortemente com Entre Rios, e o 
Uruguai com a Campanha, com a qual compartilha todas as espécies ocorrentes nesta 
última. Geograficamente, a afinidade constatada entre o Uruguai e a Campanha explica
se por serem regiões com grande área de contato entre si; geomorfologicamente, pela 
continuidade do relevo, sem alterações abruptas; climaticamente, pelas condições 
similares de temperatura e precipitação. 

As regiões fisiográficas Alto Uruguai e Encosta do Nordeste são as que 
apresentam o menor número de espécies. A afinidade composicional observada entre 
essas duas regiões está vinculada, sobretudo, ao compartilhamento de espécies com 
ampla distribuição e adaptadas às condições mesófilas das margens e interior da matas 
uma vez que ambas as regiões são, originalmente, densamente florestadas. 

Os agrupamentos formados no dendrograma (fig . 21) confirmam-se nos diagramas 
de dispersão (fig. 23). Neste gráfico, as unidades amostrais estão arranjadas de modo 
que se evidenciam a formação de três grupos: o planáltico, o pampeano e o de 
transição, os dois primeiros ocupando as extremidades do eixo horizontal, e o terceiro 
ocupando posição central neste eixo. 

Os fatores ambientais que podem estar influenciando nos padrões de distribuição 
são a precipitação, evidenciada no eixo I, separando unidades amostrais de ambientes 
chuvosos, à esquerda, daquelas vinculadas a ambientes mais secos, à direita. 

O eixo 11 parece refletir diferenciações quanto à temperatura, a parte superior 
agrupando unidades amostrais de áreas mais frias e, a inferior, mais quentes. 

O eixo 111 distribui as unidades amostrais no diagrama sem que se possa 
evidenciar qualquer relação nítida com fatores ambientais, sejam eles climáticos, 
edáficos ou vegetacionais. Por outro lado, esse eixo torna mais claros os agrupamentos 
formados no dendrograma de similaridade. No primeiro diagrama (fig. 23a) a unidade 
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amostrai 1 (Litoral) projetada dos eixos I e 11 , está mais prox1ma ao grupo de transição 
do que ao grupo pampeano, não concordando · com o dendrograma, que agrupa a 
unidade amostrai 1 ao grupo pampeano. A terceira dimensão proporcionada pelo eixo 111 
(fig . 23b) aproxima a unidade amostrai 1 do grupo pampeano e a afasta do grupo de 
transição, tornando mais evidente o agrupamento do Litoral ao primeiro grupo no 
dendrograma de similaridade . 

5.4.4. ÁREA ANCESTRAL 

A aplicação do termo "área ancestral" em biogeografia histórica para grupos 
taxonômicos foi sugerido por BREMER (1992) e corresponde a uma reinterpretação 
cladística para o conceito de centro de origem, que tem caído em descrédito em função 
de sua difícil identificação e dos cenários complicados e improváveis vinculados à 
dispersão, construídos para tentar explicar padrões atuais de distribuição dos táxons. 

A noção de área ancestral baseia-se na suposição, não de que os grupos se 
originaram e especiaram dentro de áreas muito restritas, mas que, originalmente, 
apresentavam uma distribuição mais limitada do que têm atualmente. A família 
Asteraceae, por exemplo , é atualmente cosmopolita, mas a grande maioria de suas 
espécies apresenta uma distribuição quase sempre limitada a um único continente, com 
exceção das adventícias . Conseqüentemente, pode-se presumir que a distribuição 
ancestral da primeira Asteraceae se restringiu a um ou a dois continentes. 

São as seguintes as principais características da área ancestral de um táxon 
(BREMER, 1992): a área ancestral é equivalente à distribuição do ancestral do grupo; a 
área ancestral não precisa estar limitada a um único local; a área ancestral pode ser 
pequena ou grande, e igual ou geralmente menor do que a área atual do grupo (pode ser 
maior se, forem incluídos na análise, fósseis encontrados fora da área atual). 

O primeiro passo para analisar áreas ancestrais é selecionar um cladograma do 
grupo, obtido através de técnicas cladísticas padrões. Para analisar a área ancestral da 
família Asteraceae, BREMER (1992) utilizou o cladograma filogenético basal da família 
obtido de KARIS et ai. (1992) , fundido com outro de sua autoria, referente à tribo 
Barnadesieae (correspondente à subtribo Barnadesiinae da tribo Mutisieae sensu 
CABRERA, 1977) (fig. 24). 

O segundo passo é verificar as áreas de distribuição de cada membro do 
cladograma , de acordo com uma determinada concepção geográfica, considerando cada 
área individual um caráter binário com dois estados, presente ou ausente. As áreas 
ocupadas atualmente pela maior parte dos táxons (exceto Gochnatia, de ampla 
distribuição) estão indicadas na figura 25. 

O próx imo passo é admitir duas situações hipotéticas: a primeira é a de que a 
área ancestral é idêntica à área atual, constituindo-se num modelo "ali loss/no gain", em 
que o estado ancestral para cada área é "presente" e, conseqüentemente, toda ausência 
pode ser plotada como perda (loss) no cladograma; a segunda hipótese considera a área 
ancestral vazia, onde nenhuma área do cladograma é parte integrante da área ancestral, 
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caracterizando um modelo "ali gain /no loss" , em que o estado ancestral para cada área 
é "ausente" e toda presença pode ser plotada como ganho (gain) no cladograma. 

Concluindo a análise, busca-se no cladograma os valores de ganhos (dispersão) e 
perdas (extinção) para cada área individualmente e calcula-se o quociente ganho/perda 
(gain /loss). Um alto valor de ganho/perda (G/L) indica uma maior probabilidade da região 
fazer parte da área ancestral e v ice-versa . O quociente G/L para cada área é, então, 
reescalonado, dividindo-se todos os valores de G/L pelo maior valor encontrado, 
obtendo-se o quociente AA, de valor máximo igual a 1, o que facilita a comparação . 

r-CHuarpea ANO 
Barnadesia BRA + ANO 

Fulcaldea ANO 

Oa~yphyllum BRA +ANO 
Chuquíraga AJ\:0 + PAT 

Ooniophywn ANO+ PAT 
Ouseniel la PAT 

Aín~haea EAS 
Gochnatía BR ~ + A".'D + EAS + NAt\1 
OTHER ASTERACEAE BRA + AJ'\0 + PAT + GUY + 
H.'\\\'+ EAS + l\A\1 + El'l~ + AFR + AUS +AMA 

Figura 24. Cladograma basal da família Asteraceae com as atuais áreas de distribuição 
dos gêneros {segundo BREMER, 1992). AFR = África; AMA = Bacia Amazônica; 
ANO = Andes; AUS = Austrália; BRA = Brasil extra -amazônico; EAS = Leste da Ásia; 
EUR = Eurásia; GUY = Planalto das Guianas; HAW = Ilhas Havaianas; NAM = América do 
Norte; PAT = Patagônia. 
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Figura 25. Áreas de distribuição dos gêneros constituintes do cladograma basal da 
família Asteraceae {segundo BREMER, 1994). 
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BREMER (1992), na sua análise, vincula a metade austral do Rio Grande do Sul ao 
Brasil, desconhecendo as reais afinidades da flora dessa região, que são meridionais, de 
acordo com os resultados apresentados na figura 22, que concorda com outros modelos 
fitogeográficos anteriormente mencionados. Assim, propõe-se, aqui, que a metade sul 
do Rio Grande do Sul seja agrupada com a parte meridional extra-andina da América do 
Sul, incluindo a Patagônia, a fim de se obter maior coerência nas análises (fig. 26). 

Como o padrão de distribuição verificado em Schlechtendalia é pampeano e não 
planáltico, esse táxon deve ser incluído à Patagônia e desvinculado da área brasileira 
extra-amazônica . 

A importância de Schlechtendalia na composição da filogenia basal da família 
Asteraceae é tão significativa que o seu desmembramento da unidade geográfica 
brasileira e sua inclusão à Patagônia provoca uma alteração sensível na análise da 
estimativa da área ancestral da família. Assim, a tabela apresentada por BREMER 
(1992), onde aparecem os valores numéricos de ganho e perda obtidos da análise do 
cladograma filogenético basal das Asteraceae (tab . 08), fica alterada no que se refere 
individualmente às áreas referentes ao Brasil e Patagônia (tab. 09). Também alteram-se 
os valores reescalonados (A/A) de todas as áreas. Patagônia sensu lato, agora 
constituída por toda porção sul-americana extra-andina localizada ao sul do paralelo de, 
aproximadamente, 30°S, passa a ser a área com maior valor numérico na estimativa da 
área ancestral da família Asteraceae, seguido por Brasil e Andes, que vêm empatados 
em segundo lugar, não havendo alteração nas posições das demais áreas. 

Huarpea ANO 
Bamadesia BRA + ANO 

Fulcaldea ANO 

Oasyphyl lum BRA + AND 
Chuquiraga ANO+ PAT 

Ooniophyton AND + PAT 
Ouseniella PAT 

SchlechtendahliJ PA T 
Stenopadus GUY 

1 

[ Hcsperomannia HA W 
\\'underlichia BRA 

Ain~li:1eJ EAS 
Gochnatia BRA + A'\'D + EAS + l\'A!\1 + PAT 
OTHER ASTERACEAE BRA + Al\0 + PAT + GL1Y + 
HA \\' + EAS + i\ :\ \1 + El'R + AFR + AUS +AM A 

Figura 26. Cladograma basal da família Asteraceae (segundo BREMER, 1992, com 
modificações na concepção geográfica de Schlechtendalia e Gochnatia). Significado das 
abreviaturas, vide figura 24. 
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Tabela 08. Estimativa da área ancestral para as Asteraceae baseada na figura 24 
(Segundo BREMER, 1992). G = número de ganhos (dispersão); L = número de perdas 
(extinção); G/L = quociente ganho/perda; AA = quociente G/L reescalonado a um valor 
máximo de 1, obtido da d ivisão pelo maior va lor de GI L. 

Área G L G/L AA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brasil extra-amazônico 5 8 0,63 1 
Andes 3 6 0,5 0 ,8 
Patagônia 3 7 0,43 0,69 
Planalto das Guianas 2 5 0,4 0 ,64 
Ilhas havaianas 2 5 0,4 0,64 
Leste da Ásia 1 4 0,25 0,4 
América do Norte 1 5 0,2 0,32 
Eurásia 1 6 O, 17 0,27 
África 1 6 O, 17 0,27 
Austrália 1 6 O, 17 0 ,27 
Bacia Amazônica 1 6 O, 17 0,27 

Tabela 09. Estimativa da área ancestral da família Asteraceae baseada na figura 26. 

Área G L G/ L AA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patagônia sensu lato 3 5 0,6 1 
Brasil extra-amazônico 4 8 0,5 0,83 
Andes 3 6 0,5 0 ,83 
Planalto das Guianas 2 5 0,4 0,67 
Ilhas havaianas 2 5 0,4 0,67 
Leste da Ásia 1 4 0,25 0,42 
América do Norte 1 5 0,2 0,33 
Eurásia 1 6 O, 17 0 ,28 
África 1 6 O, 17 0,28 
Austrália 1 6 O, 17 0,28 
Bacia Amazônica 1 6 O, 17 0,28 

O mapa da estimativa da área ancestral da família Asteraceae, baseado na figura 
26 e tabela 09, passa a ser o da figura 27, segundo a reinterpretação do método de 
BREMER (1992) . 

A presente análise sugere que a área ancestral das Asteraceae envolveu o 
Pacífico, incluindo a América do Sul e excluindo a África, Austrália e a maior parte da 
Eurásia , como concluiu BREMER (1992, 1994). 
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Figura 27. Estimativa da área ancestral da família Asteraceae, baseada na figura 26 e na 
tabela 09. Maior sombreamento indica maior probabilidade da região fazer parte da área 
ancestral das Asteraceae (modificado de BREMER, 1992). 

Se, por outro lado, concordarmos com JANSEN & PALMER (1988), PRUSKI 
(1991) e JANSEN et ai. (1991) e aceitarmos que a subtribo Barnadesiinae seja a 
linhagem ancestral das Asteraceae, desvinculando-a do restante da tribo Mutisieae, e 
aplicarmos o método de BREMER (1992) ao cladograma da subtribo (fig. 28), obteremos 
os valores da tabela 1 O. Comparando-se os valores da tabela 1 O em relação à tabela 09, 
verifica-se que ocorreu uma definição na segunda e terceira posições, com Andes e 
Brasil extra-amazônico ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente . 
Patagônia sensu lato continua liderando, apresentando um distanciamento numérico 
bem mais expressivo em relação às demais áreas. A área ancestral fica restrita à 
América do Sul, uma vez que a subtribo Barnadesiinae é exclusivamente sul -americana. 

Huarpea AND 
Barnadesia BRA + AND 

Fulcaldea AND 
Arnaldoa AND 

Dasyphyl lum BRA + AND 
Chuquiraga Ar-\D + PAT 

Doniophywn ANO+ PAT 
Duseniella PAT 

Schlcchtendahli3 PAT 

Figura 28 . Cladograma referente à subtribo Barnadesiinae (segundo BREMER, 1994). 
AND = Andes; BRA = Brasil extra-amazônico; PAT = Patagônia sensu lato (América do 
Sul extra-andina, ao sul do paralelo de 30°S) . 
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Tabela 1 O. Estimativa da área ancestral da família Asteraceae baseada na figura 22. 

Área 

Patagônia sensu lato 
Andes 
Brasil extra-amazônico 

G 

2 
2 
2 

L 

1 
2 
5 

G/L 

2 
1 

0,4 

AA 

1 
0,5 
0,2 

Os resultados das análises da figura 28 e tabela 1 O restringem à América do Sul a 
área ancestral da família Asteraceae. Os valores numéricos obtidos apontam a Patagônia 
sensu lato como a região mais provavelmente vinculada à area ancestral da família. A 
disposição das áreas no cladograma (fig . 28) sugere uma possível origem das 
Asteraceae na região Patagônia sensu lato, com posterior dispersão nos Andes e Brasil 
extra-amazônico. 

5.4.4. IDADE DA FAMÍLIA ASTERACEAE 

A maioria dos trabalhos mais recentes atribui uma idade oligocênica à família 
Asteraceae , baseados, sobretudo, nas evidências palinológicas publicadas por MULLER 
( 1 981). Nesse trabalho, o autor afirma que os registros fósseis tornam-se mais 
abundantes a partir do mioceno, existindo, para o oligoceno, algumas poucas citações 
para a Europa, América do Norte e oceano Índico. 

Mais recentemente, MACPHAIL & HILL (1994) relatam a ocorrência de Asteraceae 
no oligoceno inferior da Tasmânia . 

Apesar de os registros fósseis mais antigos apresentarem, até então, uma idade 
oligocênica, MULLER (1981) admite uma possível origem eocênica para as Asteraceae. 

Se é correto considerarmos a parte meridional do continente sul -americano como 
a mais provável área ancestral da família Asteraceae, então é nessa região, 
evidentemente, que devemos investigar possíveis ocorrências fósseis pré-oligocênicas. 

GUERSTEIN (1990) relata a ocorrência de palinomorfos pertencentes a 
Tubulifloridites antipodica, de afinidade botânica relacionada ao grupo Tubuliflora das 
Asteraceae, em sedimentos correspondentes ao intervalo eoceno-oligoceno na bacia do 
Colorado, Província de Buenos Aires, Argentina, sem, contudo, datar precisamente a 
idade do nível estratigráfico onde se encontra o referido depósito. 

Trabalhos palinológicos na porção meridional da América do Sul poderão trazer 
informações mais precisas sobre a idade das Asteraceae. Até que isso aconteça, não há 
provas que a família Asteraceae tenha se originado antes do oligoceno. 



11 6 

6 . CONCLUSÕES 

A tribo Mutisieae está representada, no Rio Grande do Sul, por 48 espec1es, 
quatro subespécies e duas variedades, distribuídas em doze gêneros e quatro subtribos. 

A tribo Mutisieae, no Rio Grande do Sul, obedece ao padrão geral de hábito e 
habitat da família Asteraceae, em que ervas perenes, subarbustos e arbustos 
predominam sobre ervas anuais, lianas e árvores, e as formações vegetais abertas 
constituem o habitat predominante em relação aos ambientes florestais. 

Uma grande diversificação da família Asteraceae, na América, deve ter ocorrido 
no período compreendido entre o oligoceno e o mioceno, devido à dessecação climática 
ocorrida nessa fase influenciada pela orogênese andina, que condicionou o 
desenvolvimento de formações esclerófilas florestais e campestres. O surgimento de 
novos nichos fez com que grupos taxonômicos produzissem versões capazes de 
colonizar novos espaços. 

A tribo Mutisieae, nos neotrópicos, concorda, a nível tribal, com o padrão 
fitogeográfico sugerido por GENTRY (1982), segundo o qual famílias extra-amazônicas 
derivadas do Gondwana apresentam centro de diversidade nos Andes e pobre 
representação na Amazônia . 

Vários padrões de distribuição mostram-se evidentes a nível genenco: o andino, 
cuja ocorrência inclui a cordilheira dos Andes, constituindo o elemento andino-brasileiro; 
o extra-andino, sem representantes nos Andes; o tropical, com distribuição 
predominante nos neotrópicos; o austral, com centro de diversidade situado abaixo da 
linha do trópico de Capricórnio; o sul-americano-australasiático, cuja distribuição envolve 
a América e a Austrália; o anfipacífico, com distribuição em ambos os lados do oceano 
Pacífico na América e Ásia. Dos doze gêneros da tribo Mutisieae encontrados no Rio 
Grande do Sul, oito ocorrem nos Andes (Dasyphyllum, Gochnatia, Trichocline, Chaptalia, 
Mutisia, Jungia, Trixis e Perezia,) e quatro são extra-andinos ( Schlechtendalia, 
Actinoseris, Holocheilus e Pamphalea). Dasyphyllum, Gochnatia, Chaptalia, Jungia e 
Trixis são predominantemente tropicais, enquanto Schlechtendalia, Actinoseris, 
Trichocline, Mutisia, Holocheilus, Perezia e Pamphalea têm predominância ou são 
exclusivamente austrais. Trichocline e Gochnatia apresentam disjunções transoceânicas, 
o primeiro pertencendo ao elemento sul -americano-australasiático e o segundo ao 
elemento anfipacífico. 

Rotas migratórias entre os Andes e o planalto Brasileiro devem ter se estabelecido 
em diferentes épocas do cenozóico, quando um aumento de umidade nas terras baixas 
possibilitou o intercâmbio entre elementos florísticos subtropicais, constituindo, assim, o 
elemento andino-brasileiro . 

A nível específico, três padrões de distribuição são estabelecidos: o planáltico, 
relacionado ao planalto sul -brasileiro, entre os paralelos de 20° e 30°S; o pampeano, 
correspondente à metade sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e leste da Argentina, entre 
30° e 39° de latitude Sul ; o planáltico-pampeano, cuja distribuição engloba tanto a área 
planáltica quanto a pampeana. Das 54 espécies, subespécies e variedades da tribo 
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Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do Sul, 27 são planálticas, 16 são pampeanas e 11 
são planáltico-pampeanas. 

Gochnatia mollissima e Pamphalea ramboi são as únicas espécies da tribo 
Mutisieae endêmicas do Rio Grande do Sul, sendo a primeira bastante rara, e ambas 
apresentando distribuição muito restrita no Estado. 

Actinoseris corymbosa, Gochnatia ramboi, Holocheilus monocephalus, Perezia 
catharinensis, Trichoc/ine incana, T. maxima e Pamphalea missionum apresentam 
distribuição muito restrita, apesar de não serem endêmicas do Rio Grande do Sul. 

Nenhuma região do Estado pode ser considerada como centro de endemismo da 
tribo Mutisieae, uma vez que apenas duas espécies são endêmicas do Rio Grande do 
Sul. Campos de Cima da Serra, entretanto, distingue-se das demais regiões fisiográficas 
por apresentar um número considerável de espécies (nove) que lhe são exclusivas no 
Rio Grande do Sul, mas cuja distribuição estende-se mais ao norte, fora dos domínios 
políticos sul-rio -grandenses, acompanhando as matinhas nebulares e campos turfosos da 
borda oriental do planalto sul-brasileiro . 

O padrão anfipacífico apresentado por Gochnatia, suas disjunções verificadas na 
América bem como a ocorrência de endemismos, apontam uma distribuição relitual para 
esse gênero. 

A atividade humana teve papel importante no panorama atual de distribuição da 
tribo Mutisieae no Rio Grande do Sul, que possibilitou a dispersão de algumas espécies 
adaptadas a colonizar ambientes antropizados. 

A diversidade e afinidade florísticas observadas entre as regroes fisiográficas 
podem ser melhor explicadas pela posição espacial que estas ocupam e por fatores 
ambientais, sejam eles climáticos, vegetacionais ou geomorfológicos. O fator 
pedológico, na escala utilizada no presente estudo, muito pouco contribui no 
esclarecimento dessas questões. 

A presença na quadrícula Porto Alegre de várias espécies planálticas e pampeanas 
e, conseqüentemente, a semelhança dos valores de similaridade obtidos desta unidade 
em relação a regiões fisiográficas planálticas ou pampeanas sugerem que Porto Alegre, 
no que se refere à tribo Mutisieae, apresenta condição florística mista em relação a 
essas duas unidades biogeográficas . 

Os dois grandes agrupamentos de unidades amostrais obtidos no dendrograma de 
similaridade ocupam áreas coincidentes com as unidades biogeográficas reconhecidas 
por CABRERA & WILLINK (1980) e TAKHTAJAN (1986), e discordam da concepção 
florística de GOOD ( 1974) para o Rio Grande do Sul. 

Nas unidades amostrais vinculadas ao grupo pampeano, torna-se evidente um 
subgrupo de transição, formado pelas regiões fisiográficas Serra do Sudeste, Missões, 
Porto Alegre e Depressão Central, que ocupam uma posição geográfica intermediária em 
relação aos grupos planáltico e pampeano. 
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A metodologia utilizada no presente estudo mostrou-se adequada na medida que 
agrupou unidades amostrais de modo que se ·estabelecessem áreas biogeográficas 
sensivelmente coincidentes com aquelas reconhecidas por outros autores. Estima-se que 
a aplicação dessa metodologia a outros grupos taxonômicos existentes no Rio Grande 
do Sul obtenha resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo, desde que a 
história evolutiva dos mesmos esteja relacionada tanto a áreas planálticas quanto 
pampeanas. Entretanto, para o futuro, outros arranjos devem ser testados para que se 
obtenha maior grau de homogeneidade das reg1oes fisiográficas, seja no 
redimensionamento das quadrículas ou no rearranjo das mesmas. 

Sch/echtendalia luzulifolia é uma espécie de importância fundamental na estrutura 
filogenética das Asteraceae e decisiva no estudo relacionado à área ancestral da família . 
Seu habitat, representado no Rio Grande do Sul, essencialmente, pelas formações 
graníticas do escudo cristalino, tem em Porto Alegre, seu limite setentrional. 
Recomenda-se a preservação dos sítios onde ocorre este táxon, uma vez que trata-se de 
uma espécie de alto valor científico. 

A família Asteraceae deve ter se originado em algum momento do terciário inferior 
nas terras baixas meridionais sul -americanas, situadas desde a Patagônia até 
aproximadamente o paralelo de 30°S. Pesquisas palinológicas relacionadas a esse 
período e a essa região possivelmente trarão indícios, se eles houverem, da existência 
das Asteraceae num período pré-oligocênico na América. 

Recomenda-se que sejam submetidos à análise taxonômica, prioritariamente, os 
gêneros Trichocline e Pampha/ea do Rio Grande do Sul, pelo fato de que vários 
exemplares analisados desses gêneros deixaram em dúvida sua determinação botânica, 
pois as espécies não estão bem delimitadas morfologicamente. Sugere-se, também, a 
revisão geral do gênero Jungia. 

Recomenda-se estudos que esclareçam a afinidade filogenética de Trixis stricta, 
uma vez que este táxon está mal posicionado a nível genérico e até, talvez, subtribal. 
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Apêndice 01 . INDEX MUTISIEARUM RIOGRANDENSUM 

Actinoseris corymbosa (Lessing) Cabrera, Boi. Soe. Arg. Bot. 13 ( 1): 52 . 1 970. 

Arnica incana (Lamarck) Persoon , Syn. Plant. 2 :454. 1807 = Trichocline incana. 

Caca/ia scabra Vahl, Symbolae 3 :92. 1794 = Holocheilus brasiliensis. 

Carthamus fluminensis Vellozo, FI. Fluminensis :342. 1829 (1825) = Dasyphyllum 
brasiliense. 

Castra illustris Vellozo, FI. Fluminensis :343. 1829 (18 25) = Holocheilus illustris. 

Castra praestans Vellozo, FI. Fluminensis :343. 1829 (1825) = Trixis praestans. 

Chaptalia arechavaletae Hieronymus ex Arechavaleta, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. 
Montev., ser. 11, 1 :14, lâm. 6. 1904. 

Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera, in Reitz, Flora Ilustrada Catarinensis, fase. COMP 
:67, lâm. 21 . 1973. 

Chaptalia ebracteata (0 . Kuntze) Schumann, in Just, Bot. Jahresbericht 26 :376. 1898 
= Chaptalia nutans. 

Chaptalia exscapa (Persoon) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3) :379 . 1884. 

Chaptalia integerrima (Vellozo) Burkart, Darwiniana 6 (4) :576. 1944. 

Chaptalia integrifolia (Cassini) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):377, lâm.1 02. 1884 = 
Chaptalia integerrima. 

Chaptalia majuscula Greene, Leafl. Bot. Observ. 1 :196. 1 906 = Chaptalia nutans. 

Chaptalia mandonii (Schultz-Bipontinus) Burkart, Darwiniana 6 (4) :551. 1944. 

Chaptalia microdonta Greene, Leafl. Bot. Observ. 1 :1 96. 1906 = Chaptalia integerrima. 

Chaptalia nutans (Linnaeus) Hemsley, Biol. Centrali-Americ., Bot. 2 :255. 1882 = 
Chaptalia nutans. 

Chaptalia nutans (Linnaeus) Polakowsky, Linnaea 41 :582. 1877. 

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3) :378. 1884. 

Chaptalia pilosel/oides Baker, pro parte, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):378. 1884 = 
Chaptalia mandonii . 
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Apêndice 01 (cont.) 

Chaptalia piloselloides Baker, pro parte, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):378. 1884 = 
Chaptalia runcinata. 

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker ssp. bracteata (Cassini) Burkart, in Parodi, Rev. Fac. 
Agron. Vet. Univ. B. Aires 7 (1 ):249. 1930 = Chaptalia piloselloides. 

Chaptalia runcinata Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Spec. Plant. 4 :6, lâm. 
303. 1820. 

Chaptalia sinuata (Lessing) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):378. 1884. 

Chapta/ia subcordata Greene, Leaf/. Bot. Observ. 1 :195. 1906. = Chaptalia nutans. 

Chuquiraga brasiliensis (Sprengel) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3 (2): 141. 1898 
Dasyphyllum brasiliense. 

Chuquiraga glabra (Sprengel) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):363. 1884 = 
Dasyphyllum brasiliense. 

Chuquiraga paniculata D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :289. 1830 
tomentosum. 

Dasyphyllum 

Chuquiraga racemosa Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3) :363. 1884 = Dasyphyllum 
brasiliense. 

Chuquiraga spinescens (Lessing) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3) :362. 1884 = 
Dasyphyllum spinescens. 

Chuquiraga synacantha Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3) :361. 1884 = Dasyphyllum 
synacanthum. 

Chuquiraga tomentosa (Sprengel) Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):360. 1884 = 

Dasyphyllum tomentosum. 

Cleanthes brasiliensis (Linnaeus) D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :195. 1830 = 
Holocheilus brasiliensis. 

Cleanthes ochroleuca (Cassini) Parodi, Tomo Commemor. XXV Aniv. Fac. Agron. Vet. 
Univ. B. Aires :87. 1929 = Holocheilus brasiliensis. 

Cleanthes othonoides (Lessing) Grisebach, Abhandl. Kónigl. Ges. Wiss. Góttingen 21 
:217. 1879 = Holocheilus brasiliensis. 

Dasyphyllum brasiliense (Sprengel) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Secc. Bot. 9 :72. 1959. 

Dasyphyllum spinescens (Lessing) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Secc. Bot. 9 :57. 1959. 
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Apêndice 01 (cont.) 

Dasyphyllum synacanthum (Baker) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Secc. Bot. 9 :63. 1959. 

Dasyphyllum tomentosum (Sprengel) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Secc. Bot. 9 :69. 
1959. 

Doronicum incanum Lamarck , Enc yclopédie Méthodique 2 :315. 1786 
inca na. 

Trichocline 

F/atavia brasiliensis (Sprengel) Cabrera ex Tovar, Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" 
Ser. 8 Bot. 7:1 . 1953. Dasyphyllum brasiliense. 

F/atavia glabra Sprengel, Syst. Veget. 3 :506. 1826 = Dasyphyllum brasiliense. 

F/atavia panicu/ata (D. Don) De Candolle , Prodromus 7 (1 ): 11. 1838 = Dasyphyllum 
tomentosum. 

F/atavia spinescens Lessing , Linnaea 5 :251. 1830 = Dasyphyllum spinescens. 

F/o to via synacantha Schultz-Bipontinus, Linnaea 22 :569. 1849 (nomen nudum) = 
Dasyphyllum synacanthum. 

F/atavia tomentosa Sprengel, Syst. Veget. 3 :506. 1826 = Dasyphyllum tomentosum. 

Gerbera bracteata (Cassini) Schultz-Bipontinus, in Seeman's, Bot. Voy. Herald :314. 
1 856 = Chaptalia piloselloides. 

Gerbera brevipes Schultz-Bipontinus, in Seeman ' s, Bot. Voy. Herald : 313. 1856 = 

Chaptalia exscapa. 

Gerbera incana (Lamarck) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3 (2) : 149. 1898 = Trichocline 
inca na. 

Gerbera nutans (Linnaeus) Schultz-Bipontinus, in Seeman's, Bot. Voy. Herald :313. 
1856 = Chaptalia nutans. 

Gochnatia cinerea (Hooker et Arnott) Cabrera, Notas Mus. La Plata Bot. 15 :42. 1 950 
Gochnatia orbiculata. 

Gochnatia cordata Lessing , Linnaea 5 : 263. 1830. 

Gochnatia corymbosa Lessing , Linnaea 5 :263. 1830 = Actinoseris corymbosa. 

Gochnatia malmei Cabrera , Notas Mus. La Plata Bot. 1 :61 , fig. 2. 1935 = Gochnatia 
polymorpha ssp . ceanothifolia . 

Gochnatia mollissima (Malme) Cabrera , Notas Mus. La Plata Bot. 15 :43. 1950. 
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Apêndice 01 (cont.) 

Gochnatia orbiculata (Malme) Cabrera , Notas Mus. La Plata Bot. 15 :43. 1950. 

Gochnatia polymorpha (lessing) Cabrera ssp. ceanothifolia (lessing) Cabrera, Rev. Mus. 
La Plata Seee. Bot. 12:119. 1971 . 

Gochnatia polymorpha (lessing) Cabrera ssp. floccosa Cabrera, Rev. Mus. La Plata 
Seee. Bot. 12 :123. 1971 . 

Gochnatia ramboi Cabrera, Rev. Mus. La P/ata Seee. Bot. 12 :98, fig. 22. 1971. 

Gochnatia sordida (lessing) Cabrera, Notas Mus. La Plata Bot. 15 :43. 1950. 

Holocheilus brasiliensis (Linnaeus) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Seee. Bot. 11 :14. 1968. 

Holocheilus illustris (Vellozo) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Seee. Bot. 11 :6. 1968. 

Holocheilus monocephalus C. Mondin, Napaea 11 :31, figs. 1 e 2. 1995. 

Holoeheilus oehroleueus Cassini, Buli. Seien. Soe. Philom. 1818 :73. 1818 = 
Holocheilus brasiliensis. 

Homoianthus ambiguus Cassini, Opuse. Phytol. 2 :167. 1826 = Perezia squarrosa ssp. 
squarrosa. 

Homoianthus eubataensis (lessing) De Candolle, Prodromus 7 :64. 1838 = Perezia 
squarrosa ssp. cubataensis. 

Homoianthus /aevis (lessing) De Candolle, Prodromus 7 :64. 1838 = Perezia squarrosa 
ssp. cubataensis. 

Homoianthus squarrosus (Vahl) De Candolle, Prodromus 7 :64. 1838 
squarrosa ssp . squarrosa. 

Perezia 

/oannea brasiliensis Sprengel, Neu. Entd. 2:132. 1821 = Dasyphyllum brasiliense. 

Jungia affinis Gardner, Hook. Lond. Journ . Bot. 6 :460. 1847 = Jungia floribunda. 

Jungia floribunda Lessing, Linnaea 5 :38. 1830. 

Jungia pubeseens (Lagasca) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3 (2): 161. 1898 = Jungia 
floribunda . 

Jungia pyramidalis D. Don , Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :299. 1833 Jungia floribunda. 

Jungia sellowii Lessing, Syn. Campos. :416. 1832. 
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Jungia tomentosa Schultz-Bipontinus ex Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3):393. 1884 = 
Jungia floribunda. 

Leria exscapa (Persoon) Sprengel , Syst. Veget. 3 :502. 1826 = Chaptalia exscapa. 

Leria integrifolia Cassini, Dict. Scien. Nat. 26:1 03. 1823 = Chaptalia integerrima. 

Leria lutescens Schultz-Bipontinus, Linnaea 34 :527. 1866 = Chaptalia integerrima. 

Leria lyrata Cassini, Dict. Se iene. Nat. 26 :102. 1823 = Chaptalia nutans. 

Leria mandonii Schultz-Bipontinus, Buli. Soe. Bot. France 12 :79. 1865 = Chaptalia 
mandonii. 

Leria nutans (Linnaeus) De Candolle, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 19 :68. 1812 = 
Chaptalia nutans. 

Leria nutans (Linnaeus) De Candolle var. integrifolia (Cassini) Lessing, Linnaea 5 :354. 
1 830 = Chaptalia integerrima. 

Leria nutans (Linnaeus) De Candolle var. sinuata Lessing, Linnaea 5 :354. 1830 = 
Chaptalia sinuata. 

Leria sinuata (Lessing) De Candolle, Prodromus 7 (1 ):42. 1838 = Chaptalia sinuata. 

Leuceria echioides D. Don, Phil. Mag. 11 :389. 1832 = Holocheilus brasiliensis. 

Lieberkuhna bracteata Cassini, Dict. Scien. Nat. 26 :286. 1823 = Chaptalia 
piloselloides. 

Loxodon brevipes Cassini , Dict. Scien. Nat. 27:254. 1823 Chaptalia exscapa. 

Loxodon longipes Cassini, Dict. Scien. Nat. 27 :255. 1823 Chaptalia runcinata. 

Martrasia pubescens Lagasca, Amenidades Naturales de las Espanas 1 :36. 1811 
(nomen nudum) = Jungia floribunda . 

Moquinia cinerea (Hooker et Arnott) De Candolle, Prodromus 7 (1) :23. 1838 = 

Gochnatia orbiculata. 

Moquinia mo/lissima Malme, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. 32 (5):76. 1899 
Gochnatia mollissima. 

Moquinia orbiculata Malme, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. 12 (2): 113. 1933 = 
Gochnatia orbiculata. 
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Moquinia polymorpha a ceanothifolia (lessing) De Candolle, Prodromus 7 (1 ):23. 1838 
= Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifolia. 

Moquinia polymorpha B elaeagnifolia (Lessing) De Candolle, Prodromus 7 (1 ):23. 1838 
= Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifolia. 

Moquinia polymorpha y obtusifolia (Lessing) De Candolle, Prodromus 7 (1 ):23. 1838 = 
Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifolia. 

Moquinia polymorpha E sordida (Lessing) De Candolle, Prodromus 7 (1 ):23. 1838 = 
Gochnatia sordida. 

Moquinia sordida (Lessing) Mal me, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. 12 (2): 1 09. 1933 
= Gochnatia sordida. 

Mutisia aranchnoidea Martius ex D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :264. 1830 (nomen 
superfluum) = Mutisia speciosa. 

Mutisia campanulata Lessing , Linnaea 5 :269. 1830. 

Mutisia caryophyllata Vellozo, FI. Fluminensis /cones 8 :tab. 103. 1827 = Mutisia 
speciosa. 

Mutisia coccinea St. Hilaire var. dealbata (Lessing) Cabrera, Opera Lilloana 13 :48. 
1965. 

Mutisia dealbata (Lessing) De Candolle, Prodromus 7 (1 ):6. 1838 = Mutisia coccinea 
var. dealbata. 

Mutisia dea/bata (Lessing) De Candolle var. guaranitica Chodat, Buli. Herb. Boissier, ser. 
2, 9 :781. 1903 = Mutisia coccinea var. dealbata. 

Mutisía hayenbeckii Arechavaleta, Anal~ Mus~ Nac. Hist. Nat .. Montev. 6 :421. 1906 = 
Mutisia coccinea var. dealbata. 

Mutisia speciosa Aiton ex Hooker, Bot. Mag. 54 :tab. 2705. 1827. 

Mutisia speciosa Aiton ex Hooker var. dea/bata Lessing, Linnaea 5 :269. 1830 = 
Mutisia coccinea var. dealbata. 

Mutisia speciosa Aiton ex Hooker var. elliptica Chodat, Buli. Herb. Boissier, ser. 2, 4 
:418. 1 901 = Mutisia coccinea var. dealbata. 

Onoseris corymbosa (Lessing) Bentham et Hooker, Genera Plantarum 2 ( 1) :487. 1 873 = 
Actinoseris corymbosa. 

--
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Onoseris stricta Sprengell Syst. Veget. 3 :503. 1826 = Trixis stricta. 

Oxydon bico/ar Lessingl Linnaea 5 :357. 1830 = Chaptalia runcinata. 

Pamphalea araucariophila Cabreral Not. Mus. La Plata 16 :2321 fig . 1 (e-h). 1953. 

Pamphalea bupleurifolia Lessingl Linnaea 5 :8. 1830. 

Pamphalea cardaminifolia Lessingl Linnaea 5 :9. 1830. 

Pamphalea commersonii Cassinil Buli. Scien. Soe. Philom. 1819 :3. 1819. 

Pamphalea heterophylla Lessing l Linnaea 5 :8. 1830. 

Pamphalea maxima Lessingl Linnaea 5 :9. 1830. 

Pamphalea missionum Cabreral Notas Mus. La P/ata Bot. 16 :2351 fig. 2. 1953. 

Pamphalea ramboi Cabreral Notas Mus. La Plata Bot. 16 :2291 fig. 1 (a-d). 1953. 

Pamphalea smithii Cabreral Boi. Soe. Arg. Bot. 7:2001 fig. 6 . 1959. 

Pamphalea tweedii Gardner et Fieldingl Sert. Plant. 2 :tab.21. 1849 = Pamphalea 
heterophylla. 

Perdicium brasiliense Linnaeusl Mantissa 1 :115. 1 767 = Holocheilus brasiliensis. 

Perdicium piloselloides Vahl 1 Skriv. Nat. Selsk. Ki6b. 2 :381 Iam. 5. 1791 = Chaptalia 
piloselloides. 

Perdicium squarrosum Vahl1 Skriv. Nat. Selsk. Ki6b. 1 :11 I tab. 6. 1 790 = Perezia 
squarrosa ssp. squarrosa. 

Perezia afetes Macbridel Rhodora 20 :1 51. 1918 = Perezia multiflora ssp. sonchifolia. 

Perezia catharinensis Cabreral in Reitzl Flora Ilustrada Catarinensis, fase. COMP :1171 
fig. 34 (e-f). 1973. 

Perezia cubataensis Lessingl Linnaea 5:16. 1830 = Perezia squarrosa ssp. cubataensis. 

Perezia laevis Lessingl Linnaea 5:181 tab. 1 I fig. 22 f-g. 1830 = Perezia squarrosa ssp. 
cubataensis. 

Perezia multiflora (Humboldt et Bonpland) Lessing ssp. sonchifolia (Baker) Vuilleumierl 
Contrib. Gray Herb. Harv. Univ. 199 :79. 1969. 
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Perezia oehroleuea (Cassini) Lessing , Linnaea 5 :22. 1830 = Holocheilus brasiliensis. 

Perezia pampeana Spegazzini, Flora de/ Tandil :33. 1901 = Trixis stricta. 

Perezia sonehifolia Baker, in Martius, FI. Brasil. 6 (3) :380. 1884 = Perezia multiflora 
ssp. sonchifolia. 

Perezia sonehifolia Baker v ar. tandilensis O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3 (2): 167. 1898 = 
Perezia multiflora ssp. sonchifolia. 

Perezia squarrosa (Vahl) Lessing ssp. cubataensis (Lessing) Vuilleumier, Contrib. Gray 
Herb. Harv. Univ. 199 :82. 1969. 

Perezia squarrosa (Vahl) Lessing ssp. squarrosa, Linnaea 5:15. 1830. 

Platyeheilus oehroleueus Cassini, Opuse. Phytol. 2 :153. 1825 = Holocheilus 
brasiliensis. 

Schlechtendalia luzulifolia Lessing, Linnaea 5 :243. 1830. 

Spadonia einerea Hooker et Arnott, Comp. Bot. Mag. 1 :109. 1835 = Gochnatia 
orbiculata. 

Spadonia polymorpha a eeanothifolia Lessing, Syn. Gen. Campos. : 1 02. 1832 = 
Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifolia. 

Spadonia polymorpha B elaeagnifolia Lessing, Syn. Gen. Campos. : 102. 1832 = 
Gochnatia polymorpha ssp . ceanothifolia . 

Spadonia polymorpha y obtusifolia Lessing, Syn . Gen. Campos. : 102. 1832 = Gochnatia 
polymorpha ssp. ceanothifolia. 

Spadonia polymorpha E sordida Lessing, Syn. Gen. Compos.:1 02. 1832 Gochnatia 
sordida. 

Thyrsanthema nutans (Linnaeus) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 1 :369. 1891 Chaptalia 
nutans. 

Trichocline catharinensis Cabrera var. catharinensis, in Reitz, Flora Ilustrada 
Catarinensis, fase. COMP :45, lâms. 13 e 14. 1973. 

Trichocline catharinensis Cabrera var. discolor Cabrera , in Reitz, Flora Ilustrada 
Catarinensis, fase. COMP :48. 1 973. 

Triehoeline eordifolia Baker, Kew Buli. 1892 :197. 1892 Chaptalia cordifolia. 
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Trichocline foliosa Hooker et Arnott , Comp. Bo t . Mag. 2 :43. 1836 = Trichocline 
macrocephala. 

Trichocline heterophylla Grisebach, Symbolae :215. 1879 (non Lessing) = Trixis stricta. 

Trichocline incana Cassini, Dict. Scien. Nat. 55 :216. 1826. 

Trichocline macrocephala Lessing, Linnaea 5 :288. 1830. 

Trichocline maxima Lessing, Linnaea 5 :290. 1830. 

Trixis brasiliensis (Linnaeus) De Candolle, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 19 :67. 1812 = 
Holocheilus brasiliensis. 

Trixis brasiliensis Lessing , Linnaea 5 :26. 1830 (non DC.) = Trixis lessingii. 

Trixis brasiliensis (Linnaeus) De Candolle v ar. genuína Hassler, Feddes Repert. 16 : 27. 
1919 = Holocheilus brasiliensis. 

Trixis brasiliensis (Linnaeus) De Candolle var. sellowii (Lessing) Hassler, Feddes Repert. 
16 :27. 1 91 9 = Holocheilus brasiliensis. 

Trixis denticulata Dusén ex Mal me, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. 12 (2) : 117. 1933 
= Holocheilus illustris. 

Trixis flexuosa Lessing, Linnaea 5 :32. 1830 (non Sprengel) = Trixis praestans. 

Trixis hieronymi Arechavaleta , Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Monte v., Ser. 11, 1 : 16, lâm. 
7. 1 904 = Holocheilus illustris. 

Trixis lessingii De Candolle, Prodromus 7 (1 ):70. 1838. 

Trixis lorentzii Arechavaleta, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Monte v., Ser. 11, 1 :15, lâm. 8. 
1 904 = Trixis pallida. 

Trixis lundii De Candolle, Prodromus 7 (1 ):71 = Trixis Lessingii. 

Trixis megapotamica Hooker et Arnott, Comp. Bot. Mag. 1 
verbasciformis. 

33. 1835 Trixis 

Trixis mollissima D. Don, Trans. Linn. Soe. Lond. 16 :299. 1830 = Trixis praestans. 

Trixis ochroleuca (Cassini) Hooker et Arnott, Comp. Bot. Mag. 1 :33. 1835 = 
Holocheilus brasiliensis. 
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Trixis othonoides Lessing , Linnaea 5 :27. 1830 = Holocheilus brasiliensis. 

Trixis pallida Lessing, Linnaea 5 :30. 1830. 

Trixis pai/ida Lessing var. australis Grisebach, Symbolae :216. 1879 = Trixis pallida. 

Trixis praestans (Vellozo) Cabrera, Rev. Mus. La Plata Secc. Bot. 1 :61 . 1936. 

Trixis sellowii Lessing ex De Candolle, Prodromus 7 (1 ):71. 1838 = Holocheilus 
brasiliensis. 

Trixis stricta Lessing, Linnaea 5 :28. 1830. 

Trixis thyrsoidea Dusén ex Malme, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. 12 (2): 116. 1933. 

Trixis verbasciformis Lessing , Linnaea 5 :29. 1830. 

Tussilago exscapa Persoon , Syn. P/ant. 2 :456. 1807 = Chaptalia exscapa. 

Tussilago integerrima Vellozo, FI. Fluminensis /cones 8 :tab. 140. 1829 (1827) = 
Chaptalia integerrima. 

Tussilago lyrata Persoon , Syn. Plant. 2 :456. 1807 = Chaptalia nutans. 

Tussilago nutans Linnaeus, Syst. Nat. ed. 1 O, 2 :1 214. 1 759 = Chaptalia nutans. 

Tussilago sinuata Persoon * pilosel/oides (Vahl) Persoon , Syn. Plant. 2 :456. 1807 = 

Chaptalia piloselloides. 

Tussilago vaccina Vellozo, FI. Fluminensis /cones 8 
Chaptalia nutans. 

tab. 143. 1829 (1827) = 
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Apêndice 02. Mapas das ocorrências das espécies da tribo Mutisieae no Rio Grande do 
Sul: a, Actinoseris corymbosa; b, Chaptalia arechavaletae; c , Chaptalia cordifolia; d, 

Chaptalia exscapa; e, Chaptalia integerrima; f, Chaptalia mandonii. Legenda: e 
referênc ia geográfica do material de herbário examinado permitiu p lotagem precisa na 

quadrícu la; ..&. referência do material de herbário examinado permitiu plotagem 

aprox imada na quadrícula; • referência do material de herbário examinado coincide com 

o limite entre duas quadrículas; O referência geográfica obtida de fonte bibliográfica. 
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Apêndice 02 (conto) o a, Chaptalia nutans; b, Chaptalia piloselloides; c , Chaptalia 
runcinata; d, Chaptalia sinuata; e, Dasyphyllum brasiliense; f, Dasyphyllum spinescenso 

Simbologia uti lizada, vide página 141 o 
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Apênd ice 02 (cont.) . a, Dasyphyllum synacanthum; b, Dasyphyllum tomentosum; c, 
Gochnatia cordata; d, Gochnatia mollissima; e, · Gochnatia orbiculata; f, Gochnatia 
polymorpha ssp. ceanothifolia. Simbologia uti lizada, vide página 141 . 
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Apêndice 02 (cont.). a, Gochnatia polvmorpha ssp. f!occosa; b, Gochnatia ramboi; c, 
Gochnatia sordida; d , Holocheilus brasiliensis; e, Holocheilus il!ustris; f , Holocheilus 
monocephalus. Simbologia utilizada, v ide página 141 . 
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Apêndice 02 (cont.). a, Jungia floribunda; b, Jungia sellowii; c , Jungia aff. sellowii; d, 
Mutisia campanu/ata; e, Mutisia coccinea va r. dealbata; f , Mutisia speciosa. Simbologia 
utilizada, v ide página 141. 
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146 . ~ 
Apêndice 0 2 (cont.). a, Pamphalea araucariophila; b, Pamphalea bupleurifolia; c, 
Pamphalea cardaminifolia; d , Pamphalea commersonii; e, Pamphalea heterophylla; f , 
Pamphalea maxima. Simbologia utilizada , v ide página 141 . 
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Apêndice 0 2 (cont.) . a, Pamphalea miSSIOnum; b , Pamphalea ramboi; c , Pamphalea 
smithii; d, Perezia catharinensis; e, Perezia multiflora ssp. sonchifolia; f , Perezia 
squarrosa ssp . cubataensis. Simbologia uti lizada, vide página 141. 
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Apêndice 02 (cont.). a, Perezia squarrosa ssp. squarrosa; b, Schlechtendalia luzulifolia; 
c, Trichocline catharinensis var . catharinensis; d, Trichocline catharinensis var. disco/ar, 
e, Trichocline incana; f, Trichocline macrocephala. Simbologia utilizada, vide página 

141 . 
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Apêndice 02 {cont.). a, Trixis lessingii; b, Trixis pai/ida; c, Trixis praestans; d, Trixis 
stricta; e, Trixis thyrsoidea; f , Trixis verbasciformis. Simbologia utilizada , vide página 

141. 
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Apêndice 03 . Material examinado e fontes bibliográficas que serviram de base para as 
plotagens nos mapas das ocorrências das espécies da tribo Mutisieae no Rio Grande do 
Sul. 

Actinoseris corymbosa 

Material examinado: HUCS1529, ICN51714, PACA60771 . 

Chaptalia arechavaletae 

Material examinado: CNP0468 . 

Chaptalia cordifolia 

Material examinado: PACA50705. 

Chaptalia exscapa 

Material examinado: CNP0887, HAS56625, HAS56766b, HAS56921 , HAS62366, 
HBR2688, HUCS3220, HUCS8655, ICN9861, ICN16162, ICN59137, ICN61821, 
ICN62761, ICN88888, ICN89397, ICN92435, ICN92436, ICN11 0196, ICN11 0202, 
ICN110205, PACA30108, PACA33425, PACA36266, PACA59195, PEL2688. 
Fontes bibl iográficas : BURKART (1944); GIRARDI-DEIRO et ai. (1992) . 

Chaptalia integerrima 

Material examinado: BLA 13496, HAS5582, HAS8126, HAS8243, HAS9803, HAS9981, 
HAS11400, HAS12124, HAS20021, HAS22115, HAS22298, HAS28494, HAS62247, 
HAS62249, HAS62257, HAS62258, HAS62261, HAS62262, HAS62267, HAS62268, 
HAS62275, HAS62278, HAS62280, HAS62288, HAS62291, HAS62293, HAS62300, 
HAS62314, HAS62364, HBR2501, HBR5804, HUCS1525, ICN16163, ICN19271, 
ICN42959, ICN51377, ICN53052, ICN59982, ICN98404, ICN11 0074, ICN11 0082, 
ICN11 0091, ICN11 0171 I ICN11 0189, ICN11 0204, ICN11 0265, ICN11 0266, 
ICN11 0295, MPUC2496, PACA3880, PACA 10142, PACA28584, PACA36336, 
PACA38359, PACA42603, PACA43576, PACA51340, PACA51582, PACA51998, 
PACA53026, PACA631 04, PEL 12042, SMDB479. 
Fontes bibliográficas: GIRARDI-DEIRO & GONÇALVES (1985); EGGERS (1991 ); 
GIRARDI-DEIRO et ai. (1992) . 
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Apêndice 03 (cont.) 

Chaptalia mandonii 

Material examinado: HAS12092, HAS28495, HAS62254, HAS62370, HUCS4473, 
ICN62694, ICN64395, ICN6481 O, ICN64826, ICN64831, ICN1 03244, ICN11 0193, 
ICN11 0353, ICN11 0354, PACA29759, PACA32282, PACA34915. 

Chaptalia nutans 

Material examinado: CNP01345, FISC966, FISC1953, FLOR15412, FLOR15687, 
HAS1 0853, HAS24693, HAS24 779, HAS62250, HAS62263, HAS62266, HAS62281, 
HAS62283, HAS62284, HAS62285, HAS62289, HAS62292, HAS62296, HAS62298, 
HAS62301, HAS62302, HAS62303, HAS62304, HAS62307, HAS62309, HAS6231 O, 
HAS62312, HAS62313, HAS62318, HAS62321 , HAS62325, HAS62330, HAS62332, 
HAS62365, HAS62367, HAS62369, HAS62371 , HAS62373, HBR426, HBR23951, 
HUCS1203, HUCS1749, HUCS1955, HUCS2072, HUCS2271 , HUCS3079, HUCS3464, 
HUCS3506, HUCS4729, HUCS4800, HUCS8928, HURG76, ICN3237, ICN15395, 
ICN16164, ICN16165, ICN17148, ICN19270, ICN31274, ICN35116, ICN42243, 
ICN44569, ICN51 040, ICN51378, ICN51431 , ICN53805, ICN59362, ICN60021, 
ICN61696, ICN64720, ICN69495, ICN69529, ICN69997, ICN83311, ICN88057, 
ICN92434, ICN94811, ICN94817, ICN11 0073, ICN11 0078, ICN11 0081, ICN11 0172, 
ICN11 0173, ICN11 0176, ICN11 0177, ICN11 0201, ICN11 0262, ICN11 0267, 
ICN11 0350, ICN11 0360, ICN11 0362, ICN11 0384, MPUC1528, MPUC2470, 
MPUC2471, MPUC2478, PACA536, PACA4452, PACA4745, PACA5022, PACA8818, 
PACA8973, PACA91 90, PACA 11 500, PACA25955, PACA27156, PACA30085, 
PACA31003, PACA31170, PACA33360, PACA36296, PACA37748, PACA41786, 
PACA41968, PACA42468, PACA42823, PACA43084, PACA43291, PACA43479, 
PACA43825, PACA44470, PACA51487, PACA51896, PACA53086, PACA54414, 
PACA54924, PACA55837, PACA57219, PACA58740, PACA59694, PACA59750, 
PACA61893, PACA62221, PACA64041 , PEL111, PEL132, PEL767, PEL1310, 
PEL8031, PEL9190, PEL9250, SMDB2442, SMDB3131, URG1 069. 

Chaptalia piloselloides 

Material examinado: HAS56766a, HAS62252, PACA301 04 , PEL2687, PEL9209. 
Fontes bibliográficas: BURKART (1944) ; GIRARDI-DEIRO & GONÇALVES (1985); 
GIRARDI-DEIRO et ai. ( 1992). 

Chaptalia runcinata 

Material examinado: BLA 158, BLA 12204, BLA 13369, BLA 13387, CNP0769, HAS574, 
HAS9772, HAS1 0167, HAS62297, HBR2502, HBR23950, ICN273, ICN19269, 
ICN28291 , ICN29341 , ICN29342, ICN53713, ICN59138, ICN64796, ICN64996, 
ICN85015, ICN92148, ICN11 0086, ICN11 0174, ICN11 0206, ICN11 0263, ICN11 0264, 
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Apêndice 03 (cont.) 

ICN11 0 268, ICN11 0294, ICN11 0351, PACA511 , PACA2478, PACA 29013, 
PACA32447, PACA35247, PACA36331 , PACA37426, PACA51374, PACA5581 5, 
PACA 70302, PEL 10024, SMDB, 3112. 
Fontes bibliográficas: BURKART (1944); GIRARDI-DEIRO et ai. (1992) . 

Chaptalia sinuata 

Material examinado: BLA40, BLA839, FISC1972, HAS5593, HAS8205, HAS1 0297, 
HAS1 0398, HAS1 0889, HAS11943, HAS12256, HAS17288, HAS20309, HAS29709, 
HAS62251 , HAS62253, HAS62259, HAS62274, HAS62294, HAS62305, HAS62311, 
HUCS4553, ICN15394, ICN519461 ICN616971 ICN627621 ICN64811 1 ICN648361 
ICN928021 ICN11 0072, ICN11 02031 ICN11 02591 ICN11 0260, ICN11 0261 , 
ICN1103831 PACA272501 PACA295461 PACA333751 PACA339081 PACA353891 
PACA377281 PACA556891 PEL3991 PEL11553. 

Dasyphyllum brasiliense 

Material examinado: HAS45641 ICN874271 ICN1 063061 ICN11 00701 
ICN11 02281 ICN11 02351 ICN11 02361 ICN11 02371 ICN11 02381 
ICN11 0240, ICN11 02451 ICN11 02461 ICN11 02471 ICN11 02481 
ICN11 02501 ICN11 02531 ICN11 02541 ICN11 02551 PACA4671, 
PACA587871 PEL 132561 SMDB14781 SMDB2150, SMDB3035. 

Dasyphyl/um spinescens 

ICN11 00901 
ICN110239, 
ICN11 02491 

PACA55791 I 

Material examinado: BLA3441 FLOR7849, FLOR19631 , HAS28376, HAS561971 
HAS562321 HAS566291 HAS566351 HAS566371 HAS56641 I HAS566501 HAS56652, 
HAS566531 HAS566541 HASA566551 HAS566581 HBR84551 HEDU25921 HUCS2460, 
HUCS54701 HUCS5571 , HUCS65801 ICN535741 ICN843321 ICN863901 ICN11 0180, 
ICN11 0181 1 ICN11 01981 ICN11 01991 ICN11 02001 ICN11 0213, ICN11 02271 PACA500, 
PACA45731 PACA88151 PACA92351 PACA 11462, PACA 118621 PACA21957, 
PACA28692, PACA287051 PACA350781 PACA36325, PACA43137, PACA549321 
PACA59951 1 PACA688191 PACA705961 PEL271 PEL114161 PEL11838. 

Dasyphyllum svnacanthum 

Material examinado: HAS566471 PACA321391 PACA45445. 
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Dasyphyllum tomentosum 

Material examinado: BLA456, FLOR8130, FLOR8152, HAS4397, HAS5078, HAS18231, 
HAS56229, HAS56233, HAS56632, HAS56633, HAS56634, HAS56636, HAS56638, 
HAS56643, HAS56645, HAS56646, HAS56656, HAS56657, HAS56659, HAS56925, 
HAS56928, HUCS1 019, HUCS5946, HURG42, HURG673, ICN1717, ICN15436, 
ICN41943, ICN47721 , ICN48519, ICN51432, ICN53712, ICN63474, ICN65039, 
ICN90911, ICN94813, ICN11 0226, ICN11 0230, ICN11 0242, ICN11 0243, ICN11 0244, 
PACA554, PACA 7926, PACA8396, PACA 11469, PACA 11860, PACA28269, 
PACA30777, PACA33513, PACA40924, PACA41577, PACA42520, PACA43178, 
PACA43242, PACA47174, PACA47228, PACA47281, PACA55845, PACA59922, 
PACA60856, PEL 11372, SMDB1193. 

Gochnatia cordata 

Material examinado: BLA 1599, FLOR19461, FLOR20285, FLOR20299, HAS1848, 
HAS9495, HAS11341, HAS12651 , HAS62617, HAS62618, HUCS7540, ICN15639, 
ICN17113, ICN43326, ICN44570, ICN47321, ICN51568, ICN61436, ICN84347, 
ICN86203, ICN94794, ICN98427, ICN11 0085, ICN11 021 O, PACA37343, PACA40879, 
PACA40948, PACA41049, PACA58584, PACA66372, PEL12291 . 

Gochnatia mollissima 

Material examinado: BLA 1356, PACA41 025. 
Fontes bibliográficas : CABRERA (1971 ). 

Gochnatia orbicu/ata 

Material examinado:FLOR8323, ICN51592, ICN11 0194, PACA2689, PACA 11898, 
PACA25010, PACA33793, PACA33794, PACA39643, PACA40867, PACA41498. 

Gochnatia polymorpha ssp. ceanothifo/ia 

Material examinado: BLA413, BLA 1195, BLA 1583, BLA2460, BLA 13352, FLOR19306, 
FLOR19443, FLOR20081, FLOR23744, HAS3568, HAS4550, HAS11515, HAS12205, 
HAS14407, HAS56246, HAS56286, HAS56287, HAS56288, HAS56713, HAS56815, 
HAS62622, HAS62623, HAS62625, HAS62627, HAS62628, HAS62630, HAS62633, 
HAS62635, HAS62638, HAS62639, HAS62642, HAS64690, HBR549, HBR2551, 
HBR8460, HBR14140, HUCS171 O, HUCS5584, HUCS8042, HUCS8091, ICN523, 
ICN976, ICN1 055, ICN4797, ICN5845, ICN16519, ICN17026, ICN17084, ICN17272, 
ICN18039, ICN21168, ICN21707, ICN21734, ICN27413, ICN28978, ICN31227, 
ICN31599, ICN32166, ICN41120, ICN42130, ICN47643, ICN51380, ICN59264, 
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ICN64739, ICN86200, ICN87369, ICN92447, ICN98181 , ICN1 03237, ICN1 03238, 
ICN1 03240, ICN11 0071, ICN11 0089, ICN11 0175, ICN11 0195, ICN11 0214, 
ICN11 0215, ICN11 0216, ICN11 0217, ICN11 0218, ICN11 0219, ICN11 0220, 
ICN11 0221, ICN11 0222, ICN11 0223, ICN11 0224, ICN11 0225, ICN11 0257, 
ICN11 0258, ICN11 0292, ICN11 0293, ICN11 0345, ICN11 0346, ICN11 0359, PACA495, 
PACA 1992, PACA 7920, PACA9234, PACA 10068, PACA26313, PACA27541, 
PACA28419, PACA31650, PACA33030, PACA35075, PACA39130, PACA39440, 
PACA40106, PACA46085, PACA46673, PACA47405, PACA55824, PACA57401, 
PACA61763, PACA61899, PACA61906, PACA62931, PACA62937, PACA63042, 
PACA70280, PEL176, PEL2957, PEL5733, PEL9684, PEL11415, PEL12858, 
SMDB1711, SMDB2036, SMDB2687. 
Fontes bibliográficas: CABRERA (1971 ). 

Gochnatia polymorpha ssp. floccosa 

Material examinado: HAS56825, HAS62626, HAS62631, ICN15455, PACA8828, 
PACA9029, PACA35076, PACA36278, PACA39381, PACA51673. 
Fontes bibliográficas: CABRERA (1971 ). 

Gochnatia ramboi 

Material examinado: HBR5663, ICN11 0182, ICN11 0385, PACA51961 . 

Gochnatia sordida 

Fontes bibliográficas: CABRERA (1971 ). 

Holocheilus brasiliensis 

Material examinado: CNP01164, FLOR15207, FLOR22653, HAS859, HAS3975, 
HAS1 0445, HAS21 092, HAS22098, HAS22219, HAS24156, HAS29305, HAS56962, 
HAS64034, HAS64035, HAS64037, HAS64038, HAS64040, HAS64041, HAS64042, 
HEDU693, HUCS4771, HURG24, ICN15420, ICN19273, ICN26211, ICN28853, 
ICN48966, ICN51324, ICN51433, ICN53982, ICN63246, ICN64390, ICN64729, 
ICN65005, ICN811 2 2, ICN88544, ICN11 0084, ICN11 0185, ICN11 0188, ICN11 0303, 
ICN11 0304, ICN11 0305, ICN11 0306, PACA670, PACA 1740, PACA 11828, 
PACA11942, PACA27288, PACA29205, PACA36481, PACA43701, PACA43945, 
PACA53053, PACA57287, PACA57465, PACA63838, PEL1829, PEL9307, PEL11597. 
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Holocheilus illustris 

Material examinado: HAS19869, HAS21322, HAS22682, HAS24740, HAS331 06, 
HAS63945, HAS64033, HAS64036, HAS64043, ICN41769, ICN53495, ICN64684, 
ICN68256, ICN68332, ICN11 0186, ICN11 0191, ICN11 0307, ICN11 0379, PACA35753, 
PACA49383, SMDB399. 

Holocheilus monocephalus 

Material examinado: ICN53236, ICN1 06297, ICN1 06299, ICN1 06304, ICN1 06505, 
ICN11 0231. 

Jungia floribunda 

Material examinado: HAS1571, HAS14189, ICN16436, ICN48566, ICN49296, 
ICN53655, ICN83643, ICN11 0334, ICN11 0335, ICN11 0337, ICN11 0338, ICN11 0347, 
ICN11 0348, ICN11 0352, PACA3117, PACA26020, PACA47026. 

Jungia se/lo wii 

Material examinado : HAS9080, HAS12912, HAS56248, HAS64055, ICN16437, 
ICN16438, ICN11 0336, PACA4724, PACA25923, PACA28056, PACA30784, 
PACA36273, PACA40250, PACA49983, PACA56748, PEL5698. 

Jungia aff. se/lo wii 

Material examinado: FISC1 041 , HAS22839, HAS64054, HUCS1276, HUCS5367, 
HUCS8304, HUCS8366, ICN17117, ICN411 05, ICN61430, ICN63289, ICN63539, 
ICN64747, ICN81 088, ICN9031 O, ICN11 0183, ICN11 0211 , PACA516, PACA2330, 
PACA29804, PACA60287, PEL8585. 

Mutisia campanulata 

Material examinado: FISC227, FISC712, FISC860, FISC1721, FISC1958, HAS27954, 
HAS64115, HUCS5954, ICN17261 , ICN20596, ICN26897, ICN48972, ICN83061, 
ICN98076, ICN11 0287, ICN11 0288, ICN11 0289, ICN11 0290, ICN11 0291, PACA4928, 
PACA9495, PACA35635, PACA40249, PACA45788, PACA58573, PACA59703, 
PACA60423, PACA69263, PEL211 , SMDB225, SMDB171 O. 
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Mutisia coccinea var. deai/;Jata 

Material examinado: BLA 1236, BLA 1838, BLA2293, CNP01250, CNP02254, 
FISC1900, FISC1961, FLOR9258, FLOR161 02, FLOR23683, HAS8051 , HAS8977, 
HAS1 0570, HAS18992, HAS19565, HAS211 07, HAS27979, HAS29432, HAS54960, 
HAS64094, HAS64098, HAS641 00, HAS641 09, HAS6411 O, HAS64111, HAS64112, 
HAS64113, HAS64116, HAS64117, HAS81823, HUCS1132, 2000, HUCS3500, 
HUCS3909, HUCS3911, ICN272, ICN1474, ICN1475, ICN8869, ICN9032, ICN15415, 
ICN21165, ICN45299, ICN51198, ICN61700, ICN63290, ICN64304, ICN64763, 
ICN92450, ICN92711, ICN11 0076, ICN11 0079, ICN11 0083, ICN11 0087, ICN11 0178, 
ICN11 0179, ICN11 0184, ICN11 0209, ICN11 0278, ICN11 0279, ICN11 0280, 
ICN11 0281 , ICN11 0282, ICN11 0283, ICN11 0284, ICN11 0285, ICN11 0286, 
ICN11 0361, ICN11 0380, ICN11 0592, MPUC2499, PACA832, PACA6607, PACA 7727, 
PACA9143, PACA25900, PACA26536, PACA33152, PACA35518, PACA35846, 
PACA43808, PACA44019, PACA45670, PACA49070, PACA50177, PACA52877, 
PACA53112, PACA55718, PACA59560, PACA59561 , PACA62145, PACA62256, 
PACA62613, PACA66489, PACA69266, PACA69267, PEL3380, PEL5152, PEL 10556, 
SMDB433. 
Fontes bibliográficas: CABRERA (1965); GIRARDI-DEIRO et ai. (1992) . 

Mutisia speciosa 

Material examinado: FLOR9526, FLOR9692, HAS3781 , HAS8924, HAS21778, 
HAS24899, HAS56308, HAS64097, HAS641 01, HAS641 02, HAS641 03, HAS641 04, 
HAS641 05, HAS641 08, HEDU238, HUCS391 O, HUCS391 2, HUCS3914, HUCS3915, 
ICN2214, ICN4129, ICN4 798, ICN5739, ICN5863, ICN7644, ICN8964, ICN941 O, 
ICN15416, ICN16522, ICN16523, ICN19590, ICN26443, ICN30355, ICN35833, 
ICN50003, ICN50296, ICN53901, ICN69824, ICN87536, ICN93221, ICN11 0275, 
ICN11 0276, ICN11 0 277, PACA833, PACA9061, PACA25957, PACA27059, 
PACA27212, PACA27481, PACA29888, PACA33151, PACA34374, PACA36274, 
PACA37901 , PACA38631, PACA44221 , PACA45586, PACA48976, PACA54615, 
PACA55719, PACA61845, PACA63881 , PACA69261, PACA69262, PACA69264, 
PACA69265, PEL 1005, PEL2589, SMDB34 74. 

Pamphalea araucariophila 

Material examinado: HBR5627, HUCS1 074, ICN7365, ICN7381, ICN61707, ICN64324, 
ICN88549, ICN11 0355, PACA2183, PACA4526, PACA9299, PACA29813, 
PACA36269, PACA49335, PACA51098, PACA56829, PACA62952. 
Fontes bibliográf icas: CABRERA (1953). 
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Pamphalea bupleurifolia 

Material examinado: ICN8578, ICN81643, ICN11 0339, PACA25740, SMDB357 . 

Pamphalea cardaminifolia 

Material examinado: ICN61706, ICN88525, ICN88533, PACA52111, PACA54737, 
PACA56388. 

Pamphalea commersonii 

Material examinado: FLOR15221 , HAS5112, HAS1 0043, HAS24155, HAS56963, 
HAS63930, HURG21, ICN20572, ICN48995, ICN51 043, ICN51989, ICN59367, 
ICN61802, ICN61807, ICN63777, ICN83303, ICN11 0339, ICN11 0340, ICN11 0341, 
ICN110342, PACA2342, PACA27247, PACA37808, PACA57263. 

Pamphalea heterophylla 

Material examinado: CNP01227, FLOR15677, FLOR15681 , FLOR15688, FLOR19299, 
FLOR20627, HAS3268, HAS4904, HAS13840, HAS63931, HAS63932, HAS79478, 
ICN26180, ICN51381, ICN53044, ICN65362, ICN67007, ICN86573, ICN92648, 
ICN93562, ICN11 0343, PACA63235, PACA69512. 

Pamphalea maxima 

Material examinado: HUCS2556, PACA9152, PACA9236, PACA35093, PACA51408, 
PACA70945. 
Fontes bibliográficas: CABRERA (1953) . 

Pamphalea missionum 

Material examinado: ICN1 03236. 

Pamphalea ramboi 

Material examinado: HBR5628, HAS9075, HAS63933, HAS63934, HUCS2615, 
HUCS5481, ICN21239, ICN50974, ICN88543, MPUC2063, PACA4767, PACA50939. 
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Pamphalea smithii 

Material examinado: BLA 13058; BLA 13280, FLOR15215, FLOR21386, HAS13597, 
HAS56718, ICN7394, ICN9383, ICN53049, ICN6271 O, ICN62711, ICN64388, 
ICN83067, ICN11 0344, ICN11 0356, PACA30490, PACA35256, PACA45376, 
PACA53744. 

Perezia catharinensis 

Material examinado: HAS24956, HUCS1 075, ICN1 06309, PACA55699, PACA56073. 

Perezia multiflora ssp . sonchifolia 

Material examinado: BLA2465, FLOR9662, FLOR9999, FLOR1 5042, 
HAS1391 O, HAS63943, HAS63944, HAS63947, ICN8513, ICN8630, 
ICN51 029, ICN51323, ICN61753, ICN92390, ICN92391 , ICN92833, 
ICN93561, ICN11 0273, ICN11 0274, 

Perezia squarrosa ssp. cubataensis 

HAS932, 
ICN20988, 
ICN92834, 

Material examinado: FLOR21390, HAS63941 , HAS64268, HBR5697, HUCS261 O, 
ICN9506, ICN20853, ICN41767, ICN41768, ICN59375, ICN88541, ICN88542, 
ICN1 06308, ICN11 0357, PACA49320, PACA51355, PACA53757, PACA54597, 
PACA72127. 

Perezia squarrosa ssp. squarrosa 

Material examinado: ICN7035, ICN9233, ICN11 0187. 

Schlechtendalia luzulifolia 

Material examinado: FLOR18268, FLOR19444, HAS12653, HAS56721 , HAS56966, 
HAS64117, ICN8566, ICN9525, ICN17284, ICN42923, ICN48942, ICN61434, 
ICN61693, ICN64661 , ICN68074, ICN84408, ICN86174, ICN11 0269, ICN11 0270, 
ICN11 0271, ICN11 0272, SMDB527. 
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Trichocline catharinensis var. catharinensis 

Material examinado: BLA244, BLA 13073, BLA 13284, FLOR18222, HAS9084, 
HAS19803, HAS21353, HAS22131, HAS24763, HAS56768, HAS56769, HAS56770, 
HAS64558, HAS64562, HAS64565, HAS64567, HAS64568, HAS64569, HAS64570, 
HAS64571 , HAS64572, HAS64573, HAS64574, HAS64575, HAS64579, HAS64582, 
HAS64583, HAS64584, HAS64588, HAS71530, HAS79485, HUCS3219, HUCS5949, 
ICN1652, ICN9362, ICN15283, ICN20859, ICN21232, ICN31613, ICN31615, 
ICN40230, ICN48459, ICN48990, ICN49060, ICN49233, ICN64396, ICN64717, 
ICN64837, ICN68246, ICN861 04, ICN88529, ICN88684, ICN11 0190, ICN11 0298, 
ICN11 0299, ICN11 0300, ICN11 0301 I ICN11 0302, MPUC1811 I MPUC1828, 
MPUC1829, PACA2332, PACA4342, PACA8913, PACA 11854, PACA29841, 
PACA31167, PACA32249, PACA34911 , PACA35619, PACA36347 , PACA36350, 
PACA51428, PACA56289, PACA58533, PACA69250, PACA69251 , PEL 1806, 
PEL2754, PEL3388, PEL7188, PEL8750. 

Trichocline catharinensis var. disco/ar 

Material examinado: ICN11 0251, ICN11 0252, ICN11 0349, 

Trichocline incana 

Material examinado: HURG135, ICN11 0212. 

Trichocline macrocephala 

Material examinado: BLA 167, HAS19490, HAS20537, HAS62256, HAS64563, 
HAS64576, HAS64580, HAS64586, HUCS3891, ICN3177, ICN9657, ICN3161 O, 
ICN31611 , ICN94458, ICN11 0229, ICN11 0296, ICN11 0297, PACA620, PACA9076, 
PACA9289, PACA35095, PACA52924, PACA69249, 
Fontes bibliográficas: ZARDINI (1975). 

Trixis lessingii 

Material examinado: BLA 1623, FISC1976, FLOR15291 , FLOR16955, HAS56967, 
HAS64630, HUCS3864, ICN9456, ICN29350, ICN88540, ICN11 0192, ICN11 0313, 
ICN11 0358, ICN11 0381 I PACA505, PACA 7641 I PACA8661 I PACA 11863, 
PACA32639, PACA35527, PACA44127, PACA44154, PACA44901, PACA50654, 
PACA51659, PACA53819, PACA53845, PACA54459, PACA54670, PACA62798. 
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Trixis pai/ida 

Material examinado: HAS20063, ICN11 0 308, ICN11 0309, ICN11 031 O, ICN11 0311, 
ICN11 0312, PACA3908, PACA9431 , PACA 72132. 

Trix is praestans 

Material examinado: FISC167, FISC290, FLOR15684, FLOR16293, FLOR19178, 
FLOR22831, HAS723, HAS870, HAS1982, HAS3096, HAS3727, HAS3941, HAS4820, 
HAS4920, HAS8444, HAS8482, HAS8746, HAS10061 , HAS10338, HAS10646, 
HAS12231, HAS12378, HAS13441 , HAS13461 , HAS13531, HAS24800, HAS56773, 
HAS56774, HAS56775, HAS56776, HAS56985, HAS64590, HAS64591, HAS64592, 
HAS64593, HAS64594, HAS64595, HAS64596, HAS64597, HAS64598, HAS64601, 
HAS64604, HAS64606, HAS64607, HAS64608, HAS6461 O, HAS64616, HAS64617, 
HAS64623, HAS64625, HAS64628, HEDU42, HEDU321, HEDU947, HUCS272, 
HUCS278, HUCS316, HUCS929, HUCS1 087, HUCS1769, HUCS3312, HUCS6608, 
HUCS6717, HURG26, ICN15380, ICN19577, ICN20538, ICN28283, ICN31609, 
ICN32333, ICN34761 , ICN42360, ICN53968, ICN59364, ICN67004, ICN69507, 
ICN82073, ICN83300, ICN93220, ICN94802, ICN94866, ICN1 03241, ICN1 03242, 
ICN11 0075, ICN11 0080, ICN11 0088, ICN11 0197, ICN11 0207, ICN11 0314, 
ICN110315, ICN110316, ICN110317, ICN110318, ICN110319, ICN110320, 
ICN110321, ICN110322, ICN110323, ICN110324, ICN110363, PACA467, PACA1613, 
PACA7961, PACA11908, PACA25283, PACA26586, PACA27618, PACA29526, 
PACA32596, PACA33374, PACA37449, PACA37538, PACA42225, PACA42350, 
PACA42388, PACA42688, PACA42811 , PACA42896, PACA42930, PACA43121, 
PACA48723, PACA52963, PACA57335, PACA60895, PACA62117, PACA62227, 
PACA62264, PACA62303, PACA68695 , PACA68933, PACA69430, PEL2756, 
PEL3065, PEL3397, PEL9234, PEL9276, PEL 10570, PEL 11395, PEL 11480, PEL 12013, 
SMDB309. 

Trixis stricta 

Material examinado: BLA 1597, BLA 14300, FISC1955, HAS1 0525, HAS17301, 
HAS17677, HAS17730, HAS23613, HAS29302, HAS64560, HAS64613, HAS64614, 
HAS8 1822, ICN7199, ICN8498, ICN20948, ICN28842, ICN29348, ICN32474, 
ICN33488, ICN40039, ICN40184, ICN45368, ICN49020, ICN51 046, ICN53562, 
ICN59140, ICN65011 , ICN65379, ICN81644, ICN92462, ICN93565, ICN11 0325, 
ICN11 0326, ICN 11 0327, ICN11 0328, ICN11 0329, ICN11 0330, ICN11 0331, 
ICN11 0332, ICN1 1 0333, PACA555, PACA8298, PACA8361, PACA 11502, 
PACA27314, PACA29402, PACA53445, PACA57503, PACA57561, PACA61559, 
PACA631 55, PEL3074, PEL8043, PEL8261, PEL8751 , SMDB280. 
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Trixis thyrsoidea 

Material examinado: BLA 1200, HAS64589, PACA594 73, PACA61 720. 

Trixis verbasciformis 

Material examinado: FLOR19556, HAS8180, HAS8239, HAS20053, HAS22824, 
HAS64611, HAS6461 5, HAS64619, HAS64620, HAS64622, HAS64624, ICN9016, 
ICN9457, ICN15511, ICN35505, ICN44377, ICN59664, ICN81757, ICN90743, 
ICN11 0232, ICN11 0233, ICN11 0234, ICN11 0256, ICN11 0382, PACA518, PACA6469, 
PACA9198, PACA9509, PACA 10180, PACA28241, PACA29844, PACA34922, 
PACA35711 , PACA36279, PACA39786, PACA40364, PACA40468, PACA40558, 
PACA55752, PACA59228, PACA69913, PEL687, PEL9666, SMDB244. 



ERRATA 

Pág. Parágrafo, Linha Onde se lê Leia-se 

1 1 par. 3, linha 3 persistenbte persistente 
14 par. 1, linha 3 equidistante eqüidistante 
21 par. 2, linha 9 JUSTUS et ai, 1 986 JUSTUS et ai., 1 986 
28 par. 2, linha 9 latidude latitude 
29 par. 2, linha 4 Plioceno plioceno 
34 par. 6, linha 4 VELOSO et ai, 1 991 VELOSO et ai., 1991 
36 par. 4, linha 3 VELOSO et ai, 1991 VELOSO et ai. , 1991 
36 par. 4, linha 7 TEIXEIRA et ai, 1986 TEIXEIRA et ai., 1986 
36 par. 5, linha 2 TEIXEIRA et ai (1986) TEIXEIRA et ai. (1986) 
39 par. 8, linha 1 com com com 
67 par. 1, linha 8 seção lsantha seção lsantha 
84 tab. 04 Perezia catharinesis Perezia catharinensis 
87 par. 6, linha 6 ihas Galápagos ilhas Galápagos 
88 par. 7, linha 2 RADFORD et ai, 1 974 RADFORD et ai., 1974 
89 par. 1, linha 1 O DARLINGTON, (1968) DARLINGTON JR. (1968) 
91 tab . 05 Perezia squarrosa Perezia squarrosa ssp. squarrosa 
91 tab. 05 S. luzulaefolia S. luzulifolia 
91 tab . 05 T . thyrsoidea PL(X ),PA(X) T. thyrsoidea PL(X) PA( ) 

100 tab. 07 P. squarrosa ssp. cubaetensis P. squarrosa ssp. cubataensis 
107 fig. 23 representado representados 
109 par. 2, linha 2 sugerido sugerida 



PARECER SOBRE A DISSERTAÇÃO "A . TRIBO MULTISIEAE CASS. 
(ASTERACEAE), SENSU CABRERA, NO RIO GRANDE DO SUL E SUAS 
RELAÇÕES BIOGEOGRÁFICAS" DE CLÁUDIO AUGUSTO MONDIN - CPG 
BOTÂNICA. 

A dissertação em questão abrange uma temática que envolve grandes desaftos 
na compreensão da história da distribuição geográfica de espécies da tribo 
Multisieae no Rio Grande do Sul . O autor conduziu, de maneira geral , 
adequadamente a pesquisa envolvendo uma ampla e importante revisão da literatma, 
especialmente em relação aos aspectos geológicos e paleoclimáticos, que subsidiou 
várias idéias conclusivas do trabalho. Ao mesmo tempo, o autor utilizou recursos 
atuais na solução da problemática biogeográfic3y como a estatisticadeYáhltivariadas 
e a comparação de seus dados com resultados de análise cladística existente na 
literatura, considerando as pesquisas taxonômicas como base para obtenção de 
resultados, os quais se caracterizam como bastante objetivos, apesar da polêmica que 
envolve a temática. A apresentação da dissertação é de ótima qualidade, 
apresentando excefentes fotos e bons resultados gráficos. No entanto, deve-se 
ressaltar algumas questões estrutmais e científicas que deverão ser melhoradasr para 
maior clareza e compreensão do trabalho. . 

Pg. 80 - o item 5.2 - Constituição Ftorística está redigido de fmma 
conclusiva, relacionando n° de gêneros e espécies. Este item não. se enquadra como 
resultados. Os resultados são chaves e descrições dos gêneros e espécies existentes. 

Pg. I 03 - parágrafo 2° - Existe uma afirmativa que leva a supor que todo o 
Estado de Santa Catarina seja de fonnação pla.naltina. O parágrafo seguinte está 
mais correto pois refere-se a Santa Catarina como essencialmente planaltina. O 
parágrafo 2° deverá ter uma nova redação. · 

Pg. 1 06 e subsequentes - Afinnativa de que a Província Par.aense estarja 
vinculada, segundo alguns autores ao Domínio Amazônico ou Região Brasileira e 
ao Reino neo-tropicaf. Pergunta-se como se explica, neste caso, o grande número de 
espécies que não · pertencem a família · Asteraceae,_ e. são· t.ipicas ·de Regiões 
Temperadas? 

Pg. 1 07 - Qual a explicação que se tem, segundo análise de coordenadas 
principais, para a proxiirudade da unidade Litoral estar mais juntG das unidades 
Serra do Sudeste, Missões e Depressão Central? 

Pg. I 07 - A figura A pode ser interpretada segundo questões gerais climáticas, 
como foi feito, no entanto o trabalho envolve variáveis a nível de ocon·ência de 
espécies comuns ou similaridade florística e não somente coincidência de fmmas e 
estruturas, ou seja, de aspectos fisionômicos. Ao nível de ·espécie o substrato e- sua 
origem . esta liam influindo . mais diretamente na . distribuição das espécies. 
Considerando esta hipótese, qual seria a variável no eixo li da figura A? 

Pg. 107,115 - Nestas páginas, estão incluídos ítens que- referem-se à ÁREA 
ANCESTRAL E IDADE DA FAMÍLIA ASTERACEAE, fazendo ambos parte de 
Resultados e Discussão. No entanto, esta localização do tema não está coneta, tendo 
em vista que as questões apresentadas e discutidas são ·produtos da literatura. Seria 



mais adequado incluí-las em um ítem denominado Fundamentos Teóricos ou 
Revisão da Literatura. 

Pg. r r 6 - Item Conclusões - 6° Parágrafo - As conclusões citadas neste item 
baseiam-se em colocações gerais existentes na li teratura, parecendo apresentarem 
bastante consistência, no entanto estas questões colocadas não foram obtidas com o 
desenvolvimento da presente tese. 

Pg. 1 16 - incluir no parágrafo 7° ... a nível específico os representantes da 
Tribo Multisieae apresentam .. . 

Pg. I I 7 - Citar junto ao 9° parágrafo, quand·o referente a CABRERA E 
OUTROS AUTORES, quais são as áreas biogeográficas aceitas pelos mesmos. 

Pg. 11 8 - 1 o parágrafo - Refonnular o parágrafo introduzindo as palavras 
tratamento estatístico no lugar da palavra "metodologia" e em lugar das palavras 
"outros ananjos" , outros testes estatísticos de análise multivariadas. 

Pg. 11 8 - Os dois últimos parágrafos devem ser redigidos de outra maneira, 
como concfusões e não como sugestões. Outra solução seria abrir novo item: 
RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES. 

Anexos - Em anexo encontramos a citação de material examinado para os 
estudos taxonômicos, onde constatamos a inexistência do número e nome do coletor, 
data e local da coleta, o que não é recomendado para trabalhos .de cunho 
taxonômico-sistemático. 

Porto Alegre, ·I O de maio de 1996. 



PARECER SOBRE A DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

DE CLÁUDIO AUGUSTO MONDIN 

A tribo Mutisieae Cass. (Asteraceae) sensu Cabrera, 
no Rio Grande do Sul e suas relações biogeográficas. 

1. L. Waechter (UFRGS) 

A dissertação representa uma importante contribuição para a geografia florfstica austro 
-americana, focalizando uma categoria taxonômica extremamente interessante pela 
variabilidade ecológica, pela diferenciação geográfica na área de estudo e pela posição 
filogenética basal em Asteraceae. O trabalho confirma, através de uma cuidadosa abordagem 
taxonômica, geográfica e estatística, a existência de um importante limite biogeográfico no 
centro do Rio Grande do Sul e, no meu entender, acerta ao considerar Schlechtendalia como 
parte de um contingente meridional, modificando assim a provável área ancestral da família. 

As críticas e sugestões apresentadas procuram discutir diversos aspectos de um tema complexo 
e interdisciplinar, mas que pode e deve ser tratado de maneira objetiva e sintética. Os itens 
abaixo seguem a proposta de avaliação do CPG Botânica (números entre parênteses são das 
páginas/parágrafos da dissertação). · 

1. ATUALIDADE E CONSISTÊNCIA DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica é extensa e consistente para o nível de Mestrado. No entanto, pelo 
menos dois trabalhos importantes para a qualidade da discussão e/ou a tirada de conclusões 
foram ignorados: 

FUNK, V.A. & BROOKS, D.R. 1990. Phylogenetic systematics as 
the basis of comparative biology. Washington and London, 
Smithsonian Institution. 45p. (veja p.26-27). 

HANSEN , H. V. 1991. Phylogenetic studies in Compositae tribe 
Mutisieae. Opera Bot., 109:1-50. 

2. USO DE METODOLOGIA COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS 

O sistema de subdivisão da área de estudo em quadrículas de meio grau proporciona uma boa 
escala de trabalho, considerando a superfície do Rio Grande do Sul. Na discussão teria sido 
interessante incluir um comentário resumido sobre o possível efeito do tamanho diferente das 
estações (tabela 7) e da simplificação resultante da escala das quadrículas. Até que ponto 
algumas quadrículas apresentam condições ecológicas diferentes, que possibilitam a 
co-ocorrência de espécies ecologicamente seletivas? 

3. ANÁLISE DE DADOS E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

A elaboração de chaves taxonômicas e um índice de Mutisieae sul-rio-grandenses (apêndice 1), 
extremamente úteis para a identificação de espécies e a compreensão de trabalhos antigos , 
demonstram o envolvimento do autor com a taxonomia da tribo, um aspecto fundamental para 
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um estudo biogeográfico. A análise estatística (ordenação e classificação) perm1t1u uma 
excelente detecção de grupos fitogeográficos no capítulo "similaridade especftica" (99). O 
capítulo "nível específico" (padrões de distribuição), que trata essencialmente do mesmo 
assunto, deveria ser combinado com "similaridade específica" (que, aliás, analisa a 
similaridade entre estações, não entre espécies!) . 

4. RELACIONAMENTO DOS RESULTADOS COM INFORMAÇÕES ATUAIS 

A classificação biogeográfica dos gêneros é um tanto confusa, porque utiliza separadamente 
duas bases de classificação, que deveriam ter sido combinadas (andino/extra-andino e 
tropical/extra- tropical). Os Andes meridionais são considerados temperados (reino Antártico 
ou Holantártico) e os Andes centrais e setentrionais são tropicais (reino Neotropical) . Uma 
discussão sobre o centro de riqueza dos gêneros seria fundamental para uma classificação 
florfstica. Uma análise de agrupamentos dos gêneros talvez também tivesse sido interessante. 

Em diferentes partes da dissertação, Schlechtendalia foi considerado um gênero (elemento, 
grupo, padrão) extra-andino (87), sul-brasileiro (89), pampeano (91) e patagônico (112). Por 
que o grupo Planáltico não foi denominado de "Paranaense", já que coincide com a província 
biogeogrática de mesmo nome (90) e, aparentemente, se aceitou o sistema de CABRERA & 
WlLLINK ( 1980)? A Depressão Central e a Serra do Sudeste fazem parte da província 
Pampeana, portanto não podem "receber" espécies desta província (96/4). Mais adiante o 
próprio autor reconhece esta subordinação (106/4). 

Os padrões resultantes da base geográfica utilizada na tabela 5 (91) não coincidem com os 
padrões reconhecidos no texto (90). Por que não reconhecer um padrão único para Trixis 
thyrsoidea e para Chaptalia mandonii, incluindo a ocorrência nos Andes? O sudeste do Brasil 
representa o limite setentrional das espécies (ou gêneros) que ocorreo no Rio Grande do Sul? 

Alguns capítulos dos "resultados e discussão", na realidade, apresentam pouca discussão, como 
por exemplo "similaridade específica", que é um dos mais interessantes e. i~portantes da 
dissertação. Nem mesmo o trabalho de RAMBO (1952), específico sobre compostas, foi 
confrontado. Afinal, as Mutisieae são todas temperadas (meridionais), conforme RAMBO, ou 
em parte tropicais (setentrionais), conforme o autor? 

A maior parte das informações contidas no capítulo "conclusões" repete, de forma sucinta e 
objetiva, as informações apresentadas no capítulo "resultados e conclusõés". 

5. QUALIDADE DA REDAÇÃO: CLAREZA, OBJETIVIDADE, SEQÜÊNCIA 

O texto, de modo geral, caracteriza-se pela clareza e correção ortográfica. Uma lista de 
palavras ou expressões duvidosas será encaminhada separadamente ao autor. Os aspectos 
objetividade e seqüência poderiam ser melhorados: 

a) A dissertação apresenta excessiva subdivisão em itens e subtitens. Por exemplo, os diversos 
itens da "caracterização morfológica" (9-11). Neste contexto, fica evidente a falta de algumas 
estruturas, como raízes, cálice (pápus - importante na delimitação de subtribos!), estigma etc. 
Por que? 

b) O trabalho apresenta ou discute assuntos idênticos em capítulos diferentes e amiúde 
separados no corpo da dissertação. Por exemplo, a já citada "caracterização morfológica" 
(9-11) e a descrição da tribo (52); os itens "geologia e geomofologia" ( 19) e "regiões 
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fi siográticas" (38), que apresentam diversos aspectos coincidentes, reconhecidos pelo próprio 
autor (38, 39, 40) e, portanto, desnecessariamente repetidos. 

c) A redação de alguns capítulos é demasiado extensa, principalmente a descrição da vegetação 
atual (30-37) e das regiões fisiográficas (38-44), sobretudo considerando a ausência de uma 
abordagem crítica, original e/ou padroruzada (com os mesmos aspectos referidos para cada 
tipologia); o capítulo "material e métodos" também contém algumas explicações desnecessárias 
de procedimentos, como a seqüência de itens usados na descrição taxonômica. Aliás, hábito 
também é um caráter vegetativo (47). 

d) Frases essencialmente iguais são repetidas sem necessidade, tornando o texto prolixo, como 
por exemplo as primeiras linhas dos dois primeiros parágrafos (2) e também as duas primeiras 
linhas dos capítulos 3.1 e 3.2 (14). 

6. APRESENTAÇÃO GERAL, QUALIDADE DE FIGURAS E TABELAS 

A apresentação geral da dissertação é impecável, de excelente qualidade, com destaque 
especial para a perfeição das fotografias coloridas, que proporcionam uma ótima idéia sobre a 
variabilidade de estruturas vegetativas e reprodutivas nas espécies sul-rio-grandenses de 
Mutisieae. 

As figuras 1 e 5 não são apenas de WAECHTER (1992), tendo sido adaptadas ppr este autor a 
partir de autoridades no assunto, que também deveriam ser referidas no título! Do mesmo 
modo, MARCHIORI & DURLO (1992) provavelmente não são os autores originais da tabela 
1 (27). A figura 16 não apresenta título e legenda na cópia recebida. A figura 17 deve explicar 
os nomes genéricos abreviados, embora semi-compreensíveis, ou referenciar uma tabela 
explicativa. A figura 20 é, na realidade, uma tabela (poderia ser um apêndice). A tabela 7 
poderia dispensar a tabela 6, já que contém todas as informações desta última. 

Apresentação das chaves taxonômicas: a) embora as chaves tenham sido baseadas em outros 
autores, não concordo com alternativas não comparáveis entre si, quanto às estruturas que são 
descritas, ou seja, determinada estrutura apenas caracterizada em uma das alternativas de um 
par; b) se uma chave é anunciada para gêneros, não deveria conter nomes específicos, mesmo 
se o gênero for monotípico; c) a apresentação das chaves seria melhor com o modelo 
totalmente indentado ou totalmente paralelo, mas não uma mistura dos dpis tipos. 
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Dra. Si lvia Teresinha Sfoggia Miotto 
Coordenadora 
Pós-Graduaçao em Botânica 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

De mi mayor consideración: 

La Plata, 9 de abril de 1996 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de informar 
sobre la disertación intitulada "A tribo Mutisieae Cass. (Asteraceae) sensu Cabrera no Rio 
Grande do Sul e suas relaçoes biogeográficas" presentada por el seiior Cláudio Augusto 
Mondin. 

El tema elegido por el sefíor Mondin es de sumo interés y ha 
sido planteado correctamente en la disertación presentada. El enfoque metodológico utilizado 
es e! correcto para el tipo de problema encarado. Los resultados obtenidos son satisfactorios 
y e! análisis de los mismos ha sido e! correcto . E! trabajo presentado constituye un aporte 
original ai conocimiento de un importante grupo de plantas dei Brasil. 

En resu men, la disertación presentada es de excelente nível y 
demuestra el esfuerzo realizado por el senor Mondin. La tarea realizada por e! sefíor Mondin 
ha sido de una magnitud poco común pues ha tenido que localizar bibliografia,· resolver 
problemas nomenclaturales, revisar ejemplares de herbario, aprender técnicas de análisis 
multivariado y biogeografía y ha utili zado programas de computadoras. Todo ello fue 
reali zado con rigor científico y creatividad . 

Por lo expuesto , considero que la disertación, presentada por e! 
sefíor Mondin reúne los requisitos para ser aprobada. 

Sin otro particular saludo a usted con mi mayor consideración . 

Dr. Jorge V. Cri sei 
Museo de La Plata 
Paseo dei Bosque s/n 
1900 La Plata 
ARGENTINA 
Te!: 54-2 1-257744/259161 
Fax: 54-2 1-530189 



Resposta ao parecer da Ora. Maria Luíza Porto 

Agradecemos os elogios, críticas e sugestões efetuadas pela examinadora, 
os quais representam valiosas contribuições a este trabalho. 

1. Quanto aos comentários feitos individualmente por página 

Pg. 80 -As observações da examinadora são procedentes. Este item será 
reconsiderado para publicação. 

Pg. 1 03 - Três palavras adicionadas ao parágrafo parecem torná-lo mais 
adequado: " ... a primeira, setentrional ou planáltica, constituída pelas regiões 
fisiográficas Campos de Cima da Serra, Encosta do Nordeste, Planalto Médio, 
Alto Uruguai e o Estado de Santa Catarina, este predominantemente planaltino .. . " 

Pg. 106 - O vínculo da província paranaense, segundo CABRERA & 
WILLINK (1980), com o domínio amazônico e, segundo TAKHTAJAN (1986), com 
a região brasileira e reino neotropical, deve-se ao fato de que a mesm.a é parte 
integrante da área de abrangência das famílias botânicas que caracterizam as 
unidades biogeográficas de maior hierarquia acima citadas, não impedindo, 
porém, que essa província apresente táxons relacionados a regiões temperadas. 
Assim, o planalto sul-brasileiro, apesar de pertencer à província paranaense, 
apresenta, notadamente na sua borda oriental , um determinado número de 
espécies que crescem sob condições ambientais de alta umidade e baixa 
temperatura, e cujas relações florísticas apontam a cordilheira dos Andes como 
ligação florística geograficamente mais próxima. CABRERA & WILLINK (1980) 
reconhecem quatro distritos na província paranaense: distrito das ·selvas, dos 
campos, dos pinhais e serrano, os dois últimos envolvendo áreas de maior 
altitude do Sudeste-Sul do Brasil e em cuja composição florística estão incluídos 
vários táxons temperados. ' 

Pg. 107 - A ordenação consiste no arranjo dos objetos (no caso, unidades 
amostrais) em eixos com base em suas semelhanças. O método das coordenadas 
principais é multidimensional, gerando vários eixos de descrição no espaço de 
comparação, os primeiros eixos passando pelas zonas de maior variação do 
espaço, contemplando a maior quantidade de informação. A matriz de 
semelhança (fig. 20, pg. 1 02) obtida pela aplicação do índice de Jaccard sobre a 
matriz de dados revela que a unidade amostrai Litoral apresenta maior 
similaridade com o Uruguai (0,53), Depressão Central (0,52), Serra do Sudeste 
(0, 50), Campanha (0,48), Porto Alegre (0,47) e Missões (0,44). Em relação às 
treze unidades amostrais, Litoral apresenta maior proximidade, em ambos os 
diagramas de dispersão (fig. 23a e b, pg. 1 07), com as seis unidades amostrais 
supracitadas. No primeiro diagrama de dispersão (fig. 23a), Litoral aproxima-se 
mais do grupo formado por Serra do Sudeste, Missões, Porto Alegre e Depressão 
Central, enquanto Campanha e Uruguai mantêm-se um pouco mais distante. A 3a 
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dimensão proporcionada pelo eixo 111 aproxima o Litoral das unidades Uruguai e 
Campanha e o afasta do outro grupo anteriormente citado. A indefinição 
observada pela região fisiográfica Litoral deve-se à pequena diferença do valor de 
similaridade desta unidade amostrai em relação às demais unidades em questão. 

A escala utilizada no presente estudo não permite, no nosso entender, que 
se relacione o substrato e sua origem aos agrupamentos formados nos diagramas 
de dispersão. 

Pg. 107, 115 -A sugestão da examinadora será considerada quando da 
publicação do trabalho. 

Pg. 11 6 a 118 - As recomendações da examinadora sobre as conclusões 
serão consideradas quando da publicação. 

2. Quanto aos anexos 

Apesar do presente trabalho não tratar-se de um estudo taxonômico 
tradicional, as observações da examinadora são procedentes e serão estudadas 
quando da publicação. · 

Resposta ao parecer do Dr. Jorge L. Waecht~r 

Agradecemos a seriedade e nível de detalhamento que o ·examinador 
dispensou a este trabalho, que nos serão de grande utilidade e aprendizado. 

1. Quanto à atualidade e consistência da revisão bibliográfica 

As duas referências bibliográficas sugeridas pelo examinador serão 
consultadas e, se for o caso, incluídas na discussão quando da publicação. 

2. Quanto ao uso de metodologia compatível com os objetivos propostos 

O fato de as estações apresentarem tamanhos variados não nos parece 
causar efeitos significativos no resultado das análises, uma vez que trabalhou-se 
com dados qualitativos. Um menor tamanho da unidade amostrai não implica que 
ela deva apresentar um menor número de espécies que uma estação de maior 
área. Note-se, por exemplo, que Campos de Cima da Serra, com 34 táxons 
observados, apresenta a maior diversidade dentre as regiões fisiográficas, apesar 
de ocupar a oitava posição em dimensão territorial (fig. 9a e b, pg. 49). Essa 



reg1ao fisiográfica apresenta, também, maior número de espec1es do que o 
Uruguai (33), Buenos Aires (27) e Entre Rios (25), perdendo apenas para Santa 
Catarina (38), unidades que, comparativamente, apresentam muito maior área 
geográfica. O objetivo do estudo foi definir agrupamentos em função das 
semelhanças e diferenças verificadas entre as unidades amostrais, baseadas nos 
registros de presença e ausência das espécies da tribo Mutisieae. HENGEVELD 
(1992:42-43) comenta: " ... despite its significance and although it can confuse 
interpretation, variation in sample size is usually not considered in biological 
classification. " 

A utilização do sistema de quadrículas como subdivisão da área de estudo 
facilita a plotagem das ocorrências das espécies nos mapas. Algumas 
quadrículas, porém, apresentam o inconveniente de englobar áreas geográficas 
ecologicamente diferenciadas, pertencentes a distintas regiões fisiográficas: 
corre-se o risco, assim, de relacionar uma determinada espécie a uma região 
fisiográfica na qual, na realidade, ela não ocorre. Têm-se aí duas alternativas: 
aplica-se o método com rigor em detrimento dos resultados; detecta-se as 
quadrículas mais problemáticas e corrige-se o método, transferindo a plotagem 
para a quadrícula vizinha, pertencente á região fisiográfica com a qual a área em 
questão está vinculada. 

3. Quanto à análise dos dados e interpretação dos resultados 

Uma possível combinação dos capítulos "nível específico" e "similaridade 
específica" será considerada quando da publicação. 

O título "similaridade específica" realmente não é adequado. Como 
alternativa, para publicação, será utilizado "similaridade entré unidades 
amostrais" ou "similaridade entre estações". 

4. Quanto ao relacionamento dos resultados com informações atuais 

Se forem combinadas as duas bases de classificação que, como observa o 
examinador, foram apresentadas separadamente, obter-se-ão os seguintes 
padrões genéricos de distribuição: grupo andino-tropical: Jungia, Trixis, Chaptalia, 
Gochnatia e Dasyphyl/um; grupo andino-extratropical: Perezia , Trichocline e 
Mutisia; grupo extra-andino: Sch/echtendalia, Pamphalea, Holocheilus e 
Actinoseris. 

Uma discussão sobre o centro de riqueza, bem como uma análise de 
agrupamentos dos gêneros exigiria informações que julgamos inexistentes na 
literatura. 

Schlechtendalia foi vinculado ao grupo extra-andino por não ocor~er nos 
Andes; ao sul-brasileiro por pertencer ao contingente predominantemente 
extratropical do sul do Brasil e áreas limítrofes; ao pampeano por sua ocorrência 



coincidir com a província pampeana; ao patagônico para efeitos de análise, para 
desmembrá-lo da região brasileira extra-amazônica, a qual provou-se não 
pertencer. 

O grupo planáltico não fo i denominado de paranaense, o qual concordaria 
com CABRERA & WILLINK (1980), para evitar confusões de vinculação desse 
grupo com o Estado do Paraná, uma vez que "província paranaense" refere-se à 
bacia do Paraná. Optou-se por "planáltico" concordando-se com o mapa proposto 
por HUECK & SEIBERT (1972, adaptado por WAECHTER, 1992), que separaram 
os campos sul-brasileiros em pampeanos e planálticos, estes últimos coincidentes 
com a região ocupada pela província paranaense. 

Pode-se substituir o verbo "receber" por "apresentar". 

Trixis thyrsoidea é exclusivamente planáltico. Sua inclusão no grupo 
pampeano foi um erro de digitação, que, aliás, consta na errata que foi entregue 
ao examinador juntamente com a dissertação. Chaptalia mandonii, por ocorrer nos 
Andes, poderia ter um padrão de distribuição exclusivo, bem como Chaptalia 
nutans, C. integerrima e C. runcinata, de ampla distribuição na América. No 
entanto, o objetivo foi associar as espécies apenas aos grupos planáltico ou 
pampeano. 

O Sudeste do Brasil representa o limite setentrional de algumas espécies 
da tribo Mutisieae ocorrentes no Rio Grande do Sul. Dentro do grupo planáltico 
julgamos importante diferenciar um grupo restrito ao Sul do Brasil de outro com 
distribuição mais ampla, que se estende até o Sudeste do Brasil. 

Primeiramente temos que discordar do examinador, que afirma ter RAMBO 
(1952) agrupado todas as Mutisieae sul-riograndenses. no contingente meridional , 
uma vez que o gênero Jungia é vinculado por esse autor ao grupo setentrional. 

Para que se possa discutir as idéias geográficas de RAMBO (1952) sobre 
as Mutisieae do Rio Grande do Sul, é necessário que se con·siderem as 
alterações taxonômicas ocorridas na tribo desde a publicação de seu trabalho. Os 
doze gêneros citados por RAMBO (Chaptalia, Chuquiraga (como Chuquiragua) , 
Gochnatia, Jungia, Moquinia, Mutisia, Onoseris, Pamphalea, Perezia, 
Schlechtendalia , Trichocline e Trixis) só coincidem parcialmente com os doze 
gêneros atualmente aceitos (Actinoseris, Chaptalia, Dasyphyllum, Gochnatia, 
Holocheilus, Jungia, Mutisia, Pampha/ea, Perezia, Schlechtendalia, Trichocline e 
Trixis) : Actinoseris foi parcialmente desmembrado de Onoseris; Dasyphyllum foi 
desmembrado de Chuquiraga; Gochnatia passou a englobar o gênero Moquinia ; 
Holocheilus foi desmembrado de Trixis; Perezia foi desmembrado em Perezia e 
Acourtia. 

RAMBO (1952) separa as Asteraceae sul-brasileiras em dois grandes 
grupos: o contingente setentrional e o meridional. Segundo RAMBO (pgs. 90, 
1 05), o contingente setentrional está constituído pelas "entidades sistemáticas 
com centro de dispersão nas regiões quentes da América do Sul", com limites no 
México e Antilhas, no norte, e região do Prata e norte do Chile, ao sul; o 
contingente meridional "abrange as entidades sistemáticas com centro de 
dispersão nas regiões extratropicais da América do Sul", com limites extremos no 
norte da Patagônia e Chile, ao sul, e Minas Gerais, ao norte. 

I 



A oase ae c1assmcaçao ac1ma rerenaa raz com que se enquaarem os 
gêneros Chaptalia, Dasyphyllum, Gochnatia, Jungia e Trixis no contingente 
setentrional , e Actinoseris, Holocheilus, Mutisia, Pampha/ea, Perezia , 
Schlechtendalia e Trichocline no contingente meridional. 

Mais adiante, RAMBO (pgs. 142, 145) afirma ser o Brasil Central o centro 
de irradiação do contingente setentrional, enquanto o contingente meridional 
apresenta nexo "indiscutível" com os Andes. Como não se possui informações 
sobre o centro de irradiação dos gêneros, consideremos como tal o centro de 
diversidade. 

Segundo a base de classificação acima citada, todo o grupo anteriormente 
vinculado ao contingente setentrional passa a ser meridional; Actinoserís, antes 
situado no contingente meridional, passa a ser setentrional; Holocheílus, 
Pamphalea e Schlechtendalia ficam desvinculados de ambos os contingentes pois 
não apresentam centro de irradiação no Brasil Central, nem nexo indiscutível com 
os Andes; Dasyphyllum e Gochnatia, além de apresentarem centro de diversidade 
no Brasil Central, apresentam nexo evidente com os Andes, o que os posiciona 
em ambos os contingentes. 

Como se vê, os critérios escolhidos por RAMBO (1952), para definição dos 
grupos, são confusos, as vezes contraditórios, de difícil compreensão e análise. 
Na verdade esse autor considera Mutisieae uma criação essencialmente andina 
(o que discorda dos resultados obtidos pelo presente estudo), vinculando, por 
isso, seus gêneros ao contingente meridional com exceção de Jungia que 
RAMBO considera setentrional (por quê?). 

Nós discordamos de que se agrupem as Mutisieae, sem um estudo 
detalhado, em setentrionais e meridionais, pois pouco se sabe sobre a área de 
origem dos gêneros individualmente. Consideramos .arbitrárias, no mínimo, as 
posições de Chaptalia, Dasyphyllum, Gochnatia e Trixís, atribuídas, por. RAMBO 
(1952), como pertencentes ao contingente meridional, e que não se justificam 
pelas alterações taxonômicas ocorridas posteriormente à publicação da sua obra. 

O capítulo "conclusões" será reexaminado para publicação. 

5. Quanto à qualidade da redação: clareza, objetividade, seqüência 

a) O capítulo "caracterização morfológica" foi elaborado segundo 
compilação de informações encontradas na literatura. Não é usual em Asteraceae 
descrever raízes. Em Asteraceae o pápus é geralmente descrito associado ao 
aquênio, pelo fato de estar geralmente vinculado à dispersão do mesmo, e não 
descrito associado à flor (cálice). Informações sobre o pápus encontram-se no 
ítem 2.4.8, junto à descrição do aquênio. Descrição de estigma também não é 
usual em Asteraceae, e sim de estilete. 

b) Apesar de discutir assuntos idênticos, o capítulo "caracterização 
morfológica" (pg. 9-11 ) e a descrição da tribo (pg. 52) não são idênticos. Na 
caracterização morfológica são fornecidas algumas informações que julgamos de 
fundamental importância e que não se enquadram numa diagnose taxonômica. 



Após ter sido reali.zada a descrição da geografia física e vegetação do 
RS, sentiu-se a necessidade de vincular esses aspectos às regiões fisiográficas 
consideradas no presente estudo, visando, por um lado, facilitar as análises, e de 
outro, situar melhor o leitor geograficamente. 

c) Em nenhum momento foi mencionado no trabalho que hábito não seja 
um caráter vegetativo. Ocorre que a descrição do hábito, em muitos trabalhos, 
consta no final da diagnose taxonômica. No presente, estudo, porém, a descrição 
do hábito aparece no início da diagnose, por isso, a necessidade da explicação 
da seqüência: hábito, caracteres vegetativos, caracteres reprodutivos. 

d) As frases mencionadas serão reexaminadas para publicação. 

6. Apresentação geral, qualidade de figuras e tabelas 

a) Quanto às figuras: 

A figura 1, WAECHTER (1992) adaptou de MORENO (1961 ). 
A figura 5, WAECHTER (1992) adaptou de JUSTUS et ai. (1986) .. 
Na tabela 1, MARCHIORI & DURLO (1992) basearam-se no "Global 

Stratigraphic Chart" (1989), da lnternational Union of Geological Sciences. 
Por um lapso nosso, a figura 16 aparece sem título e sem legenda, que são 

os seguintes: 
Figura 16. Aspectos ecológicos e vegetativos de espécies dos gêneros 

Jungia L.f., Pamphalea Lag. e Perezia Lag. no Rio Grande do Sul. 

Jungia floribunda Less. 
a e b - População e indivíduo isolado crescendo em área antrópica, Litoral. 

Pamphalea smithii Cabr. 
c - Indivíduo crescendo sobre solo turfoso em área de savana, .Campos de Cima 
da Serra. 

Pamphalea araucariophila Cabr. 
d- Indivíduo crescendo em margem de curso da água, área de savana, Campos 
de Cima da Serra. 

Perezia squarrosa (Vahl) Less. ssp. cubataensis (Less.) Vuilleum. 
e- Indivíduo crescendo em banhado, área de savana, Campos de Cima da Serra. 

Os nomes genéricos abreviados, na figura 17, serão explicados na 
publicação. 

Vamos concordar com o examinador, que considera a figura 20 uma tabela, 
apesar de alguns autores considerarem a matriz de similaridade uma figura (p. 
ex.: CRISCI J.V. & ARMENGOL, M.F.L. 1983. lntroduccion a la teoria y practica de 
la taxonomia numerica. Washington: OEA. p.48-49). Quanto ao fato dessa figura 



ou tabela poder ser um apêndice, alguns valores numencos da matriz são 
discutidos no texto e, por isso, achamos mais racional e prático que a mesma 
fosse posicionada na seqüência em que aparece citada na dissertação. 

A tabela 6 dá subsídio aos ítens "diversidade" e "amplitude de ocorrência", 
onde aparecem as ocorrências das espécies nas regiões fisiográficas do RS. Já a 
tabela 7 dá amparo ao capítulo "similaridade específica" e está constituída pela 
tabela 6 acrescidas das estações extra-sul-riograndenses e das demais espécies 
que complementam a matriz de dados. Achamos mais conveniente manter as 
duas tabelas visando uma melhor visualização e compreensão por parte do leitor. 

b) Quanto às chaves taxonômicas: 

As estruturas descritas nas chaves serão caracterizadas em ambas as 
alternativas dos pares onde não aparecem, quando da publicação. 

Os epítetos luzulifolia e corymbosa serão retirados das chaves de gêneros, 
e as chaves serão padronizadas na publicação. 

Resposta ao parecer do Dr. Jorge V. Crisci 

Agradecemos as palavras elogiosas redigidas pelo examinador e o 
reconhecimento ao esforço por nós investido na realização deste trabalho, o que 
nos deixa muito honrados e satisfeitos, ainda mais. partindo de um profundo 
conhecedor da tribo Mutisieae e de métodos numéricos de análise empregados 
em botânica. 
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