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CAPÍTULO I   

Figure 1 Standard stained interphase nuclei and chromosomes of 

Philodendron species collected in the Atlantic forest region. a) P. 

insigne; b) P. blanchetianum (2n=32); c) P. pedatum (2n=32); d) P. 

scandens (2n=32); e) P. insigne (2n=30-32); f) P. blanchetianum 

(2n=34); g) P. fragantissimum (2n=32); h) P. sp. nov. 3-Ara1053-

NE (2n=46). Arrows in c, f and g indicate satellited chromosomes.  

 

 

 

 

116 

Figure 2 Standard stained interphase nuclei and chromosomes of 

Philodendron species collected in the Atlantic forest region. a) P. 

hylaeae (2n=32); b) P. fragrantissimum (2n=32); c) P. toshibai (34); 

d) P. pedatum (2n=32); e) P. billieteae (2n=32); f) P. melinonii 

(2n=30); g) P. megalophyllum (2n=34); h) P. solimoesense (2n=32); 

i) P. squamiferum (2n=32). Arrows in a, e and h indicate satellites. 

Arrowheads in f indicate larger chromosome pair. Bar (in i) = 10 µm 

(for all pictures). 

 

 

 

 

 

 

117 

Figure 3 Idiogramatic representation developed from seven Philodendron 

metaphase spreads with standard Giemsa staining. (a-f=2n=32; 

g=2n=46); a) P. pedatum; b) P. quinquelobum; c) P. hylaeae; d) P. 

barrosuanum;  e) P. billietiae; f) P. hopkisianum and g) 

Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE); 2n=46. Taxonomic 

affiliation at section level (right side of the caryograms) follows 

 

 

 

 

 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 13 

Krause (1913). 118 

Figure 4 Diagrammatic scheme of the most likely phylogenetic relationships 

considering main actual chromosome numbers observed in 

Philodendron (in blue) and putative primary and secondary base 

numbers x=8, x=9 and x=7. Numbers representing hypothetical 

diploid ancestors are given in parenthesis. Dotted arrows represent 

possible but doubtful connections. Continuous blue arrows indicate 

very probable evolution routes. 
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Figure 5 Geographic distribution of the studied Philodendron populations and 

species, including chromosome numbers (from most to less frequent) 

and vegetation types. 

 

120 

CAPÍTULO II   

Figura 1 Cromossomos e idiogramas de espécies de Philodendron. Coloração 

com fluorocromos (em a, b, c e d) após bandeamento C. Em (e) 

coloração direta com o flurocromo DAPI; com CB-CMA3 (a e c) e 

CB-DAPI (b e d). Espécies analisadas: a, b e f: P. billietiae (2n=32); 

c-e e g: P. barrosuanum (2n=32). Setas indicam as bandas positivas. 

Escala (em g para a-e)=10 µm. Cores nos idiogramas (f, g) indicam 

bandas heterocromáticas GC+ associada às RONs (verdes) e ricas em 

AT (DAPI+) em azul. 
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Figura 2 Cromossomos e núcleos interfásicos de Philodendron: a, b e c) Após 

coloração direta com fluorocromos; d e e) Após bandeamento C e 

coloração com fluorocromos; f e i) Após bandeamento C e coloração 

com Giemsa; g, h, j-m) Após coloração com Nitrato de Prata. a e d) 

CMA3; b, c e e) DAPI. a e b) P. megalophyllum (2n=34); c) P. 

asplundii (2n=34); d-f e i) P. melinonii (2n=30); g e h) P. billietiae 

(1 – 8 nucléolos); j-m) P. barrosuanum (1 – 6 nucléolos). Setas 

indicam as bandas positivas. Escala (em m) = 10 µm. 
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CAPÍTULO III   

Figure 1 Graphic representation of bands generated per genotype and 

respective percentage of polymorphisms. Key for species: Ara041-

RD e Ara061-RD: P. megalophyllum; Ara002-CX: P. melinonii; 

Ara012-CX: D. tefensis. Legend: A: Intraspecific; B: Interspecific; 
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C: Intrageneric 165 

Figure 2 Dendrogram generated on the base of preliminary data from primer 

selection. The analysis regards the UPGMA method using the 

MEGA program. Legend G1 and G2: Group 1 and two 2 belong to 

subgenus Philodendron; GE: Sister Group, genus Dieffenbachia. 
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Figure 3 Dendrogram generated with UPGMA by the MEGA program using 

403 polymorphic bands (Table 3) using DAF approach with 20 

primers. Legend G1 and G2: Group 1 and 2 belong to P. sbg. 

Philodendron; G3: Mixed group 3, P. sbg. Philodendron (i), P. sbg. 

Mecanostigma (ii) and P. sbg. Pteromischum (iii). GE: Sister Group, 

genus Dieffenbachia.  
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CAPÍTULO IV   

Figura 1 Núcleos interfásicos e cromossomos de espécies de Araceae após 

coloração convencional com Giemsa. (a-b) Anthurium pentaphyllum 

(2n=30); (c-d) A. harleyi (2n=40); (e-f) Anthurium sp. nov. Ara010-

CX (2n=30); (g-h) A. eminens (2n=32). Setas em b e f indicam 

satélites. Escala em h=10 µm. 

 

 

 

186 

Figura 2 Núcleos interfásicos (NI), metáfases (MT) e idiograma (ID) de 

populações Anthurium gracile (Ara011-CX, 2n=20 e Ara1100, 

2n=40). (a-b e d) Coloração convencional com Giemsa; (c-e) após 

bandeamento C; (f-h) MT após hibridização in situ com sonda de 

DNAr 45S corada com rodamina e contra-corada com DAPI 

(imagem simultânea em f); apenas DAPI (g) e apenas rodamina (h). 

Populações analisadas: (a-b) NI e MT de Ara1100 (2n=40); (c-i) NI 

(c), MTs (d-l) e idiograma de Ara011-CX (2n=20). Bandas co-

localizadas nos pares 6 e 7 na figura i (idiograma) indicam (i) banda 

C em violeta, (ii) banda CMA+ em verde e (iii) marcação dos sítios 

de rDNA 45S em rosa. Setas em c e e indicam bandas C, enquanto 

em f e h indicam sítios de marcação com a sonda de rDNA 45S. 

Escala em h=10 µm. 
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Figura 3 Representante da espécie Anthurium gracile (Rudge) Lindl., coletado 

na Floresta Nacional do Caxiuanã e cultivado em casa de vegetação. 
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(a) Visao geral das raizes e da planta inteira (detalhe); (b) Principais 

pontos de ocorrência; (c) Destaque para a infrutescência e para as 

raízes robustas e suculentas. Pontos de ocorrência, adaptados de 

http://www.discoverlife.org/mp/20o?kind=Anthurium+gracile

 

 com 

acréscimo de pontos de adicionais (literatura e coletas dos autores). 
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(Araceae) analisadas, incluindo procedência, números e morfologia 

cromossômica observados no presente estudo, bem como contagens 

cromossômicas reportadas na literatura. Abreviações: 

AM=Amazonas; PA=Pará; PE=Pernambuco; Pop.=população; 

mt=metacêntricos; sm=submetacêntricos; ac=acrocêntricos; 

f=fragmentos; B=cromossomos B; - =sem dados. 
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RESUMO 

A família Araceae pertence às monocotiledôneas estimando-se que inclua cerca de 

3.500 espécies e 105 gêneros, com ampla distribuição mundial, exceto na Antártida. O 

gênero Anthurium Schott concentra o maior número de espécies (ca. de 800), seguido de 

Philodendron Schott que inclui cerca de 400 espécies, no qual concentra-se a maioria das 

análises deste trabalho. A presente avaliação inclui análises citogenéticas de 40 espécies da 

família Araceae, enquanto 19 espécies foram amostradas pela primeira vez através de 

marcadores moleculares (DNA Amplification Fingerprinting – DAF). Coletas incluíram áreas 

de floresta amazônica (estados de Manaus e Pará) e de Mata Atlântica incluindo quatro 

estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco). Para 32 espécies tratam-se 

das primeiras informações citológicas. O número cromossômico 2n=32 foi observado em 21 

espécies, seguido por 2n=34 em oito espécies. O número 2n=30 foi observado apenas em 

quatro espécies, porém, o mais incomum foi o número 2n=46, observado numa única espécie. 

Quanto à morfologia cromossômica, observou-se uma conservação entre as populações da 

maioria das espécies estudadas, com predominância de pares submetacêntricos e 

metacêntricos, com poucos acrocêntricos. Com base nas atuais análises e em dados da 

literatura, a disploidia parece ser o principal mecanismo citoevolutivo, sobretudo em 

Philodendron, o qual pode ser considerado como um gênero paleopoliplóide. Em 13 

espécies, a coloração com fluorocromos, antes ou após o tratamento para bandeamento C, 

evidenciou variações qualitativas (CMA3/DAPI e CB-CMA3

Palavras-chave: Araceae, Cromossomos, Disploidia, Hibridização, Fluorocromos, DNA 

Amplification Fingerprinting, UPGMA. 

/DAPI, respectivamente), 

quantitativas e de posição da heterocromatina constitutiva, revelando tratar-se de um 

importante marcador carioevolutivo. A impregnação argêntica revelou a variação da 

quantidade de nucléolos em quatro espécies, que apresentaram no máximo quatro, seis ou 

oito nucléolos. O presente trabalho apresenta também os primeiro dados com técnicas de 

bandeamento para Philodendron e Anthurium (e para a família Araceae), assim como 

hibridização in situ fluorescente (FISH) com sonda de DNAr 45S para A. gracile. 

Polimorfismos revelados pelo marcador DAF e analisados pelo método de UPGMA 

permitiram uma distinção entre os 16 taxa analisados, com níveis significativos de 

polimorfismo. Dendrogramas gerados por esta metodologia foram consistentes com 

informações taxonômicas e dados populacionais. As relações intra, interespecíficas e 

intergenéricas (Philodendron e Dieffenbachia) são discutidas, revelando possíveis tendências 

evolutivas. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INTRODUÇÃO 
________________________________________________________ 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 22 

I. INTRODUÇÃO 

 

A família das Araceae Juss. pertence às monocotiledôneas e compreende cerca de 

105 gêneros e 3.500 espécies. Embora apresente distribuição predominantemente tropical, a 

família ocorre em todos os continentes, exceto na Antártida (Heywood, 1993; Mayo et al., 

1997). Apesar de sua presença marcante nas regiões temperadas do hemisfério norte (cerca 

de 10 gêneros) e na Ásia tropical, a família encontra-se mais fortemente representada nos 

trópicos do Novo Mundo, onde os gêneros Philodendron Schott (cerca de 400 espécies) e 

Anthurium Schott (cerca de 700 espécies) são endêmicos. Na África tropical, ocorrem cerca 

de 20 gêneros, muitos destes de distribuição restrita (Grayum, 1990). No Brasil, a família 

está representada por 30 gêneros estimando-se 402 espécies, tendo assim uma alta 

diversidade ao nível genérico, representando mais de um terço de todos os gêneros da família 

(Mayo e Barroso, 1997). 

Vários membros da família Araceae são bem valorizados por suas folhagens 

ornamentais ou por suas inflorescências exóticas, com destaque para os gêneros Anthurium, 

Philodendron e Monstera Adans. Ocorrem naturalmente em locais quentes e úmidos, 

sombreados ou abertos, ou ainda como epífitas em florestas tropicais. Menos 

freqüentemente, observa-se também a existência de plantas epilíticas – que crescem sobre 

pedras, como no caso de alguns Philodendron e Anthurium – e aquáticas como o gênero 

Pistia L. (Joly, 1975; Heywood, 1993). 

Cerca de 90% dos gêneros das Araceae apresentam contagens cromossômicas. No 

entanto, há ainda uma expressiva carência, envolvendo gêneros tropicais e membros 

neotropicais de gêneros com membros já analisados (Petersen, 1989; Grayum, 1990). Por 

exemplo, para o gênero Philodendron existem informações sobre números cromossômicos 

apenas para 49 das 400 espécies descritas (Correia-da-Silva, 1998; 2001). Poucos são os 

estudos incluindo análises cariotípicas mais refinadas, com descrições da morfologia e 
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aplicação de bandeamento cromossômico. Além da carência de estudos, os taxonomistas 

deparam-se ainda com dificuldades para reconhecer contagens errôneas na literatura, 

havendo uma grande necessidade de estudos mais detalhados para maioria dos grupos 

vegetais, incluindo monocotiledôneas (Guerra, 2000). 

Adicionalmente, destaca-se a grande lacuna de informações genéticas visando 

elucidar os processos evolutivos e adaptativos que regem os ecossistemas componentes da 

floresta amazônica. A caracterização genética de diferentes espécies e populações nativas 

desta região têm potencial de gerar um panorama de sua diversidade em nível cromossômico 

e molecular, subsidiando futuros projetos de manejo, conservação e melhoramento, tão 

importantes para a convivência harmoniosa do homem com esta floresta de relevância 

mundial.  

O presente estudo visou caracterizar geneticamente, no mínimo, 30 espécies nativas 

da família Araceae, com ênfase para aquelas ocorrentes na Amazônia brasileira, 

principalmente enfocando as populações da Amazônia Oriental (Floresta Nacional do 

Caxiuanã, Melgaço - PA) e da Amazônia Central/Ocidental (Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, Manaus – AM), gerando novas informações em nível citogenético convencional e 

molecular (números, morfologia, bandeamento cromossômico e hibridização in situ - FISH). 

Dados moleculares (marcadores de DNA) também foram amostrados para avaliar a 

diversidade infragenérica em Philodendron, subsidiando um melhor entendimento sobre as 

tendências evolutivas e as relações entre as espécies do grupo comparativamente ao grupo 

externo selecionado (Dieffenbachia).  

Para alcançar os objetivos do presente estudo foram aplicados vários métodos 

citogenéticos, tanto do ponto de vista da aplicação das ferramentas mais tradicionais, como 

de técnicas mais modernas e bem aceitas para o tipo de análise em questão. Portanto, para 

caracterizar os núcleos interfásicos, o comportamento da condensação e da morfologia dos 

cromossomos, além da determinação dos números cromossômicos, utilizou-se a aplicação da 
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coloração convencional com Giemsa. Adicionalmente, foram usadas técnicas de coloração 

diferencial da heterocromatina constitutiva (bandeamento C e coloração com os 

fluorocromos CMA3 e DAPI) permitindo localizar e qualificar tais blocos como regiões ricas 

ou pobres em pares de bases do tipo guanina-citosina (GC) ou adenina-timina (AT), 

respectivamente. Para algumas espécies foi utilizada a impregnação argêntica (AgNO3

 

), que 

possibilitou identificar claramente o número máximo de nucléolos, correspondente ao 

número de sítios de DNAr 45S ativos nas espécies analisadas. Tais sítios foram identificados 

em uma espécie do gênero Anthurium pela hibridização in situ fluorescente – FISH. Espécies 

selecionadas de Philodendron foram analisadas através da técnica de DAF (DNA 

Amplification Fingerprinting), permitindo inferências sobre as relações entre os taxa 

analisados e sobre possíveis tendências identificadas. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

 

II.1 – A Família Araceae 

 

 Neste capítulo será apresentado, de forma dissertativa, um breve relato sobre a 

história da família Araceae, uma abordagem desde o seu surgimento, seus principais e 

primeiros estudiosos, além de informações de caráter botânico, incluindo características 

taxonômicas, econômicas, dados de estudos científicos sob o ponto de vista de diversas 

linhas da pesquisa. O relato foi divido em blocos tomando como critério as peculiaridades de 

cada assunto. A maioria dos dados aqui apresentados, principalmente as obras dos séculos 

mais remotos, é resultante de revisões e compilações de informações de dados feitos por 

especialistas na família, podendo-se destacar uma das mais completas obras sobre este grupo, 

o trabalho de Mayo et al. (1997), pesquisador do Kew Garden, Inglaterra, o qual teve uma 

efetiva participação neste projeto. 

 

II.1.1 – Breve Histórico 

 

A palavra Arum, pela qual eram conhecidas as Araceae, é derivada diretamente do 

antigo Grego “Aron” que significa colheita ou produtos do campo. Neste caso, pode estar 

relacionado às espécies comestíveis como "taioba" e "inhame". Provavelmente essas espécies 

comestíveis, que eram plantadas para consumo, eram denominadas "Aron", pois as Araceae 

têm sido reportadas por muitos botânicos e historiadores como tal, desde os tempos mais 

remotos (Mayo et al., 1997).  

Theophrastus (cerca de 370 – 285 a.C), por exemplo, relatou Arum em sua pesquisa 

(Prime, 1960), enquanto Hernandez (1790) descreveu algumas Araceae tropicais, bem como 
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o seu uso pelos povos Astecas. As aráceas européias foram descritas com riqueza de detalhes 

por alguns botânicos, tais como, Fuchs (1542) e Ray (1686), Neste continente, R. Dodoens 

(1574) organizou todas as Araceae conhecidas dentro de um único grupo. 

Tournefort (1700) criou uma “classe” sem nome, agrupando três gêneros Europeus 

(Arum, Dracunculus e Arisarum Mill.), caracterizados por possuírem flores com uma única 

pétala, tendo também influenciado Linnaeus (1753; 1754), o qual classificou as espécies 

conhecidas de acordo com seus sistemas sexuais.  

Jussieu (1789) estabeleceu as Araceae como uma família natural, mas reportando-se 

apenas a pequenos e poucos gêneros já anteriormente bem conceituados, provavelmente por 

falta de bons materiais de táxons não Europeus. Todas as espécies trepadeiras foram 

agrupadas sob o nome Pothos e as demais espécies terrestres foram agrupadas nos gêneros 

Arum e Dracontium. 

O estudo da sistemática moderna das Araceae começou com o trabalho do jardineiro e 

botânico austríaco Heinrich Wilhelm Schott. Ele foi o primeiro a descrever a família com 

riqueza de detalhes e o primeiro botânico a fazer um estudo comparativo mais cuidadoso das 

inflorescências, flores e frutos das Araceae. Usando estas observações, Schott foi capaz de 

colocar a família em um posicionamento taxonômico mais adequado. Seu trabalho está 

documentado em seus escritos (Riedl, 1965a e 1965b) e por um proeminente arquivo de 

ilustrações científicas (Schott, 1884). Cerca de 80 pranchas coloridas e em preto e branco 

(incluindo a subfamília Lasioideae), verdadeiros ícones da família Araceae, foram 

infelizmente destruídos durante a segunda guerra mundial (Schott, 1884; Riedl e Riedl, 

1988). 

Os principais trabalhos de Schott foram a Meletemata Botânica (Schott, 1832), The 

Genera Aroidearum (Schott, 1858) e o Prodomus Systematis Aroidearum (Schott, 1860). O 

pesquisador descreveu vários novos gêneros e espécies, além de criar a primeira e maior 

classificação natural sobre a família. Embora seu conceito de táxon tenha sido limitado, 
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muitos destes gêneros e espécies têm, apesar do tempo passados, ainda sido mantidos de 

acordo com a descrição original. Ele criou a base taxonômica das Araceae, não apenas para 

Engler, quem logo seguiu estudando a família compressivelmente, mas também para 

sucessivas gerações. Um notável aspecto do trabalho de Schott deve-se ao uso de uma 

combinação de materiais de herbário, plantas vivas e trabalho de campo, refletindo-se numa 

ampla análise de plantas tropicais em um momento em que tais comparações eram mais 

incomuns.  

Entre 1817 e 1821, Schott trabalhou no Brasil como membro do grupo de naturalistas 

e tornou-se um conhecedor da riqueza da flora tropical. Seu principal objetivo no Brasil foi 

estabelecer um jardim botânico no Rio de Janeiro (Schreiber, 1822). 

O segundo monógrafo das Araceae foi Adolf Engler. Desde cedo, ele se estabeleceu 

como uma autoridade na família por uma série de trabalhos de destaque. Sua primeira grande 

publicação na família apresentou um novo sistema de linhas filogenéticas (Engler, 1876b), o 

qual foi substancialmente diferente da classificação de Schott, especialmente nos pontos mais 

críticos. Nos anos seguintes ele apresentou um estudo pioneiro comparativo da organização 

das raízes das Araceae, baseado em observações originais (Engler, 1877). Seu tratamento 

seguinte das Araceae foi a Flora Brasiliensis (Engler, 1878), e imediatamente mais tarde uma 

compreensiva descrição em nível de espécies para a família inteira, apresentado na De 

Canndolle Monographiae Phanerogamarum (Engler, 1879). Ele publicou também dois 

artigos no Botanische Jahrbucher, nos quais obteve melhor sucesso na sua interpretação 

filogenética baseadas nas tendências da morfologia e anatomia das Araceae (Engler, 1883b e 

1884). Com a ajuda de seu assistente Kurt Krause (Engler e Krause, 1908; Krause, 1908, 

1913), Engler elevou o número de 900 espécies estudadas por Schott (ao longos dos anos) 

para cerca de 1.800. Uma importante característica deste tratamento foi o grande número de 

ilustrações preparadas por J. Pohl. 
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Em 1879, Engler tornou-se professor da Universidade de Kiel, quando também se 

tornou Diretor do Instituto e do Jardim Botânico. Entretanto, após a morte de Goeppert em 

1884 ele foi apoiado para suceder seu ex-professor na Universidade de Breslau, assumindo 

também a Diretoria do Jardim Botânico. Em Munique, ele teve o período mais criativo de sua 

vida, apresentando as mais importantes inovações dentro da taxonomia da família Araceae. 

Após o seu afastamento oficial como Diretor, já em Berlim, em março de 1921, Engler 

continuou seu trabalho científico até sua morte em 10 de outubro de 1930 (Mayo et al, 1997). 

Krause continuou o trabalho com as Araceae até 1942, publicando novas coleções de 

espécies por vários campos botânicos, especialmente os da América do Sul. Devido à 

Segunda Guerra Mundial, que só terminou em 1945, ele não teve oportunidade de continuar 

seus estudos, morrendo de forma ainda obscura, em 1963.  

Nicolas Edward Brown (1849 – 1934), trabalhou no Herbário do Royal Botanic 

Gardens, em Kew, fornecendo significantes contribuições para a sistemática das Araceae. 

Sua larga e mais importante publicação foi o tratamento das Araceae para a Flora Tropical da 

África (Brown, 1901), mas adicionalmente ele publicou vários outros tratamentos, novas 

espécies e gêneros. Muitos dos novos táxons foram baseados em material vivo introduzido no 

jardim de Kew. Uma notável particularidade do trabalho de Brown são suas descrições 

meticulosas baseadas nas acuradas observações, o que é evidente em sua compreensiva e 

aprofundada sistemática das Araceae, tendo sido quase um exato contemporâneo de Engler. 

Começou o trabalho no Herbário de Kew como assistente em 1873 e saiu em 1914 como 

Guarda Assistente.  

Após 1945, período pós-guerra, os estudos com a família sofreram uma relativa 

inativação. Em 1950, os estudos foram retomados mais intensamente pelos pesquisadores 

George S. Buting, Monroe Birdsey, Dan H. Niconson e Josef Bogner. M. Hotta, que 

começou a publicar sobre as Araceae em 1960 (Hotta, 1965, 1966 e 1967) apresentou a 

última classificação para os gêneros do Oeste da Ásia e Malásia, influenciando os estudos 
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vegetativos e morfologia floral (Hotta, 1970 e 1971). Outros importantes estudos realizados 

nesse período versaram sobre a morfologia polínica (Thanicaimone, 1969) e as primeiras 

análises citológicas da família (Marchant, 1970, 1971a - b, 1972, 1973), sobre os quais se 

detalhará melhor mais adiante.  

Entre os anos de 1970 a 1980 aumentou o ritmo de estudos sobre a sistemática das 

Araceae. Em 1978 foi criada a International Aroid Society - IAS, na Flórida (USA), 

fundando-se o Jornal Aroideana, ações que contribuíram para gerar uma significativa 

expansão no interesse científico e da horticultura para a família. Bogner (1979) atualizou a 

classificação de Engler, adicionou novos gêneros descritos e realizou análises de novas 

sinonímias. Nicolson (1983) publicou a classificação de Engler em inglês, incluindo os 

gêneros descritos e aceitos desde 1920. Bogner e Nicolson (1991) publicaram uma sinopse 

revisada da chave para todos os gêneros, na qual foram incorporados um grande número de 

mudanças dos conceitos de Engler, particularmente na subfamília Pothoideae e Lisioideae. 

Grayum (1984; 1990) apresentou uma nova classificação filogenética, sendo especialmente 

aplicada para recomendar a remoção do gênero Acorus da família Araceae e a reorganização 

em larga escala das subfamílias de Engler. 

 Existem por todo mundo muitos centros de pesquisas com sistemática de Araceae, 

inclusive no Brasil, destacando-se alguns autores, T. B. Croat; I. M. Andrade; C. Barros; E. 

Gonçalves; M. Nadruz Coelho; M. L. Soares; F. Ramalho, entre outros. Destaque também 

para S. J. Mayo, uma das maiores referências mundiais (Botanic Gardens of Kew), autor de 

importantes obras sobre a família. 
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II.1.2 - Características Gerais 

 

O nome Araceae pode não ser uma palavra familiar, mas as imagens de certas 

espécies dessa família de plantas são familiares para quase todo o mundo. Talvez a mais 

conhecida seja a "costela-de-adão" (Monstera deliciosa) com suas folhas inconfundíveis. As 

Araceae são certamente plantas muito comuns em nossas casas e jardins, mas o seu valor não 

é limitado apenas à ornamentação. Nos trópicos várias espécies são cultivadas para uso na 

alimentação. Como citado anteriormente, a família compõe-se de 105 gêneros e cerca de 

3.500 espécies, mais de 2/3 delas ocorrendo no novo mundo. Dessas, aproximadamente, 

metade pertence ao gênero Anthurium, com cerca de 800 espécies (Mayo et al., 1997).  

Os dois principais centros de distribuição da família são a América Tropical e Ásia 

Tropical. O número de gêneros endêmicos é dividido quase igualmente, sendo 33 no Novo 

Mundo e 32 no Velho Mundo. Doze gêneros são encontrados na África e cinco são restritos 

ao Mediterrâneo. A Austrália tem somente um gênero endêmico, sendo a Ásia é muito mais 

rica em número de gêneros do que as Américas, com 75 contra a 46, respectivamente. Em 

relação às espécies a abundância da América Tropical é insuperável, com mais de 2.300 

descritas (Mayo, et al., 1997). Existem também muitos representantes nas regiões temperadas 

do hemisfério Norte, enquanto os grandes gêneros Philodendron e Anthurium são 

exclusivamente neotropicais (Grayum, 1990). 

 

II.1.2.1 – Registros Fósseis e Preservação 

 

Registros macrofósseis mostram claramente que espécies pertencentes às Araceae são 

encontradas diferenciadas e com caracteres derivados desde o início do Terciário. Pelo 

menos dois gêneros atuais (Philodendron e Peltandra Rafin.) são conhecidos desde o 
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Eoceno (Grayum, 1990). Outros seis gêneros (Pistia L., Arisaema Mart., Lysichiton Schott, 

Stenospermation Schott, Orontium L. e Calla L.) foram listados por Gregor e Bogner (1984), 

sendo conhecidos de uma época não específica do Terciário. Crepet (1978) sugeriu que as 

Araceae irradiaram-se provavelmente a partir do supercontinente Pangéia onde se 

encontravam bem estabelecidas, tendo a seguir povoado os trópicos da Ásia e da África no 

final dos períodos Cretáceo ou Paleoceno.  

A principal ameaça de muitas Araceae é a perda e redução da qualidade de seus 

habitats naturais, especialmente na América Tropical. Algumas espécies são altamente 

adaptadas para habitats específicos e não podem sobreviver em condições alteradas. A coleta 

excessiva de espécies para o comércio ilegal é provavelmente a maior causa de extinção de 

algumas espécies. Além disso, a remoção das florestas tropicais elimina a maioria das 

espécies terrestres, trepadeiras e epífitas, muitas das quais são dependentes de sombra. O 

fogo é também muito destrutivo porque apenas um número restrito de espécies pode se 

restabelecer durante processos de regeneração secundária ou em áreas abertas. As espécies 

endêmicas apresentam um risco particular, pois os fatores ecológicos e históricos 

determinantes para tais regenerações permanecem completamente desconhecidas (Mayo et 

al., 1997; Bown, 2000). 

Croat (1990; 1992) publicou a mais recente revisão sobre a forma de vida e ecologia 

das Araceae. O crescimento das Araceae depende abundantemente da disponibilidade de 

água e da umidade atmosférica. Estrutural e fisiologicamente elas não estão bem adaptadas 

para o crescimento em condições áridas ou frias, e sendo assim, não podem ocorrer em 

ambientes de clima muitos extremos. 

Os raros gêneros encontrados em altas altitudes existem em regime de clima de 

temperatura morna e também são geófitos. Gorgonindium Schott tem sido encontrado em 

torno de 3.000 msm dos Andes, enquanto que Arisaema ocorre em cerca de 3.000 msm na 
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África (A. ruwenzoricum N. E. Brown no Ruwenzori) e 4.400 – 4.500 msm no Himalaia (A. 

flavum Schott, A. jacquemontii Blume e A. lobatum Engl.). 

 

II.1.2.2 – Taxonomia 

 

Todas as classificações da família Araceae têm se resumido a duas concepções, ou 

seja, às escolas Schottiana e Engleriana. A classificação de Schott (1860) – a primeira em 

que as Araceae foram descritas – vem sendo mais aceita, principalmente por utilizar ou se 

reportar às características morfológicas equivalentes às das espécies atualmente 

reconhecidas. Já o esquema de classificação de Engler (1889a; 1889b) baseia-se em 

caracteres fundamentados em análises morfológicas e anatômicas com menor riqueza de 

detalhes que as realizadas por Schott (Grayum, 1990). Algumas revisões mais recentes sobre 

a classificação das Araceae foram também realizadas (ver Nicolson, 1960; 1987; Mayo et 

al., 1997), acrescentando caracteres taxonômicos aos anteriormente descritos. 

Considerando-se aspectos taxonômicos e evolutivos, algumas inferências podem ser 

feitas com relação à forma de vida das Araceae. Dentre as hemiepífitas, encontram-se as 

tribos e subfamílias que mais ocorrem e tidas como as mais primitivas, destacando-se muitos 

gêneros da subfamília Pothoideae e Monsteroideae. Gêneros como Philodendron e 

Syngonium, ambos com forma de vida diferenciada (semi-epífitas e epífitas) e pertencentes à 

subfamília Aroideae, são tidos como mais avançados (Mayo et al., 1997). 

  As Araceae são plantas com folhas de distribuição alternada, nascendo 

enroladas sobre o ponto vegetativo, quase sempre protegidas por uma grande estípula 

persistente (Anthurium), ou caduca (Philodendron), em geral com pecíolo longo, bainha 

invaginante, que pode proteger o ponto vegetativo em certos casos (Monstera). São muito 

variadas, podendo ser inteiras ou partidas, às vezes solitárias (Amorphophallus, Dracontium 

L.), raramente subsesséis, com enervação reticulada ou aberta. As inflorescências podem 
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apresentar-se em espádice simples, lateral (axilar), ou muito raramente em espiga 

(Pedicellarum M. Hotta e algumas Pothos L.), usualmente com flores muito pequenas e 

numerosas, sendo formada diretamente do rizoma subterrâneo, sempre protegido por uma 

grande bráctea, a espata, que freqüentemente apresenta cores vivas e brilhantes. O pecíolo é 

bem desenvolvido, com uma bainha que o protege quando jovem. A espádice é contínua ou 

separada em duas porções (Caladium Vent. e Zanthedeschia Spreng.). No último caso com 

as flores femininas situam-se na porção basal e as masculinas acima. As flores geralmente 

apresentam-se muito pequenas, sésseis, nuas, de sexos separados ou hermafroditas (com 

perianto composto por quatro a seis elementos livres ou concrescidos). Estames dois a quatro 

ou oito (excepcionalmente um só). Ovário súpero ou ínfero e, neste caso, imerso na espádice, 

com muitos lóculos, contendo de um a muitos óvulos. O fruto apresenta-se em forma de 

baga, quase sempre muito suculento (Joly, 1975; Bogner, 1987; Heywood, 1993). 

Apresentam em geral reprodução predominantemente vegetativa (Chaudhuri e Sharma, 

1979). 

 

II.1.2.3 - Inflorescência e Anatomia Floral 

 

A inflorescência e anatomia das flores de Araceae foram descritas na publicação de 

Engler em 1920. Posteriormente, Knoll (1926) realizou um detalhado estudo sobre a 

anatomia da inflorescência em Arum, objetivando analisar a estrutura e adaptação das 

estruturas florais frente ao comportamento dos polinizadores. Pohl (1932b apud Mayo et al., 

1997) e Mayo (1986 e 1989) também realizaram estudo sobre o tema, desta vez no gênero 

Philodendron, observando a existência de adaptação do tecido da espata e secreção de resina 

através de vários tipos de canais na espata e na espádice, bem como uma larga variabilidade 

na estrutura do androceu e gineceu. Um dos primeiros exames gerais em anatomia floral de 

Araceae foi realizado pelos botânicos Eyde et al (1967), os quais estudaram flores de 18 
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gêneros (incluindo Acorus L.), tendo concentrando seus estudos em flores bissexuais. 

Estabeleceram que a anatomia floral, assim como outros caracteres de Acorus, diferem 

fortemente das espécies da família, confirmando a ausência da bráctea floral substituindo as 

flores.  

A inflorescência das Araceae, sua marca registrada, é composta de uma espiga não 

ramificada suportando as flores (por isso uma inflorescência e não uma flor) – o espádice – 

subtendido por uma bráctea chamada espata. As flores são geralmente numerosas, muito 

pequenas, sésseis e sem brácteas florais (sépalas e pétalas). A espata é um órgão atrativo 

especializado, protegendo o desenvolvimento das flores do espádice e desempenhando um 

importante papel na biologia da polinização. O entrenó entre a espata e o espádice (estípite do 

espádice) é geralmente muito curto ou ausente, enquanto o pedúnculo – o entrenó entre a 

espata e a última folha do ramo ou catafilo – é muito maior. A inflorescência inclui uma 

ampla variação de odores encontrados em diferentes gêneros, padrões de cores, 

especialmente na espata, e a relativa persistência da espata (Mayo et al., 1997; Bown, 2000).  

O tamanho das inflorescências pode variar consideravelmente dependendo da espécie. 

No gênero Amorphophallus, a inflorescência pode chegar até 3 m de altura, enquanto no 

gênero Pistia não mais que um centímetro. As flores podem ser bissexuais ou unissexuais, 

dependendo do gênero. Se a flor é unissexual, os sexos são geralmente separados dentro de 

uma zona distinta, feminina na base e masculina na parte mais alta da espádice, às vezes 

ocorrem flores estéreis entre as zonas masculinas e femininas ou esparsas na zona feminina. 

Esses apêndices, de forma fálica ou semelhantes a caudas, são únicos no mundo vegetal. Suas 

aparências são interpretadas nos nomes dados por botânicos, tais como Amorphophallus 

(pênis deformado) e Anthurium

 Ainda sobre o estudo das flores de Araceae, Vogel (1963 e 1978), realizou 

muitas e importantes observações, incluindo estudos histológicos, do apêndice terminal em 

vários gêneros (Alocacia, Arisaema, Arum e outros) e limbo da espata em Cryptocaryne 

 (flor-de-cauda) (Mayo et al., 1997; Bown, 2000). 
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Fisch. ex Wydler

 

em. Destacam-se também outros estudos referentes à anatomia floral, como 

é o caso de Ittenbach (1993), que realizou estudos relevantes incluindo abordagens sobre a 

anatomia e micromorfologia de algumas espécies de Amorphophallus ocorrentes na África.  

II.1.2.4 - Frutos e Sementes 

 

Os frutos das Araceae apresentam-se tipicamente em forma de bagas suculentas, 

embora raramente sejam mais secos e coreáceos. A infrutescência é geralmente cilíndrica ou 

às vezes globosa. As bagas são geralmente verdes, vermelhas ou alaranjadas e quase sempre 

livres, com exceção do gênero Syngonium Schott, onde as bagas formam sincarpos 

indeiscentes, e de Cryptocaryne que apresenta um sincarpo apical deiscente. Em Lagenandra 

Dalzell a baga abre ativamente até a base com a finalidade de liberar as sementes (Mayo et 

al., 1997).  

Os vários mecanismos observados para proteção do desenvolvimento dos frutos e das 

sementes têm sido largamente discutidos por Madison (1979a). Em Monstera Adans., 

observam-se flores bisexuais e a região do estilo bastante grossa e cheia de tricosclerídeos, os 

quais têm a função de proteger o desenvolvimento das sementes. Em gêneros que apresentam 

flores unissexuais, a função de proteção é dada simplesmente por uma persistente espata ou 

tubo da espata. O crescimento contínuo da espata em torno do desenvolvimento do fruto 

ocorre até sua maturidade, posteriormente rachando e abrindo-se [Alocacia (Schoot) G. Don 

e Diefenbhachia Schott], podendo ainda ocorrer abscisão na base (Philodendron), expondo a 

infrutescência da baga branca ou colorida (Mayo et al., 1997).   

Quando as sementes estão inteiramente formadas, freqüentemente embebidas em 

polpa mucilaginosa, significa que a planta está próxima do seu ciclo de dispersão. A maioria 

dos pássaros e animais são atraídos devido à presença das cores brilhantes das flores e dos 

frutos. Muitas Araceae respondem a essas características mudando as cores dos frutos 
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imaturos para vermelho, laranja, amarelo ou púrpura. O sabor fornecido, geralmente pela 

suculência, tambem aumentam as chances de consumo. É presumível que as cores brilhantes 

de muitas bagas do grupo atraiam pássaros e possivelmente outros animais também, embora 

existam poucos relatos sobre dispersão. Em Anthurium, a camada interna do pericarpo pode 

também ser mucilaginosa enquanto em outros gêneros o tegumento exterior com o 

desenvolvimento pode torna-se mucilaginoso (Mayo et al., 1997). 

 

II.1.2.5 – Análises Palinológicas 

 

Estudos palinológicos e comparativos com espécies de Araceae têm sido realizados, 

os quais têm fornecido inúmeras informações sobre a estrutura do pólen, fornecendo 

caracteres importantes para a taxonomia supragenérica (Thanicaimoni, 1969; Grayum, 1984, 

1985 e 1992). Existem as mais variadas formas de grãos de pólen na família, 

ornalmentamente podem ser lisos ou reticulados, porém, a forma mais comum é a forma 

rugosa, a qual tem sido considerada como uma adaptação de aderência aos insetos vetores, 

que apresentam corpos peludos (Grayum, 1984). O tamanho do pólen varia 

consideravelmente, de pequeno (12 µm em Hamalonema vestigii) a muito grande (ca. 120 

µm em Pseudohydrosme gabunensis), mas a maioria dos gêneros apresenta grãos de tamanho 

pequenos a medianos (entre 25 a 50 µm). Em 73% das espécies examinadas o grão de pólen 

contém amido, embora isto possa variar dentre os gêneros. Em Schismatoglottis Zoll. & 

Moritzi, por exemplo, algumas espécies têm amido e em outras não (Bogner, 1976). 

A maioria dos caracteres taxonômicos importantes das inflorescências e flores das 

Araceae está associada a adaptações biológicas florais. Polinizadores até aqui relatados para 

as Araceae incluem abelhas trigonides e euglossines, besouros, moscas, possivelmente tripse 

(ou tripo) e provavelmente ácaros. Odores florais em alguns gêneros são fortes e picantes e 
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em outros variam de picantes a cheiro de frutos deteriorados, sendo que, muitos estão 

correlacionados com diferentes tipos de polinizadores (Mayo et al., 1997; Bown, 2000). 

A cor da espata varia consideravelmente dentro da família, alterando de verdes 

inconspícuos a cores chamativas. Nas espécies polinizadas por moscas, os padrões e as cores 

da espata são conhecidos por serem importantes na atração dos polinizadores. O aquecimento 

da inflorescência (termogênese) tem como função volatilizar compostos odoríferos, deste 

modo precisar a duração do período de atração do polinizador. A produção de odor e 

termogênese (quando presente) ocorrem principalmente nos apêndices terminais ou nas zonas 

masculinas da espádice. As Araceae são sempre protogínicas e as fases feminina (estigma 

receptivo) e masculina (deiscência da antera) geralmente não se sobrepõem, induzindo a 

fecundação cruzada (Mayo, et al., 1997; Bown, 2000). 

 

II.1.2.6 - Importância Econômica 

 

Além da possibilidade da obtenção de óleos essenciais das Araceae, como descrito na 

seqüência, vários membros da família são também muito utilizados no âmbito econômico, 

especialmente devido às suas flores (Anthurium) ou às suas folhagens ornamentais, como no 

caso de Philodendron, especialmente apreciados por possuir uma gama de variações na 

lâmina foliar. Oferecem uma beleza exuberante, a qual desperta grande interesse por parte 

principalmente de paisagistas ou mesmo da população em geral (Soares, 1996). Como 

ornamentais, destacam-se também os gêneros, Caladium, Dieffenbachia, Monstera, 

Spathiphyllum Schott & Endl. e Syngonium, os quais ocorrem naturalmente em locais 

quentes e úmidos, sombreados ou abertos, ou ainda como epífitas em florestas tropicais 

(Joly, 1975; Heywood, 1993). Na alimentação humana, o inhame [Colocasia esculenta (L.) 

Schott.] constitui a espécie de maior importância, sendo muito consumido em regiões 
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tropicais do mundo todo. O taro, tubérculo muito consumido na Ásia e que inclui cultivares e 

híbridos de diferentes Colocasia Schott e Alocasia, constitui-se na principal Araceae sujeita 

a programas de melhoramento para cultivo em larga escala (Ochiai et al., 1997). 

A grande maioria das espécies de Araceae é tóxica quando fresca e em quase todos os 

casos, espécies comestíveis devem ser cozidas ou processadas de alguma forma antes de 

serem usadas na alimentação, como é ocaso do “inhame”, cultivado por mais de 2000 anos. 

Os tecidos não cozidos contêm uma irritante toxina que pode queimar a pele. O gênero 

neotropical Xanthosoma

O “inhame-gigante” (

 também contém espécies que são comestíveis, sendo largamente 

cultivadas, onde suas folhas e o tubérculo ricos em amido podem ser comidos após o 

cozimento (Mayo et al., 1997; Bown, 2000).  

Alocasia sp.) foi largamente usado para alimentação animal no 

século 19 e mais raramente na alimentação humana. Os tubérculos ricos em amido do 

“inhame-de-elefante” (Amorphophallus sp.) são comumente usados como alimento na Ásia 

Tropical, especialmente na Índia, onde a espécie é amplamente cultivada. No México, a 

infrutescência madura e fresca de “costela-de-adão” (Monstera deliciosa) são consumidas e 

usadas para aromatizar sorvetes. O sabor lembra o de abacaxi. As sementes de espécies dos 

gêneros Typhonodorum e Montrichardia

A espécie Heteropsis flexuosa (H.B.K.) Bunt., bem como espécies afins, destacam-se 

por seu uso extensivo na região amazônica brasileira. Conhecida como cipó-titica, trata-se de 

planta muito apreciada na confecção de cestas, móveis, cordas e artesanatos em geral. A 

qualidade das fibras é considerada superior àquelas obtidas com outros vegetais e já há 

indústrias utilizando-as na produção de produtos para uso local e para exportação. A 

exploração extrativista desta espécie tem levado a uma redução significativa de suas 

populações naturais ou até à sua extinção em certas áreas da Amazônia, havendo urgente 

 são registradas como alimentos dos nativos de 

Madagascar e da América do Sul Tropical, respectivamente, depois de cozidas ou tostadas 

(Mayo et al., 1997; Bown, 2000). 
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necessidade de estabelecimento de procedimentos para subsidiar seu uso sustentado 

(Wallace e Ferreira, 2002). 

 

II.1.2.7 - Toxicidade  

 

Algumas espécies de Araceae são conhecidas popularmente como plantas perigosas, 

inclusive, devido a este caráter ofensivo, algumas espécies são cultivadas ornamentalmente 

com o intuito de espantar males ou afastar as forças negativas presentes ao ambiente, 

conforme conhecimentos tradicionais. Tais associações possivelmente são devido ao alto teor 

de compostos fenólicos, entre outros, observados em alguns grupos. Esses compostos 

ocorrem em grandes quantidades e são estruturalmente e biossinteticamente diversos. Bate-

Smith (1968) investigou extratos de folhas hidrolizados de 24 espécies de Araceae. Dez 

dessas tinham procianidinas, sete contiam quercentinas, seis caempferol, dez ácidos cafeico, 

20 ácidos sinaptico e 11 continham ácido ferúlico. No caso de Orontnum aquanticum L. a 

presença de escopoletina foi indicada.  

 O mais completo exame de proantocinidinas, ácido cinêmico, antocianinas, e 

flavonóides de Araceae foi publicado por Williams et al. (1981). De acordo com sua 

investigação, procianidinas ocorrem em níveis proporcionais nos taxa investigados e C-

glicoflavones são os característicos flavonóides de folhas da família como um todo.  

Alguns cientistas brasileiros têm dado atenção a estas substâncias irritantes e com 

propriedades tóxicas presentes na maioria das espécies de Araceae. Intoxicações letais em 

crianças têm sido reportadas principalmente por terem comido parte da espata ou espádice de 

Zantendeschia aethiopica (L.) Spreng (Ladeira et al., 1975). Em trabalhos com a extração de 

sucos de diferentes partes de Dieffenbachia pictia e D. maculata (Lodd.) Bunting, foi 

possível demonstrar que estames e pecíolos são muito mais agressivos que a lâmina foliar, 

porém (Carneiro, 1985). A presença de ráfides em precipitados também foi investigada, 
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tendo-se observado que estes perdem suas propriedades tóxicas quando lavados com éter, 

mas não quando lavados apenas com água (Jesus Neves et al., 1988). A espécie D. maculata 

contém um inibidor da amilase salivar de humanos e vários outros tipos de amilases 

(Padmanabhan e Shastri, 1990). O gênero Philodendron também se apresenta com algumas 

espécies bastante nocivas, as quais são causadoras de dermatites, como é o caso de P. 

scandens K. Koch & Sello, P. angustisectum Engl., P. erubescens C. Cock & Augustin e P. 

radiatum Schott (Reffstrup et al., 1982; Reffstrup & Boll, 1985). 

 

II.1.2.8 – Óleos Essenciais  

 

Duas espécies de Acorus [A. calamuns L. e A. gramineus (Soland.)] são altamente 

aromáticas. As raízes, rizomas e folhas produzem larga quantidade de óleos essenciais, os 

quais são estocados em recipientes similares aos de óleo produzidos por células de policarpo 

arbóreo (Magnolianae, sensu Takhtajan, 1959), ou ainda de Gramineae e Zingiberanceae 

aromáticas. No que se refere à composição dos óleos essenciais, ambas as espécies de 

Acorus, compreendem vários quimiodermes. Os taxons mais bem conhecidos são aqueles que 

produzem biologicamente fenilpropanol ativo, o qual tem propriedade inseticida e 

desinfetante (Koul et al., 1990). Outro quimiotipo de Acorus gramineus, cultivado na Itália, 

acumula um número de fenilproponóis, incluindo B-asarone, o qual suprime o crescimento de 

várias microalgas (Della Greca et al., 1989). 

Um outro gênero das Araceae que se apresenta com grande potencial aromático é o 

Homalonema Schott (Bown, 1988). As espécies H. aromatic tem rendido cerca de 1% dos 

óleos essenciais contendo os principais monoterpenoides (Heagnauer, 1986). Seus rizomas 

contêm um óleo essencial com cerca de 80% de linalol e vários sesquisterpenoides, dos quais 

os hamalomenoles C e D são novos compostos com um tanto raro esqueleto de carbono com 

minitisufideos e afenomoles (Sung et al., 1992). Os rizomas de H. oculta, uma droga crua da 
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medicina Chinesa, rende 0,79% de óleos essenciais com linalol e menor quantidade de outros 

monoterpenóides e sesquiterpenóides (Zhou et al., 1991). Pistia stratiotes L. produz 

aleloquímicos similares, um dos quais foi apresentado como asarone (Aliotta et al., 1991). 

Peltandra virginica Schott é polinizada pelo cloropide voador Elachiptera formosa, o qual se 

reproduz também na inflorescência destas plantas. Esta peculiar simbiose entre as espécies de 

plantas e seus insetos polinizadores parece depender, ao menos em parte, dos compostos 

odoríferos, que são sintetizados pela espata e espádice de Peltandra Raf. e que funcionam 

como uma atração para o polinizador (Patt et al., 1992).  

 

II.1.2.9 – A Família no Brasil 

 

Embora a família Araceae seja muito bem representada no Brasil, poucos estudos 

taxonômicos têm sido feitos com espécies brasileiras (Mayo, 1991). Dentre os estados 

brasileiros, o Amazonas se destaca por possuir a maior diversidade de Araceae, tanto em 

número de gêneros quanto de espécies, apresentando cerca de 20 gêneros e 120 espécies 

(Mayo et al., 1995). As primeiras coletas da família Araceae na região amazônica, 

aconteceram entre o período de 1819-1912, pelos botânicos Martius, Spruce, Poeppig, Ule, 

Moore e Goeldi. Tais coletas resultaram em coleções para estudos taxonômicos, incluindo a 

descrição de várias espécies novas (Schott, 1860; Krause, 1913 apud Soares, 1996). 

Apesar da grande diversidade da família na região amazônica, Mayo (1995) enfatizou 

a falta de levantamentos taxonômicos abrangentes para as Araceae naquela região, 

calculando um incremento significativo no número de espécies, caso novos levantamentos 

fossem realizados. Esta suposição foi confirmada pelos resultados obtidos pelo levantamento 

feito por Soares (1996), incluindo espécies do gênero Philodendron ocorrentes apenas na 

Reserva Florestal Ducke, nas proximidades de Manaus – AM, onde se identificou a 

existência de 26 espécies, das quais seis não haviam sido anteriormente descritas.  
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 No Brasil, os gêneros mais representativos em número de espécies são Anthurium e 

Philodendron. O primeiro chama a atenção por ocorrer em todas as regiões brasileiras e por 

apresentar maior número de espécies ocorrentes em âmbito nacional, enquanto que o 

segundo, apesar de ocorrer em todo país, apresenta predominância e maior diversidade na 

Amazônia (Soares, com. pessoal). 

 

II.1.2.10 – O Gênero Philodendron Schott 

 

Philodendron foi descrito pela primeira vez por Heinrich Wilhelm Schott em 1829 

(apud Soares, 1996), sendo que em um trabalho posterior (Schott, 1832) foram resumidos 

seus conceitos genéricos numa nova classificação da família Araceae, incluindo o primeiro 

esquema infra-genérico, fundamentado nos caracteres florais (Soares, 1996). O gênero 

Philodendron Schott pertencente à subfamília Aroideae (tribo Philodendreae), a qual 

compreende os principais gêneros da família, não só pelo grande número de espécies, mas 

também por sua ampla utilização comercial na ornamentação de interiores e exteriores, 

principalmente devido às suas folhagens vistosas (Mayo, 1990).  

Atualmente o gênero Philodendron está dividido em três subgêneros – Philodendron, 

Pteromischum e Meconostigma – os quais apresentam morfologia, anatomia e distribuição 

peculiares. O subgênero Philodendron compreende a maioria das espécies do gênero, as 

quais ocorrem tipicamente em locais sombreados (Mayo, 1988). 

O hábito epifítico de muitos Philodendron deve-se principalmente à presença de 

raízes adventícias, que servem de fixação ao substrato, geralmente árvores. Várias espécies 

desenvolvem ainda raízes pendentes que atingem o chão, os chamados “cipós”. As 

inflorescências dos Philodendron Schott apresentam pedúnculo relativamente curto, espádice 

com inflorescência monóica, possuindo flores femininas e flores masculinas férteis acima. 
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Em muitas espécies observa-se a separação das mesmas por uma zona de flores masculinas 

estéreis (Mayo, 1991). 

De acordo com a literatura, Philodendron é o segundo maior gênero da família, com 

cerca de 400 espécies de distribuição neotropical (Bunting, 1986; Mayo, 1986; 1989). A 

maior diversidade do gênero foi observada na região amazônica, a noroeste da América do 

Sul, incluindo parte do Brasil, Colômbia, Venezuela e Equador (Mayo, 1989). É interessante 

observar que as espécies ocupam uma ampla gama de habitats, ocorrendo principalmente em 

florestas tropicais úmidas, brejos e afloramentos rochosos, crescendo até em regiões semi-

áridas (Mayo, 1988). 

Apesar de sua grande variabilidade, existem ainda poucos estudos taxonômicos para 

o gênero Philodendron no Brasil, destacando-se os trabalhos de Barroso (1956, 1957, 1962), 

Reitz (l958), Mayo e Barroso (1997), Mayo (1988 e 1990) e Ramalho (1995).  

 

II.3 - Citogenética da Família Araceae  

 

A família Araceae apresenta uma quantidade considerável de espécies analisadas do 

ponto de vista citogenético (Tabela I). Petersen (1989) publicou uma revisão envolvendo 

dados citogenéticos e sistemáticos da família, observando que até aquele ano haviam sido 

determinados números cromossômicos para cerca de 700 espécies, compreendendo 94% dos 

gêneros. Tal constatação inclui as Araceae dentre as famílias de plantas tropicais 

citogeneticamente mais bem analisadas. Os números apresentados nos trabalhos de revisão 

evidenciam uma relativa diversidade cromossômico-numérica para esta família, com 

variações entre 2n=10 (Typhonium jipingense Z. L. Wang, H. li & F. H. Bian) ou mais 

comumente 2n=14 (gêneros Typhonium Schott e Ulearum Engl.) e 2n=168 (gênero 

Arisaema). Alguns gêneros são homogêneos quanto ao número cromossômico, como, por 
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exemplo, Dracontium com 2n=26 e Zantedeschia Spreng. com 2n=32 (Okada e Hotta, 1987; 

Petersen, 1989).  

A distribuição e a variação do número cromossômico entre os gêneros sugerem que o 

número cromossômico tem aumentado em algumas linhas filéticas para um alto nível de 

poliploidia e em outros tem sido extremamente reduzido. As tribos mais avançadas, tais 

como Areae, Arisaemateae e Cryptocaryneae, tendem a ter um alto número. Nos gêneros 

mais primitivos, de acordo com Petersen 1989, os números cromossômicos tendem a ser bem 

menos variáveis e menos extremos, nem muito alto nem muito baixo, tendo como exemplo os 

tipos Pothos L. (2n=24 e 36) e Spathiphyllum (2n=30 e 60). O autor também considerou que 

as espécies modernas de Araceae são verdadeiros diplóides primários. Os gêneros 

morfologicamente mais primitivos apresentam um baixíssimo número, 2n=24. Por outro 

lado, o altamente derivado Ulearum sagittatum Engl. tinha um dos números mais baixo, 

como visto acima (2n=14), evidentemente um resultado de redução filética. 

 
Tabela 1 – Números cromossômicos diplóides e número básico dos gêneros da família 
Araceae.  
 

Família/Subfamília/Gênero 2n x 
Família Acoraceae   
   1. Acorus 22, 44, 24, 36, 48 11, 12 
   
Família Araceae   
   
I. Subfamília Gymnostachydoideae   
   1. Gymnostachys 48 12 
   
II. Subfamília Orontotiodeae   
   2. Orontium 26 (24, 28) 13 
   3. Lysichiton 28 14 
   4. Symplocarpus 30, 60 (28) 15 
   
III. Subfamília Pothoideae   
  Tribo Potheae   
    5. Pothos 24, 36 12 
    6. Pedicellarum Sem dados  
    7. Pothoidium 24 12 
  Tribo Anthuriae   
    8. Anthurium 20, 40; 24, 48, 84; 28, 56; 30, 60, 90 5, 10, 12, 14, 

15  
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IV. Subfamília Monsteroideae   
  Tribo Spathiphylleae     
    9. Spathiphyllum  30, 60 15 
    10. Holochlamys 60 15 
  Tribo Anadendreae   
    11. Anadendrum 60 15 
  Tribo Heteropsideae   
    12. Heteropsis 28 14 
   Tribo Monstereae   
    13. Amydrium 60 15 
    14. Rhaphidophora 60, 120 (42, 54, 56) 15 
    15. Epipreminum 60 (56, 84) 15 
    16. Scindapsus 60 (42, 56, 58, 64, 70, 112) 15 
    17. Monstera 60 (24, 48, 56, 58, 70) 15 
    18. Allochemone 84 14 
    19. Rhodospatha 28, 56 14 
  Tribo Anadendreae   
    20. Stenospermation 28 14 
   
V. Subfamília Lasioideae   
    21. Dracontium 26 13 
    22. Dracontioides 26 13 
    23. Anaphyllopsis 26 13 
    24. Pycnospatha 26 13 
    25. Anaphyllum 26 13 
    26. Cyrtosperma 26 13 
    27. Lasimorpha 26 13 
    28. Podolasia 26 13 
    29. Lasia 26 13 
    30. Urospatha 52 13 
VI. Subfamília Calloideae   
    31. Calla 36, 54, 72 18 
   
VII. Subfamília Aroideae   
  Tribo Zamioculcadeae   
    32. Zamioculcas 34 17 
    33. Gonatopus 34, 68 17 
  Tribo Stylochaethoneae   
    34. Stylocaeton 28, 56 14 
  Tribo Dieffenbachieae   
    35. Dieffenbachia 34, 68 17 
    36. Bognera 34 17 
    37. Mangnonia Sem dados  
    38. Taccarum 34 17 
   e 39. Asterostigma 34 17 
    40. Gorgonidium 34 17 
    41.e Synandrospadix 34 17 
    42. Gearum Sem dados  
    43. Spathantheum 34 17 
    44. Spathicarpa 34 17 
  Tribo Philodendreae   
    45. Philodendron 28; 30; 32; 34; 36; 48 (26) 15, 16, 17, 

18 
  Tribo Homalomeneae   
    46. Furtadoa 40 20 
    47. Homalomena 38; 40, 80; 42 19, 20, 21 
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  Tribo Anubiadeae   
    48. Anubias 48, 72 24 
  Tribo Schimatoglottideae     
    49. Schismatoglottis 26, 39, 52 13 
    50. Pipthospatha 26 13 
    51. Hottarum 26 13 
    52. Bucephalandra c. 26 c. 13 
    53. Phymatarum 26 13 
    54. Aridarum 24 12 
    55. Heroaridarum Sem dados  
   Tribo Cryptocarineae   
    56. Lagenandra 36, 72 18 
    57. Cryptocaryne 20; 22, 33, 66, 88, 132; 28, 42; 30; 34, 68, 85, 

102; 36, 54, 72, 90 
10, 11, 14, 
15, 17, 18 

   Tribo Zomicarpeae   
    58. Zomicarpa 20 10 
    59. Zomicarpella 26 13 
    60. Ulearum 14 7 
    61. Filarum 28 7 
  Tribo Caladieae   
    62. Scaphispatha 28 14 
    63. Caladium  22; 26; 28; 30; 32 13, 14, 15, 

16 
    64. Jasarum 22 11 
    66. Chlorospatha 26 13 
    67. Syngonium 28 (24, 26) 14 
    68. Hapaline 26; 28 13, 14 
  Tribo Nephthideae   
    69. Nephthytis 36; 40, 60 18, 20 
    70. Anchomanes 40 20 
    71. Pseudobydrosme c. 40 c. 20 
  Tribo Aglaonemateae   
    72. Aglaonema 40, 60, 80, 100, 120 (70,110) 20 
    73. Aglaodorum 40 20 
   Tribo Culcasiae   
    74. Culcasia 42, 84 21 
    75. Cercestis 42 21 
   Tribo Montrichardieae   
    76. Montrichardia 18 24 
   Tribo Callopsideae   
    78. Callopsis 36 18 
   Tribo Thomsonieae   
    79. Amorphophallus 26, 39; 28 13, 14 
    80. Pseudodracontium 26 13 
   Tribo Arophyteae   
    81. Arophyton 38, 76; 54 (40) 19, 27 
    82. Cariephyton 54, 108 27 
    83. Colletogyne 54 27 
   Tribo Peltandreae   
    84. Peltandra 56, 112 14 
    85. typhonodorum 112 14 
   Tribo Arisareae   
    86. Arisarum 28, 42, 56 14 
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   Tribo Ambrosineae   
    87. Ambrosina 22 11 
   Tribo Areae   
    88. Arum 28, 42, 56, 70, 84 14 
    89. Eminium 24; 28  14 
    90. Dracunculus 28 14 
   e 95. Lazarum c. 78 c. 13 
    96. Biarum 16; 20; 22; 24; 26; 32; 36; 74; 96; 98 ? 
  Tribo Arisaemateae   
     97. Pinellia 26, 52 13 
     98. Arisaema 20; 22, 24, 48, 72; 26, 39, 52; 28, 42, 56, 70, 

112, 140, 168 (64) 
10, 11, 12, 

13, 14 
   Tribo Colocasieae   
     101. Steudnera 28, 42, 56 14 
     102. Remusaria 28, 42, 56 14 
     103. Colocasia 28, 42, 56 14 
     104. Alocasia 28, 42, 56, 70, 84 14 
   Tribo Pisteae   
     105. Pistia 28 14 
* Os números cromossômicos arranjados em séries euplóides estão separados por ponto e vírgula; Números 
dúbios estão entre parênteses (Petersen, 1989 e Mayo et al, 1997). 

 

Redução no número diplóide ocorre em vários gêneros morfologicamente derivados. 

Um bom exemplo é a tribo Areae, na qual os números diplóides 2n=26 e 28 são mais 

comuns, mas os gêneros Biarum Schott e Typhonium agrupam espécies com número diplóide 

bem mais baixo, 2n=16 (Tabela I). Alterações aneuplóides no nível diplóide seguida por 

poliploidia ou aneuploidias no nível poliplóide podem ter ocorrido em alguns táxons, por 

exemplo, Cryptocoryne ciliata Fisch ex Schott (2n=22 e 33), C. cordata Griff (2n=34, 68, 85 

e 102) (Petersen, 1989; 1993). 

Em alguns gêneros é observada a prevalência de dois números cromossômicos com 

diferentes níveis de ploidia, como em Arisaema e Arisarum, ambos com predominância dos 

números 2n=28 e 2n=56 (Okada e Hotta, 1987; Petersen, 1989). Portanto, um grande número 

de contagens cromossômicas em Araceae foi efetuado por Marchant (1970, 1971a, 1971b, 

1972 e 1973) que estudou espécies pertencentes a 54 gêneros, introduzidas em cultivo no 

Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra. O autor confirmou a existência de variações 

cromossômicas ao nível inter e infragenérico, observação confirmada por revisões de 

destaque (Okada e Hotta, 1987; Petersen, 1989). Em seu último trabalho, Marchant (1973) 
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enfatiza a dificuldade em utilizar dados citogenéticos no esclarecimento das relações entre os 

gêneros estudados, uma vez que, com base nos conceitos dos taxonomistas sobre os gêneros 

primitivos e derivados, não foi possível a identificação de tendências evolutivas bem 

definidas. Adicionalmente, o autor sustenta a hipótese de que, em vários grupos, a evolução 

dos números cromossômicos ocorreu em conseqüência de variações aneuplóides. 

Dentre os grupos bem estudados destaca-se o gênero neotropical Anthurium, um dos 

maiores e mais complexos da família, com cerca de 700 espécies, das quais 

aproximadamente 140 tiveram seus números cromossômicos determinados. Para este gênero, 

observa-se uma predominância do número 2n=30 (Okada e Hotta, 1987; Petersen, 1989), ao 

lado de uma diversidade de números menos freqüentes, como 2n=24, 28, 32 e 34 os quais, 

segundo os autores, aparentemente teriam se originado por aneuploidia do número 

anteriormente citado. Marchant (1973) evidencia, porém, que muitas das contagens 

consideradas aneuplóides poderiam ser devidas à presença de cromossomos B, ou ainda a 

fragmentos de cromossomos A. Esta última afirmação é devido ao fato de que os satélites 

formam às vezes longas constrições secundárias, que podem desprender-se facilmente 

durante a preparação das lâminas. Poliplóides foram também observados no gênero, 

principalmente baseados em duplicações dos números anteriormente citados (2n=48, 56, 60), 

bem como outros números múltiplos de 10 (2n=20, 40; Petersen, 1989). 

No gênero asiático Amorphophallus, muito conhecido devido às suas grandes 

inflorescências, foi observado a prevalência dos números 2n=26 e 2n=28, constatados por 

Marchant (1971b) e confirmados por Chauhan e Brandham (1985). Algumas espécies 

analisadas apresentaram o número incomum 2n=39 (Okada e Hotta, 1987; Petersen, 1989), o 

qual foi esclarecido por Chauhan e Brandham (1985) que demonstraram através de 

montagem de cariótipo a existência de triploidia nos híbridos A. bulbifer (Roxb.) Bl. e A. 

oncophyllus Prain ex Hook.f., ambos com 2n=39. Para Cryptocoryne Fish, um dos gêneros 

citogeneticamente melhor estudados, com contagens cromossômicas para cerca de 90% das 
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espécies, com os números 2n=20, 22, 28, 30, 34 e 36, se for considerado que a evolução 

ocorreu por aneuploidia no sentido decrescente (Arends et al.,1982). 

Números cromossômicos de espécies brasileiras da família Araceae são ainda 

escassos. Os trabalhos existentes são referentes, em sua maioria, a contagens cromossômicas 

de espécies isoladas, como é o caso de Anthurium affine Schott com 2n=30 (Carvalheira et 

al., 1991) e da espécie amazônica Caladium bicolor (Aiton) Ventenat com 2n=30 (Marchant, 

1971a), introduzida como planta ornamental em outros países. O trabalho mais abrangente 

efetuado com espécies desta família no Brasil foi efetuado durante uma dissertação de 

mestrado por Ramalho (1995), que estudou 27 espécies pertencentes a 12 gêneros ocorrentes 

principalmente no estado de Pernambuco. Os números cromossômicos observados variaram 

entre 2n=26 em Syngonium e 2n=120, observado em Aglaonema sp. Schott. No citado 

trabalho, Philodendron foi o gênero mais representado com dez espécies estudadas, seguido 

do gênero Anhturium com seis espécies analisadas.  

Em Colocasia esculenta (L.) Schott, foi verificado variação cromossômica intra-

específica, uma vez que vários autores observaram a existência de populações com 

indivíduos tetraplóides com 2n=28 e hexaplóides com 2n=42 (vide Okada e Hotta, 1987 e 

Petersen, 1989), embora Marchant (1971a) tenha observado apenas indivíduos com 2n=42. 

Um estudo realizado por Cotias-de-Oliveira et al. (1999), incluindo nove espécies de 

Araceae do Nordeste, sendo quatro espécies do gênero Anthurium e quatro do gênero 

Philodendron. Nas espécies de Anthurium, os números cromossômicos encontrados foram 

2n=30 [A. affine Schott; A. longipes N. E. Brow e A. pentaphyllum (Ubl.) G. Don var. 

pentaphyllum], 2n=60 [A. pentaphyllum (Ubl.) G.Don var. pentaphyllum] e 2n=90 (A. bellum 

Schott). Por outro lado, em Philodendron observou-se o número 2n=32 para as espécies P. 

imbe Schott e P. pedatum e 2n=34 para P. blanchetianum Schott e P. panchyphyllum Krause. 

Para o gênero Philodendron, composto por cerca de 400 – 600 espécies, foi dada uma 

maior atenção no que concerne à revisão bibliográfica, principalmente por não ser apenas o 
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gênero da família mais abundante na Amazônia, mas também pelo maior número de espécies 

coletadas e analisadas no presente trabalho (Correia-da-Silva, 2001). O primeiro trabalho 

extenso com este gênero foi realizado por Jones (1957) que analisou 29 espécies, observando 

uma predominância do número 2n=34 (em 20 das espécies estudadas), seguido dos números 

2n=36 (6 spp.), 2n=32 (2 spp.) e 2n=30 (1 sp.). Das espécies estudadas pelo autor, seis 

tratavam-se de formas hibridogênicas, oriundas de cruzamentos experimentais, além de uma 

cultivar (cv. Black Gold) comercializada para fins ornamentais. Marchant (1971b) investigou 

três espécies (P. micans, P. scandens e P. surinamense) observando o número 2n=32, a partir 

do qual o autor sugere o número básico x=8. A partir de contagens de bivalentes meióticos 

com n=17 e 18 Pfitzer (1957) sugere que as séries de números cromossômicos observadas em 

Philodendron teriam derivado de um número ancestral, através de aneuploidia e poliploidia 

no decurso da evolução, hipótese apoiada por Chauduri e Sharma (1979).  

Nas espécies brasileiras de Philodendron anteriormente estudadas por Ramalho 

(1995), o número mais comumente observado foi 2n=32 (4 spp.), seguido de 2n=34 (2 spp.) e 

2n=36 (2 spp.). O maior número cromossômico reportado para o gênero foi 2n=54, 

observado por Subramanian e Munian (1988) para P. wendlandii Schott, coletado no Sul da 

Índia. Adicionalmente, Correia-da-Silva (1998) analisou dez espécies de Philodendron 

coletadas no Nordeste brasileiro, incluindo novas contagens para cinco espécies, além de 

análises cariomorfológicas. Neste trabalho, o número cromossômico mais freqüente foi 

2n=32 (oito espécies). O autor também sugere que os números cromossômicos 2n=30, 32, 34 

e 36, anteriormente relatados para Philodendron devem-se provavelmente a alterações 

displóides e não ao evento de aneuploidia, como tem sido sugerido por outros autores 

(Marchant, 1973; Arends et al.,1982) para as Araceae como um todo. 

 Larsen (1969) sugeriu que o número básico mais comum para a família Araceae seria 

x=7. Tal suposição foi apoiada por Marchant (1973). Entretanto, Petersen (1989) sugere os 

números básicos x=14 e x=12 para as Araceae, considerando que estes números são 
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observados com maior freqüência. O autor considera o número básico x=7 como pouco 

provável, uma vez que o mesmo é observado apenas em poucas espécies com 2n=14. 

Grayum (1990) em um artigo sobre evolução e filogenia das Araceae, discorre 

amplamente sobre a evolução cromossômico-numérica da família. O autor chama atenção 

para a ampla variação de números cromossômicos encontrados na família que abrange desde 

2n=14 em Typhonium flagelliforme Schott e em Pistia stratiotes L.(embora 2n=28 seja o 

mais comum para esta última espécie; Ayyangar, 1973), até 2n=140 em Arisaema 

heterophyllum Mart. O citado autor evidencia o fato de que o número cromossômico 2n=28 

seria o mais freqüente na família, ao lado de vários outros números múltiplos de x=7, 

sugerindo assim que x=7 seria o provável número básico ancestral do grupo. 

Um relevante estudo de classificação taxonômica que incluiu análises citogenéticas 

revelou um dos menores números cromossômicos para uma nova espécie de Tiphonium 

jinpingense (origem de Yunnan, China), que apresentou o número 2n=10, sendo um par 

maior metacêntrico, um mediado subtelocêntrico e três pares pequenos submetacêntricos 

(Wang et al., 2002).  

As Araceae apresentam uma grande diversidade quanto ao tamanho e número 

cromossômico, existindo espécies com cromossomos grandes como em Ambrosina bassii L. 

com 2n=22 e cromossomos medindo de 8 a 12 µm, ao lado de espécies com cromossomos 

diminutos como observado em Lagenandra meeboldii (Engl.) com 2n=36 e tamanho entre 1 e 

1,5 µm (Petersen, 1989). Chauhan e Brandham (1985) estudaram 17 espécies do gênero 

Amorphophallus Blume com 2n=26 e 2n=28, porém com visíveis diferenças quanto ao 

tamanho dos cromossomos. Das espécies analisadas, A. prainii Hook f. com 2n=28, 

apresentou os menores cromossomos (1,8 a 3,5 µm). Dentre as espécies com 2n=26, 

observaram-se os menores cromossomos para A. kerrii N. E. Brown (2,6 a 3,9 µm) e os 

maiores para A. dracontioides (Engl.) N. E. Brown, com cromossomos que variaram entre 

5,2 e 12,2 µm. 
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Segundo Petersen (1989; 1993), o tamanho e a forma dos cromossomos são também 

igualmente variáveis. O comprimento cromossômico varia de 1-17 µm, a depender do 

gênero. Em certos casos, nos cromossomos têm sido observadas diferenças extremas no que 

diz respeito ao tamanho e forma dentro de um mesmo genoma, como é o caso das espécies do 

Novo e Velho Mundos de Homalonema. Na espécie H. speariae (Novo Mundo) tem 42 

cromossomos, do quais 40 são pequenos (1-2 µm) e um par é claramente três vezes mais 

longo (1-5 µm). Nas espécies do Velho Mundo não tem esse par de cromossomos longos. Em 

outros estudos citológicos, envolvendo análise no grupo Amorphophallus, se verifica que os 

autores já haviam chamado a atenção para as diferenças dos tamanhos do genoma de certas 

espécies (Chauhan e Brandham, 1985). 

Medições da quantidade de DNA realizadas em Amorphophallus Blume revelaram 

interessantes aspectos da evolução do gênero. Nas espécies com 2n=28, observou-se 

quantidades menores de DNA do que naquelas com 2n=26 cromossomos, levando à 

suposição de que as espécies com 2n=26 seriam ancestrais a partir das quais as espécies com 

2n=28 e duas espécies triplóides analisadas com 2n=39 teriam evoluído, com conseqüente 

diminuição dos tamanhos cromossômicos e da quantidade de DNA (Chauhan e Brandham, 

1985). 

 Poucos trabalhos detalhados de análise cariotípica têm sido desenvolvidos incluindo 

espécies das Araceae. Embora Marchant (1970, 1971a, 1971b, 1972 e 1973) não tenha 

realizado análises cariotípicas detalhadas, observou a total ausência de cromossomos 

metacêntricos perfeitos e telocêntricos, notando, porém várias espécies com possíveis pares 

metacêntricos imperfeitos, submetacêntricos e acrocêntricos. Uma análise detalhada foi 

efetuada por Chauhan e Brandham (1985) que apresentaram cariótipos de 14 espécies de 

Amorphophallus Blume. Em A. kerrii N.E. Brown com 2n=26, tendo observado o cariótipo 

mais simétrico dentre as espécies estudadas. A maioria das espécies apresenta cromossomos 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 54 

meta e submetacêntricos grandes com alguns pares acrocêntricos, em geral de tamanho 

menor. Cromossomos telocêntricos não foram observados.  

A presença de cromossomos B em Araceae foi observada pela primeira vez por 

Pfitzer (1957), os quais se apresentaram com menor tamanho em relação aos cromossomos 

A e em número variável. Tais cromossomos foram também observados com certa freqüência 

no gênero Anthurium, bem como em outros gêneros (Okada e Hotta, 1987; Petersen, 1989; 

Cotias-de-Oliveira et al.,1999). No gênero Philodendron estes cromossomos foram 

reportados apenas para P. radiatum Schott (2n=32+1B) por Sharma e Mukhopadhyay 

(1956). Marchant (1973) chamou a atenção para a possibilidade de que parte da variação 

cromossômica numérica ou dos cromossomos B observados em alguns gêneros de Araceae 

advenha de erros de interpetação devido ao fácil desprendimento dos satélites durante o 

processo de preparação das lâminas, uma vez que freqüentemente estes se apresentam 

ligados ao respectivo cromossomo através de tênues e longas constrições secundárias. 

Correia-da-Silva (1998) efetuou ensaios de bandeamento cromossômico em espécies 

de Philodendron coletadas no Nordeste brasileiro, incluindo bandeamento C e coloração com 

os fluorocromos CMA3 e DAPI. No caso do bandeamento C, mesmo após várias tentativas e 

ajustes na metodologia, não foi possível visualizar quaisquer bandas, uma vez que 

aparentemente não havia remoção da eucromatina, embora material-controle de cebola 

(coletado, fixado e preparado em condições idênticas) tivesse apresentado excelente 

bandeamento. Considera-se que a falta de bandas não poderia ser explicada por uma possível 

pobreza de blocos heterocromáticos, uma vez que aparentemente não houve qualquer 

remoção da eucromatina, com os cromossomos corando fortemente em azul com a solução de 

Giemsa. Em análise posterior de Correia-da-Silva (2001) com espécies da família Araceae, 

várias tentativas da aplicação de técnicas de bandeamento em Philodendron usando-se 

digestão enzimática com pectinase/celulase (1/10) dos fabricantes Calbiochem/Serva-

Heidelberg resultaram em cromossomos homogeneamente corados após bandeamento C com 
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Giemsa, bem como com os fluorocromos CMA3

Do ponto de vista da análise citogenética, pouquíssimos trabalhos têm sido realizados 

envolvendo espécies amazônicas brasileiras, apesar da grande diversidade cariotípica 

existente neste tipo de ecossistema. Uma dos trabalhos mais recentes envolvendo grupos de 

plantas amazônicas, embora não sejam da família Araceae, mas que merece destaque é o de 

Souza e Benko-Iseppon (2004), que em suas análises determinaram não só o número 

cromossômico, mas também o padrão de bandeamento de 13 espécies pertencentes à família 

Fabaceae, mais precisamente espécies classificadas nas subfamílias Caesalpinoideae e 

Papilinioideae, ocorrentes em reservas ecológicas situadas no Estado do Pará. O menor 

número cromossômico observado foi de 2n=18 (Bowdichia nitida Spruce ex Benth) 

pertencente à subfamília Papilioneideae, o qual foi observado pela primeira vez no citado 

estudo. O maior número encontrado foi de 2=48 (Moench), subfamília Caesalpinioideae, 

diferindo de contagens de outras populações reportadas com 2n=16 cromossomos (Irwin e 

Turner, 1960).  

/DAPI. Tal limitação foi superada com a 

substituição da enzima (pectinase/celulase 1/10, Calbiochem/Onozuka), após o que as 

metodologias de bandeamento apresentaram bons resultados. 

Os resultados obtidos pela coloração dos fluorocromos CMA3 e DAPI, por Souza e 

Benko-Iseppon (2004), são inéditos, sendo que o tipo de banda predominante é de 

CMA3
+/DAPI- (oito spp.), embora bandas com coloração do tipo contrárias e simultâneas 

(CMA-/DAPI+

Ainda são escassas as análises envolvendo citogenética molecular no grupo das 

Araceae. Um trabalho recente encontrado na literatura é o de Viêt (2004), que investigou a 

) tenham sido encontrado em duas espécies (C. nictitans e S. obtusifolia). A 

larga diversidade cariotípica detectada por Irwin e Turner (1960) e Goldblatt (1981) em 

espécies de leguminosas tropicais foi confirmada pelo estudo de Souza e Benko-Iseppon 

(2004). Os dados obtidos reforçam que a disploidia pode ter sido o principal mecanismo 

evolutivo para o grupo, apoiando a hipótese proposta por Goldblatt (1981). 
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possível origem de cromossomos parentais dos híbridos interespecífico naturais do gênero 

Colocasia esculenta (taro) usando isoezimas e técnicas de citogenética convencional e 

molecular. O autor analisou duas espécies do gênero, C. esculenta e C. gigantea, aplicando a 

metodologia GISH. As análises citogenéticas revelaram que os híbridos têm 28 

cromossomos, que apresentaram tamanhos entre 1,73-3,75 mm com um par cromossômico 

satelitado de tamanho diferenciado. Esse estudo pioneiro promoveu informações úteis para a 

classificação de variedades do taro, corroborando com o melhor entendimento de suas 

relações filogenéticas. 

Corrêa et al. (2005) publicaram o mais recente trabalho envolvendo estudos meióticos 

na família Araceae, que objetivou analisar a microsporogênese e a viabilidade dos grãos de 

pólen em 17 espécies da família, pertencentes a nove gêneros ocorrentes no Estado do Rio 

Grande do Sul (Brasil). Foi observado que as células-mãe de pólen (CMP) apresentaram-se 

anormais tanto na meiose I como na II, como cromossomos fora da placa metafásica ou 

cromossomos retardatários em anáfase e/ou telófase, principalmente nas espécies Syngonium 

podophyllum Schott e Zantedeschia aethiopica Spreng, enquanto que em Monstera deliciosa 

Adams, Anthurium scandens (Aubl) Engl. e Caladium hortulanum Birdsey, tal anomalia foi 

ausente. Os autores concluíram que apesar das irregularidades meióticas observadas para 

alguns grupos, os mesmos produzem grãos de pólen normais e viáveis, provavelmente devido 

ao processo seletivo de descarte dos produtos anômalos da microsporogênese antes da 

produção de tétrades, e que essa seleção contra as CMP anormais e a meiose regular 

justificam a grande freqüência de tétrades normais e a alta viabilidade dos grãos de pólen das 

Araceae analisadas. 
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II.4 – Marcadores Moleculares na Família Araceae 

 

Ainda são restritos os trabalhos realizados com angiospermas nativas do Brasil 

incluindo a aplicação de metodologias moleculares, com a maioria dos estudos restritos a 

espécies cultivadas ou de interesse econômico (Benko-Iseppon, 2001). 

No caso das Araceae a maioria das análises incluindo caracteres moleculares referem-

se a padrões de restrição de DNA de cloroplasto ou ao sequenciamento de segmentos rbcL 

desta organela. Ambas as abordagens são muito úteis para estudos macrotaxonômicos, porém 

nem sempre informativas em nível intergenérico e pouco informativas em nível 

interespecífico e interpopulacional, devido à alta conservação das seqüências de cloroplasto 

que apresentam herança materna e não sofrem recombinação (Hillis et al.,1996). 

Uma análise cladística usando seqüenciamento de segmentos rbcL foi feita em 

Ariflorae por French et al. (1995) posicionando o gênero Anubias Schott como um grupo 

irmão de Homalomena, Furtadoa M. Hotta e Philodendron, enquanto Montrichardia 

emergiu como um grupo-irmão destes quatro gêneros. Estes resultados levaram Grayum 

(1996) a sugerir que as Homalomeninae constituiriam um grupo parafilético.  

Trabalhos adicionais com seqüências rbcL foram efetuados usando alguns poucos 

membros de Araceae de regiões temperadas, confirmando a posição das Araceae entre as 

Liliiflorae (Chase e Albert, 1995), bem como mantendo sua posição comparativa com relação 

a outros grupos de Monocotiledoneae (Duvall et al.,1993). Outro estudo molecular também 

com seqüências rbcL (Stockey et al.,1997) estabelece um grupo monofilético entre as 

Lemnaceae e o gênero Pistia, mantendo-os unidos como membros da família Araceae. 

Liao e Hsiao (1998) baseados em dados obtidos através de RAPD observaram que a 

estrutura genética das populações de Acorus gramineus Soland., ocorrente em diferentes 

sistemas de rios do Taiwan, apresenta-se altamente diversificada, sugerindo que o fluxo 

gênico entre elas seria muito limitado.  
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Em nível interespecífico existem estudos moleculares comparando espécies nativas e 

cultivares dos gêneros Colocasia e Alocasia com as metodologias de RFLP (Restriction 

Frangment Lengh Polymorphism) e RAPD (Random Amplified Polymorphism of DNA), para 

fins de melhoramento, em vista de sua importância econômica para produção de tubérculos 

no Japão e na China (Ochiai et al., 1997; 2000; 2001). 

 Felizmente, ao longo dos anos, tem sido observada uma tendência de aumento nas 

análises com marcadores moleculares, bem como outras abordagens mais refinadas na 

família Araceae, tanto com o intuito da aplicação em pesquisa básica como aplicada. Na 

espécie Athurium andreanum os pesquisadores Buldewo e Jaueerally-Fakim (2002) 

procederam ao isolamento e limpeza de DNA com o intuito de melhorar a qualidade do DNA 

para ser utilizado em amplificações por PCR-RAPD, AFLP e Microssatélites, considerando 

que se trata de planta rica em polissacarídeos e polifenóis. Foram testados três protocolos, 

porém, o DNA de alta qualidade só foi obtido a partir do tecido da espata e não de folhas. Os 

autores chegaram à conclusão de que o tecido da espata apresenta menor quantidade de 

contaminantes, principalmente quando comparado aos resultados de quantificação em gel de 

agarose, onde arrastes de degradação de DNA de folha foi verificado, provavelmente 

provocados pela ação de compostos secundários, presentes em grandes quantidades, e 

precipitados juntamente com o DNA genômico durante os procedimentos de isolamento.  

Mace e Godwin (2002) desenvolveram um trabalho de caracterização de C. esculenta, 

popularmente conhecida como taro, utilizando marcadores de microssatélites, onde 

seqüências de isolados foram utilizadas para enriquecer a biblioteca genômica da espécie. O 

seqüenciamento de 269 clones rendeu 77 insertos contendo regiões de repetições, sendo a 

maioria (81,7%) de dinucleotídeos ou trinucleotídeos. O padrão mais comum foi GT/CA, 

representando 42% de todos os tipos. Um total de 43 pares de primers foi desenvolvido, dos 

quais 41 produziram bandas típicas de microsatélites. Dezesseis (39%) apresentaram 

polimorfismo quando selecionados usando-se um grupo restrito de genótipos de taro do 
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Sudeste da Ásia e Oceania, com uma média de 3.2 alelos detectados em cada lócus. Tais 

bandas representam um recurso útil para caracterização do germoplasma dessa cultura, bem 

como para mapeamento e seleção assistida. 

Uma nova perspectiva dentro da linha de pesquisa baseada em marcadores 

moleculares em Araceae tem se observado, incluindo a associação de marcadores a 

programas estatísticos computacionais para esclarecer questões de relações filogenéticas nos 

mais variados níveis, sejam intraespecífico e interespecifico, infragenérico ou interfamiliar. 

Isso foi feito, por exemplo, na família Lemnaceae (monocotiledônea) que inclui plantas 

aquáticas flutuantes de ocorrência restrita, família considerada por vezes taxonomicamente 

associada às Araceae (veja revisão histórica de Les et al., 2002), embora as relações entre as 

famílias têm sido um tanto incertas (Mayo et al., 1997). Análises cladísticas utilizando 

caracteres morfológicos (Stokey et al., 1997) ou caracteres moleculares (Duval et al., 1994; 

Davis, 1995; French et al., 1995) corroboraram a hipótese de que as Lemnaceae seriam 

relacionadas às Araceae. Contudo, resultados de vários outros estudos apresentam diferenças 

na posição filogenética das Lemnaceae em relação a outros gêneros das Araceae. Estudos 

tradicionais a partir da morfologia, comumente indicam uma relação estreita entre o gênero 

Pistia (Araceae) e as aquáticas flutuantes de Lemnaceae (Arber, 1920a, Engler, 1877, apud 

Rothwell et al., 2004; Hegelmaier, 1868; Mayo et al., 1997).  

Visando esclarecer questões de ordem filogenética Rothwell et al. (2004) realizaram 

um trabalho baseado em análises moleculares utilizando os espaçadores intergênicos trnL-

trnF de cloroplasto. Com base nos dendrogramas obtidos, os autores concluíram que as 

análises filogenéticas que usam seqüências do trnL-trnF de cloroplasto refutam a hipótese 

determinada pelas evidências morfológicas tradicionais e pelas seqüências de rbcL de que 

Pistia seria um grupo irmão ou que se relacionasse proximamente às Lemnaceae. 

Chen et al. (2004), realizaram a primeira investigação molecular para identificar a 

relação genética entre espécies e cultivares do gênero Aglaonema Schott (Araceae) usando o 
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marcador AFLP. O gênero inclui 21 espécies (Nicolson, 1969), todas herbáceas nativas do 

sudoeste da Ásia, mas ocorrentes no nordeste da Índia, sul da China, Indonésia e a Nova 

Guiné, onde habitam florestas tropicais úmidas (Nicolson, 1969; Mayo et al., 1997). Devido 

à variegação foliar e à tolerância a locais com pouca luz, espécies de Aglaonema foram 

cultivadas na China e em outros países da Ásia, por séculos, como ornamentais (Nicolson, 

1969), havendo controvérsias quanto à sua classificação, com a espécie A. commutatum no 

centro da controvérsia devido à sua variabilidade morfológica. Nicolson (1969) sugeriu que 

esta espécie poderia ter origem híbrida a partir de A. nitidum Blume e A. marantifolium 

Blume. Porém, mais tarde Jervis (1980) propôs que A. commutatum pode ter se originado por 

hibridização introgressiva a partir de A. crispum (Pitcher & Manda) Nicols. e A. philipense 

Engl.  

Para esclarecer melhor a referida relação, Chen et al. (2004) avaliaram a sensibilidade 

do AFLP fluorescente na identificação de cultivares e determinação da diversidade genética 

em 60 amostras de Aglaonema (54 cultivares, uma duplicata de A. communtatum e cinco 

outros gêneros de Araceae). Foram usadas seis combinações de primers inicialmente 

selecionados a partir de 48,  observando-se que os fragmentos de AFLP variaram de 50 a 565 

bp, com a maioria dos polimorfismos distribuídos entre 150 e 350 bp. Um total de 449 

fragmentos foram avaliados, sendo 314 (70%) polimórficos. As análises dos dendrogramas 

construídos pelo programa NTSYS (análise UPGMA) foi capaz de distinguir cultivares e 

espécies de Aglaonema, devendo ajudar na identificação de germoplasmas do gênero, 

conservação e desenvolvimento de novos cultivares. 

Monsteroideae constitui-se em uma das subfamílias mais importantes e 

taxonomicamente desafiadoras das Araceae, sendo considerado um dos grupos mais basais na 

família. Análises morfológicas incorporando dados moleculares revelaram grupamentos 

consistentes com gêneros de Monstereae, Heteropsideae e Anadendreae formando clados 

monofiléticos (Mayo et al., 1997), enquanto estudos prévios revelaram relações pouco 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 61 

sustentáveis na taxonomia das Monsteroideae, especialmente na tribo Monstereae, não sendo 

possível indicar uma filogenia confiável para o grupo ou compreender totalmente as relações 

intergenéricas devido à insuficiência dos dados (Tam, 2002).  

Como citado inicialmente nesta revisão, o primeiro agrupamento realizado para essa 

subfamília foi originado a partir da classificação de Schott (1860, apud Tam et al., 2002), o 

qual não se baseou em conceitos filogenéticos, mas em “afinidades naturais” utilizando 

principalmente a morfologia floral com poucas características vegetativas. Posteriormente a 

subfamília foi circunscrita por Engler em 1876 e revisada por Engler e Krause em 1908. A 

classificação de Engler (1876a) foi baseada principalmente em estudos morfológicos e 

anatômicos, e esses rearranjos refletiram em princípios filogenéticos. Há pouco mais que 10 

anos, observa-se que houve um imenso acúmulo de evidências filogenéticas baseadas nas 

seqüências de DNA devido ao progresso rápido nas técnicas e ao interesse amplo no campo 

da sistemática molecular em plantas. A organização e a evolução do genoma de cloroplasto e 

as vantagens e as desvantagens que oferecem aos estudos da filogenia fez com que a 

sistemática recebesse muitas revisões detalhadas (Palmer, 1985; Clegg e Zurawski, 1990; 

Morton et al., 1997; Soltis e Soltis, 1998). 

 

II.5 – Amazônia: Delimitação Geográfica 

 

 A região Amazônica encontra-se geograficamente delimitada pelas bacias 

hidrográficas dos rios que desembocam no rio Amazonas e na sua foz, na costa leste do 

Brasil. Compreende uma área de aproximadamente sete milhões de km2, que inclui todos os 

estados brasileiros da região Norte e grande parte dos países vizinhos, como a Venezuela, as 

Guianas e a Bolívia. No Brasil, uma delimitação política denominada Amazônia Legal inclui 

os Estados do Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte dos estados do 

Mato Grosso, Tocantins e Maranhão (Fig. 1; Lisboa e Ferraz, 1999; Ribeiro et al, 1999). 
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Figura 1. Mapa do Brasil destacando os Estados 

brasileiros que constituem a Amazônia Legal. 

Floristicamente, a floresta amazônica ocorre 

em terras baixas, em locais com elevada 

pluviosidade, sendo sua extensão ilustrada 

pela distribuição geográfica do gênero 

Hevea (Euphorbiaceae), que não é restrito à 

bacia amazônica propriamente dita. Trata-se 

da região de maior biodiversidade do 

mundo. Algumas hipóteses relacionam 

eventos geoclimáticos pretéritos para 

explicar o grande número de espécies 

encontrados na região, assim    como   os  
 

padrões de distribuição das espécies, endemismo e a conseqüente delimitação de províncias 

fitogeográficas distintas. Não são eventos contraditórios, mas complementares, ainda que 

objeto de muita discussão (Lisboa e Ferraz, 1999). 

A Bacia Amazônica se formou a aproximadamente 120-70 milhões de anos atrás com 

o soerguimento dos Andes. Antes, a drenagem era em direção ao Oceano Pacífico. No início 

formou-se um grande mar interior e no Pleistoceno houve o rompimento do velho escudo 

Guianas-Brasileiro, próximo a região de Santarém (PA), e o rio Amazonas assumiu sua atual 

direção (Lisboa e Ferraz, 1999). 

 A "mata de terra-firme", fisionomicamente única em imagens espaciais, não é 

florística e estruturalmente homogênea. Padrões de distribuição geográfica comum a várias 

espécies definem províncias fitogeográficas distintas. Assim, existem grandes diferenças 

entre a composição florística da Amazônia Oriental e Ocidental e, dentro de cada uma dessas 

áreas, entre o norte e o sul do divisor formado pelos rios Solimões-Amazonas. Algumas 

áreas, como a região de Manaus, destacam-se por apresentar grande número de espécies 

endêmicas (Lisboa e Ferraz, 1999; Ribeiro et al, 1999).  
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II.5.1 – A Reserva Florestal Adolpho Ducke 

 

A Reserva Florestal Adolpho Ducke, formada por uma área de 100 km2

 

 (10 x 10 km), 

pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) desde 1963. No início da 

década de 50 foram feitas as primeiras coletas botânicas no local. Até 1972, a área foi 

destinada a experimentos silviculturais e foram realizados plantios de espécies com 

importância econômica, ocupando menos de 2% da área total. Posteriormente, a área foi 

declarada Reserva Biológica, mantendo-se a cobertura vegetal intacta. Devido à proximidade 

com Manaus, a área constitui-se hoje em uma das áreas da floresta amazônica melhor 

estudada. As pesquisas, no entanto, ficaram concentradas na porção noroeste da Reserva, 

numa área correspondente a 1/5 da área total (Ribeiro et al, 1999).  

 
Figura 2. Pesquisador 
Adolpho Ducke (1876-
1959). 

Adolpho Ducke nasceu em Trieste em 1876. Em 1889, 

começou a trabalhar na Amazônia como entomólogo no Museu 

Emílio Goeldi, então Museu Paraense, dedicando-se posteriormente 

à Botânica. Trabalhou principalmente na Amazônia, excursionando 

por todas as regiões. Publicou 180 artigos e monografias, 

dedicando-se principalmente ao estudo de Leguminosae. Descreveu 

900 espécies e 50 gêneros. Permaneceu no Museu Paraense até 

1918, colaborando  com  outras  instituições como Jardim Botânico  

do Rio de Janeiro e Instituto Agronômico do Norte. Adolpho Ducke (Fig. 2) foi um dos 

maiores conhecedores da flora amazônica. Em 1954, no final da carreira, sugeriu ao INPA a 

criação de uma Reserva, expressando sua preocupação com a preservação da floresta 

amazônica (http://www.jbrj.gov.br/publica/rodriguesia/Rodrig56_86/00a_sumario.pdf). 
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II.5.1.1 - Características gerais 

 

Atualmente, a floresta da Reserva apresenta-se pouco alterada. Até 1991, as alterações 

na paisagem visíveis a partir de imagens de satélite, representavam apenas 5% da área total 

(Figura 3). Com o passar do tempo, a cidade chegou aos limites Sul e Oeste da Reserva, hoje 

adjacente ao bairro Cidade de Deus. Apenas no limite Leste a Reserva continua ligada à 

floresta contínua. Os principais problemas de extrativismo e invasão foram minimizados com 

a construção em 1994/95 de uma cerca nos limites Sul e Oeste e por uma fiscalização mais 

rígida. A caça é uma atividade bastante intensa e constitui um dos principais problemas. 

Nestas áreas de conflito entre a cidade e a floresta, o INPA vem desenvolvendo um programa 

de educação ambiental e mais recentemente, estuda-se um planejamento para a criação de um 

Jardim Botânico em ação conjunta com a Prefeitura de Manaus (Ribeiro et al., 1999). 

 
Figura 3. Foto satélite da Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada na periferia de 
Manaus, coordenadas 02º 53’ de latitude S e 59º 58’ de longitude W. O Acesso se dá pela 
rodovia Manaus-Itacoatiara km 26. Fonte: INPE. 

 

A paisagem predominante na Reserva é do tipo colinosa. A variação latitudinal entre 

os platôs originais e as áreas mais baixas é de aproximadamente 60 m. Os platôs são 

formados por solos argilosos de sedimentos mais antigos. Nos baixios, ocorrem solos 
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arenosos e mais recentes, os quais seriam antigas praias e fundo de lagos, possivelmente 

remanescentes da época interglacial quando o Rio Negro estava a poucos metros acima do 

nível atual (Ribeiro et al, 1999). 

No sentido Norte-Sul, o platô central é o divisor de áreas de duas bacias hidrográficas, 

com drenagem para o Oeste. Os igarapés do Barro Branco, Acara e Bolívia fluem para o 

igarapé do Tarumã, sendo este afluente do Rio Negro. Enquanto para o Leste, fluem os 

igarapés do Tinga, Uberê e Ipiranga, que encontram o igarapé do Poraquequara, afluente do 

Rio Amazonas (Figura 4; (Ribeiro et al, 1999). 

 

 
Figura 4. Quadrante delimitando os Igarapés que cortam a Reserva Ducke. Destaques para 
área de Platô, Igarapés e Sistema de trilhas. Fonte: INPA. 

 

A maioria dos igarapés nasce dentro da Reserva e tem água limpa, negra ou clara, 

exceto o afluente da margem esquerda do Igarapé Bolívia, que nasce no bairro Cidade de 

Deus e tem água barrenta. No limite da Reserva, junto aos igarapés maiores, existem áreas de 

recreação privadas, os "banhos", onde a floresta foi transformada em praia e o igarapé muitas 

vezes represado para formar pequenas piscinas (Ribeiro et al., 1999). 

O termo "terra firme" se aplica para todas as florestas que não são sazonalmente 

inundadas pela cheia dos rios, diferenciadas assim das florestas de várzea e igapós. As 

florestas de "terra firme" também se distinguem das formações abertas, como as campinas e 
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savanas.  

Numa escala mais detalhada, diferentes habitats podem ser reconhecidos dentro do que se 

chama floresta de terra firme. Na Reserva Ducke, ocorrem quatro tipos florestais de "terra 

firme", algumas da vegetação secundária das bordas e arredores. A estrutura e florística 

dessas formações são definidas principalmente pelo tipo de solo, associado ao relevo: 

florestas de Platô, Vertente, Campinarana e Baixio. Atualmente, a Reserva é destinada apenas 

para pesquisa e o acesso é controlado. Autorizações para visita ou atividades de pesquisa 

devem ser feitas junto à Coordenação de Suporte das Estações e Reservas do INPA, além dos 

órgãos fiscalizadores das esferas municipal, estadual e federal (Ribeiro et al., 1999). 

No âmbito da área da Reserva, foram catalogados até o momento 12 gêneros 

pertencentes à família Araceae, os quais compreendem 55 espécies. Destas, apenas 22 foram 

analisadas citogeneticamente, incluindo 17 espécies do gênero Philodendron analisadas pelo 

autor do presente projeto (Correia-da-Silva, 2001). As demais cinco espécies anteriormente 

analisadas são de ampla distribuição, sendo que os estudos existentes referem-se a 

populações da América Central e do Sul. Os números cromossômicos mais freqüentemente 

encontrados foram 2n=32 e 34, sendo 2n=24 o menor número observado, na espécie 

Anthurium trinerve, enquanto o maior foi 2n=52 em Urospatha sagittifolia. Para quatro dos 

doze gêneros ocorrentes na área inexistem quaisquer estudos citogenéticos prévios. Quanto à 

caracterização de espécies e populações com marcadores de DNA, desconhecem-se 

quaisquer estudos prévios em espécies de Araceae nativas da Amazônia brasileira. 
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II.5.2 – A Floresta Nacional do Caxiuanã e a Estação Científica Ferreira 

Penna 

 

O processo de criação da reserva denominada Floresta Nacional do Caxiuanã, 

popularmente conhecida como Flona do Caxiuanã, iniciou-se na década de 70, onde os 

pesquisadores Dr. Luiz Miguel Scaff e Dr. João Murça Pires, lutaram em busca desta 

conquista. Sua criação, sob a responsabilidade do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), 

justificou-se no fato de que Caxiuanã constitui uma área ideal para instalação de uma 

Unidade de Conservação (UC), , o qual foi criado no período compreendido entre 1866 – 

1894, sendo atualmente vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 

  Um Diretor do MPEG, Dr. Guilherme Marcos de La Penha, na virada dos anos 80 

para 90, continuou as negociações pelo repasse por parte do IBAMA da área de 33.000 

hectares, além de lutar pela busca de financiadores. Os recursos necessários à implantação da 

Estação foram negociados com a Overseas Development Administration – ODA (Lisboa e 

Ferraz, 1999). 

localizado na 

cidade de Belém, Estado do Pará, em plena região Amazônica (Lisboa e Ferraz, 1999). 

 A mobilização em prol da Estação Científica no final da década de 80 coincidiu com 

visita ao MPEG de técnicos do Reino Unido chefiados pelo Dr. Ghillean Tolmie Prance, um 

botânico britânico muito estimado na região e que, em 1973, criara o primeiro curso de pós-

graduação na Amazônia, para a área de Ciências Biológicas. Prance, que desejava atrair 

investimentos britânicos para a pesquisa na Amazônia apoiou a idéia da Estação. Dada a 

existência de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Brasil e a Grã-Bretanha/Irlanda do 

Norte, o Museu Goeldi negociou e celebrou através do CNPq um Ajuste de Cooperação 

Técnica assinado em outubro de 1990. O projeto que originou o Ajuste, da ordem de 2,7 

milhões de dólares, ficou conhecido como Projeto Caxiuanã (Lisboa e Ferraz, 1999). 
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 A Flona do Caxiuanã localiza-se no interflúvio entre o Tocantins e o Xingu, na 

Amazônia Oriental, no município de Melgaço (Pará), a sudoeste da Ilha do Marajó. Fica a 

400 quilômetros da capital Belém, de onde se leva 25 horas de barco ou uma hora de avião 

para adentrar no mundo verde da Floresta de Caxiuanã (Figura 4). A região abriga 29 

famílias com 206 membros que sobrevivem da agricultura, pesca, coleta de castanha, 

extração de óleos naturais e produção de um rico artesanato com influência indígena (Lisboa 

e Ferraz, 1999). 

 
Figura 5. Mapa da Ilha do Marajó, destacando a localização da ECFPn, na Flona Nacional 
do Caxiuanã, Melgaço – PA. Fonte: MPEG/ECFPn. 
  

 A Estação Científica Ferreira Penna foi inaugurada em 1993, situada as margens da 

Baía do Caxiuanã (Figura 5), desde então, sua estrutura física tem sido utilizada para apoiar 

os diversos projetos relacionados com a fauna e a flora de Caxiuanã (Figura 6). Recebeu o 

nome de Ferreira Penna para homenagear o fundador da Sociedade Philomática, a qual deu 

origem ao MPEG. Compõe-se de equipamentos essenciais, produz energia elétrica a partir de 

gerador ou sistema solar. A comunicação com área urbana é feita através de rádio amador, 

limitando-se a base de apoio em Breves/PA ou ao Campus de Pesquisa do MPEG, em Belém. 

Apresenta boa acomodação, com apartamentos individualizados e redários, além de 

residências para os funcionários responsáveis pelo funcionamento da Estação (guia de mata, 

pilotos de voadeiras, cozinheiros, auxiliar de enfermagem, entre outros). A maioria dos 

funcionários é nativo (população ribeirinha), que são capacitados pelo MPEG visando apoiar 

os pesquisadores. Visando facilitar a localização exata onde se está desenvolvendo o projeto 
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de pesquisa, a área de Caxiuanã foi classificada por plotes (fragmentos de estrato separados 

por afluentes da Baía do Caxiuanã), os quais já se encontram totalmente demarcados por 

transcritos verticais e horizontais (Lisboa e Ferraz, 1999). 

 

 
Figura 6. Vista aérea da Estação Científica Ferreira Penna. Fonte: MPEG/ECFPn. 

 

 
Figura 7. Fachada de acesso à área interna do prédio sede da ECFPn. Fonte: MPEG/ECFPn 
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II.5.2.1 – Características gerais 

 

O cenário da região de Caxiuanã é um dos mais harmoniosos de toda Amazônia 

brasileira. A grandeza da baía de Caxiuanã, com sua águas sempre revoltas e o leito de águas 

negras dos rios quase parados formam um contraste peculiar da região. A paisagem formada 

pela cobertura vegetal em Caxiuanã é bem diversificada. Os ecossistemas mais típicos da 

floresta amazônica estão representados por área de terra firme e alagados, além de manchas 

de vegetação secundária e vegetação não florestal semelhantes às savanas. Ocorrem também 

florestas de inundação (várzea e igapó) e vegetação residual em sítios de pomares, além de 

abundante vegetação aquática, notadamente nas águas do rio Caruá. A região já consiste de 

um conhecimento da diversidade florística e faunística desses ambientes, os quais já estão 

disponíveis para comunidade científica (Lisboa e Ferraz, 1999). 

A floresta de terra firme é o ambiente mais extenso e diverso, ocupando cerca de 85% 

da área. Cresce sobre latossolos amarelos de origem terciária, com textura argilo-arenosa, 

ácidos, profundos e oligotróficos. Nos estudos realizados até recentemente na área foi 

registrado que é o hábito arbório que predomina sobre as demais formas de vida vegetal. A 

biomassa da floresta de terra firme é pesada, com volume de madeira de acima de 200 m3

O sub-bosque da floresta de terra firme é sombreado com passagem de pouca luz 

direta, exceto nas frestas existentes entre copas e nas clareiras naturais formada por queda de 

árvores. Na vegetação secundária recente, o estrato inferior é bem iluminado. As áreas de 

inundação em Caxiuanã apresentam características também bem peculiares, porque a 

drenagem da região é essencialmente feita por rios de águas negras. Essas áreas de inundação 

/ha 

e a área basal maior que 20 m2 por hectare, quando se inclui somente árvores com DAP com 

valores aproximados a 10 cm (DAP – diâmetro da altura do peito). Nas áreas de segmento 

secundário, a matéria orgânica agregada por unidade de área é positivamente relacionada ao 

tempo decorrido da sucessão. 
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são habitadas por florestas de várzea, pobres em sedimentos se comparadas com as de rios de 

águas claras da região. Nos rios mais internos quase não há flutuação do nível, ficando a 

vegetação exposta a uma alagação de caráter mais permanente, formando igapós (Lisboa e 

Ferraz, 1999). 

Segundo Sioli (1951), a floresta de várzea localiza-se na baia de Caxiuanã, porém não 

é uma várzea típica de estuário amazônico, pois as águas apresentam baixo teor de 

sedimento. No entanto, seu solo é hidromórfico com considerável teor de argila de aluvião, 

depositada em épocas passadas, quando a baía mantinha ligação com o canal norte do rio 

Amazonas. Nas florestas inundáveis, a várzea, que cresce sobre solos de aluvião quaternário 

ricos em nutrientes, apresenta biomassa vegetal maior quando comparada ao igapó. 

A paleovárzea apresenta vegetação mais alta do que a várzea, com solo também 

hidromórfico. Sua flora é mista, com elementos de florestas de várzea e de terra firme. 

Atualmente sofre pouca inundação, distando, em média, cerca de 300 m da margem da baía 

de Caxiuanã. Esta área pode ser testemunha da várzea que margeava os antigos canais e rios, 

desaparecidos pela intensa sedimentação de seus leitos. A floresta de igapó é relativamente 

baixa e de menos estrutura em comparação à floresta de terra firme. Cresce sobre solos 

hidromórficos, também de origem terciária, ácidos e pobres em nutrientes, devido 

principalmente a ausência de sedimentos nas águas escuras dos rios da bacia de Caxiuanã. A 

biomassa de igapó é inferior àquela registrada para as florestas de terra firme e várzea 

(Lisboa e Ferraz, 1999). 

A vegetação savanóide lembra a paisagem dos campos do Marajó, dominada pelo 

estrato herbáceo contínuo onde se destacam as gramíneas. É provável que esta área seja 

relictual de leito de rio e baías, testemunha da época quando os canais que drenavam do 

Amazonas ainda estavam em atividade. Seu solo, a exemplo da várzea e paleovárzea, é 

hidromórfico e argilosos, de origem quaternária (Lisboa e Ferraz, 1999). 
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 As áreas de vegetação secundária são conhecidas regionalmente como capoeiras. 

Incluem desde áreas recentes até áreas com mais de 50 anos de idade. As capoeiras estão 

dispersas por toda região da reserva, em pequenas manchas com até cinco hectares, ocupando 

cerca de três por cento da área. Foram produzidas por ação antrópica a partir de interferências 

para construção de um heliponto as margens do rio Curuá ou por pequenos cultivos agrícolas 

de antigos moradores, especialmente de mandioca (Manihot esculenta). A grande maioria 

desses moradores foi removida da área no inicio na década de 60, quando a política de 

conservação do então Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) restringia a permanência de populações humanas nas áreas protegidas (Lisboa e 

Ferraz, 1999). 

As áreas de sítios de pomares abandonadas, estão espalhadas nas margens de quase 

todos os rios e igarapés da bacia de Caxiuanã. Esses sítios pertenciam aos moradores 

remanejados da área e estão localizados no entorno das antigas habitações. Além das espécies 

nativas que eram manejadas para melhorar a densidade, como as palmeiras açaí (Euterpe 

oleracea), tucumã (Astrocaryum vulgare) e buriti (Maurita flexuosa), eram cultivadas 

também espécies amazônicas introduzidas, como o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), 

cacau (T. cacao), muruci (Byrsonima crassifolia), bacuri (Platonia insignis) e exóticas como 

a mangueira (Mangifera indica), limão (Citrus sp.) e goiaba (Psidium guajava). Atualmente, 

em função do abandono, as espécies outrora cultivadas estão em declínio por causa da 

concorrência com a regeneração das espécies da vegetação secundária e da floresta de terra 

firme (Lisboa e Ferraz, 1999). 

Grande parte das informações acima constantes está referenciada na obra de Lisboa e 

Ferraz (1999), a qual foi disponibilizada para consulta pelo MPEG/ECFPn. A outra parte é 

conseqüência de anotações realizadas pelo autor durante conversas com funcionários da 

ECFPn na ocasião da realização da coletas em meio à mata Amazônica, além de observações 

pessoais in loco. 
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A informações pertinentes à área da Amazônia e de suas UC’s (Reserva Ducke e 

Flona de Caxiuanã) foram sumarizados a partir das obras de Lisboa e Ferras (1999) – Estação 

cientifica Ferreira Penna (Ciência e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia) e Ribeiro et 

al. (1999) – flora da Reserva Ducke (Guia de identificação das plantas vasculares de uma 

floresta de terra-firme na Amazônia Central). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
________________________________________________________ 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 75 

III. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aliotta, G., Monaco, P., Pinto, G., Pollio, A. & Previtera, L. (1991). Potential allelochemicals 

fron Pistia stratiotes. J. chem. Ecol. 17: 2223-2234. 

Arber, A. (1920a). The vegetative morphology of Pistia and tne Lemnaceae. Proc. R. Soc. 

Lond. (Ser. B) 91: 96-103. 

Arends, J. C., Bastmeijer, J. D. and Jacobsen, N. (1982). Chromosome numbers and 

taxonomy in Cryptocoryne (Araceae) II. Nord. J. Bot. 2: 453 - 463. 

Ayyangar, K. R. (1973). Karyological affinities of Typhonium flagelliforme Bl. and 

Typhonium trilobatum Schott. Proc. Indian Sci. Congr. Assoc. 60: 303. 

Barroso, G. M. (1956). Araceae: uma nova espécie de Philodendron Schott. Arq. Jdim. Bot. 

Rio de Janeiro 14: 229-271. 

Barroso, G. M. (1957). Araceae Novae. Arq. Jdim. Bot. Rio de Janeiro 15: 89-112. 

Barroso, G. M. (1962). Araceae do Brasil. Arq. Jdim. Bot. Rio de Janeiro 17: 5-17 

Bate-Smith, E. C. (1968). The phenolic constituents of plants and their taxonomic 

significance. II. Monocotyledons. J. Linn. Soc. (Bot.) 60: 325-356. 

Benko-Iseppon, A. M. (2001). Estudos moleculares e citogenéticos no caupi e em espécies 

relacionadas: Avanços e perspectivas. Anais da V RENAC. Teresina: EMBRAPA 

Meio Norte, 6-10. 

Bown, D. (1988). Aroids. Plants of the Arum family. Timber Press, Portland, Oregon, 

pp.256. 

Bown, D. (2000). Aroids: plants of the Arum family. Oregon, tiber press, Portland. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 76 

Bogner, J. (1976). Fur Pflanzenkenner und Pflanzenfreunde: Amorphophallus maculatus N.E. 

Br. Palmengarten 40: 83-86. 

Bogner, J. (1979). A critical list of the Aroid genera. Araideana 1 (3): 63-73. 

Bogner, J. (1987). Morphological variation ins aroids. Aroideana 10 (2): 4-16. 

Bogner, J. and Nicolson, D. H. (1991). A revised classification of Araceae with dicotomous 

keys. Willdenowia 21: 35-50.  

Buldewo, S. and Jaufeerally-Fakim, Y. F. (2002). Isolation of Clean and PCR-Amplifiable 

DNA from Anthurium andreanum. Plant. Mol. Biol. Reptr. 20: 71–71. 

Bunting, G. S. (1986). New tax of Venezuelan Araceae. Phytologia 60 (5): 293-344. 

Carneiro, C. M. T. S. (1985). Mecanismo tóxico de dieffenbachia picta (Lodd) Schott 

(Araceae). Unpubl. M.Sc. dissertation, Univ. Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, pp. 79. 

Carvalheira, G. M. G., Guerra, M., Santos, G. M., Andrade, V. C. and Farias, M. C. A. 

(1991). Citogenética de angiospermas coletadas em Pernambuco - IV. Acta Bot. 

Brasil. 5: 37-51. 

Chase, M. W. and V. A. Albert. (1995). The relationships of the Liliiflorae: molecular 

evidence from rbcL. In: P. J. Rudall, P. J. Cribb, D. F. Cutler & C. J. Humphries 

(eds.), Monocotyledons: Systematics and Evolution. Royal Botanic Gardens, Kew. 

Chaudhuri, J. B. and Sharma, A. (1979). Chromosome studies in certain members of 

Araceae. Genet. Iber. 30-31: 161-187.  

Chauhan, K. P. S. and Brandham, P. E. (1985). Chromosome and DNA variation in 

Amorphophallus (Araceae). Kew Bull. 40: 745-758. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 77 

Chen, J., Devanand, P. s., Normam, D. J., Henny, R. J. And Chao, C. T. (2004). Genetics 

Relationships of aglaomena species and cultivars inferred from AFLP markers. 

Annal of Botany 93: 157-166. 

Clegg, M. T. and zurawski, G. (1990). Chloroplas DNA and the study of plant phylogeny: 

present status and future prospect. In P. M. Soltis. D. E. Soltis, and J. J. doyle (eds.). 

Kluer Academic, Dordreccht, Netherlands. Molecular systematics of plants, 1-13.  

Corrêa, M. G. S., Viégas, J., Silva, J. B, da, Ávila, P. F. V. de, Busato, G. R., and Lemes, J. 

S. (2005). Meiose e viabilidade polínica na família Araceae. Acta Bot. Bras. 19 (2): 

295-303. 

Correia-da-Silva, M. (1998): Citogenética e citotaxonomia de espécies do gênero 

Philodendron (Araceae) do Nordeste brasileiro. Unpubl. Graduation monografy. 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, pp 64. 

Correia-da-Silva, M. (2001): Citogenética e citotaxonomia em espécies de Philodendron 

Schott (Araceae Juss.) da Amazônia Brasileira. Unpubl. M.Sc. dissertation. 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, pp. 81. 

Cotias-de-Oliveira, A. L. P., Guedes, M. L. S., Barreto, E. C. (1999). Chromosome numbers 

for Anthurium and Philodendron spp. (Araceae) occurring in Bahia, Brazil. Gen. 

Mol. Biol. 22: 237-242. 

Crepet, W. L. (1978). Investigations of angiosperms from the eocen of North America: an 

aroid inflorecence. Rev. Palaeobot. Palynol. 25: 241-252. 

Croat, T. B. (1990). Ecology and life forms of Araceae. Aroideana 11 (3-4): 1-55. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 78 

Croat, T. B. (1992). Ecology and life forms of Araceae: a follow-up . Aroideana 12 (1-4): 6-

8. 

Davis, J. I. (1995). A phylogenetic struturre for the monocotyledons, as inferred from 

chloroplast DNA restriction site variation, and a comparison of measures of clade 

support. Syst. Bot. 20: 503-527. 

Della Greca, M., Monaco, P., Previtera, L., Aliotta, G., Pinto, G., & Pollio, A. (1989). 

Allelochemical activity of phenylpropanes from Acorus gramieus. Phytochemistry 

28: 2319-2321. 

Dodoens, R. (1574). Purgantiun… historiae… ex officine Christhophori Plantinii, 

Antvespiae. pp. 505.  

Duvall, M, R. Clegg, M. W Chase, W. D. Clarke, W. J. Kress, H. G. Hills, L. E. Eguiarte, J. 

F. Smith, B. S. Gaut, E. A. Zimmer, & G. H. Learn Jr. (1993). Phylogenetic 

hypotheses for the moncotyledons constructed from rbcL sequence data. Ann. 

Missouri Bot. Gard. 80: 607-619. 

Engler, A. (1876a). Vergleichende Untersuchugen unber die Morphologischen Verhaltnisse 

der Araceae. I. Theil. Naturliches System der Araceae. Nov. Acta Kaiserl. 

Leopold.- Carol.- Deutschen Akad. Naturfoschern 39 (3): 134-155. 

Engler, A. (1876b). Vergleichende Untersuchugen unber die Morphologischen Verhaltnisse 

der Araceae. II. Theil. Ueber Blattstellung und Sprossverhaltnisse der Araceae. 

Nov. Acta Kaiserl. Leopold.- Carol.- Deutschen Akad. Naturfoschern 39 (4): 158-

232, tt. 1-6. 

Engler, A. (1877). Vergleich ende untersuchungen €uber die morphologischen Verhaltnisse 

der Araceae. II. uber Blattstellung und Sprossverh€altnisse der Araceae. Nova Acta 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 79 

Academiae Caesareae Leopoldino-Carol inae Germanicae Naturae Curiosorum 39: 

159–232. 

Engler, A. (1878). Araceae. In Martius, C..F. P. von, Flora Brasilensis 3 (2): 25-224, tt. 2-52. 

Engler, A. (1879). Araceae. In Candolle, A. & C. de, Monographie Phanerogamarum, Paris. 

Masson, Paris. vol 2, pp. 681. 

Engler, A. (1883b). Beitrage zur Kenntniss der Araceae IV. 11. Uber die 

Geschletervertheilung uns die Bestaubungsverhaltnisse bei den Araceen. Bot. Jahrb. 

4: 341-352. 

Engler, A. (1884). Beitrage zur Kenntniss der Araceae IV. 12. Uber die Etwichlungsgang in 

der Familie der Araceae und uber die Blutenmorphologie derselben. Bot. Jahrb. 5: 

141-188, 287-336, t. I-V. 

Engler, A. (1889a). Araceae. Pp. 19-21. In: K. Schumann & M. Hollrung, Die Flora von 

Kaiser Wilhelms Land. Asher & Co., Berlin. 

Engler, A. (1889b). Araceae. Pp. 145-153. In: H. G. A. Engler & K. Prantl, Die 

Pflanzenfamilien 2. 

Engler, A. (1920a). Araceae-Aroideae, Araceae-Pistioideae. In Engler, A. (ed.) Das 

Planzeireich, 73 (IV. 23F): 1-274. 

Engler, A. And Krause, K. (1908). Araceae-Monsteroideae. Das Pflanzenreich, 37(IV.23b): 

4-139. 

Eyde, R. H, Nicolson, D. H. and Sherwin, P. (1967). A survey of flora anatomia in Araceae. 

American Journal Bontanic, 54: 478-497.  



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 80 

French, J. C., Chung, M. and Hur. Y. (1995). Chloroplast DNA phylogeny of Ariflorae. In: P. 

J. Rudall, P. J. Cribb, D. F. Cutler & C. J. Humphries (eds.), Monocotyledons: 

Systematics and Evolution. Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 255-275. 

Fuchs, L. (1542) De historia stirpium commentarii insignes …, Basel (Insigrin), pp. 896.  

Gardan, L., Dauga, C., Prior, P., Gillis, M. and Saddler, G. S. (2000). 

Goldblatt, P. (1981). Cytology and phylogeny of Fabaceae. In: Polhill RM, Raven PM, eds. 

Advances in legume systematics. Part 2. Procedings of the Internacional Legume 

Conference. Royal Botanic Gardens, Kew, 427-463. 

Acidovorax anthurii sp. 

nov., a new phytopathogenic bacterium which causes bacterial leaf-spot of 

anthurium. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 50: 

235-246. 

Grayum, M. H. (1984). Palynology e Phylogeny of the Araceae. Ph.D. Thesis, Univ. 

Massachusetts (Amherst), pp. 852. 

Grayum, M. H. (1985). Evolucionary and ecological significance of starch storage in pollen 

of the Araceae. Amer. J. Bot. 72 (10): 1565-1577. 

Grayum, M. H. (1990). Evolution and phylogeny of the Araceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 

77: 628-297. 

Grayum, M. H. (1992). Comparative external pollen ultrastructure of the Araceae and 

putatively related taxa. Monogr. Syst. Bot. Missouri bot. Gard. 43: 1-167. 

Grayum, M. H. (1996). Systematic botany monographs. Review of Philodendron subgenu 

Pteromischum (Araceae) for Pacific and Caribbean Tropical America. Michigan: 

Ann Arbor, 41: 233. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 81 

Gregor, H. J. and Bogner, J. (1984). Fossile Araceen Mitteleuropas und ihre rezenten 

Vergleichsformen. Documenta Naturae 19: 1-12.  

Guerra, M. S. (2000). Chromosome number variation and evolution in monocots. In: 

Monocots: Systematics and Evolution (Wilson, K. L. and Morrison, D. A., eds.). 

Csiro Publishers, Melbourne, pp. 127-136. 

Hegelmaier, F. (1868). Die Lemnaceen. Eine monographische Untersuchung. Engelmann, 

Leipzig, Germany. 

Hernandez, F. (1790). De Historiae Plantarum Novae Hispaniae . Liber Nonus. Madriti. Vol. 

2: 341-342. 

Heywood, V. H. (1993). Flowering plants of the world. Oxford University Press. New York, 

pp. 336. 

Hillis, D. M., Moritz, C. and Mable, B. K. (1996). Molecular Systematics. Sinauer 

Associates, Sunderland. 

Hotta, M. (1965). Notes on the Schismatoglottidinae of Borneo. I. Men. Coll.Sci. Univ. 

Kyoto, ser. B, 32: 19-30. 

Hotta, M. (1966). Notes on the Schismatoglottidinae of Borneo. II. Men. Coll.Sci. Univ. 

Kyoto, ser. B, 32: 223-238. 

Hotta, M. (1967). Notes on Bornean plants II. Acta, Phytotax. Geobot. 22: 153-162. 

Hotta, M. (1970). A system of the family Araceae in Japan and adjacent areas. Mem. Dac. 

Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. Biol. 4: 72-96. 

Hotta, M. (1971). Study of the Family Araceae: General Remarks. Jap. J. Bot. 20 (4): 269-

310.   



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 82 

Irwin, H. S. and Turner, B. L. (1960). Chromasomal relationschips and taxonomic 

considerations in the genus Cassia. American Journal of Botany 47: 309-318. 

Ittenbach, S. (1993). Taxonomie, Anatomie und Morphologie der Afrikanischen Arten aus 

der Gattung Amorphophallus Blume ex Decaisne, nom. Cons. Unpubl. Thesis, 

Rheinischen Friedrich-Willhelms-Universitat, Bonn, pp. 278. 

Jervis, R. N. (1980). Chinese vergreens: Aglaonema grower’s notebook. Clearwater: R. 

jervis. 

Jesus Neves, L. de, Teixeira Soares Carceiro, C. M. & Álvares Pererira, N. (1988). Estudo do 

Mecanismo Tóxico em Dieffenbachia picta. Acta Amazônica 18 (no. 1/2: 

suplemento): 171-174. 

Joly, A. B. (1975). Botânica. Introdução à taxonomia vegetal - Araceae. 11th ed. Nacional, 

São Paulo, Brasil, pp. 777. 

Jones, G. E. (1957). Chromosome numbers and phylogenetic relationships in the Araceae. - 

Ph.D. thesis, University of Virginia, Charlotteville. 

Jussieu, A. L. (1789). Genera Plantarum. Paris. pp . 498 (Araceae on pp. 23-25).  

Knoll, F. (1926). Die Arum-Blutenstande und ihre Besucher (Insekten und Blumen IV). 

Abhandl. zoo. bot. Ges. Wien 12: 379-481. 

Koul, O., Smirle, M. J. and Isman, M. B. (1990). Asarones from Acorus calamus L. oil. Their 

effecting hehaviour and dietary utilization in Peridroma saucia. J. Chem. Ecol. 11: 

1911-120. 

Krause, K. (1908). Araceae-Colloideae. In A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich 37 (IV.23B): 

140-155. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 83 

Krause, K. (1913). Araceae-Philodendroideae-Philodendreae-Philodendrinae. In: Das 

Pflanzenreich IV (Engler, A. and Krause, K., eds.), 23Db. W. Engelmann, Leipzig. 

pp. 1-143. 

Ladeira, A. M., Andrade, S. O. & Sawaya, P. (1975). Studies Dieffenbachia picta Schott: 

Toxic effects in guinea pigs. Toxicology and Applied Pharmacology 34: 363-373. 

Larsen, K. (1969). Cytology of vascular plants III. A study of thai Aroids. Dansk Botanisk 

Arkiv 27: 39-59. 

Les, H. L., Crawford, d. J., Landolt, e., Gabel, J. D., timball, R. T. (2002). Phylogeny and 

systematics of Lemnaceae, the Duckeweed family. Syst. Bot. 27: 221-240. 

Liao, L. C and Hsiao J. Y. (1998). Relationship between population genetic structure and 

riparian habitat as revealed by RAPD analysis of the rheophyte Acorus gramineus 

Soland. (Araceae) in Taiwan. Molecular Ecology 7 (10): 1275. 

Linnaeus, C. (1753). Species Plantarum. Stockholm. 2: 964-968.  

Linnaeus, C. (1754). Genera Plantarum, ed 5, Stockholm. pp. 413-415. 

Lisboa, P. L. and Ferraz, M. G. (1999). Estação Cientifica Ferreira Penna: Ciência e 

Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. Editora Super Cores. Museu Paraense 

Emilio Goeldi, Belém – PA, pp. 151.  

Mace, E. S. and Godwin, D. (2002). Development and characterization of polymorphic 

microsatellite markers in taro (Colocasia esculenta). Genome 45 (5): 823-832. 

Marchant, C. J. (1970). Chromosome variation in Araceae I. Pothoeae to stylochitoneae. Kew 

Bull. 24: 315-322. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 84 

Marchant, C. J. (1971a). Chromosome variation in Araceae II. Richardieae to Colocasieae. 

Kew Bull. 25: 47-56. 

Marchant, C. J. (1971b). Chromosome variation in Araceae III. Philodendreae to Pythoneae. 

Kew Bull. 25: 323-329. 

Marchant, C. J. (1972). Chromosome variation in Araceae IV. Areae. Kew Bull. 26: 395-404. 

Marchant, C. J. (1973). Chromosome variation in Araceae V. Acoreae to Lasiae. Kew Bull. 

28: 199-210. 

Mayo, S. J. (1986). Systematics of Philodendron Scott (Araceae) with special reference to 

inflorecence characters. Unpubl. Ph.D. thesis, Reading, UK, pp. 972.  

Mayo, S. J. (1988). Aspectos das evolução e da geografia dos gênero Philodendron Schott 

(Araceae). Acta. Bot. Brasílica 1 (2) (Supl.): 27-40. 

Mayo, S. J. (1989). Observations of gynoecial structure in Philodendron (Araceae). Bot. 

Linn. Soc. 100: 139-172. 

Mayo, S. J. (1990). History and infrageneric nomenclature of Philodendron (Araceae), Kew 

Bull. 45 (1): 37-71. 

Mayo, S. J. (1991). A Revision of Philodendron subgenus Meconostigma. Kew Bull. 46: 601-

681. 

Mayo, S. J. (1995). Checklist das espécies de Araceae do Brasil. In: Livro de Resumos do 

XLVI Congresso Nacional de Botânica, Brasil. 

Mayo, S. J., Bogner, J. and Boyce, P. C. (1995). The Arales. In: Monocotyledons: systematics 

and evolution (Rudall, P. J., Cribb, P. J., Cutller, D. F. and Humphries, C. J., eds.), 

Royal Botanic Gardens, Kew, pp 277-286. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 85 

Mayo, S. J. and Barroso, M. G. (1997). A new pedate-leaved species of Philodendron from 

Bahia, Brazil. Aroideana 2: 82-94. 

Mayo, S. J., Bogner, J. and Boyce, P. C. (1997). The Genera of Araceae. Royal Botanic 

Gardens, Kew, pp. 380. 

Morton, B. R., Oberhorzer, V. M. And Clegg, M. T. (1997). The influence of specific 

neighbouring bases on substitutions bias in noncoding regions of the plant cp 

genome. Journal of Molecular Evolution 45: 227-231. 

Nicolson, D. H. (1960). A brief review of classifications in the Araceae. Baileya 8: 62-67. 

Nicolson, D. H. (1969). A revision the genus Aglaonema (Araceae). Smithsoniam 

Contributions to Botany 1: 1-69. 

Nicolson, D. H. (1983). Translation of Engler`s classification of Araceae with updating. 

Aroideana 5: 67-88. 

Nicolson, D. H. (1987) Derivation of aroid generic names. Aroideana  10 (3): 15-25. 

Ochiai T., Tahara, M. and Yoshino, H. (1997). Phylogenetic relationships of allied species of 

taro by RAPD markers (in Japanese). Jpn. J. Breed. 47: 149.  

Ochiai T., Yoshino, H. and Tahara, M. (1997). Phylogenetic relationship of allied speciesof 

taro revealed by RFLP analysis using chloroplast DNA probes of yam. (in 

Japanese). Jpn. J. Breed. 47: 138. 

Ochiai T., Tahara, M. and Yoshino, Y. (2000). Phylogenetic relationships of taro and allied 

species based on restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) of chloroplast 

DNA (in Japanese). Sci. Rep. Fac. Agric. Okayama Univ., 89: 15-21.  



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 86 

Ochiai T.; Nguyen, V.X.; Tahara, M. and Yoshino, Y. (2001). Geographical differnetiation of 

Asian taro, Colocasia esculenta (L.) Schott, detected by RAPD and isozyme 

analyses. Euphytica, 2001 (in press). 

Okada, H. and Hotta, M. (1987). Cromossome numbers of Araceae. Biol. In: XIV 

Internacional Botanical Congress, Berlin. 

Padmanabhan, S. and Shastri, N. V. (1990). Studies on amilase inhibitors in Dieffenbachia 

maculata. Journal Sciences Food Agriculture 52: 527-536. 

Palmer, J. D. (1985). Comparative organization oc cp genomes. Annual Review of Genetics 

19: 325-354. 

Patt, J. M., Hartman, T. G., Creeckmore, R. W., Elliott, J. J., Schal, C., Lech, J. & Rosen, R. 

T. (1992). The floral odour of Peltandra virginica contains novel trimetyl-2, 5-

dioxabicyclo[3.2.1]nonanes. Phytochemistry 31: 487-491. 

Petersen, G. (1993). New chromosome numbers in Araceae. Willdenowia 23: 239–244. 

Petersen, G. (1989). Cytology and systematics of Araceae. Nordic J. Bot. 9: 119-165. 

Pfitzer, P. (1957). Chomosomenzahlen von Araceen. Chromosoma 8: 436-446. 

Pohl, F. (1932b). Das Bewegungsgewebe in der Spatha von Philodendron selloum Schott. 

Planta 15: 530-539. 

Prime, C. T. (1960). Lords end Ladies. Collins New Naturalist, London, pp. 241. 

Ramalho, F. C. (1995). Taxonomia e número cromossômico de representantes da família 

Araceae em Pernambuco. Dissertação de Mestrado, UFRPE, Recife, pp. 174. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 87 

Reffstrup, T., HammershØj, O., Boll, P. M. & Schmidt, H. (1982). Philodendron scandens 

Koch & Sello subs. oxycardium (Schott) Buting, a new source of allergenic 

alkylresorcinols . Acta Chem. Scand. B36: 291-294. 

Reffstrup, T. & Boll, P.M. (1985). Allergenic 5-alkyl- and 5-alkenylresorcinols from 

Philodendron. Phytochemistry 24: 2563-2565. 

Reitz, P. R. (1958). Araceae catarinenses. Sellowia 8: 20-70. 

Ribeiro, J. E. L. S., Hopkins, M. J. G., Sothers, C. A., Costa, Brito, J. M., Souza, M. A. D., 

Martins, L. H., Lohman, L. G., assunção, P. a. c. L., Silva, C. f., Mesquita, M. R. 

and Procópio, L. C. (1999). Flora da Reserva Ducke: guia de identificação das 

plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central. Ed. DFID. 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus – AM, pp. 789. 

Riedl, H. (1965a). Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865). Taxon 14 (7): 209-213. 

Riedl, H. (1965b). Heinrich Wilhelm Schott – zur 100. Wierderkehrseines Todestages am 5 

Marz 1965. Ann. Naturhistor Mus Wien 6: 3-8. 

Rieldl, H. and Riedl (1988). Heinrich Wilhelm Schott`s botanical collections et the viena 

natural History Museum (W). Taxon 37 (4): 846-854. 

Rothwell, G. W., Van Atta, M. r., Ballard Jr., H. E. and Stokey, R. A. (2004). Molecular 

phylogenitc relations among lemnaceae and Araceae using the chloplast trnL-trnf 

intergenic spacer. Molecular Phylogenetics and Evolition 30: 378-385. 

Schott, H. W. (1832). Araceae. In Schott, H. W. & Endlicher, S., Meletemata Btanica. C. 

Gerold, Vienna, pp. 16-22.  

Schott, H. W. (1858). Genera Aroidearum, 98 plates. C. Ueberreuter, Viena. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 88 

Schott, H. W. (1860). Prodromus Sytematis Aroidearum. Typis congregationis 

mechitharisticae. Vindobonae, Vienna, pp. 602. 

Schot, H. W. (1984). Icones Aroideae et Reliquiae. Microfiche edition, index ed D. H. 

Nicolson, IDC AG., Zung, pp. 29. 

Schreiber, K. von (1822).Nachrichten von den kaiserl. osterreichischen Naturforchern in 

Basilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit. II. Anhang: Tagebucher des k.k. 

Gartners, hrn, H. Schott, in Brasilein (... von dessen Reisen in die Campos am 

Paraiba und Paraibuna-Flusse und durch dem Distrikit von Canta Gallo, dann nach 

Macacu and am Flusse gleichen Namens, vom Rio de Janeiro aus.), Brunn, pp. 80. 

Sharma, A. K. and Mukhopadhyay, S. (1956). Cytological study on two Genera of Araceae 

and correct assesment of their taxonomic status. Genet. Agrar. 18: 603-616. 

Sioli, H. (1951). Sobre a Vegetação no Baixo Amazonas. Boletim Técnico do Instituto 

Agronômico do Norte 24: 45-65.  

Soares, M. L. C. (1996). Levantamento florístico do gênero Philodendron Schott (Araceae) 

na Reserva Florestal Adolpho Ducke – Manaus - AM. Dissertação de Mestrado. 

UFRPE, Recife, PE.  

Soltis, D. E. and Soltis, P. S. (1998). Choosinf an approach and an appropriate gene for 

phylogenitic analysis. In P. M. Soltis, D. E. Soltis and J. J. Doyle (eds.), Molecular 

systematics of plants II, Kluwer Academic, Dordrecht, Netherlands, DNA 

Sequencing, 1-42.  

Souza, M. G. C and Benko-Iseppon, A. M. (2004). Cytogenetics and chromosome banding 

patterns in Caesalpinioideae and Papilionioideae species of Pará, Amazonas, Brazil. 

Botanical Journal of the Linnean Society 144: 181-191. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 89 

Stockey, R. A., Hoffman, G. L., Rothwell, G. W. (1997). The fóssil Limnobiophyllum 

scutatum: resolving the phylogeny of Lemnaceae. Am. J. Bot. 84: 355–368. 

Subramanian, D. and Munian, M. (1988). Cytotaxonomical studies in South Indian Araceae. 

Caryologia 53: 59-66. 

Sung, T. V. (1992). Kutschabsky, Porzel, A., Steclich, W. & Adams, G.(1992). 

Sesquiterpenes from de roots of Homalonema aromatica. Phytochemistry 31: 1659-

1661. 

Takhtajan, A. (1959). Die Evolution der Angiospermen. VEB Gustav Fischer, Jena, pp. 344. 

Tam, S. M. (2002). Molecular systematics of Raphindophora Hassk. Ans related genera od 

Masteroideae (Araceae). Ph.D. thesis, University of Cambridge, Cambridge, UK. 

Thanicaimoni, G. (1969). Esquisse palynologique des Aracées. Trav. Sect. Sci. Tech. Inst. 

Franç. Pondichéry 5 (5): 1-31. 

Tournefort, J. P . (1700). Institutiones rei herbariae, editio altera. Typographia regia, Paris. 1: 

158-162. 

Viêt, N. X. (2004). Identification of the parental origin of the chromosomes in the natural 

interspecific hybrids in Colocasia using cytogenetic and molecular cytogenetic 

techniques. TC Sinh hoc 26 (2): 43-47. 

Vogel, S. (1963). Duftdrusen im Dienste der Bestabung: uber Bau und Funktion der 

Osmophoren. Abandl. Math.-Naturwiss. Kl. Akad. Wiss. Mainz 1962 (10): 599-763. 

Vogel, S. (1978). Pilzmückenblumen als Pilzmimeten. 329-398. 

Wallace, R. and Ferreira, E. (2002). Extractive exploitation of cipó titica (Heteropsis flexuosa 

(H.B.K.) Bunt., Araceae) in Acre: Management and market potential. Floristics and 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 90 

Economics of Acre, Brazil, The New York Botanical Garden, online publication 

http://www.nybg.org/bsci/acre/cipo.html. 

Wang, Z., Li, H. and Bian, F. (2002). Typhonium jipingense from Yunnan, Cnina, with the 

Lowest Diploid Chromosome Number in Araceae. Novon 12: 286-289. 

Williams, C. A., Harborne, J. B. & Mayo, S. J. (1981). Anthocyani pigments and leaf 

flavonoids in the family Araceae. Phitochemistry 20 (2): 217-234. 

Zhou, cheng-Ming, Yao Chuan, Sun Hai-Lin, Qiu Sheng-Xiang & Cui Guo-Yin (1991). 

Volatile constiruents of the rhizome of Mamalonema occulta. Planta Medica 57: 

391-392. 

http://www.nybg.org/bsci/acre/cipo.html�


Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 

IV. CAPÍTULO I  
 

Manuscrito a ser enviado à revista  
Plant Systematics and Evolution* 

_______________________________________________________ 
 

*Springer Verlag, Berlim, Alemanha 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 92 

CCHHRROOMMOOSSOOMMEE  NNUUMMBBEERRSS  AANNDD  KKAARRYYOOLLOOGGIICCAALL  FFEEAATTUURREESS  OOFF  BBRRAAZZIILLIIAANN    

SSPPEECCIIEESS  OOFF  PPhhiillooddeennddrroonn  ((AARRAACCEEAAEE))  
 

Mario Correia da Silva1, Maria de Lourdes da Costa Soares2, Simon Mayo3 & Ana Maria 
Benko-Iseppon

 

1 

1Laboratory of Plant Genetics and Biotechnology, Genetics Department, Center for Biological Sciences, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil  
2Botanic Department, INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brazil. 
3

 
Royal Botanical Gardens of Kew, Kew, Richmond, UK. 

Abstract 

Chromosome numbers and further cytological features are presented for 35 

Philodendron species collected in Brazil, including populations from Amazonas (68) and 

Atlantic forests (16). First counts are given for 30 species, while for five other counts are 

reported for new provenances. Most species (22) presented 2n=32, while the number 2n=34 

was observed in seven taxa. Three species with uncommon numbers have been analyzed: P. 

uliginosum with 2n=28, P. melinonii with 2n=30 and Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE) 

with 2n=46, whilst for two species (P. insigne, 2n=30-32 and P. pulchrum, 2n=26-28) it was 

difficult to establish a definite number, since variation was observed in many analyzed cells. 

Regarding the chromosome morphology, a prevalence of submetacentric and metacentric 

pairs could be observed in most species, with some taxa with a tendency to asymmetry and a 

larger number of acrocentrics. Chromosome are generally small, with sizes varying from 3.5 

to 1.2 µm. Satellites could not be observed with standard staining in most species, but their 

presence in some taxa indicate that they may be important chromosome markers. Considering 

the karyotype architecture of Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE) with 2n=46, a special 

case of hybridization between two tetraploid species followed by chromosome elimination is 

suggested as the most probable mechanism. Considering the present evaluation and literature 

data, we confirm x=8 as the most probable primary base number, from which secondary base 

numbers x=16, 17 and less frequently 15 and 14 probably derived. Considering the absence 

of putative diploids in the present evaluation and also in the literature, the genus can be 

considered to be paleopolyploid. Citological trends from symmetry to asymmetry and 

decreasing as well as increasing disploidy are suggested as important karyoevolutive 

mechanisms in Philodendron.  

 

Key words: Cytogenetics, Disploidy, Polyploidy, Hybridization, Karyoevolution, 

Amazonian Forest, Atlantic Forest.     
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NNÚÚMMEERROOSS  CCRROOMMOOSSSSÔÔMMIICCOOSS  EE  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  CCAARRIIOOLLÓÓGGIICCAASS  EEMM  

EESSPPÉÉCCIIEESS  BBRRAASSIILLEEIIRRAASS  DDEE  PPhhiillooddeennddrroonn  ((AARRAACCEEAAEE))  
 

 

Resumo 

Números cromossômicos e outras características citológicas são apresentados para 35 

espécies de Philodendron coletadas no Brasil, incluindo populações provenientes da 

Amazônia (68) e da Mata Atlântica (16). Primeiras contagens são fornecidas para 30 

espécies, enquanto para cinco outras novas procedências foram analisadas.  A maioria das 

espécies (22) apresentou 2n=32 cromossomos, enquanto o número 2n=34 foi constatado para 

sete táxons. Três espécies apresentaram números cromossômicos pouco freqüentes no grupo: 

P. uliginosum com 2n=28, P. melinonii com 2n=30 e Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE) 

com 2n=46, enquanto para duas espécies (P. insigne, 2n=30-32 e P. pulchrum, 2n=26-28) 

não foi possível estabelecer o número exato, a despeito de um grande número de células 

analisadas. Considerando-se a morfologia cromossômica, uma predominância de pares 

submetacêntricos e metacêntricos foi observada na maioria das espécies, enquanto outras 

apresentaram uma tendência à assimetria, com um maior número de acrocêntricos. Os 

cromossomos foram em geral pequenos, com tamanho variando entre 3.5 e 1.2 µm. Embora 

cromossomos satelitados tenham sido observados em apenas algumas espécies, sua presença 

em alguns taxa indica que podem se tornar importantes marcadores cromossômicos. Na 

arquitetura cromossômica de Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE) com 2n=46, um caso 

especial de hibridização entre duas espécies tetraplóides pode ter ocorrido, com subseqüente 

eliminação de alguns cromossomos. Levando-se em conta a presente avaliação e dados da 

literatura, o número básico primário x=8 é o mais provável para o gênero, a partir do qual os 

números secundários x=16, 17 e, menos frequentemente, 15 e 14 provavelmente derivaram. 

No que se refere à ausência de diplóides no presente estudo e na literatura, o gênero pode ser 

considerado paleopoliplóide. Tendência de simetria para assimetria associada ao mecanismo 

de disploidia (crescente ou decrescente) configuram-se como principais mecanismos 

carioevolutivos em Philodendron.  

 

 

Palavras-Chave: Citogenética, Disploidia, Poliploidia, Hibridização, Carioevolução, 

Floresta Amazônica, Mata Atlântica. 
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Introduction 

 

The family Araceae Juss. is among the largest of Monocots including about 105 

genera and 3.500 species. The group is widely distributed in temperate regions (with ca. 10 

genera) and in the tropical Asia (ca. 20 genera), but the higher number of species occur in the 

New World,  where the genera Philodendron Schott (ca. 600 species) and Anthurium Schott 

(ca. 700 species) are endemic ( Grayum, 1990; Mayo et al., 1997; Govaerts et al., 2002).  

Brazil is well represented with 30 genera and 402 species, probably the country with the 

largest Araceae diversity, sheltering one third of the family genera (Mayo and Barroso, 

1997) distributed in various ecosystems. 

Philodendron is an important element of neotropical rainforests. Many species are 

used in home and interior decoration, being therefore of economic and horticulture value. At 

the infrageneric level, three subgenera have been recognized based on their vegetative and 

floral morphology, as well as by their distribution: P. subg. Meconostigma (Schott) Engler, 

P. subg. Pteromischum (Schott) Mayo and P. subg. Philodendron (Mayo, 1986). The 

subgenus Meconostigma, includes 15 species widely distributed in southern Brazil, with 

some species in Amazon region. Their species are adapted to open areas and are 

recognizable by a long sterile spadix segment. 

Pteromischum is a larger subgenus, with estimated 75 species throughout the 

neotropics, from Mexico and Antilles, with prevalence in Middle America and northwest of 

South America, characterized by the stem morphology (with sympodial units including 

numerous leaves and simple lamina). Finally, the subgenus Philodendron includes most 

species of the genus, classified in 10 sections and 11 subsections, characterized by 

sympodial units including a single leave (Mayo, 1986). 

The family Araceae present a significant number of chromosome counts, with more 

than 700 analyzed species (Petersen, 1989), but few evaluations of neotropical species are 
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available. Considering the genus Philodendron, cytological evaluations are restricted to less 

than 10% of the taxa, whilst for Brazilian native species previous counts are restricted to four 

species from the state of Bahia analyzed by Cotias-de-Oliveira et al. (1999). 

Most of the previously analyzed species were studied by Jones (1957), that reported 

chromosome counts for 29 taxa, including five hybridogenic forms, observing a prevalence 

of the chromosome number 2n=34 (in 20 analyzed taxa) followed by 2n=32 (in six taxa) and 

2n=36 (in three species).  

 Most previous evaluations in Araceae are restricted to chromosome counts, with few 

karyomorphological descriptions. The present work aims to bring new evidences regarding 

chromosome numbers and morphology in 35 Philodendron species with emphasis in species 

occurring in high diversity areas, but lacking previous evaluations, as it is the case of the 

Amazonian and Atlantic rainforests. 

 

 

Materials and Methods  

 

All species have been collected in their natural environment, including five Brazilian 

states, with two in Amazonian rainforest (Amazonas and Pará) and four in areas with Atlantic 

forest fragments (Alagoas, Bahia, Minas Gerais and Pernambuco). Collections in Amazonas 

state were carried out in the Adolpho Ducke Forest Reserve (Ocidental Amazon) with 10,000 

ha, in the city border of Manaus. Collections in the state of Pará occurred in the Caxiuanã 

National Forest (Oriental Amazon) in different points of a 33.000 ha reserve in the city of 

Melgaço. Sites of collection (plots) have been annotated for all species collected in both 

reserves (Ducke and Caxiuanã) as well as routes used to access different plots, in order to 

facilitate future recollections. Table 1 presents a list of collected taxa with main provenance, 

voucher numbers and respective herbaria. 
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Field work and plant transportation were supervised by Brazilian federal institutions, 

including the “Museu Paraense Emílio Goeldi” (MPEG) and the “Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia” (INPA), with licenses previously obtained from “Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis” (IBAMA). 

For cytological evaluation, vegetative branches of living individuals (rarely entire 

individuals) were collected in the field and transported to the glasshouses of the Genetics 

Department in the Universidade Federal de Pernambuco (Recife) where they were cultivated 

using a mixture of three parts of coconut powder to one part of soil as substrate.  

The taxonomic identification was based on Schott (1860), Engler (1878), Krause 

(1913) and Mayo (1988, 1989, 1990 e 1991). Identifications were carried out by Soares, M.L. 

(leg. Correia-da-Silva for numbers indicated with “CX”; leg. Correia-da-Silva & Soares for 

numbers indicated with “RD”). For specimens collected in the states of Alagoas, Bahia and 

Pernambuco (indicated with “NE”) the identification was carried out by Soares, M.L. and 

Mayo, S. (Leg. Correia-da-Silva & Benko-Iseppon). 

Populations from distantly related geographic sites were analyzed (Table 1, Figure 3) 

including four main vegetation types: (i) Amazonian rainforest (in Amazonas and Pará 

states), (ii) Atlantic forest (Pernambuco, Alagoas and Bahia) and (iii) Cerrado (including 

Campos Rupestres, in Bahia and Minas Gerais).  

In Amazonian rainforests the collection areas included Igapó, Igarapé and non 

flooding islands (termed “terra-firme”). In this environments most species presented 

epiphytic habit (occurring from 10 to 15 m from the soil) being sometimes hemiepiphytic or 

semiepiphytic (with aerial roots and branches ascending or descending), rarely terrestrial but 

frequently growing over fallen trunks and never over rocks. Besides the described habits, also 

terrestrial and epilytic individuals have been collected in the remaining areas, being this last 

type restricted to cerrado and campos rupestres areas in Bahia and Minas Gerais. 
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Cytological observations were carried out mainly from root-tips pre-treated with 2 

mM 8-hydroxyquinoline for 21-23 hours at 15 °C and fixed in Carnoy (3:1 ethanol:acetic 

acid). In few cases apical meristems have been collected and pretreated by the same way. The 

standard chromosome preparations (HCl-Giemsa) followed the technique described by 

Benko-Iseppon & Morawetz (2000a).   

Photomicrographs were taken in Leica DM Microscope with Kodalight Asa 32. The 

classification of interphase nucleus structure and chromosome condensing behaviour 

followed the nomenclature proposed respectively by Guerra (1985) and Benko-Iseppon & 

Morawetz (1993; 2000b). 

Measurements of maximum and minimum chromosome sizes were based on 

micrographs of 2-8 best metaphase plates in each species, compared with a micrometric 

scale.  For some species no measurement was carried out, since only pro-metaphases could 

be obtained.  Since most species had small chromosomes, at least eight good metaphases or 

prometaphase spreads were examined in order to identify the correct chromosome number. 

 

 

Results 

 
A list of the studied species, chromosome numbers and further karyo-morphological 

features is presented in Table 1.  Cytological features are illustrated in Figures 1 to 3.  

 

Collection, Cultivation and Fixation 

The number of collected individuals was far greater (more than three times) than the 

number of analyzed samples, since many taxa and populations could not be successfully 

included in the evaluation. In some cases the plants, did not survive the transportation 

conditions (sometimes 4-10 days in plastic bags with humid journal paper and some air). In 
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other cases the planted vegetative branches oxidized and died in the subsequent months 

during cultivation in Recife. 

In some cases, the plants survived but presented slow growing with limited 

meristematic tissues and almost no root development. In some cases, the meristems were 

yellow brownish and did not respond adequately to mitotic arrest, presenting sticky 

chromosomes and impairing the identification of chromosome number and morphology.  

 

Population Diversity and Field Observations 

The present study included 35 Philodendron species collected in Brazil (Table 1), 

with prevalence of populations collected in Amazonian rainforests (68) and some populations 

collected in Atlantic forests (16).  

In many cases, individuals of a given species have been collected in a single site, but 

in the case of seven species distant geographic collection points have been studied: (i) P. 

fragantissimum (Amazonas, Pará and Bahia); (ii) P. insigne (Amazonas and two sites in 

Bahia); (iii) P. melinonii P. surinamense and P. wittianum (Amazonas and Pará); (iv) P. 

pedatum (Amazonas, Pará, Alagoas and Bahia) and (v) P. rudgeanum (Pará and two sites in 

Bahia). Regarding chromosome counts and average morphological evaluations of 

chromosomes, no polymorphisms could be detected among populations. 

 

Karyological features 

 

Interphase nuclei and condensing behavior  

All interphase nuclei were of the semi-reticulated type (Figs. 1a, 2a-d), with slightly 

differences regarding chromocenters size, number, form and distribution. Chromocenters 

were mostly grouped resulting in irregularly distributed cloudy-like formations, sometimes 

polarized occupying up to 1/3 of the nucleolar area (e.g. Fig. 2a). 
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Chromosome condensing behaviour was mainly proximal (e.g. Figs. 1c, 1f, 2c), with 

some species presenting single chromosomes with early distal condensing blocks (e.g. P. 

blanchetianum, Fig. 1b). 

 

Chromosome numbers 

Considering chromosome numbers (Table 1), most species presented 2n=32, while 

the number 2n=34 was observed in seven taxa. Three species presented different numbers: P. 

uliginosum with 2n=28, P. melinonii with 2n=30 and Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE) 

with 2n=46, and for two species (P. insigne, 2n=30-32 and P. pulchrum, 2n=26-28) it was 

difficult to establish a definite number, even after evaluation of more than 30 metaphase and 

prometaphase spreads.  

A total of 22 species presented 2n=32: P. barrosuanum (Fig. 3d), P. billietiae (Figs. 

2e; 3e), P. cipoense, P. elaphoglosoides, P. fragrantissimum (Fig. 1g; 2b), P. hopkinsianum 

(Fig. 3f), P. hylaeae (Figs. 2a), P. imbe, P. linnaei, P. pedatum (Figs. 1c; 2d; 3a), P. 

quinquelobum (Fig. 3b), P. rhizomatosum, P. rudgeanum, P. scandens (Fig. 1d), P. 

sphalerum, P. solimoesense (Fig. 2h), P. squamiferum (Fig. 2i), P. surinamense, P. tortum, P. 

wittianum, Philodendron sp. nov. 1 (Ara1107-NE) and Philodendron sp. nov. 4 (Ara047-

CX).  

The second most frequent chromosome number was 2n=34, observed in seven 

species: P. asplundii, P. blanchetianum (Fig. 1f), P. megalophyllum (Figs. 2g), P. ornatum, 

P. panchiphylum, P. toshibai (Fig. 2c) e Philodendron sp. nov. 3 (Ara017-CX).  

Four species with uncommon numbers have been analyzed: P. uliginosum with 

2n=28, P. melinonii with 2n=30 (Fig. 2f), P. brevispathum with 2n=40  and Philodendron sp. 

nov. 3 (Ara1053-NE) with 2n=46 (Figs. 1h, 3g), whilst for two species: P. insigne (2n=30-

32; Fig. 1e) and P. pulchrum (2n=26-28) it was difficult to establish a definite number. 
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Detailed karyomorphological evaluations including the generation of idiogrammatic 

representation (Fig. 3) was possible only for seven species: P. pedatum (Figs. 1c; 2d; 3a), P. 

hylaeae (Fig. 3f), P. hopkisianum (Fig. 3c), P. barrosuanum (Fig. 3d), P. quinquelobum (Fig. 

3c), P. billietiae (Fig. 2a; 3e) and Philodendron sp. nov. 3-Ara1053-NE (Fig. 1h; 3g).  

A prevalence of submetacentric chromosomes was observed in almost all species. In 

species with 2n=32, the four largest chromosomes were in general metacentric or 

submetacentrics (Fig. 3, group I, chromosomes 1-4), followed by a group including three 

shorter meta to submetacentric chromosomes (Fig. 3, group II, chromosomes 5-7), sometimes 

presenting one (Fig. 3a, b) or three (Fig. 3e) satellited chromosomes. A group of four smaller 

meta to submetacentric chromosomes (Fig. 3, group III, chromosomes 8-11) was observed in 

most species evaluated (Fig. 3a-d), sometimes also including acrocentric chromosomes (Fig. 

3e,f). Group IV (Fig. 3, chromosomes 12-13) presented metacentric (3a, b, d, f) and 

submetacentric (3c, e) small chromosomes while group V included mostly submeta to 

acrocentric larger chromosomes, sometimes (Fig. 3b, c) with a NOR-bearing satellited 

chromosome (satellite in the long arm, Fig. 2a). 

In case of P. melinonii, with 2n=30 (Fig. 2f) a distict morphology was observed, with 

a larger metacentric chromosome, similar as observed in P. pulchrum, with 2n=26-28, that 

presented a bimodal karyotype with eight larger pairs. 

Considering chromosome sizes P. barrosuanum (2n=32) presented the larger pairs, 

(4.6-2.9 µm; Fig. 3d) while P. pedatum (2n=32) presented the smaller chromosomes (2,6-1,5 

µm; Fig. 2b). Chromosome sizes (maximum and minimum) of part of the here analyzed 

species are presented in Table 1. 

One to four satellites have been observed in the short arms of some species (Table 1), 

and are illustrated in P. pedatum (Fig. 1c; 3a), P. fragantissimum (Fig. 1g), P. blanchetianum 

(Fig. 1f), P. hylaeae (Fig. 2a), P. billietiae (Fig. 2e; 3e), P. quinquelobum (Fig. 3b) and P. 

solimoesense (Fig. 2h). Sometimes the [NORs (Nuclear Organizing Regions)] were 
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undercondensed and were visible as long filaments, what lead to fragment detachment during 

slide preparation. Exclusively in case of P. hylaeae (Fig. 2a; 3c) and P. quinquelobum (Fig. 

3b) [NORs] could be observed in the terminal position of long chromosome arms. 

A putative diagrammatic scheme of chromosome number evolution in Philodendron 

is given in Figure 4, while Figure 5 illustrates the diversity regarding population, species, 

chromosome numbers and vegetation types revealed by the present study. 

 

 
Discussion 

 
Despite of the cultivation problems here reported, Philodendron (as other aroids) have 

many advantages for collecting and cultivation, when compared with other tropical families, 

due to the possibility of vegetative propagation using stem pieces. For example, in woody 

legumes of the subfamily Caesalpinioideae (Souza & Benko-Iseppon, 2004) seed 

germination and cultivation of plants under glasshouse conditions were carried out with some 

difficulty.  The germination of seeds was mostly unsuccessful, due to the lack of established 

methods for dormancy breakage, low viability or to post-germination fungal attack. Of 42 

samples collected, only 28 germinated and few survived under glasshouse conditions in 

Recife. For the present work we consider that the most limiting factor was the stress to which 

stem pieces were submitted after collection and transplantation from their natural places to 

the glasshouses in Recife, what took sometimes from 4 to 10 days including land and air 

transportation. 

In the present work the chromosome number 2n=32 was the most frequent among the 

here analyzed species (22 spp., ca. 57%), followed by 2n=34 (seven spp., ca. 20%). Previous 

chromosome counts are available for 36 Philodendron native species and for six culture 

hybrids (42 genotypes), meaning that the present work increased the number of studied 

species in 83%, a significant number especially considering that most literature data (29 
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accessions) on the genus was reported by Jones (1957), and refer to a non published Ph.D. 

thesis only known from its citation on revisions and chromosome indexes. Despite of the 

increase that the present work represents, altogether the number of analyzed Philodendron 

species (42 plus 30 in the present work) represent 18% of the 400 species estimated by 

Grayum (1990). 

Considering literature data (e.g. Jones, 1957; Marchant, 1971a; Cotias-de-Oliveira, 

1999), a prevalence of the number 2n=34 (reported for 23 spp.; 54,8%), followed by 2n=32 

(14 spp.; 33,3%), 2n=36 (7 spp.; 16,7%), 2n=30 (2 spp.; 4,8%), and also other uncommon 

numbers related a single time (e.g. 2n= 26, 48, 54), these last reported among other doubtful 

numbers. 

From 35 Philodendron species here studied, only seven had been analyzed before. In 

case of P. melinonii (2n=30), here studied from two regions (Amazonas and Pará) we 

confirmed previous evaluations carried out by Jones (1957). Our study evaluated seven 

populations of P. pedatum, including the states of Amazonas, Pará, Alagoas and Bahia 

confirming the number 2n=32 previously reported by Cotias-de-Oliveira et al. (1999), too 

collected in Bahia. Also for P. blachetianum (two populations from Pernambuco and 

Alagoas) and P. pachyphyllum (two populations from Bahia) the same number 2n=34 

reported by Cotias-de-Oliveira et al. (1999) was observed. In adition, for P. scandens, a 

species previously analyzed by Marchant (1971b), the same chromosome number (2n=32) 

was observed in the present evaluation. Altogether these data bring evidences that 

chromosome numbers are conserved in different sites and times of collection, in some cases 

also considering distant located population of wide distributed species. 

A single case of previous report not confirmed in our karyological approach is given 

for P. surinamense, since we observed 2n=32, differing of Subramaniam and Muniam (1988) 

that observed 2n=30 (20) for this species under cultivation in southern India. The number 

2n=30 has been observed in other species here analyzed, but the second (less frequent) 
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number 2n=20 was not observed in any Philodendron species and should therefore be taken 

carefully. Also other numbers reported by these authors differ from previous or later 

evaluations, suggesting that recounts may be advisable. 

Divergent chromosome numbers have been also reported in P. andreanum a species 

analyzed by Matsuura and Sutô (1935) and Jones (1957) that reported 2n=34 while Sharma 

(1970) found 2n=32. A most complex case is P. selloum C. Koch with four distinct 

chromosome numbers previously reported: 2n=32 by Sharma and Bhattacharya (1966) and 

Chauduri and Sharma (1979); 2n=34 after Tsuchinya and Takada (1962); 2n=36 according to 

Jones (1957) and 2n=48 after Subramanian and Munian (1988). Despite the restrict number 

of previous counts, the number of divergent recounts in Philodendron is significant. 

Considering that most species bear a single count (revised by Okada and Hotta, 1987; 

Petersen, 1989), recounts may be very important especially to eliminate apparently existing 

wrong counts. 

The divergent numbers could be justified as population variability. By the other hand, 

our evaluation – the first to include different populations for many species – revealed that 

despite of geographic distance (and sometimes also differences in environmental conditions) 

no chromosome number divergence could be observed. 

The simple determination of chromosome numbers in Philodendron species requires 

special attention. We observed that counts based in few cells may bring to misinterpretation 

of chromosome numbers, since in some species chromosomes are sticky and sometimes the 

satellites form long distended secondary constrictions, that tend to detach. Therefore, for two 

species P. insigne (2n=30-32) and P. pulchrum (2n=26-28) we decided to report the two 

frequent counts, instead of running the risk of bringing doubtful statements. 

Chromosome number variations on Philodendron could be justified by the presence 

of B chromosomes. Studying P. radiatum, Sharma and Mukhopadhyay (1965) reported 

2n=32+1B. In a later work, Marchant (1973) an author that studied Araceae species from 54 
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genera (including Philodendron) suggests that the given B chromosomes may correspond to 

detached satellites, as suggested here for divergent chromosome numbers. 

Among the here analyzed species, P. pulchrum deserves special mentioning due to the 

uncommon number 2n=26-28 (most frequently 2n=26) and bimodal karyotype. The number 

2n=26 was reported for P. squamiferum Poepp. et Endl. by Catalano and Landi (1966), 

diverging from Jones (1957) that reported 2n=34 for this species and also from the present 

work where 2n=32 was observed.  

The observation of a bimodal karyotype in P. pulchrum may be an evidence of 

chromosome rearrangements (including tandem fusions, fissions and translocations) in the 

genesis of lower chromosome numbers in Philodendron. This evidence favors descending 

disploidy, a frequent karyological event in primitive and also derived plant groups (Guerra, 

2000). Disploidy has been defined as a change in chromosome number due to structural 

rearrangements (Ehrendorfer, 1964), with clear occurrence in many other monocotyledonous 

families (Guerra, 2000). In the case of P. pulchrum additional evaluations using differential 

chromosome staining may help comparative evaluations against species bearing 2n=30, 32 

and 34. 

Considering the present study together with literature data (revised by Petersen, 

1989), the number 2n=34 appears quite frequently. This number could be derived from 

ascending disploidy from 2n=32 species. A less plausible explanation would be the origin 

after hybridization among 2n=32 (x=8) and 2n=36 (x=9) species, due to the rare occurrence 

of this last number within the genus. The base number x=18 was also suggested by Petersen, 

(1989), which suggested that the remaining species derived from this number by 

chromosome elimination, an hypothesis also considered less plausible by the same reasons. 

The numbers observed in the genus as a whole and also literature data (Jones, 1957, 

Sharma, 1970, Chaudhuri and Sharma, 1979; Cotias-de-Oliveira et al, 1999) suggest that 

disploidy is probably an important karyological trend within this genus, especially 
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considering that most species present similar ploidy levels with chromosome variations 

regarding one or few pairs (2n=30, 32, 34, 36). Similar trends have been observed in other 

Araceae genera, as Anthurium Schott and Cryptochoryne Fish (Okada and Hotta, 1987; 

Petersen, 1989). A putative importance of aneuploidy in the evolution of the genus, as 

suggested previously by Marchant (1973) seems less feasible since this phenomenon is rare 

in the nature and normally brings to genetic imbalance (Guerra, 2000).  

Marchant (1971a) suggested the primary base number x=8 for the genus 

Philodendron, considering x=16 as a secondary base number and 2n=32 species as being 

tetraploids (4 x 8), despite of the absence of reported diploids with 2n=16. In fact, not only 

previous studies but also the present evaluation could not reveal lower diploid numbers, 

including Philodendron among the paleotetraploid taxa in the sense of Ehrendorfer (1980). 

Based in a revision of chromosome numbers in Araceae, Petersen (1989) observed that most 

Araceae genera can be considered paleotetraploid.  

Our evaluation increased the number of native species analyzed and revealed 

prevalence of the number 2n=32 for the genus, reinforcing the primary base number x=8 

from which x=9 and x=7 possibly derived. Secondary base numbers include mainly x=16, but 

also x=18 and 14, from which existing diploids (paleotetraploids) probably derived. So we 

suggest that x=8 and x=16 can be considered the main primary and secondary base numbers 

for the genus, from which the other mentioned numbers possibly evolved. 

The numbers 2n=48 (P. selloum) and 2n=54 (P. wendlandii Schott), both reported by 

Subramanian and Munian (1988) for plants introduced in southern India, suggest the 

occurrence of hexaploids (6 x 8 or 6 x 9 respectively).  Despite of the possibility that these 

numbers may have arisen during breeding and cultivation in different environmental 

conditions, we consider that they should be considered cautiously, since at least in the case of 

P. selloum these counts were not confirmed by other authors (Sharma and Bhattacharya, 

1966; Chaudhuri and Sharma, 1979). By the other hand, a similar number was observed in 
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the present evaluation in Philodendron nov. sp. 3 (Ara1053-NE), that presented the 

uncommon number 2n=46 and presented some chromosomes with similar morphology as 

species with 2n=32. A karyomorphological evaluation of this species suggests that its 

karyotype possibly originated by polyploidy followed by chromosome elimination, especially 

considering chromosomes of the group III and IV that include small meta- to acrocentrics and 

smallest meta- to submetacentrics, as compared with species bearing 2n=32 chromosomes 

(the most frequent chromosome number here observed). In the case of P. brevispathum (from 

Manaus Amazonas) with 2n=40, no detailed karyomorphological evaluation was possible, 

but a similar situation could be considered in the genesis of this number. 

Most higher ploidy levels have been reported in cultivated plants for ornamental 

purposes (Subramanian and Munian, 1988), suggesting that they may have arisen during 

breeding and cultivation, with the possibility that under these conditions higher ploidy levels 

may be favored, a case not observed in natural populations, considering our report and 

previous studies. Observations in another monocotyledoneous plant group (genus Xyris, 

Xyridaceae) carried out by Benko-Iseppon and Wanderley (2002) was able to show that 

despite of the prevalence of diploid and tetraploid individuals, higher ploidy levels were 

associated with hybridization followed by allopolyploidy. 

There is a complete lack of previous evaluations of chromosome morphology in 

Philodendron, may be due to the relative small size of chromosomes as compared with other 

Araceae genera. Largest chromosomes were observed in P. barrosuanum (4,6-2,9 µm; 

2n=32) from Manaus (Amazonas) and the smallest P. pedatum (2n=32) with 2,6-1,5 µm, for 

specimens collected in Amazonas, Pará, Alagoas and Bahia, but most species present sizes 

ranging from 3,5 to 1,2 µm. 

Considering species with 2n=32 we could observe that the chromosomes may be 

classified according to their morphology in five groups and that a tendency from symmetry 

(P. pedatum; P. quinquelobum; P. hylaeae and P. hopkisianum) to asymmetry (P. 
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barrosuanum and P. billietieae) is evident. Temptations to associate these characters with 

undergrouping of the six analyzed species in their respective sections revealed that Sect. 

Schizophyllum (including P. pedatum and P. quinquelobum) include the most symmetric 

karyotypes, while Sect. Tritomophyllum includes both, symmetric (P. hylaeae) and 

asymmetric (P. barrosuanum) species. Considering the general karyomorphological trend 

from symmetry to asymmetry (Levitsky, 1931; Stebbins, 1971), the use of these features in 

Philodendron may be informative to identify trends within the genus and given sections, but 

a higher number of species (also 2n=28, 30, 34) should be included. Anyway, according to 

the data here presented, Sect. Schizophyllum bears ancestral characters as compared with the 

remaining three sections (Tritomophyllum, Macrolonchium and Polyspermium), with this last 

(here represented by P. billietieae) occupying the most derived position, due to higher 

asymmetry of its chromosomes. 

Chromosome satellites represent important markers in karyoevolution. They were 

observed in 15 Philodendron species with satellites in chromosome short arms mostly in 

middle sized meta (nine species) to submetacentrics (three species) indicating some 

conservation regarding their chromosome association. Two species P. quinquelobum and P. 

hylaeae deserve special attention for presenting satellites in the long arms of large 

submetacentric chromosomes (group V), a less frequent phenomenon alo observed in other 

tropical plant groups (Souza and Benko-Iseppon, 2004). Since both species are in different 

sections (Schizophyllum and Tritomophyllum, respectively) one may suppose that this feature 

is ancient and was present before divergent evolution. Therefore, we expect to find this 

character in other species, especially using differential staining methods as fluorochrome 

staining and fluorescent in situ hybridization (FISH). 

The present report represents the largest cytological evaluation of Brazilian 

Philodendron species. Previous works are restricted to four Philodendron species analyzed 

by Cotias-de-Oliveira et al. (1999) that reported 2n=32 for P. imbe Schott and P. pedatum 
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(W. J. Hooker) G. Don and 2n=34 for P. blanchetianum Schott and P. panchiphylum Krause, 

all collected in the state of Bahia. Despite of the increase represented by the present work, a 

higher number of populations, species and vegetation types should be analyzed in order to 

help the understanding of its evolution. 

Considering the present study, two distinct Amazonian vegetational types were 

analyzed, including the Ducke Reserve in Manaus (Amazonas), an area the includes a larger 

number of epiphytic plants as compared with the Caxiuanã Reserve in Melgaço (Pará) that 

presents different climatic conditions and lower number of plant species (including 

epiphytes). Considering the Atlantic Forest domain, collections have been done in Atlantic 

Forest fragments in the states of Pernambuco (Recife), Alagoas (Maceió) and Bahia (Ilhéus) 

and also in Cerrado and Campos Rupestres (highland savannas) in Bahia (Patos, Lençois, 

Paineiras) and Minas Gerais (Itambé do Mato Dentro). Besides the conservation of 

chromosome numbers no special trend or prevalence of given chromosome numbers 

associated with a given region or vegetation type was recognized, indicating that the 

tetraploid level (mainly represented by species with 2n=32, 34) is prevalent in all regions. 

Also uncommon numbers as 2n=26-28 observed in P. pulchrum and 2n=40 in P. 

brevispathum (both from Amazonas), 2n=28 in P. uliginosum (from Minas Gerais) and 

2n=46 in Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE, from Pernambuco), indicating that these 

deviating numbers (indicators of descending and ascending disploidy) may occur in different 

regions and vegetation types and also different subgenera. In the present work, some 

divergent phenotypical features (not reported here) as size and pigmentation of leave laminas, 

presence or absence of petiolar spots among other features, are not associated with 

chromosome diversity indicating that they may occur due to allelic diversity what should be 

investigated in the future using molecular markers. 

The present results demonstrate that chromosome evaluations may be very 

informative for the understanding of Philodendron evolution and probably also in other 
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Araceae genera, revealing also that additional approaches including karyotype architecture, 

chromosome banding and FISH may help the understanding its relationships, diversity and 

identification of evolutionary trends, helping in the establishment of conservation strategies 

and also future breeding programs including tropical species of the genus. 

Considering all here discussed features and trends, as well as literature data, some 

inferences may be developed regarding the cytology of Philodendron: 

(a) There is a prevalence of  species with 2n=32 and 2n=34 chromosomes considering the 

actual status of  knowledge; 

(b) The genus can be considered paleotetraploid, with a complete lack of representatives 

from lower ploily levels, probably extinct nowadays. 

(c) Descending and ascending disploidy associated with hybridization and/or chromosome 

rearrangements (fusions, fissions and translocations) are probably the most important 

karyological trend. 

(d) Regarding chromosome morphology a trend from symmetry to asymmetry 

(metacentrics to submetacentrics and acrocentrics) is observed in the analyzed taxa (P. 

subgenus Philodendron), with sect. Schizophyllum as the most symmetric (ancestral) 

taxa and sect. Polyspermium (represented by P. billietieae) as the most asymmetric 

(derived) with the higher number of acrocentrics. 

(e) NOR-bearing chromosomes include medium sized meta- to submetacentrics with some 

species presenting satellited chromosomes in the long arm of large metacentrics, 

revealing that these chromosomes may represent interesting markers for karyoevolutive 

evaluations. 
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TABLE 1. Cytological features of analyzed Philodendron species including their subgeneral affiliation, chromosome counts (present work and previous evaluations), main chromosome morphology and 
number of satellited chromosome pairs. Legend for abbreviations: mt = metacentric; sm = submetacentric; ac = acrocentric chromosomes; max/min = maximal and minimum chromosome size for a given 
species; - = not observed, not available; Species indicated with (*) have been studied in Amazonian and Atlantic forest. Taxa indicated with (**) have been collected only Atlantic forest, while remaining taxa 
have been collected only in Amazonian rain forests. Ducke Reserve (DR)=Brazil, city of Manaus, state of Amazonas; Caixiuanã Reserve (CR)=Brazil, city of Melgaço, state of Pará; Atlantic Forest 
Fragments,  North East (NE)=Brazil: AL=Alagoas state (city Maceió); BA=Bahia state (city Ilhéus1, Lençóis2, Paineiras3 and Patos4

 

); PE=Pernambuco state (city Caetés); South West (SW)=Brazil, city  
Itambé do Mato Dentro, state of Minas Gerais. Taxonomic affiliation at section level follows Krause (1913) and Sakuragui (2001). 

Subgenus / Section Species Voucher Numbers & Provenances 2n Sizes 
max/min (µm) 

Prevalent Morphology Satellited Pairs 
 

P. sub. Meconostigma       
  Not given P. solimoensense A. C. Smith Ara046-RC 32 - - 1 mt, 1 sm 
  Not given P. uliginosum Mayo ** AMBI-074-SW 28 3.0 – 1.5 7 mt, 4 ac, 3 sm - 
P. sub. Philodendron       
  Baursia Reichb P. insigne Schott (*) Ara013-DR; Ara1048-NE(BA4); Ara1054-NE(BA2 30-32 ) 3.5 - 1.5 - - 
 P. linnaei Kunth Ara020-DR; Ara008-RC; Ara030-RC; Ara048-RC; Ara049-RC 32 3.9 - 1.8 mt - 
  Calostigna Schott (Pfeiffer) P. cipoense Sakuragui & Mayo ** AMBI-061-SW 32 3,0 – 2,5 8 sb, 2 mt, 6 ac - 
 P. rhizomatosum Sakuragui & Mayo** AMBI-067-SW 32 2,5 – 1,5 mt, sm - 
  Macrolonchium Engl. P. fragrantissimum Schott (*) Ara009-DR; Ara018-RC; Ara031-RC; Ara041-RC; Ara064-RC; Ara1060-NE(BA1 32 ) 2.8 - 1.8 mt 1 sm 
 P. hopkinsianum M.L.Soares & Mayo  Ara040-DR 32 3.6 - 1.5 sm, mt - 
 P. melinonii Brong. Ex Regel Ara011-DR; Ara002-RC; Ara035-RC; Ara050-RC 30 3.3 - 1.8 sm, mt 2 mt 
  Oligospermium  Engl. P. imbe Schott Ara001-RC 32 - - - 
 P. pulchrum G. M. Barroso Ara010-DR 26-28 3.5 - 1.2 sm, mt 1 sm 
 P. elaphoglosoides Schott Ara058-DR; Ara065-DR; Ara076-DR 32 - - - 
 P. megalophyllum Schott Ara018-DR; Ara041-DR; Ara061-DR 34 2.8 - 1.3 sm, mt 2 mt 
 P. pachyphyllum K. Krause (**) Ara1051-NE(BA3); Ara1106-NE(BA2 34 ) - sm, mt, ac 1 sm 
 P. sphalerum Schott Ara017-DR; Ara039-DR; Ara078-DR 32 - sm, mt - 
 P. wittianum Engl. Ara036-DR; Ara037-DR; Ara064-DR; Ara079-DR; Ara061-RC 32 4.3 - 1.8 mt, sm 1 mt 
  Polyspermium Engl. P. asplundii Croat & M. L. Soares  Ara012-DR 34 3.8 - 1.8 sm, mt 1 mt 
 P. billietiae Croat Ara022-DR 32 3.8 - 1.8 sm, ac, mt  2 sm 
 P. blanchetianum Schot (**) Ara1098-NE(PE); Ara1172-NE(AL) 34 - sm, mt, ac 1mt 
 P. brevispathum Schott Ara016-DR; Ara059-DR 40 - sm, mt - 
 P. ornatum Schott Ara027-DR; Ara083-DR 34 3.3 - 1.8 sm, mt 2 sm 
 P. scandens C. Coch & Sello (**) Ara1103-NE(BA2 32 ) - sm, mt 1 sm 
 P. toshibai M. L. Soares & Mayo  Ara049-DR; Ara055-DR 34 3.0 - 1.3 mt 2 mt 
 P. tortum M. L. Soares & Mayo  Ara042-DR; Ara050-DR; Ara062-DR 32 - sm - 
  Schizophyllum Schott P. pedatum (W. J. Hooker) Kunth (*) Ara001-DR; Ara053-DR; Ara023-RC; Ara1058-NE(AL); Ara1173-NE(BA2 32 ) 2.6 - 1.5 sm, mt 1 mt 
 P. quinquelobum K. Krause Ara021-DR; Ara048-DR 32 3.5 - 1.5 mt, ac - 
 P. squamiferum Poepp. & Endl. Ara006-RC; Ara062-RC 32 - sm, mt - 
  Tritomophyllum Schott P. barrosuanum G. S. Bunting Ara008-DR; Ara035-DR; Ara043-DR 32 4.6 - 2.9 sm, mt, ac - 
 P. hylaeae Bunting Ara066-DR; Ara073-DR; Ara075-DR 32 3.2 - 1.8 sm, mt 1 sm 
  Not avaliable Philodendron  nov. sp3  Ara017-RC 34 - mt, sm - 
  Not avaliable Philodendron  nov. sp4  Ara047-RC 32 - mt, sm - 
  Not avaliable Philodendron  nov. sp1 ** Ara1107-NE(BA2 32 ) - sm, mt, ac 1 
  Not avaliable Philodendron  nov. sp3 ** Ara1053-NE(BA2 46 ) 2,7 - 1,5  sm -mt - 
P. sub. Pteromischum       
  Polyspermium Engl. P. rudgeanum Schot (**) Ara042-RC; Ara043-RC; Ara065-RC; Ara1049-NE(BA2 32 ) - sm - 
  Tritomophyllum Schott P. surinamense Engl. Ara014-DR; Ara034-DR; Ara033-RC; Ara057-RC; Ara080-RC 32 - sm, mt 2 mt 
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Figure 1. Standard stained interphase nuclei and chromosomes of Philodendron species
collected in the Atlantic forest region. a) P. insigne; b) P. blanchetianum (2n=32); c) P.
pedatum (2n=32); d) P. scandens (2n=32); e) P. insigne (2n=30-32); f) P. blanchetianum
(2n=34); g) P. fragantissimum (2n=32); h) P. sp. nov. 3-Ara1053-NE (2n=46). Arrows
in c, f and g indicate satellited chromosomes, and destalks for NORs. Bar (in h) = 10
µm (for all pictures). 116
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Figure 2. Standard stained interphase nuclei and chromosomes of Philodendron species collected in
the Atlantic forest region. a) P. hylaeae (2n=32); b) P. pedatum (2n=32); c) P. toshibai (34); d) P.
pedatum (2n=32); e) P. billieteae (2n=32); f) P. melinonii (2n=30); g) P. megalophyllum (2n=34); h)
P. solimoesense (2n=32); i) P. squamiferum (2n=32). Arrows in a (destalk for NORs), e and h
indicate satellites. Arrowheads in f indicate larger chromosome pair. Bar (in i) = 10 µm (for all
pictures).
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Figure 3. Idiogramatic representation developed from seven Philodendron metaphase spreads with standard Giemsa
staining. (a-f=2n=32; g=2n=46); a) P. pedatum; b) P. quinquelobum; c) P. hylaeae; d) P. barrosuanum; e) P.
billietiae; f) P. hopkisianum and g) Philodendron sp. nov. 3 (Ara1053-NE); 2n=46. Taxonomic affiliation at section
level (right side of the caryograms) follows Krause (1913).
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Figure 4. Diagrammatic scheme of the most likely phylogenetic relationships considering main actual
chromosome numbers observed in Philodendron (in blue) and putative primary and secondary base
numbers x=8, x=9 and x=7. Numbers representing hypothetical diploid ancestors are given in
parenthesis. Dotted arrows represent possible but doubtful connections. Continuous blue arrows
indicate very probable evolution routes.
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Figure 5. Geographic distribution of the studied Philodendron populations and species, including chromosome numbers
(from most to less frequent) and vegetation types.
120

Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira                                            Correia-da-Silva, 2007.



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

V. CAPÍTULO II  
 

Manuscrito a ser enviado à revista  
Plant Systematics and Evolution* 

_______________________________________________________ 
Springer Verlag, Berlim, Alemanha* 

 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 122 

BANDEAMENTO CROMOSSÔMICO EM ESPÉCIES DE PHILODENDRON (ARACEAE) 

OCORRENTES NO BRASIL  
 

Mario Correia da Silva1, Maria de Lourdes Soares2 e Ana Maria Benko-Iseppon

 

1 

1 

 

Laboratório de Genética Vegetal, Departamento de Genética, CCB, Universidade Federal de 

Pernambuco, 50732-970, Recife, PE, Brasil. 

2 

 

Departamento de Botânica, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Manaus, 

AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 123 

Resumo  

 

Embora a família Araceae conte com um número significativo de contagens 

cromossômicas, nenhuma análise envolvendo técnicas bandeamento foi reportada até o 

momento. No presente estudo doze espécies nativas de Philodendron Schott coletadas no 

Brasil foram analisadas através de técnicas de bandeamento cromossômico, incluindo 10 

espécies da Floresta Amazônica (14 populações de Manaus e três populações do Pará), bem 

como duas espécies exclusivamente no Nordeste Brasileiro (Alagoas e Bahia). Dentre estas 

duas regiões (Amazônia e Nordeste), apenas três espécies foram analisadas anteriormente, 

ainda assim, por metodologias convencionais. Portanto, o presente estudo fornece as 

primeiras informações citogenéticas obtidas por técnicas finas (bandeamento C, coloração 

com fluorocromos base-específicos) para as espécies de Philodendron, incluídas neste 

trabalho, além de abordagens com a impregnação com nitrato de prata para quatro destas 

espécies. O número cromossômico 2n=32 foi observado em seis espécies, seguido por 2n=34, 

que foi encontrado em quatro espécies. Duas espécies apresentaram números diferenciados, 

uma com 2n=30 e a outra com 2n=46. Quanto à morfologia cromossômica, observou-se uma 

predominância de pares submetacêntricos e metacêntricos. Com base nas análises e em dados 

da literatura, a disploidia parece ser o principal mecanismo citoevolutivo em Philodendron, o 

qual pode ser considerado como um gênero paleopoliplóide. Nas 12 espécies estudadas a 

coloração com fluorocromos, antes ou após o tratamento para bandeamento C (CMA3/DAPI 

e CB-CMA3

 

/DAPI, respectivamente), evidenciou variações qualitativas, quantitativas e de 

posição da heterocromatina constitutiva (Hc), apresentando-se como uma importante 

ferramenta para estudos evolutivos. A impregnação argêntica revelou uma variação na 

quantidade de nucléolos em quatro espécies, duas ocorrentes na Amazônia e duas ocorrentes 

na Região Nordeste, apresentaram no máximo quatro (spp. do Nordeste) e oito nucléolos 

(ssp. da Amazônia). As variações encontradas indicam a existência de pelo menos três 

classes de Hc no gênero Philodendron, muito informativas para análises carioevolutivas. 

Palavras-chave: Citogenética, Fluorocromos, Bandeamento C, RONs, Amazônia e 

Nordeste.  
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Introdução 

 

Nos cromossomos a heterocromatina pode aparecer em qualquer região, apesar disso, 

existe uma forte tendência de se localizar até em cromossomos não-homólogos, no mesmo 

local, caracterizando-se como um comportamento eqüilocal, havendo em animais preferência 

pela posição centromérica, enquanto em vegetais apresenta-se mais freqüentemente na região 

centromérica e telomérica (Sumner, 1990). Portanto, com o auxílio de métodos de 

bandeamento-C (como o de Schwarzacher et al., 1980) pode-se reconhecer as porções 

cromossômicas compostas de heterocromatina constitutiva (seqüências de DNA altamente 

repetitivo ou DNA-satélite) não somente nos núcleo interfásicos mas também nos 

cromossomos durante a metáfase. O aperfeiçoamento do método de bandeamento-C tem 

permitido a identificação inclusive de quantidades mínimas de heterocromatina, que 

aparecem na forma de bandas puntiformes (dot´s). Através dos métodos de coloração com 

fluorocromos, por exemplo DAPI (4’-6’-diamidino-2-fenilindol) ou CMA3 (cromomicina 

A3), pode-se reconhecer citoquimicamente a composição destas bandas, uma vez que o 

DAPI é conhecido por corar preferencialmente os trechos ricos em bases nitrogenadas A-T 

(adenina-timina) enquanto o CMA3

Philodendron Schott é o segundo maior gênero da família Araceae Juss, composto 

por cerca de 400 espécies, podendo atingir até 600 espécies (Govaerts et al., 2002). 

Apresenta distribuição nas Américas, embora o maior número de espécies endêmicas se 

concentre nos trópicos do Novo Mundo (Grayum, 1990). O grupo está dividido em três 

subgêneros, P. subgênero Meconostigma, P. subgênero Philodendron e P. subgênero 

Pteromischum, porém, o subgênero Philodendron apresenta uma maior concentração de 

espécies (Mayo et al., 1997), havendo dificuldades em delimitar algumas seções, bem como 

a relação entre as seções estabelecidas. No Brasil, Philodendron ocorre na maioria dos 

 cora preferencialmente seqüências ricas em G-C 

(guanina-citosina), conforme descrito por Schweizer (1976, 1980, 1981). 
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Estados, havendo uma maior ocorrência na região Amazônica (Soares, 1996; Mayo et al., 

1997). 

Embora exista entre as Araceae um número significativo de contagens 

cromossômicas, com mais de 700 espécies analisadas (Petersen, 1989), poucos são os 

estudos relativos às espécies neotropicais. Para o gênero Philodendron existem estudos 

citogenéticos em menos de 10% das espécies (Correia-da-Silva et al, 2007a, em preparação). 

Para o Brasil foram reportadas recentemente contagens cromossômicas em quatro espécies 

da Bahia (Cotias-de-Oliveira et al., 1999). Apesar de alguns autores terem efetuado análises 

cariomorfológicas em representantes desta família, como nos estudos realizados em 

Amorphophalus Blume por Chauhan e Brandham (1985), inexistem para a família quaisquer 

estudos envolvendo técnicas de bandeamento cromossômico. 

O estudo citogenético mais abrangente do gênero foi realizado por Jones (1957) que 

relatou números cromossômicos para 29 taxa – dos quais cinco tratavam-se de formas 

hibridogênicas obtidas em cultivo – observando uma predominância do número 2n=34 (em 

20 dos taxa analisados) seguido pelo número 2n=32 (em seis taxa). 

 Este estudo apresenta resultados inéditos com bandeamento cromossômico para 12 

espécies do gênero Philodendron, ocorrentes na Amazônia e no Nordeste Brasileiro. Inclui 

informações sobre número, morfologia cromossômica, localização e composição dos blocos 

de heterocromatina constitutiva – HC, a partir da aplicação de técnicas como o bandeamento 

C e a coloração com os fluorocromos CMA3/DAPI, além de dados pertinentes a variação 

nucleolar observada pela coloração com nitrato de prata (AgNO3

 

).  

Materiais e Métodos 

 

Todas as espécies foram coletadas em seu ambiente natural, com predominância para 

duas Regiões Amazônicas (10 spp), incluindo indivíduos da Reserva Florestal Adolpho 
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Ducke (Amazônia Ocidental), localizada no município de Manaus (AM) e da Floresta 

Nacional do Caxiuanã (Amazônia Oriental), situada nas proximidades do Município de 

Melgaço – Pará.  As duas espécies restantes foram coletadas na Região Nordeste, em área de 

preservação ou em fragmentos de vegetação nas cidades de Lençóis e Ilhéus no Estado da 

Bahia (Tabela I). 

Indivíduos inteiros ou ramos vegetativos foram coletados, sendo em seguida 

transportados para os jardins experimentais do Departamento de Genética da Universidade 

Federal de Pernambuco para cultivo e processamento. Todas as atividades referentes às 

coletas e transportes foram fiscalizadas pelos órgãos competentes e autorizadas pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA do Distrito Federativo 

do Brasil (veja apêndice). 

Exsicatas dos materiais foram depositadas no Herbário do INPA (Manaus, Amazonas, 

Brasil), quando coletadas na Reserva Ducke; Herbário MG (Belém, Pará, Brasil), quando 

coletadas em Caxiuanã e Herbário da UFPE (Recife, Pernambuco, Brasil). A identificação 

taxonômica baseou-se nos sistemas de Schott (1860), Engler (1878), Krause (1913) e Mayo 

(1988, 1989, 1990 e 1991). Todas as identificações botânicas foram feitas por Soares, M.L. 

(leg. Correia-da-Silva & Soares, det. Soares). 

A análise citogenética foi realizada em células obtidas a partir de meristemas apicais 

de raízes coletadas diretamente dos indivíduos cultivados em terra na casa de vegetação ou 

em seu ambiente natural. O pré-tratamento ocorreu em 8-hidroxiquinoleína (8HQ) a 2 mM 

por 24 horas, sendo uma hora à temperatura ambiente e 21-23 horas a 4 °C. Em seguida, o 

material foi fixado em Carnoy (etanol:ácido acético, 3:1) e estocado em freezer (-20 °C). A 

preparação das lâminas para coloração convencional com Giemsa seguiu a metodologia 

descrita por Benko-Iseppon e Morawetz (2000). 

Para o bandeamento C, coloração com fluorocromos CMA3 e DAPI e impregnação 

argêntica (AgNO3), pontas de raízes foram digeridas enzimaticamente com o uso de 
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pectinase/celulase (1/10, Calbiochem/Onozuka-ss ou Calbiochem/Serva-Heidelberg), 

conforme descrito por Schwarzacher et al. (1980). As lâminas foram envelhecidas por 3-4 

dias à temperatura ambiente, com posterior coloração com os fluorocromos, como descrito 

por Deumling e Greilhuber (1982). Para algumas espécies, após a coloração com estes 

fluorocromos, as lâminas foram descoradas em série etílica (etanol 70%, e etanol absoluto, 

seguido de fixador Carnoy, usando 15 min para cada lavagem a temperatura ambiente). 

Posteriormente, as mesmas foram tratadas para o bandeamento C, como descrito por 

Schwarzacher et al. (1980), com pequenas modificações. As lâminas foram submetidas a 

uma lavagem inicial com ácido acético 45% por 15 min em banho-maria a 60 ºC.  Após a 

secagem foram imersas em uma solução de BaOH2 (6,3 g  em 120 mL, dissolvidos a 100 ºC) 

por 10 min a temperatura ambiente, sendo em seguida lavadas rapidamente em água corrente, 

ácido acético 45% e água destilada. Após secagem, foram mergulhadas em solução de 2x 

SSC, onde permaneceram por 80 min à temperatura de 60 ºC. A segunda coloração foi 

efetuada com os fluorocromos CMA3

A coloração com AgNO

 e DAPI, sendo uma hora para cada fluorocromo, com 

as lâminas mantidas em ambiente com pouca luz. A montagem foi feita em meio glicerol 

com tampão McIlvaine. Após análises, algumas lâminas, quando resistentes aos banhos, 

foram descoradas novamente (série etílica) e recoradas com Giemsa 2% por 10 min à 

temperatura ambiente, sendo montadas com meio glicerol.  

3 seguiu Hizume et al. (1980), com pequenas modificações: 

foram colocados 20 µL da solução de AgNO3 

A documentação fotográfica foi feita em fotomicroscópio Leitz DM, usando-se filme 

Kodalight Asa 32 para fotos em microscopia óptica e T-Max Asa 400 para o registro da 

coloração com fluorocromos. As cópias foram feitas em papel Kodak Kodabromide F3, 

 g/mL por lâmina, cobrindo-se com tela de 

nylon especial (poros com ca. de 243 µm) e em seguida as lâminas foram incubadas por 40 

min a 37 ºC em câmara úmida na ausência de luz, subseqüentemente, foram lavadas com 

água destilada e montada com meio glicerol.  
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sendo organizadas em pranchas individualizadas para cada espécie. A montagem dos 

cariótipos, idiogramas e as medições dos tamanhos cromossômicos foram realizados a partir 

de fotos das melhores metáfases ampliadas juntamente com uma escala micrométrica. A 

determinação da morfologia cromossômica seguiu Levan et al. (1964).  

 

 

Resultados 

 
O presente trabalho apresenta resultados para 12 espécies do gênero Philodendron, 

das quais duas foram coletadas apenas na região do Nordeste brasileiro (P. blanchetianum, 

Philodendron sp. nov. 3 - Ara1053-NE), nove exclusivamente na região da Floresta 

Amazônica (P. asplundii, P. barrosuanum, P. billietiae, P. hopkinsianum, P. linnaei, P. 

megalophyllum, P. melinonii, P. ornathum, P. quinquelobum) e uma de ocorrência comum às 

duas regiões (P. pedatum).  

Embora o gênero Philodendron seja subdividido em três subgêneros, todas as espécies 

analisadas pertencem a P. subg. Philodendron (Tabela I). Os resultados apresentados 

referentes à determinação do número cromossômico para as espécies em estudo foram 

determinados por Correia-da-Silva et al, 2007a, em preparação, enquanto que os resultados 

de bandeamento cromossômico são inéditos na literatura para o gênero Philodendron e para a 

família Araceae como um todo (Tabela 2). 

Nas espécies P. barrosuanum e P. billietiae ocorrentes apenas na região da Amazônia 

foi possível realizar uma análise cariotípica mais detalhada, incluindo observações sobre o 

padrão de bandeamento. Para estas espécies foi encontrada uma predominância de 

cromossomos submetacêntricos, compreendendo em geral os maiores pares, seguido de 

metacêntricos medianos a pequenos. Cromossomos acrocêntricos apareceram menos 

freqüentemente, em geral entre os pares menores (Tabela 2; Fig. 1f). 
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Todas as espécies aqui analisadas com metodologias de bandeamento com 

fluorocromos (CMA3/DAPI ou apenas DAPI) e/ou com fluorocromos após tratamento para o 

bandeamento C (CB-CMA3/DAPI) permitiram a identificação de bandas de diversas 

composições e intensidades, além da coloração com Giemsa (Tabela 2). Em geral, foi 

encontrada uma predominância de bandas CMA3
+/DAPIn (ou CMA3

++/DAPIn), seguida por 

CMA3
+/DAPI- (ou CMA3

++/DAPI-), principalmente nas espécies ocorrentes na Amazônia. 

Por outro lado, apesar das várias tentativas de aplicação dessas técnicas em duas espécies 

coletadas no Nordeste (P. pedatum e Philodendron sp. nov. 3, Ara1053-NE), observou-se 

que sempre resultaram em cromossomos homogeneamente corados antes ou após 

bandeamento C com Giemsa, assim como, quando corados com os fluorocromos 

CMA3

Em P. asplundii apenas a coloração com DAPI foi efetuada, evidenciando bandas 

pericentroméricas em um par metacêntrico e bandas intersticiais em três pares acrocêntricos 

(Fig. 2c). 

/DAPI. Esse tipo de resultado foi também observado para a espécie P. hopkisianum, 

coletado na região Ocidental da Amazônia (Tabela 2). Em todas as tentativas de 

bandeamento foi posto uma lâmina de Allium cepa para servir como material controle, e em 

todos os experimentos obteve-se resultado positivo para este tipo de amostra. 

A aplicação da coloração com os fluorocromos CMA3/DAPI em P. barrosuanum 

resultou em bandas do tipo CMA3
-/DAPI++ na maioria dos cromossomos, distribuídas nas 

regiões pericentromérica, na posição intersticial e telomérica de alguns pares. A aplicação 

seqüencial da metodologia de CB-CMA3/DAPI às mesmas lâminas, revelou um padrão de 

bandas com melhor definição da posição das mesmas em nove pares cromossômicos, sendo 

quatro pares com bandas CB-CMA3
++/DAPIn na região telomérica de três pares 

submetacêntricos, e intersticial em um par metacêntrico, e cinco pares com bandas CB-

CMA3
-/DAPI- na região pericentromérica de pares menores, intersticiais e telomérica em 
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pares maiores (Fig. 1c-e e g) . Foi observada também uma banda CMA3
+

Para a espécie P. billietiae foi verificada a presença, melhor definida, de bandas 

CMA

 maior em apenas 

um cromossomo do par 1 (Tabela 2; Fig. 1c). 

3
+/DAPI- apenas em dois a quatro pares, sendo localizadas nas regiões 

pericentroméricas de cromossomos metacêntricos e teloméricas em acrocêntricos. A 

coloração seqüencial com CB-CMA3/DAPI evidenciou uma melhor definição do 

posicionamento das bandas, além de maior intensidade (Fig. 1a-b). Pode-se constatar bandas 

CB-CMA3
++/DAPI- em quatro pares, sendo uma telocêntrica e outra intersticial em 

cromossomos submetacêntricos e duas pericentroméricas em metacêntricos (Fig. 1a). As 

demais bandas (quatro pares) apresentaram-se como RONs desprendidas dos telômeros 

(Tabela 2; Fig. 1a-b e f). Bandas com semelhante intensidade (CB-CMA3
++/DAPI-

Em P. linnaei, foi observado a presença de dois tipos de HC, tendo um par 

apresentando bandas CB-CMA

) foram 

observadas também na espécie P. quinquelobum, na qual se verificou bandas teloméricas em 

dois pares (acrocêntrico e submetacêntrico) (Tabela 2). 

3
+/DAPIn e o outro com CB-CMA3

n/DAPI+ (Tabela 2). Para 

P. melinonii, foram constatadas bandas CB-CMA3
+/DAPI-

Na espécie P. megalophyllum detectou-se a presença de bandas CB-CMA

 em três pares cromossômicos, 

sendo todos eles posicionados na região telomérica de cromossomos sumetacêntricos (Fig. 

2d). A espécie também apresentou dois pares de cromossomos com bandas CB-Giemsa na 

região intersticial de cromossomos metacêntricos pequenos, os quais não apresentaram 

nenhum tipo de sítios nesta região quando corados com os fluorocromos (Fig. 2f). Os núcleos 

interfásicos apresentaram-se com distribuição homogênea de dots da HC (Fig. 2i). 

3
+/DAPIn 

intersticiais e teloméricas em dois pares metacêntricos (Fig. 2a-b), na espécie P. ornatum foi 

observado o mesmo tipo de bandas em três pares (um metacêntrico com bandas 

pericentroméricas e dois submetacêntricos com bandas teloméricas; Tabela 2). 
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A coloração com nitrato de prata (AgNO3

 

), aplicada às espécies amazonenses (P. 

barrosuanum e P. billietiae) e nordestinas (P. blanchetianum e Philodendron sp. nov. 3, 

Ara1053-NE) resultou em fraca marcação no nível cromossômico, contudo, observou-se uma 

eficiente marcação dos nucléolos nos núcleos interfásicos. Foi possível notificar variação na 

quantidade de nucléolos por núcleo nas espécies coletadas na Amazônia, observando-se 1 a 6 

nucléolos em P. barrosuanum e de 1 a 8 nucléolos em P. billietiae. Enquanto que para as 

espécies coletadas na região Nordeste, evidenciou-se para ambos os casos uma variação de 1 

a 4 nucléolos (Tabela 2). Exclusivamente para a espécie P. blanchetianum foram contadas 

3.341 células, a partir das quais foi observada uma maior incidência de fusão dos nucléolos, 

correspondendo a 60% do total.  

 
 
Discussão 

 

 Dentre as 12 espécies investigadas, nenhuma havia sido analisada com técnicas de 

bandeamento cromossômico, embora todas tenham sido analisadas citogeneticamente, com 

seus números cromossômicos determinados com base apenas em análises de coloração 

convencional (Jones, 1957; Marchant, 1971b; Cotias-de-Oliveira et al.,1999; Correia-da-

Silva et al, 2007a, em preparação).  

Até o presente momento existem na literatura 81 espécies do gênero Philodendron 

com os números cromossômicos publicados (Jones, 1957; Marchant, 1971b; Cotias-de-

Oliveira et al. 1999; Correia-da-Silva et al, 2007a, em preparação). Os números mais 

frequentemente observados foram 2n=32, seguido de 2n=34, havendo algumas variações, 

como 2n=30, e 36, contudo, com menor freqüência (Jones, 1954; Sharma, 1970; Chaudhuri e 

Sharma, 1979; Cotias-de-Oliveira et al, 1999). Estes dados, juntamente com compilados na 

literatura, sugerem a ocorrência de disploidias no gênero, tendo em vista que a maioria das 
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espécies permanece no mesmo nível de ploidia (Correia-da-Silva et al, 2007a, em 

preparação).  

 Apesar das dificuldades enfrentadas para observação do padrão de bandas com 

resolução satisfatória nas espécies amostradas, foi possível realizar a caracterização 

citogenética com bandeamento para 12 espécies do gênero. Portanto, tais dificuldades só 

foram superadas após o uso de algumas estratégias, como por exemplo, a aplicação do 

bandeamento C antes da coloração com os fluorocromos CMA3

Colorações com as técnicas CMA

/DAPI, a qual permitiu uma 

maior estabilidade das bandas, além de uma localização mais precisa. A coloração direta com 

os fluorocromos, em Philodendron, nem sempre garantiu a visualização quantitativa e/ou 

qualitativamente das bandas observadas. 

3/DAPI ou CB-CMA3/DAPI evidenciaram 

variações entre as espécies analisadas. Em P. linnaei (2n=32) apenas um par metacêntrico 

com cromossomos portando uma discreta banda terminal CMA3
+/DAPIn foi constatada, 

provavelmente correspondente às RONs, embora nenhum cromossomo satelitado tenha sido 

observado com coloração convencional (Correia-da-Silva et al, 2007a, em preparação). Nas 

demais espécies, a maioria das bandas aparece na posição terminal, com dois (como em P. 

ornatum) ou 3 pares (como em P. barrosuanum e P. quinquelobum) portadores de bandas 

CMA3
+/DAPIn ou CMA3

++/DAPIn visíveis após a aplicação dos fluorocromos, porém mais 

evidentes após o bandeamento CB-CMA3

Porquanto, em P. barrosuanum (2n=32) e P. ornatum (2n=34) observa-se também a 

presença adicional de um par submetacêntrico com bandas intersticiais CB-CMA

/DAPI. Em vista de seu número e posição, pode-se 

supor que tais bandas também estejam relacionadas às RONs e que estas podem também 

estar associadas às regiões teloméricas de HC ricas em seqüências do tipo CG (pares de bases 

bases Guanina-Citosina).  

3
++/DAPIn 

ou CB-CMA3
+/DAPIn, respectivamente, que poderiam corresponder a uma classe adicional 

de HC rica em GC. De fato, tal hipótese pode ser confirmada, considerando-se que a espécie 
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P. billietiae (2n=32), para a qual apenas dois pares satelitados foram observados com 

coloração convencional. Porém, com a coloração com os fluorocromos, revelaram-se quatro a 

seis pares portando bandas CMA3
+/DAPI- ou CB-CMA3

++/DAPI- exclusivamente na região 

telomérica, além de outras regiões (pericentromérica, intercalar e terminal). Vale salientar 

que dentre todas as espécies analisadas, esta foi a única que apresentou porções DAPI-, 

correspondentes às regiões CMA3
+, sugerindo que as regiões ricas em GC são também 

pobres em pares de bases AT, além de ser a única espécie com uma prevalência de 

cromossomos acrocêntricos. Por outro lado, P. barrosuanum diferencia-se também das 

demais por apresentar os maiores cromossomos e por ser caracterizada por um padrão de 

bandas incomuns e ser a única espécie onde se observou um heteromorfismo da banda 

CMA3
+

A espécie P. melinonii também apresentou uma característica incomum, uma vez que 

os blocos de HC não foram evidenciados pelos fluorocromos base-específicos, mesmo que 

tenham corado regiões teloméricas, possivelmente correspondendo as RONs, apesar de terem 

sido observados dots de HC nos núcleos interfásicos. Tais dados sugerem que seja feita uma 

investigação mais fina para a espécie a fim de verificar se há ocorrência ou surgimento de um 

novo tipo de HC. 

 em um dos cromossomos do par 1. Alguns autores (Levitsky, 1931; Stebbins, 1971) 

consideram que cariótipos assimétricos seriam mais derivados que os simétricos, podendo-se 

sugerir que esta característica – associada à riqueza em HC rica em GC – conferiria para 

ambas as espécies uma condição derivada comparativamente às demais espécies aqui 

analisadas. 

Um fato curioso ocorreu com algumas espécies coletadas no Nordeste (P. pedatum e 

Philodendron sp. nov. 3 - Ara1053-NE), e com P. hopkisianum [coletada na Amazônia], para 

as quais, mesmo após a aplicação da técnica CB-CMA3/DAPI, obteve-se uma coloração 

homogênea e de intensidade relativamente fraca. Algumas vezes observaram-se regiões 

fracamente DAPI+, embora não houvesse uma definição precisa de bandas, uma vez que tal 
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observação não foi feita igualmente em todas as células, considerou-se que as regiões mais 

coradas poderiam corresponder a trechos de condensação precoce, às vezes também 

observados com a técnica convencional. Houve ainda o agravante da forte coloração do 

citoplasma, de difícil eliminação, embora o material controle (Allium cepa) tenha apresentado 

resultados satisfatórios. Tais dados parecem conferir ao gênero Philodendron, senão a família 

Araceae, uma resistência peculiar ao grupo no sentido de se obter melhores resultados com 

fluorocromos, o que poderia estar diretamente relacionado ao estágio fisiológico da planta 

durante a fixação do material. Embora essa hipótese seja pouco provável, uma vez que foram 

utilizados materiais de coletas com datas e horários diferenciados, ou poderia ser justificado 

pelo alto teor de compostos fenólicos conferidos as Araceae. 

A coloração com nitrato de prata, aplicada à espécie nordestina P. blanchetianum 

permitiu a contagem de 3.341 células, a partir do qual se verificou grande predominância de 

células com um único nucléolo de fusão, correspondendo a 77% do total. Núcleos 

interfásicos com 3 nucléolos foram observados em 3% das células contadas, enquanto 19% 

apresentaram 2 nucléolos. O número máximo observado (4 nucléolos) apresentou-se em 

apenas 1% da amostragem. Tendo em vista que em geral essa fusão nucleolar ocorre logo no 

início da intérfase (Traut, 1991), considera-se que os percentuais anteriormente citados 

correspondem ao observado na maioria dos organismos. É interessante notar que houve uma 

discrepância significativa em relação a variação da quantidade nucléolos observados em P. 

barrossuanum (1 a 6) e P. billientiae (1 a 8) quando comparados com as espécies nordestinas 

(1 a 4), as quais não apresentaram diferenças no padrão de bandeamento, reforçando assim, a 

condição de espécies derivadas para P. barrosuanum e P. billietiae, ambas com 2n=32.  

Estes resultados demonstram que, ao lado do padrão de bandeamento cromossômico, 

estudos adicionais incluindo análise da citogenética e por marcadores moleculares devem 

reforçar o entendimento da sistemática e da evolução dos Philodendron.  



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 135 

 

Agradecimentos 

 

Os autores são gratos ao Dr. Simon Mayo pela identificação de espécimes, bem como 

aos órgãos de fomento MCT-INPA/MAPEG/ECFP. O presente trabalho foi apoiado pelo 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil). Este 

estudo é parte integrante de uma tese de doutorado, realizada com o apoio financeiro da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil). 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

BENKO-ISEPPON, A. M., MORAWETZ, W., 2000: Viburnales: cytological features and a 

new circumscription. Taxon 49: 5-16. 

CHAUDHURI, J. B., SHARMA, A., 1979: Chromosome studies in certain members of 

Araceae. Genet. Iber. 30-31: 161-187. 

 CHAUHAN, K. P. S., BRANDHAM, P. E., 1985: Chromosome and DNA variation in 

Amorphophallus (Araceae). Kew Bull. 40: 745-758. 

CORREIA-DA-SILVA, M., SOARES, M. L. C., MAYO, S., BENKO-ISEPPON, A. M., 

2007a: Caracterização citogenética de espécies de Philodendron (Araceae) ocorrentes 

na Amazônia e no Nordeste Brasileiro. 

COTIAS-DE-OLIVEIRA, A. L. P., GUEDES, M. L. S., BARRETO, E. C., 1999: 

Chromosome numbers for Anthurium and Philodendron spp. (Araceae) occurring in 

Bahia, Brazil. Gen. Mol. Biol. 22: 237-242. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 136 

DEUMLING, B., GREILHUBER, J., 1982: Characterization of heterochromatin in different 

species of the Scilla siberica Group (Liliaceae) by in situ hybridization of satellite 

DNAs and fluorochrome banding. Chromosoma 84: 535-555. 

ENGLER, A., 1878: Araceae. In MARTIUS, K. F. P. VON. Flora Brasilienis: enumeratia 

plantarum in Brasilia. Lipsiae 2: 25-224. 

GOVAERTS, R., FRODIN, D. G., BOGNER, J., BOYCE, P.; COSGRIFF, B.; CROAT, T. 

B.; GONÇALVES E. G.; GAYUM, M.; HAY, A. HETTERSCHEID, W., LANDOLT 

E., MAYO, S. J., MURATA, J., NGUYEN, V. D., SAKURAGUI, C. M., SINGH, Y., 

THOMPSON, S., ZHU, G. 2002: World checklist and bibliography of Araceae (and 

Acoraceae). Kew: Royal Botanic Garden, pp 560. 

GRAYUM, M. H., 1990: Evolution and phylogeny of the Araceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 

77: 628-297. 

HIZUME, M., SATO, S. TANAKA, A., 1980: A highly  reproducible method for nucleolus 

organizing regions staining in plants. Stain Technol. 55: 87-90.  

JONES, G. E., 1957: Chromosome numbers and phylogenetic relationships in the Araceae. 

Ph.D. Thesis. University of Virginia, Charlotteville.  

KRAUSE, K., 1913: Araceae-Philodendroideae-Philodendreae-Philodendrinae. In ENGLER, 

A. AND KRAUSE, K. (eds.): Das Pflanzenreich IV. pp. 1-143. 23Db. W. Engelmann, 

Leipzig.  

LEVAN, A., FREDGA, K., SANDBERG, A. A., 1964: Nomenclature for centromeric 

position on chromosomes. Hereditas 52: 201-220. 

LEVITSKY, G. A., 1931: The Karyotype in Systematics. Bull. Appl. Bot. Ge. Pl. 27: 182-

240.  



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 137 

MARCHANT, C. J., 1971a: Chromosome variation in Araceae II. Richardieae to 

Colocasieae. Kew Bull. 25: 47-56. 

MARCHANT, C. J., 1971b: Chromosome variation in Araceae III. Philodendreae to 

Pythoneae. Kew Bull. 25: 323-329. 

MARCHANT, C. J., 1973: Chromosome variation in Araceae V. Acoreae to Lasiae. Kew 

Bull. 28: 199-210. 

MAYO, S. J., 1988: Aspectos da evolução e da geografia do gênero Philodendron Schott 

(Araceae). Acta Bot. Brasil. 1: 27-40 (Supl. 2). 

MAYO, S. J., 1989: Observations of gynoecial structure in Philodendron (Araceae). Journ. 

Linn. Soc. Bot. 100: 139-172. 

MAYO, S. J., 1990: History and infrageneric nomeclature of Philodendron (Araceae). Kew 

Bull. 45: 37-71.  

MAYO, S. J., 1991: A Revision of Philodendron subgenus Meconostigma. Kew Bull. 46: 

601-681. 

MAYO, S. J., BOGNER, J. AND BOYCE, P. C. (1997). The Genera of Araceae. Royal 

Botanic Gardens, Kew, pp. 380. 

PETERSEN, G., 1989: Cytology and systematics of Araceae. Nordic J. Bot. 9: 119-165. 

SCHOTT, H. W., 1860: Prodromus systematis aroidearum. Typis congregationis 

mechitharisticae. Vindobonae, Vienna, pp. 602. 

SCHWARZACHER, T., AMBROS, P., SCHWEIZER, D., 1980: Application of Giemsa 

banding to orchid karyotype analysis. Pl. Syst. Evol. 134: 293-297. 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  

 138 

SHARMA, A. K., 1970: Polyploidy and chromosome size. Chrom. Today 3: 248-252. 

SOARES, M. L. C. (1996). Levantamento florístico do gênero Philodendron Schott 

(Araceae) na Reserva Florestal Adolpho Ducke – Manaus - AM. Dissertação de 

Mestrado. UFRPE, Recife, PE. pp. 1-178. 

STEBBINS, G. L., 1971: Chromossomal evolution in higher plants. Edward Arnolds, 

London, pp. 216.  

TRAUT, W., 1991: Chromosomen – Klassiche und Molekulare Cytogenetk. Springer Verlag, 

Berlin, pp. 390.  



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira                                                                                                              Correia-da-Silva, 2007.  
 

 139 

TABELA 1 – Espécies do gênero Philodendron subg. Philodendron (Araceae) analisadas no presente trabalho, incluindo número da população, 
taxon, local de coleta e herbário depositário. 
 

Populações Taxon Local e rota de coleta Herbário 
Ara012-RD P. asplundii Croat & M. L. 

Soares  
Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil INPA 

Ara008-RD 
Ara035-RD 

P. barrosuanum G. S. Bunting Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Trilhas Leste – Oeste 0; Norte – 
Sul 2). 

INPA 

Ara022-RD P. billietiae Croat Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Acampamento Central). INPA 

Ara1098-NE 
Ara1172-NE 

P. blanchetianum Schot  Fragmento de Mata Atlântica, Caetés/PE e Alagoas, Brasil. UFPE 

Ara040-RD P. hopkinsianum M. L. Soares 
& Mayo  

Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Trilha Leste – Oeste 1). INPA 

Ara020-RD 
Ara008-CX 

P. linnaei Kunth Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Acampamento principal). 
Floresta Nacional do Caxiuanã, Melgaço/PA, Brasil (Arredores da ECFPn, área de 
igarapé; Plotes 1 e 6, terra firme e área de igapó). 

INPA 
 

MPEG 

Ara018-RD 
Ara041-RD 

P. megalophyllum Schott Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Trilhas Leste – Oeste 2; Acará, 
Leste – Oeste 4). 

INPA 

Ara011-RD 
Ara050-CX 

P. melinonii Brong. Ex Regel Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Caminho do Acará). 
Floresta Nacional do Caxiuanã, Melgaço/PA, Brasil (Próximo da ECFPn, Plotes 5 e 6, 
terra firme). 

INPA 
 

INPA 
Ara027-RD 
Ara083-RD 

P. ornathum Schott Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Caminho do Central; Central, 
trilha Leste – Oeste 3). 

INPA 

Ara001-RD 
Ara1058-NE 
Ara023-CX 
 

P. pedatum (W. J. Hooker) 
Kunth 

Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Área do alojamento principal; 
trilha Leste – Oeste 2). 
Frangmento da Mata Atlântica, Alagoas, Brasil; Hábito terrestre, área aberta, Ilhéus/BA, 
Brasil 
Floresta Nacional do Caxiuanã, Melgaço/PA, Brasil (Proximidades do campus da 
ECFPn; Plote 5, terra-firme; Praia do Calafate, próximo as margens da Bacia Caxiuanã). 

INPA 
 
 

UFPE 
 
 

MPEG 
Ara021-RD 
Ara048-RD 

P. quinquelobum K. Krause Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus/AM, Brasil (Caminho do Central; Trilha 
Norte – Sul 2). 

INPA 

Ara1053-NE P. nov. sp3 Sobre Rochas, Lençóis/BA, Brasil. UFPE 
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TABELA 2 - Características citogenéticas das espécies de Philodendron Schott subgênero Philodendron estudadas. Abreviações: mt = cromossomos 
metacêntricos; sm = cromossomos submetacêntricos; ac = cromossomos acrocêntricos; DAPI = fluorocromo 4'-6-diamidino-2-fenilindol; CMA3 = 
fluorocromo cromomicina A3; RON = Região organizadora dos nucléolos; CB-DAPI/CMA3= bandeamento C com coloração DAPI/CMA3; int = 
banda intersticial; per = banda pericentromérica; tel = banda telomérica; - = sem dados; + = banda positiva menos intensa; ++ = banda positiva mais 
intensa; - = banda negativa; n
 

 = banda neutra. 

Espécie1 2n   
Prévios 

 
2n 

Pares 
satelitados 

Bandeamento 
CMA3

Bandeamento 
/DAPI e RON CB-CMA3/DAPI ou Giemsa 

P. asplundii Croat & M. L. Soares  - 34 1 mt 4 pares com bandas DAPI+ - , sendo 3 ac-int; 1 mt-per  
P. barrosuanum G. S. Bunting - 32 - 8-10 pares com bandas CMA3

-/DAPI++ e 
CMA3

+/DAPIn      

Variação nucleolar: 1 a 6 nucléolos. 

observados fracamente em 1 - 2 
cromossomos, predominando bandas tel e int. 
Observação de heteromorfismo no par 1 (sm-tel). 

4 pares com bandas CB-CMA3
++/DAPIn, sendo 3 

sm-tel; 1 sm-int;. 5 pares com bandas CMA3
-

/DAPI+

P. billietiae Croat 

, sendo bandas per em pares menores e int ou 
tel em pares maiores. Observação de 
heteromorfismo no par 1 (sm-tel). 

- 32 2 sm, 1 mt, 
1 ac 

2-4 pares com bandas CMA3
+/DAPI-

Variação nucleolar: 1 a 8 nucléolos. 

, sendo bandas 
mt-per e ac-tel, e RONs distendidas.  

8 pares com bandas CB-CMA3
++/DAPI-

4 pares com RONs desprendidas, sendo 2 sm, 1 mt e 
1 ac.  

, sendo do 1 
sm-tel; 1 sm-int; 2 mt-per, e  

P. blanchetianum Schot (**) 34 34 1 Variação nucleolar de 1 a 4. - 

P. hopkinsianum M. L. Soares & Mayo  - 32 - - Coloração homogênea 
P. linnaei Kunth - 32 - - 1 par c/ bandas mt-tel CB-CMA3

+/DAPIn e 2 pares 
c/ bandas mt-int CB-CMA3

n/DAPI
P. megalophyllum Schott 

+ 

- 34 2 mt 2 pares com bandas CMA3
+/DAPIn - , sendo 1 mt-int e 

1 mt-tel 
P. melinonii Brong. Ex Regel 30 30 2 sm - 3 pares com bandas CB-CMA3

+/DAPI-

2 pares com bandas CB-Giemsa, sendo os 2 mt-per. 

, sendo os 3 
sm-tel;  

P. ornathum Schott - 34 2 sm - 3 pares com bandas CB-CMA3
+/DAPIn

P. pedatum (W. J. Hooker) Kunth (*) 

, sendo 2 sm-
tel e 1 mt-per 

32 32 1 mt Coloração homogênea. Coloração homogênea 

P. quinquelobum K. Krause - 32 - - 3 pares com bandas CB-CMA3
++/DAPIn

Philodendron nov. sp.3 (Ara1053-NE)** 

, sendo 2 ac-
tel e 1 sm-tel 

- 46 1 sm Coloração homogênea. 
Variação nucleolar: 1 a 4 nucléolos. 

Coloração homogênea 

(*) Espécies de ocorrência comum às duas regiões (Nordeste e Amazônia). (**) espécies coletadas no Nordeste. As demais foram coletadas na Amazônia, Brasil. 1

 

Todas de P. 
subgênero Philodendron.  
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f Philodendron billietiae

Figura 1. Cromossomos e idiogramas de espécies de Philodendron. Coloração
com fluorocromos (em a, b, c e d) após bandeamento C. Em (e) coloração direta com
o flurocromo DAPI; com CB-CMA3 (a e c) e CB-DAPI (b e d). Espécies analisadas:
a, b e f: P. billietiae (2n=32); c-e e g: P. barrosuanum (2n=32). Setas indicam as
bandas positivas. Destaques: RON desprendida (a) e banda heteromórfica (c). Escala
(em g para a-e)=10 µm. Cores nos idiogramas (f, g) indicam bandas
heterocromáticas GC+ associada às RONs (verdes) e ricas em AT (DAPI+) em azul.

141

g P. barrosuanum



Figura 2. Cromossomos e núcleos interfásicos de Philodendron: a, b e c) Após
coloração direta com fluorocromos; d e e) Após bandeamento C e coloração com
fluorocromos; f e i) Após bandeamento C e coloração com Giemsa; g, h, j-m) Após
coloração com Nitrato de Prata. a e d) CMA3; b, c e e) DAPI. a e b) P.
megalophyllum (2n=34); c) P. asplundii (2n=34); d-f e i) P. melinonii (2n=30); g e
h) P. billietiae (1 – 8 nucléolos); j-m) P. barrosuanum (1 – 6 nucléolos). Setas
indicam as bandas positivas. Escala (em m) = 10 µm.
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ABSTRACT 

The genus Philodendron Schott is the second largest of Araceae and comprises about 

400 species mainly distributed in the Neotropics. At the infrageneric level three subgenera 

have been considered, namely P. subg. Philodendron, Pteromischum and Meconostigma. 

Knowledge of relationships and diversity of the genus is based mainly in morphological 

features. DAF (DNA Amplification Fingerprinting) markers have been widely used for 

accessing the diversity of cultivated and native species, as well as to identify taxonomic 

relationships and population dynamics. In the present evaluation 14 Philodendron species of 

16 populations were evaluated, 15 from Brazilian Amazonian region (11 from Manaus, 

Amazonas and 4 from Melgaço, Pará) and one from the Atlantic Forest (Recife, Pernambuco) 

region. Two Dieffenbachia taxa from three populations collected in the states of Pará and 

Amazonas were used as out-group. Significant levels of polymorphism could be identified 

among species and populations, as well as within populations. The generated data matrix was 

evaluated by UPGMA using the MEGA program with bootstrap function. The generated 

dendrogram was grouped according to taxonomic classification with few exceptions. For two 

species (P. megalophylum and P. pedatum) population evaluations revealed significant levels 

of polymorphisms, but as expected intraspecific divergence was lower than at the 

interspecific level. Consistencies among chromosome numbers (previously studied by our 

group) and taxa grouping could be observed. The implications of the present work for 

taxonomy and genus diversity are further discussed. 

 

 

Keywords: Araceae, Philodendron, Dieffenbachia, DNA Amplification Fingerprinting, 

Brazilian Amazon, Atlantic Forest. 
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RESUMO 

 

O gênero Philodendron Schott é o segundo maior das Araceae incluindo cerca de 600 

espécies distribuídas nos neotrópicos. Em nível infragenerérico é subdividido em três 

subgêneros, nominalmente Philodendron, Pteromischum e Meconostigma. Informações sobre 

as relações e a diversidade do gênero têm se baseado principalmente em caracteres 

morfológicas. Marcadores DAF (DNA Amplification Fingerprinting) têm sido amplamente 

aplicados na caracterização da diversidade de plantas nativas e cultivadas, na identificação de 

relações taxonômicas, bem como nas análises de dinâmica populacional. No presente estudo 

14 espécies de Philodendron pertencentes a 16 populações, sendo 15 da Amazônia Brasileira 

(11 de Manaus, Amazonas e quatro de Melgaço, Pará) e uma de Mata Atlântica (Recife, 

Pernambuco) foram analisadas usando-se a técnica de DAF comparativamente a dois táxons 

de três populações de Dieffenbachia (inseridos como grupo externo). Níveis significativos de 

polimorfismos puderam ser identificados entre espécies e populações, bem como em nível 

intrapopulacional.  A matriz de dados gerada foi avaliada com o método UPGMA, através do 

programa MEGA com função bootstrap. Os dendrogramas gerados agruparam-se de acordo 

com a classificação taxonômica, com poucas exceções. Para as duas espécies (P. 

megalophylum e P. pedatum) onde mais de uma população foi amostrada, observando-se 

também níveis de polimorfismo significativos embora, como esperado, a divergência 

intraespecífica tenha sido menor que a interespecífica. Grupamentos observados foram 

consistentes com dados citogenéticos (números cromossômicos). As implicações dos 

presentes resultados sobre a taxonomia e diversidade do gênero encontram-se discutidos no 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Araceae, Philodendron, Dieffenbachia, DAF (DNA Amplification 

Fingerprinting), Amazônia Brasileira, Mata Atlântica.  
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INTRODUCTION 

 

Despite the abundance and diversity of the genus Philodendron Schott few works 

have been carried out in order to elucidate its genetic diversity at infra and interspecific 

levels.  

Philodendron is known as the second larger Araceae genus, with 400 (Bunting, 1986; 

Mayo, 1986) up to 600 (Govaerts et al., 2002) identified species. The occurrence ranges from 

Central America to the whole extension of Atlantic forest region up to Uruguay and 

Argentina, reaching the oriental limit of La Plata River. Most species occur in tropical humid 

forests, but members are known also from open woodland, swamps, stream sides, climbing 

hemiepiphytes, rhizomatous terrestrials, lithophytes, helophytes (marsh plants), sometimes 

arborescent. The morphological diversity is also remarkable, especially regarding the form, 

shape and size of leaves, with habits varying from evergreen herbs (small to gigantic), stem 

repent to rhizomatous, climbing, arborescent or rosulate and acaulescent plants (French and 

Tomlinson, 1984; Mayo, 1988). 

The taxonomic knowledge at the specific level remains superficial. New taxa have 

been discovered but the number of described species is not increasing (Bunting, 1975; 1986). 

Three subgenera are recognized: Philodendron subgen. Meconostigma, with just 15, strictly 

South American species; the widespread P. subgen. Pteromischum, comprising about 75 

species and P. subgen. Philodendron the taxonomically very complex subgenus, including 

more than 600 species (Croat, 1997).  The last two subgenera are mainly epiphyte adapted to 

shady and humid forest environments, with few members adapted to open areas (Mayo, 

1988). 

Cytologicaly the genus presents chromosome counts for about 10% of its species with 

prevalence of 2n=32 and 34, but also with numbers ranging from 2n=26 to 2n=48 (Petersen, 

1989; Mayo, et al., 1997, Correia-da-Silva et al., 2007a, in preparation). 
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We employed a modified version of the DNA Amplification Fingerprint technique 

(DAF, Caetano-Anollés et al. 1991), which is comparable to RAPD (Random Amplified 

Polymorphism of DNA, Welsh and McClelland 1990), but requires less DNA (0.1 to 1 

ng/µl), and much higher primer concentrations. We chose DAF, because in previous works, 

DAF was superior to RAPD, especially since banding patterns were highly reproducible and 

polymorphic despite the extensive monotony of the chickpea (Winter et al. 2000; Benko-

Iseppon et al. 2003; Rakshit et al. 2003) and cowpea genomes (Simon et al. in press). 

The present study represents the first DNA marker-based evaluation of Philodendron 

species, also comparing Amazonian and Atlantic Forest populations of some species. Also, 

up to now, no DNA markers were applied to detect the interspecific relatedness among wild 

Neotropical Araceae. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Material Studied 
 

All species have been collected in their natural environment. Most species studied 

(14) belong to the genus Philodendron with three species from the genus Dieffenbachia, as 

listed in Table 1, that includes herbaria where vouchers are deposited. Most species have 

been collected in Brazilian Amazonian region, in Occidental (Adolpho Ducke Reserve, 

Manaus, AM) and Oriental (Floresta Nacional do Caxiuanã, Melgaço, PA), portion, and a 

single specie (P. lacerum) collected in Recife (Atlantic forest on the coast region). 

Access and permission to collect the plant specimens was possible due to a productive 

collaboration and interchange between the institutions INPA (Instituto Nacional de Pesquisa 

da Amazônia, Manaus, AM), MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordenação da 

Estação Científica Ferreira Penna – ECFPn, Belém, PA) and UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco). Living plants have been transported to Recife where they are under cultivation 
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in the glasshouses of the Genetic Department, at UFPE. Vouchers of alls specimens are 

deposited in the INPA and MPEG herbaria. 

 

DNA Extraction and Quantification 
 

DNA isolation was carried out using two to four grams of young leaves (sometimes 

also with frozen or lyophilized material). For some materials contamination of extracted 

samples was avoided using the same amount of aerial or subterranean root tips (±3 cm) for 

DNA extraction. DNA was extracted using a modified CTAB (cetyl-trimethyl-

ammoniumbromide) maxi-prep protocol (Weising et al. 2005), with minor modifications, 

that regarded an additional washing of the first precipitate with phenol/chloroform (1:1) and 

two with chloroform/isoamyl (24:1) alcohol. 

Contaminating polysaccharides were selectively precipitated (Michaels et al. 1994), 

and DNA concentrations determined electrophoretically using known amounts of phage λ-

DNA (20, 50, 100 and 200 ηg /µL) as reference. 

 

Generation of DAF Polymorphisms 
 

DAF followed the procedure of Caetano-Anollés et al. (1991) with the following 

modifications: PCR was carried out on an ‘Eppendorf Gradient’ thermal cycler using mini-

hairpin primers and random decamers (Table 2). Each 15 µl PCR reaction contained 0,5 to 1 

ηg template DNA, 1.5 µl 10x PCR buffer, 2.5 mM MgCl2, 10 mM dNTPmix, 0.4 U Taq 

DNA polymerase (Fermentas), and 1  µL primer (from 50 mM stock solution). The DNA was 

first denatured for 2 min at 95°C, followed by 40 cycles each of 15 s denaturation at 95°C, 1 

min annealing at 35°C, 2 min elongation at 72°C, and final elongation at the same 

temperature for 2 min. The reaction products were separated on 1.8% agarose gels, stained 

with ethidium bromide and visualized under ultraviolet light. 
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Primer Selection Step 
  

An initial primer selection step was carried out using 43 oligonucleotides (Table 2) 

with four selected genotypes, including three Philodendron provenances (two individuals of 

P. megalophyllum and a specimen of P. melinonii) as well as a sample of D. tefensis. The 

main purpose of this step was to select most polymorphic primers for rapid and successful 

evaluation of the whole set of 19 genotypes listed in Table 1 and also to identify levels of 

polymorphism at the intra- and interspecific level, as well at the intergeneric level.  

 

DAF Amplification 
 

Most polymorphic primers with at least 10 amplicons were used to generate DAF 

markers in all genotypes (Table 1). Using this approach, 20 primers (Table 3) have been 

selected. Amplifications followed the same conditions previously described. 

 

Polymorphism Analysis 
 

All data were visually analyzed and annotated in a primary data matrix with aid of 

Microsoft Office 2003 (Excel 7.0); especially designed to generate percentage and average 

values (Table 3). Considering the presence or absence of bands of a given molecular weight 

a secondary data matrix including binary data (a for presence and b for absence) was 

generated for the phenetic UPGMA (Unwheited Pair Group Method Using Arithmetic 

Average) analysis using MMEEGGAA (Molecular Evolutionary Genetic Analysis, Version 2 for 

Windows; Kumar et al. 2004) For a comparison of both approaches we used the Nei-Li 

(1979) coefficient for the UPGMA analysis with MMEEGGAA program, with activation of the 

bootstrap function.  
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For a better understanding and visualization of possible links considering the present 

results and cytogenetic data generated by our group, chromosome numbers (source Correia-

da-Silva et al., 2007a, in preparation) were included in the dendrogram together with the 

name of each analyzed species. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Results are presented in Table 1 to 3 and illustrated in Figures 1 to 3. 

 

DNA Extraction and Quality in Philodendron (Araceae) 
 

DNA samples obtained from young leaves and aerial root tips varied from 20 up to 

200 ng/µl revealing striking differences in the efficiency of the extraction protocol used. In 

general extractions from leaves presented higher levels of contaminants, while that from 

root tissue presented higher purity, maybe due to oxidants naturally present in the leaves. 

Possibly the relative higher content of compounds as tannins or other phenol derivates in the 

leaves, as compared to the root tips, may be responsible for the observed differences. Also 

lyophilized material resulted in lower extraction efficiency and higher contamination.  

Puchooa and Sookun (2003) used an adaptation of the CTAB method (Rogers and 

Bendich, 1988) for DNA extraction from the leaves of Anthurium andreanum variety ‘Nitta’. 

A few modifications had been carried out such as the inclusion of PVP in the CTAB buffer. 

The samples did not perform well with the PCR reactions, due to the presence of 

contaminants that inhibited the reactions. Another method of DNA extraction, using 

“Sarcosyl” instead of CTAB was attempted by the same authors, with PVP added in different 

sets of experiments. Subsequently, the alternative method of DNA-extraction was used and 
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was found to be better. In despite of the obtainment of cleaner DNA, significant decrease in 

the amount extracted was also observed. 

Considering our experience, to avoid major damages to the extracted DNA and to 

increase the quality and purity of template DNA, we used aerial or subterranean root tips or 

young leaves that should also be immediately frozen in liquid nitrogen (N2

 

) in glasshouse or 

even in the field. This procedure guaranteed considerable DNA concentrations and integrity 

(high molecular weight) with considerable purity. 

Primers versus Polymorphisms in Four Genotypes 

The 43 primers used in the selection step (Table 2) amplified 877 bands, from which 

567 were polymorphic (ca. 65%) with less polymorphisms at the intraspecific, as compared 

with interspecific level. Decreased number of polymorphic bands was observed at the 

intergeneric level, i.e. comparing the three Philodendron species with D. tefensis. On the 

other hand, the number of common monomorphic bands within the genus Philodendron was 

able to confirm higher similarity of the group, as expected. 

Regarding the comparison of two samples of the species P. megalophyllum in “a” 

(Ara041-RD) a total of 273 bands were amplified, corresponding to 31% of the total, with 

an average of 5.7 bands per primer while the “b” population of the same species (Ara061-

RD) presented only 203 amplicons (23% of the total), with an average of 4.2 bands per 

primer. The second species P. melinonii “c” (Ara002-CX), included in the selection step to 

verify the level of polymorphisms at the interspecific level, presented 226 bands (25.6% of 

the total), with 4.5 bands per primer (Figure 1).  

The species D. tefensis “d” (Ara012-CX) presented a lower number of amplicons 

(180) when compared with the remaining three species and consequently the lowest 

percentage (20.4%) and average number of bands per primer (3.8). Figure 1 presents a 

graphic evaluation of the explained results.  
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The results revealed extensive polymorphism among the four Araceae genotypes (P. 

megalophyllum, populations “a” and “b”; P. melinonii and D. tefensis) with the use of a low 

number of arbitrary primers (43) in the selection step, suggesting that groups within this 

family, despite their taxonomic proximity (Mayo et al., 1997), they may present well 

defined genetic distances (Tam et al., 2004). All amplifications showed to be reproducible, 

being tested at least twice and compared regarding band positions and molecular weight.  

Considering the primers tested, OP G10 presented the higher number of bands (33), 

while OPA-14 amplified only seven bands (Table 1). Regarding the number of 

polymorphisms, OP-G5, OP-UO3-1 and OP-G10, each of them with 19 polymorphic bands 

(3.4% of the total number of polymorphisms), were the most informative oligonucleotides, 

while the primers OP-A14 and OP-D17 presented few polymorphic amplicons (both with 

seven), corresponding to only 1.2% of all polymorphic markers (Table 2). 

Considering the intraspecific level (populations “a” and “b” of P. megalophillum) it 

is striking that the “a” population presented a higher number of polymorphic bands (159, 

about 56% of the total considering both populations), suggesting a decrease of diversity 

(maybe due antropic influence or selection?) of the second population. Considering the 

number of polymorphisms between P. megalophyllum and P. melinonii the number of 

polymorphic bands was 120, lower than at the intraspecific level, with 61% of the amplified 

bands. As expected, when comparing the species D. tefensis with the remaining 

Philodendron (genotypes a, b and c), a total of 137 polymorphic bands could be detected, 

representing 87% of the total number of bands observed in this species (Table 2).  

The generated dendrogram (Figure 2) after UPGMA approach (Nei-Li coefficient) is 

completely consistent with the taxonomic relationship of the four taxa evaluated also 

confirming D. tefensis as an adequate out-group.   
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DNA Amplification Fingerprinting with Selected Primers 

The use of 20 primers in the 19 specimens selected generated 1.184 bands, from 

which 403 (41%) were polymorphic. The primer with the higher band number was OP-G5, 

with 154 bands while OP-L14 presented the lower number with 26 bands. The number of 

polymorphic bands ranged from 8 (2%) to 37 (9.2%), amplified by OP-G10 and OP-G5, 

respectively. Considering the total of generated bands (1.184 bands), each primer generated 

an average of 59 bands. On the other hand if we consider only polymorphic bands (403) this 

average decreases to 20 per primer (Table 3).  

The level of polymorphisms observed in the present work is much higher as that 

observed in the work of Simon et al. (2007). The authors studied six Vigna (Fabaceae) 

species from 87 genotypes and found an average of 1.2 polymorphic bands at the 

intraspecific level and 13.8 at the interspecific level. The authors also used selected primers 

out of 262 tested in the selection phase (against 43 in the present work). This is consistent 

with the fact that the evaluation of Simon et al. (2007) is restricted mostly to cultivated self 

pollinating species with a narrow genetic basis, as compared with the present study that 

includes open pollinated wild species and populations. 

 

Phenetic Evaluation 
 

An statistical evaluation for the generation of genetic distance matrices (Nei-Li 

coefficient, MEGA program) was used to generate UPGMA dendrograms. 

The result from the pairwise analysis (UPGMA) including the 19 genotypes by 

MEGA revealed interesting grouping (Figure 3) with a basal clade including the out-group 

(two D. elegans and one D. tefenses genotypes) and two main clades (CII and CIV), one of 

them divided in tree subclades (here numbered from G1, G2, G3), including all 

Philodendron species. The clear-cut separation of all Philodendron genotypes with 

Dieffenbachia as a basal clade confirmed the choice of this genus as an adequate sister 
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group and OTU (Operacional Taxonomic Unit) from which previous evidence (from 

taxonomy, paleontology, etc.) was available prior to its use, as suggested by some authors 

(Backeljau et al., 1996; Tam, 2004) for such comparative evaluations. 

The G1/C-IV group (Figure 3) comprised six entities of P. subg. Philodendron, 

including both P. megalophyllum (2n=34) populations closely together, as well as P. 

barrosuanum (2n=32) in the base of a clade from which P. quinquelobum (2n=32), P. 

billietiae (2n=32) and Philodendron sp. nov. 1 emerged. The second clade group (C-II, G2 

and G3) included eight species from P. subg. Philodendron (G2 + G3i) and both species 

from P. subg. Meconostigma (G3ii) and P. subg. Pteromischum (G3iii). 

The G2 group included both P. pedatum (2n=32) populations (also closely together) 

as well as P. sphalerum (2n=32), P. hopkinsianum (2n=32), P. wittianum, 2n=32 (all three 

grouped together in subclade SC-D); P. lacerum (sharing clade SC-C together with both P. 

pedatum) and P. melinonii (2n=30) basally to all species in G2.  In the base of C-II clade, 

the G3 group included three species namely P. platipodium (i: P. subg. Philodendron), P. 

solimonense, 2n=32 (ii: P. subg. Meconostigma) and Philodendron sp. nov.  2 (iii: P. subg. 

Pteromischum).  

Considering the coherent dendrogram (Figure 3), P. billieteae and Philodendron sp. 

nov. 1 (sister species in sc-f) and P. quinquelobum occupied a derived position in clade C-

IV. All species were collected in central Amazônia. The sc-f grouping is coherent, despite 

the non identified Philodendron sp. nov. 1 (collection number Ara044-RD), since according 

to Soares (pers. comm.), these species are morphologically similar to P. billieteae.  

The second new species Philodendron sp. nov.  2 (Ara039-CX), grouped together in 

G3 with P. platipodum and P. solimoesense, from P. subg. Philodendron (i) and P. subg. 

Meconostigma (ii), respectively. This grouping does not confirm the hypothesis of Mayo 

(1986, 1988) that recognizes Meconostigma, as a distinct group considering morphology, 
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and geographic distribution, and a morphological evaluation of the three G3 members is 

advisable. 

Comparing the present results with available karyological data a strikingly 

consistence is observed, with species sharing similar chromosome numbers, as observed in 

the clades C-V and C-VI where five and three, eigth species from P. subg. Philodendron, 

respectively, presenting 2n=32 grouped together. Also the group C-IV including populations 

of P. megalophyllum (2n=34) remained isolated in a basal position. This is in accordance 

with Correia-da-Silva (2007a, in preparation) that suggested that P. billietiae (sc-f) and P. 

barrosuanum (C-VI) may occupy derived positions, due to their asymmetric karyotypes, as 

compared with other species of the genus. Additional evaluations using banding patterns of 

the analyzed species also confirmed their divergence from the remaining 2n=32 groups, 

since number and position of bands deviated from the prevalent patterns (Correia-da-Silva et 

al, 2007b, in preparation) 

The isolation of P. melinonii, a species with the uncommon chromosome number 

2n=30, that remained in the base of clade C-III together with species 2n=32 species is 

interesting and may confirm some hypothesis that dysploidy is probably ascending in the 

genus Philodendron, a situation confirmed by the presence of P. megalophylum isolated in a 

derived branch (C-IV). On the other hand, the observation of a larger chromosome pair in 

this group (C-III, 2n=30) can be considered as an evidence of speciation and isolation due to 

chromosome fusion and descending dysploidy (Correia-da-Silva et al, 2007a, in 

preparation), also consistent with the primary base number x=8 considered by most authors  

for the genus (e.g. Marchant, 1971; Petersen, 1989; Correia-da-Silva et al, 2007a, in 

preparation). 

Unfortunately chromosome counts are available only for one member (P. 

solimonense, with 2n=32) of the clade G3, that comprises a mix of all three subgenera. 

Anyway, the presence of the number 2n=32 in all branches (from C-II to C-IV) indicates 
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that this number may be ancient, and was probably present before the divergent evolution of 

the studied species, confirming x=8 as the most parsimonious primary base number in this 

genus. 

Some grouping of apparently unrelated species (e.g. P. sphalerum and P. 

hopkisianum) of the same subgenus (in this case P. subg. Philodendron) suggest that 

molecular markers may reveal non recognized relationships. One point to be considered is 

the geographic distance as indicator of genetic diversity and divergence, since in many cases 

this presumption does not result a remarkable genetic diversity (Cruz and Carneiro, 2003).  

An additional analysis has been made to the dendrogram (Figure 3), in the view of 

classifying species per section, it can be considered as help to the better understanding of 

species grouping. Even though the sections are positioned on different clades, it should be 

noted that these clades have some degree of similarity, although indirectly. G1/C-IV has 

grouped different sections for each “ramo” (sc-f: Polyspermium, SC-E: Schisophyllum and 

sc-e: Oligospermium and undefined section, co-sister of P. bilietiae). However, G2/CIII/CV 

has included common sections to GI among others. On the other hand, it can be seen that 

those common sections (G2 and G1) were rarely grouped with species considered to be co-

sisters which belonged to different sections, although the event happened in less basal clades 

which suggests that these species are more “descendent” (sc-e: P. megalophyllum x sc-d: P. 

sphalerum; section Oligospermium). In G2 species of the same section were positioned in 

different “ramos” (sc-d: P. hopinkisianum x CIII: P. melinoni; section Macrolonchion), 

however the direct link of P. melinoni to a more basal clade (CIII), associated to the size of 

genomes, suggests that P. melinoni (2n=30) is a species more “descendent” than P. 

hopinkisianum (2n=32). In G3/CII the section Pteromischum (sc-b: P. platipodum) has been 

isolated together with two species of yet undefined sections (Soares, personal com.). 

This is the first evaluation of Philodendron and Araceae using DAF. Most molecular 

evaluations including this family have been carried out using other molecular markers in 
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non Neotropical species, as RAPD (Puchooa and Sookun, 2003), among other more specific 

markers (Tam et al., 2004; Rothwell et al., 2004; Devanand et al., 2004; Nie et al., 2006). In 

the case of Philodendron the single previous evaluation with molecular markers (RAPD) 

was carried out with in vitro cloned individuals of P. “xanadu” (commercial variety), in 

order to verify the occurrence of somaclonal variation (Gangopadhyay et al., 2004). 

This is a preliminary work and may be expanded in order to include a larger number 

of species and populations aiming to refine the present evaluation and the understanding of 

relationships within this important Neotropical genus. 
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Table 1.  Plant Material used in the DAF analysis, including provenance and accession number. All species have been collected in Brazil, in their natural environment and 
are under cultivation in the living collection of the Universidade Federal de Pernambuco. Taxonomic entities (genus and subgenus) in alphabetical order. Numbers in the 
order column mean order of the respective sample in Figure 3. Abbreviations: P.= Philodendron Schott.; INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus, 
state of Amazonas); MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordenação da Estação Científica Ferreira Penna – ECFPn, Belém, state of Pará). 
 

                    

Genus/Subgenus Species 

 

Section 

 

2n Provenance 

Herba- 

rium Population 

P. sbg. Meconostigma 06-P. solimoesense A. C. Smith - 32 Oriental Amazonian Forest, Melgaço, Pará MPEG Ara046-CX 

 01-P. barrosuanum G. S. Bunting Tritomophyllum Schott 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas INPA Ara008-RD 

 02-P. billietiae Croat Polyspermium Engl. 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas INPA Ara022-RD 

 03-P. hopkinsianum M. L. Soares & Mayo  Macrolonchium Engl. 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas INPA Ara040-RD 

 04-P. lacerum (Jacq.) Schott Polyspermium Engl. - Atlantic Forest, Recife, Pernambuco UFPE Ara1142-NE 

 07-P. megalopphyllum Schott Oligospermium  Engl. 34 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas INPA Ara041-RD 

 08-P. megalopphyllum Schott Oligospermium  Engl. 34 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas INPA Ara061-RD 

P. sbg. Philodendron 09-P. melinonii Brong. Ex Regel Macrolonchium Engl. 30 Oriental Amazonian Forest, Melgaço, Pará  MPEG Ara002-CX 

 11-P. pedatum (W. J. Hook) Kunth Schizophyllum Schott 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas INPA Ara001-RD 

 12-P. pedatum (W. J. Hook) Kunth Schizophyllum Schott 32 Oriental Amazonian Forest, Belém, Pará  MPEG Ara001-PA 

 05-P. platypodum Gleson Pteromischum Schott - Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas  INPA Ara069-RD 

 10-P. quinquelobum K. Krause Schizophyllum Schott 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas  INPA Ara021-RD 

 15-Philodendron sp. nov.  1 - - Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas  INPA Ara044-RD 

 16-P. sphalerum Schott Oligospermium  Engl. 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas  INPA Ara017-RD 

 13-P. wittianum Engl. Oligospermium  Engl 32 Central Amazonian Forest, Manaus, Amazonas  INPA Ara037-RD 

P. sbg. Pteromischum 14-Philodendron sp. nov.  2 - - Oriental Amazonian Forest, Melgaço, Pará  MPEG Ara039-CX 

 17-D. tefensis Croat - - Oriental Amazonian Forest, Melgaço/PA MPEG Ara012-CX 

Dieffenbachia Schott 18-D. elegans A.M.E. Jonker & Jonker - - Central Amazonian Forest, Manaus/AM INPA Ara060-RD 

 19-D. elegans A.M.E. Jonker & Jonker - - Oriental Amazonian Forest, Melgaço/PA MPEG Ara028-CX 
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Table 2. Primers tested during the selection process with four species (a-d), with respective sequences, band number, number of polymorphic markers at the intra 
andinterspecific level, as well as percentual and average values. Studied species: a and b: P. megalophyllum; c: P. melinonii and d: D. tefensis. P: polymorphic bands; M: 
monomorphic bands. 
 

Primer (OP) Primer sequence Bands/primer Polymorphism/ %  Average  Intrasp. Interesp. Intergen. 
name 5'- 3'  Primer polymorph polymorph. a b c d 

    bands bands P M P M P M 
G-5 CTGAGACGGA 21 19 3,4 4,8 5 3 5 3 2 1 

UO3-1 CTATGCCGAC 30 19 3,4 4,8 6 4 6 2 3 1 
G10 AGGGCCGTCT 33 19 3,4 4,8 7 6 4 2 3 2 
K-14 CCCGCTACAC 29 14 2,5 3,5 5 2 2 2 2 1 
N-11 TCGCCGCAAA 23 18 3,2 4,5 5 3 4 6 4 1 
H-1 GGTCGGAGAA 23 18 3,2 4,5 7 4 2 1 8 0 
L-5 ACGCAGGCAC 30 18 3,2 4,5 5 3 3 0 3 0 

R460-2 ACGCAGGCAC 24 17 3,0 4,3 1 4 3 2 4 0 
M-6X CTGGGCAACT 23 17 3,0 4,3 4 4 3 1 4 0 

R370-9 CGCACTCGTC 32 17 3,0 4,3 4 3 4 2 3 1 
G-12 CGCACTCGTC 27 16 2,8 4,0 6 4 3 1 6 1 
N-5 ACTGAACGCC 25 16 2,8 4,0 3 2 5 3 2 1 

A-04 AATCGGGCTG 20 15 2,6 3,8 4 3 3 1 4 3 
K-2 AATCGGGCTG 19 15 2,6 3,8 5 2 3 2 3 0 

P15-5 GGAAGCCAAC 27 15 2,6 3,8 5 3 4 2 4 2 
R160-9 CGTCGTTACC 22 15 2,6 3,8 2 2 1 2 4 1 

KO6 CACCTTTCCC 15 14 2,5 3,5 3 1 2 0 6 0 
J-16 CCACACTACC 25 14 2,5 3,5 9 5 3 2 2 0 
N-6 GAGACGCACA 23 14 2,5 3,5 5 4 2 1 3 0 

15_12 AGGTCTTGGGTAGGC 22 13 2,3 3,3 2 6 3 2 3 1 
H-5 AGTCGTCCCC 19 13 2,3 3,3 0 4 4 2 3 0 

A-IV GCGAAAGCCAA 22 13 2,3 3,3 0 3 2 2 5 0 
I-1 ACCTGGACAC 21 13 2,3 3,3 4 2 4 2 2 1 
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R260-10 GACCGACACG 18 12 2,1 3,0 3 5 1 1 3 0 
D-III GCGATAGCAGA 13 12 2,1 3,0 4 2 4 1 2 0 
L-14 GTGACAGGCT 25 12 2,1 3,0 3 2 2 1 4 0 
K-4 CCGCCCAAAC 18 12 2,1 3,0 5 2 3 2 0 0 

G-05 CTGAGACGGA 16 12 2,1 3,0 2 1 2 0 2 1 
G06 GTGCCTAACC 12 11 1,9 2,8 7 4 0 2 6 1 
E-6 AAGACCCCTC 14 11 1,9 2,8 2 1 3 2 3 0 
J-13 CCACACTACC 22 11 1,9 2,8 4 3 2 2 1 1 
B-07 GGTGACGCAG 19 11 1,9 2,8 4 2 3 2 4 0 

M-14X AGGGTCGTTC 13 10 1,8 2,5 3 2 4 2 2 0 
I-16 TCTCCGCCCT 15 10 1,8 2,5 1 0 5 1 5 0 
J-12 GTCCCGTGGT 23 10 1,8 2,5 2 3 2 2 4 0 
I-5 TGTTCCACGG 14 10 1,8 2,5 3 3 3 1 3 0 
D-5 TGAGCGGACA 15 10 1,8 2,5 3 2 2 2 3 1 
L-17 AGCCTGAGCC 15 10 1,8 2,5 3 2 2 1 2 0 

R160-8 GTCCTCAGTG 16 9 1,6 2,3 4 4 1 3 1 0 
R470-10 CGCAGACCTC 16 9 1,6 2,3 4 2 2 2 2 0 

J-19 GGACACCACT 21 9 1,6 2,3 2 4 0 2 4 0 
A-14 TCTGTGCTGG 7 7 1,2 1,8 1 0 3 3 2 0 
D-7 TTGGCACGGG 10 7 1,2 1,8 2 3 1 1 1 0 
Total number of band per species 877 567 65 - 159 124 120 76 137 21 

% of bands - - - - 56 44 61 39 87 13 
Average number of bands per primer/species 20 13 - - 4 3 3 2 3 0 
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Table 3. Most polymorphic primers selected and results regarding the whole group of species analyzed (1-19, according to Table 1), including number of bands per primer in 
each species and in general, as well as percentage and average values. 
 
Primer (OP) Primer sequence Number of polymorphic bands per primer/template ∑  ∑  % Average 

name 5'- 3'                                       bands bands bands polim/ 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 primer polim. polim. template 

G-5 CTGAGACGGA 9 2 3 10 7 7 12 11 14 7 9 10 1 9 11 8 9 8 7 154 37 9,2 1,8 
N-11 CTGAGACGGA 2 0 1 5 3 4 4 4 7 3 0 7 6 2 1 1 2 1 1 54 17 4,2 0,8 
L-5 ACGCAGGCAC 3 0 2 4 3 3 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29 13 3,2 0,6 

R460-2 GCAGGATACG 5 0 3 6 4 3 7 11 6 3 1 0 2 2 1 1 8 3 0 66 24 6,0 1,1 
R370-9 CGCACTCGTC 0 0 1 4 3 2 4 5 2 0 1 3 1 0 4 2 3 2 0 37 14 3,5 0,7 
UO3-1 CTATGCCGAC 6 0 3 9 6 5 7 10 7 1 0 0 8 2 4 0 5 0 1 74 26 6,5 1,2 
R160-9 CGTCGTTACC 7 0 3 4 4 1 5 7 4 1 0 0 5 2 1 1 5 1 2 53 25 6,2 1,2 
G-10 CAGCTCACGA 1 0 1 11 9 2 2 3 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 35 8 2,0 0,4 
15_12 AGGTCTTGGGTAGGC 7 0 5 9 6 2 6 8 3 5 1 0 4 7 3 5 5 5 6 87 33 8,2 1,6 
K-14 CCCGCTACAC 2 2 2 7 5 3 5 7 2 2 3 0 5 2 3 0 1 2 3 56 17 4,2 0,8 
H-5 AGTCGTCCCC 2 0 2 4 4 3 4 4 3 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 34 12 3,0 0,6 
I-1 ACCTGGACAC 9 0 4 6 4 4 10 12 6 4 0 0 2 5 7 3 5 3 4 95 31 7,7 1,5 

L-14 GTGACAGGCT 3 0 1 3 2 1 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 5 1 1 26 15 3,7 0,7 
K-4 CCGCCCAAAC 4 0 4 5 5 3 6 5 6 1 0 0 6 5 3 5 5 2 7 72 22 5,5 1,0 
J-13 CCACACTACC 6 0 2 7 5 1 5 5 3 4 2 0 1 0 1 0 2 2 1 47 17 4,2 0,8 
I-16 TCTCCGCCCT 5 3 1 1 2 2 4 3 3 1 1 6 1 1 1 1 2 2 3 43 14 3,5 0,7 
L-17 AGCCTGAGCC 7 1 2 5 4 4 7 5 5 2 3 0 4 1 3 0 5 4 5 67 18 4,5 0,9 
K-2 GTCTCCGCAA 2 0 0 6 4 2 2 3 0 0 0 1 3 0 4 0 3 0 0 30 11 2,7 0,5 

P15-5 GGAAGCCAAC 4 4 4 5 5 4 8 10 3 1 1 2 3 3 3 0 4 1 5 70 18 4,5 0,9 
J-16 CCACACTACC 7 0 3 7 3 4 6 6 5 1 0 0 2 1 2 1 2 2 3 55 31 7,7 1,5 

Total number of bands  91 12 47 118 88 60 108 124 84 43 24 32 63 43 56 28 74 40 49 1184 403 41,0 - 
% of bands  9 1 5 12 9 6 11 13 9 4 2 3 6 4 6 3 8 4 5 - - - - 

Average values 5 1 2 6 4 3 5 6 4 2 1 2 3 2 3 1 4 2 2 59 20 - - 
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Figure 1. Graphic representation of bands generated per genotype and respective percentage 
of polymorphisms. Key for species: Ara041-RD e Ara061-RD: P. megalophyllum; Ara002-
CX: P. melinonii; Ara012-CX: D. tefensis. Legend: A: Intraspecific; B: Interspecific; C: 
Intrageneric. 
 
 
 
 

 
Figure 2. Dendrogram generated on the base of preliminary data from primer selection. The 
analysis regards the UPGMA method using the MEGA program. Legend G1 and G2: Group 
1 and two 2 belong to subgenus Philodendron; GE: Sister Group, genus Dieffenbachia. 
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Figure 3. Dendrogram generated with UPGMA by the MEGA program using 403 
polymorphic bands (Table 3) using DAF approach with 20 primers. Legend G1 and G2: 
Group 1 and 2 belong to P. sbg. Philodendron; G3: Mixed group 3, P. sbg. Philodendron (i), 
P. sbg. Mecanostigma (ii) and P. sbg. Pteromischum (iii). GE: Sister Group, genus 
Dieffenbachia. Bar on the basis of the tree means genetic diversity scale. 
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IV. CAPÍTULO IV  

 
Manuscrito aprovado para ser publicado no  

Livro sobre a Floresta Nacional do Caxiuanã* 

________________________________________________________ 
Museu Paraense Emílio Goeldi – Estação Científica Ferreira Pena – Belém - PA* 
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Notas sobre a Diversidade Citogenética e Morfológica de Anthurium Schott (Araceae)  

 

Incluindo Representantes da Reserva de Caxiuanã, Pará, Brazil 

Resumo: 

A família Araceae encontra-se tradicionalmente presente em florestas tropicais de todo o 

planeta, sendo bem representada na Mata Amazônica, especialmente pelos gêneros 

Anthurium e Philodendron. No âmbito de um amplo estudo dessa família no norte e nordeste 

brasileiros, alguns membros selecionados do gênero Anthurium foram coletados para uma 

avaliação cariomorfológica comparativa de membros das duas regiões citadas. Para este 

propósito, análises cromossômicas foram conduzidas, incluindo-se coloração convencional, 

bandeamento cromossômico e citogenética molecular (FISH, Hibridização Fluorescente In 

Situ) de alguns taxa, de modo a auxiliar no entendimento de suas relações e estratégias 

evolutivas. O presente trabalho apresenta dados cromossômicos para oito acessos de seis 

espécies, incluindo uma espécie nova (Anthurium sp. nov. Ara010-CX) coletada na reserva 

de Caxiuanã (com 2n=30 cromossomos), bem como: A. eminens (1 acesso: Amazonas) com 

2n=32; A. gracile (2 acessos: Pará/Pernambuco) com 2n=20; A. harleyi (Pernambuco) com 

2n=40; A. harrisii (Pernambuco) com 2n=30; A. pentaphylum (Pernambuco) com 2n=30 e 

Anthurium sp. nov. (Pará) com 2n=30. No caso de A. gracile, contagens prévias e atuais para 

populações não amazônicas revelaram níveis de ploidia maiores (2n=30, 40, 49 e 60), 

divergindo do nível diplóide (2n=20) aqui observado. Bandeamento com fluorochromes 

nesta espécie revelou dois pares cromossômicos com bandas CMA3
+/DAPI-

 

 associadas às 

RONs, em posição adjacente aos sítios de rDNA 45S revelados pela citogenética molecular 

em dois pares cromossômicos (posição subtelomérica e intersticial nos respectivos braços de 

cada par). Considerando os marcadores cromossômicos e dados da literatura, sugerimos que 

o número 2n=20 seja derivado e que o complexo específico A. gracile se encontra em 

evolução ativa na Amazônia e em outros ambientes, como é o caso do nordeste brasileiro. 

Tratam-se dos primeiros membros do gênero analisados citogeneticamente na Amazônia 

Brasileira, destacando-se também como o primeiro estudo incluindo técnicas de 

bandeamento e FISH para o grupo. Os dados obtidos encontram-se também discutidos à luz 

de informações da literatura e com relação às implicações evolutivas e citológicas para o 

grupo. 

Palavras-Chave: Fluorocromos CMA/DAPI, FISH, Poliploidia, Cromossomos. 
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Notes on Cytogenetic and Morphological Diversity in Anthurium Schott (Araceae)  

 

Including Representatives from Caxiuanã Reserve, Pará, Brazil 

Abstract: 

The Araceae family is a traditional element of the tropical rainforests thoroughwort the 

world, being well represented in the Amazonian rain forests mainly by the genera Anthurium 

and Philodendron. In the course of a large evaluation of this family in Northern and 

Northeastern Brazilian regions, some selected Anthurium members have been collected for 

comparative evaluation of karyomorphological features in both Brazilian regions. For this 

purpose standard chromosome staining, banding patterns and molecular cytogenetics (FISH, 

Fluorescent In Situ Hybridization) have been evaluated for some members, in order to help 

understanding their relationship and evolutionary strategy. The present work presents 

chromosome data for eight Anthurium accessions out of six species, including one new 

species (Anthurium sp. nov. Ara010-CX) collected in the Caxiuanã Reserve (with 2n=30 

chromosomes) and also: A. eminens (1 populations: Amazonas) with 2n=32; A. gracile (2 

accessions: Pará/Pernambuco) with 2n=20; A. harleyi (Pernambuco) with 2n=40; A. harrisii 

(Pernambuco) with 2n=30; A. pentaphylum (Pernambuco) with 2n=30. In the case of A. 

gracile, previous and present counts from non-Amazonian regions revealed higher ploidy 

levels (2n=30, 40, 49 e 60) diverging from the here observed diploid level (2n=20). 

Fluorochrome banding patterns of this species revealed NOR-associated CMA3
+/DAPI-

 

 

bands, adjacent to the rDNA 45S hybridization signal in two chromosome pairs 

(subtelomeric and intersticial arm position). Considering the chromosome markers and 

literature data, we suggest that the number 2n=20 is derived within the group, and that the A. 

gracile species complex is currently in an active evolutionary process in Amazonas and other 

environments, as it is the case of Brazilian Northeastern region. These are the first Araceae 

members analyzed in the Brazilian Amazonian rainforest, regarding also the first evaluation 

using banding techniques and FISH. Os dados obtidos encontram-se também discutidos à luz 

de informações da literatura e com relação às implicações evolutivas e citológicas para o 

grupo.  

Key Words: Fluorochromes CMA/DAPI, FISH, Polyploidy, Chromosomes. 
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Introdução 

 

O gênero Anthurium Schott é exclusivamente neotropical, sendo o maior da família 

Araceae. Pertence à subfamília Pothoidea, tribo Anthurieae, compreendendo cerca de 800 

espécies. É considerado o grupo mais complexo do ponto de vista taxonômico, devido à sua 

grande diversidade morfológica e à plasticidade fenotípica de seus membros. Ocorre em 

vasta variedade de habitats, predominando em florestas úmidas e especialmente em altitudes 

acima de 1.500 m do nível do mar. Possui caule longo a muito curto, rastejante a ereto; 

lâmina foliar de formato variado; pedúnculo relativamente longo, raramente curto, espata 

persistente, espádice séssil a longo, estípite às vezes clavado, raramente globoso; estigma 

usualmente subséssil; fruto globoso a elongado, freqüentemente de cor brilhante, de 2-4 

sementes. O tratamento taxonômico mais amplo foi dado por Croat e Sheffer (1983) que 

reconheceram 19 seções para o grupo. 

Na última revisão dos números cromossômicos para a família Araceae, Mayo et al. 

(1997) destacam a grande variabilidade de números cromossômicos existente entre os 

gêneros, com números variando de 2n=14 (Ulearum) a 2n=168 (Arisaema). Também se 

observa que o número diplóide pode variar amplamente em um mesmo gênero, como é o 

caso de Cryptocoryne (2n=20 até 2n=132) e Arisaema (2n=20 até 2n=168). Neste contexto, 

Anthurium, o maior gênero da família, se destaca por apresentar certa conservação 

citológica, com a maioria das espécies previamente estudadas constituindo-se em múltiplos 

do número básico x=10, com ênfase para 2n=30, 60, 90 e menos freqüentemente 2n=20, 40 

(Mayo et al., 1997). 

Aproximadamente 140 taxa já foram analisados através de metodologias 

citogenéticas, com ênfase para espécies para espécies da América Central e para aquelas 

cultivadas por seu potencial ornamental. A despeito da relativa conservação de números 

cromossômicos, números diplóides não múltiplos de x=10 foram reportados, incluindo 

2n=24, 28, 32, 48, 84, 56 (Petersen, 1989; Mayo et al., 1997), com 2n=124 representando o 

poliplóide com maior número cromossômico (Petersen, 1989). Embora estudos prévios de 

espécies brasileiras estejam disponíveis para populações do estado da Bahia (Cotias-de-

Oliveira, 1999), desconhecem-se quaisquer dados citogenéticos publicados envolvendo 

populações da Amazônia Brasileira. 

O presente estudo reporta dados citogenéticos para seis espécies do gênero Anthurium 

(Araceae), incluindo quatro espécies da Amazônia brasileira. Todas as espécies foram 

analisadas convencionalmente, visando identificar o número, a morfologia, o padrão de 
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condensação cromossômica e os tipos de núcleos interfásicos. Para A. gracile foram 

aplicadas técnicas mais refinadas da citogenética, como bandeamento C, coloração com 

fluorocromos base-específicos, além de hibridização in situ fluorescente (FISH), técnicas 

aplicadas pela primeira vez para o gênero. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Coleta e cultivo das plantas  

Espécimes de oito populações foram coletados pelos autores, sendo três 

exclusivamente na Amazônia, quatro na região Nordeste e um em ambas as regiões (Tabela 

1). Todos os espécimes foram cultivados em casa de vegetação ou nos jardins experimentais 

do Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal (LGBV) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), para posterior coleta dos meristemas.  As exsicatas foram depositadas 

nos herbários MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi), INPA (Instituto Nacional de Pesquisa 

da Amazônia) e UFP (Universidade Federal de Pernambuco), de acordo com a região de 

coleta (Tabela 1).  

 

Análise Citogenética Convencional e de Bandeamento 

Ápices radiculares foram pré-tratados com 8 hidroxi-quinoleína (2 mM; 5 a 22 h) 

sendo a seguir fixados em Carnoy (Etanol/Ácido Acético p.a. 3:1) e estocados em freezer a -

20ºC até preparação das lâminas. 

Para as análises convencionais realizadas a partir da coloração com Giemsa, seguiu-se 

a metodologia descrita em Benko-Iseppon e Morawetz (2000). Para bandeamento C e 

coloração com os fluorocromos CMA3/DAPI, pontas de raízes foram digeridas 

enzimaticamente com o uso de celulase/pectinase (1:10, Calbiochem/Onozuka-ss ou 

Calbiochem/Serva-Heidelberg) por 90 min a 37ºC. A seguir as raízes foram transferidas para 

uma lâmina contendo uma gota de ácido acético (CH3

A coloração com os fluorocromos CMA

COOH) 45%, sendo então trituradas e 

esmagadas entre lâmina e lamínula. O conjunto lâmina-lamínula foi congelado em nitrogênio 

líquido para a retirada da lamínula. As lâminas foram estocadas por três dias a temperatura 

ambiente para envelhecimento e posterior submissão ao processo de bandeamento. 

3 (cromomicina A3) e DAPI (4’-6-diamidino-

2-fenilindol) seguiu o descrito por Schweizer & Ambros (1994), com pequenos ajustes. O 

processo consistiu na aplicação de uma gota de CMA3 (0,5 mg/mL) sobre a lâmina, cobrindo-
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a com uma lamínula plástica (parafilm, ca. 22 x 22 mm) em local protegido de luz por cerca 

de 1 h. Após o tempo indicado, a lamínula foi retirada através de lavagem com água destilada 

com o auxílio de uma piceta. Eliminados resíduos de água, aplicou-se uma gota de DAPI (2 

µg/mL) sobre o material, deixando-se corar por 30 min nas mesmas condições anteriores. 

Para finalizar, as preparações citológicas foram montadas em tampão McIlvaine-glicerol (1:1) 

sendo estocadas em câmara escura, por pelo menos três dias antes da observação em 

microscópio.  

Após o registro fotográfico completo das melhores células de cada acesso, as lâminas 

foram descoradas primeiramente em Carnoy por 30 minutos e então em etanol absoluto 

durante uma hora. Após secagem as lâminas foram submetidas a bandeamento C (ou 

opcionalmente estocadas em freezer a -20ºC, até processamento), seguindo o protocolo 

descrito por Schwarzacher et al. (1980), com pequenas modificações. 

 

Hibridização in situ Fluorescente  

A preparação de lâminas usadas na hibridização seguiu os mesmos procedimentos 

usados para a coloração com fluorocromos, como descrito anteriormente, sem envelhecimento 

das lâminas que foram usadas imediatamente ou congeladas em freezer a -20 ºC até sua 

utilização.  

A sonda consistiu de um fragmento de 6,5 kb, contendo a unidade de repetição de 

DNAr 18S-5,8S-25S, oriunda de Arabidopsis thaliana (Wanzenböck et al., 1997) marcada 

com biotina-11-dUTP (Sigma) através de nick translation. 

Lâminas previamente utilizadas na coloração com os fluorocromos CMA e DAPI foram 

pré-tratadas como descrito por Pedrosa et al. (2006). A desnaturação dos cromossomos e das 

sondas, os banhos pós-hibridização e a detecção foram efetuados de acordo com Heslop-

Harrison et al. (1991), exceto pela lavagem de estringência que ocorreu em 0,1x SSC a 42oC. 

As misturas de hibridização consistiram de formamida 50% (v/v), dextran sulfato 10% (p/v), 

2x SSC e 2-5 ng/μL de sonda. As lâminas foram desnaturadas por 7 min e 75o

A documentação fotográfica das lâminas coradas convencionalmente foi feita através 

do fotomicroscópio Leitz DM, usando-se filme Kodalight Asa 32 para fotos em microscopia 

óptica e T-Max Asa 400 para o registro da coloração com fluorocromos. As lâminas 

submetidas à FISH foram analisadas utilizando um microscópio de epifluorescência Leica 

C e hibridizadas 

por 18 h a 37°C. A sonda 45S marcada com biotina foi detectada pelo conjugado de extrato de 

avidina associada a rodamina (marca Sigma-Aldrich) sendo, ao final do processo, montadas 

com 2 µg/mL de DAPI em meio Vectashield (Vector). 
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DMLB onde as imagens das melhores células foram capturadas com uma câmera Cohu CCD, 

usando o programa Leica QFISH.  

 

 

Resultados 

 

A Tabela 1 apresenta dados sobre a procedência das oito populações analisadas, 

incluindo número de acesso, local de coleta e herbário depositário, bem como as principais 

características citogenéticas identificadas para as seis espécies de Anthurium aqui avaliadas.  

As características citogenéticas identificadas encontram-se compiladas na Tabela 1 e 

ilustradas nas Figuras 1 e 2, enquanto a Figura 3 destaca alguns aspectos da morfologia e da 

ocorrência da espécie A. gracile, mais detalhadamente analisada sob o ponto de vista 

citogenético (técnicas de bandeamento e FISH). 

Três espécies de Anthurium foram coletadas na Amazônia, porém, apenas duas são de 

ocorrência exclusiva da região (A. eminens com 2n=32 e Anthurium sp. nov. 1-Ara010-CX 

com 2n=30), enquanto que outra (A. gracile) incluiu duas populações da reserva de Caxiuanã 

(ambas com 2n=20) e uma população da Região Nordeste (Ara1100). As outras três espécies 

(A. harleyi, com 2n=40;  A. harrisii com 2n=30 e A. pentaphylum com 2n=30) foram 

coletadas somente no Nordeste brasileiro (Tabela 1). 

As três populações (Ara011-CX; Ara038-CX e Ara010-CX) ocorrentes na Floresta do 

Caxiuanã (porção oriental da Amazônia) foram coletadas em área de igarapé sob hábito 

epifítico, o mesmo ocorrendo com o espécime coletado na Reserva Ducke (porção ocidental 

da Amazônia). Por outro lado todos os exemplares coletados no Nordeste (Recife) 

apresentavam hábito terrestre, tratando-se de espécies de ocorrência freqüente em ambientes 

naturais da região, tendo sido coletadas em jardins cultivados no campus universitário 

(UFPE). 

Os dados referentes à determinação do número cromossômico, entre as seis espécies 

estudadas, são inéditos para três espécies que apresentaram os números 2n=30 (Anthurium sp. 

nov.-Ara010-CX), 2n=32 (A. eminens) e 2n=40 (A. harleyi) (Fig. 1d, f e h; Tabela 1). Para as 

espécies A. harrisii e A. pentaphyllum (Fig. 1b) observou-se o número 2n=30, sem a presença 

de cromossomos B ou fragmentos cromossômicos como relatado em observações anteriores 

de outros autores (Tabela 1). 
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Nossas contagens para A. gracile revelaram dois níveis de ploidia, observando-se 

2n=20 (Fig. 2d) para a população da Amazônia Oriental e 2n=40 (Fig. 2b) para a população 

da região Nordeste.  

Os maiores cromossomos foram observados na espécie A. gracile para ambas as 

populações (Nordeste e Amazônia), com de tamanhos grandes (6 a 8 µm) e medianos (3 a 4 

µm). Os menores cromossomos foram observados em A. eminens (1-2 µm). A maioria das 

espécies apresentou cromossomos submetacêntricos (maiores) e metacêntricos (menores). 

Para todas as espécies o núcleo interfásico observado correspondeu ao tipo semi-reticulado 

(Figs. 1a,c,e,g), com comportamento de condensação proximal (Figs. 1d,f,h). Foram 

observados satélites na maioria das espécies (Tabela 1), variando em média de 1 a 2 por 

espécie (Figs. 1b,f; 2b).  

Exclusivamente para A. gracile, com 2n=20 (populações amazônicas: Ara011-CX e 

Ara038-CX) além da coloração convencional (Fig. 2a,b,d) foi caracterizado o padrão de 

bandeamento C (Fig. 2c,e), bem como a coloração com os fluorocromos CMA3/DAPI e a 

localização do sítio de rDNA 45S através da técnica de FISH (Figs. 2f-h).  No citótipo 2n=20 

observou-se a fórmula cariotípica (4mt+4sm+2ac), com satélites localizados nos pares 

submetacêntricos 6 e 7. Quando submetida a estas técnicas, bandas co-localizadas em dois 

pares cromossômicos puderam ser observadas (Fig. 2i; pares 6 e7), sendo um par 

acrocêntrico (banda intersticial no braço longo) e outro submetacêntrico (banda 

subtelomérica no braço curto). A coloração com Giemsa após o pré-tratamento para banda C 

marcou dois pares com blocos heterocromáticos (Fig. 2c, e), sendo um pequeno, 

correspondente ao sítio intersticial no par 6 (Fig. 2i-6) e outro maior (Fig. 2c, e), 

correspondente ao sítio subtelomérico no braço curto do par 7 (Fig. 2i-7). Quando submetida 

aos fluorocromos CMA3/DAPI, bandas do tipo CMA3
+/DAPIn

 

 foram observadas 

(representadas em 2i, 6-7), co-localizadas com as marcações identificadas nas técnicas 

anteriores (intersticial do braço longo e subtelomérica no braço curto; Fig. 2i, 6-7), sendo um 

sítio maior e outro menor, preservando-se as mesmas características de intensidade da banda.  

 

Discussão  

 

Caracteres como condensação cromossômica e tipo de núcleo interfásico têm sido 

usados para inferências em níveis taxonômicos maiores (veja Benko-Iseppon e Morawetz, 

2000), observando-se características uniformes nas espécies e populações aqui analisadas, 
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com todos os espécimes apresentando núcleos semi-reticulados e condensação proximal, 

indicando tratar-se de um grupo natural. 

Dentre as Araceae, o gênero Anthurium destaca-se por ser o melhor estudado sob o 

ponto de vista cariológico (ca. 140 espécies), embora todos os trabalhos prévios tratem de 

abordagens a partir de técnicas convencionais. Tais estudos revelaram uma alta diversidade 

cromossômica numérica em geral com números múltiplos do número básico x=10, variando 

de 2n=20 a 2n=90, bem como vários números que permeiam este intervalo (2n=40, 24, 48, 28, 

56, 30, 32 e 60) de acordo com revisão realizada por Mayo et al. (1997).  

No presente estudo apenas A. eminens (2n=32) apresentou número cromossômico 

diferente daqueles de base x=10. Trata-se da primeira análise para esta espécie, que apresenta 

distribuição ampla, ocorrendo por toda Amazônia, pela Colômbia até Bolívia e do Leste do 

Brasil até as Guianas. Seu hábito é hemiepifítico escandente, com indivíduos ocorrendo até 8 

m de altura. O nome “eminens” designado por Schott refere-se ao tamanho dos pecíodos (40-

75 cm comprimento) e dos folíolos (20-40 cm comprimento) das folhas compostas, órgãos 

considerados grandes (eminentes) entre as epífitas do gênero. Seus frutos vermelhos são 

provavelmente dispersos por pássaros, o que provavelmente contribui para sua ampla 

distribuição Amazônica.  

O número 2n=32 já foi reportado para outras espécies de Anthurium (Croat, 1983), 

embora seja pouco freqüente no gênero. Considerando-se que o número básico primário do 

grupo é x=10, pode-se sugerir que este número tenha evoluído por disploidia progressiva a 

partir de 2n=30, encontrado com mais freqüência entre as espécies deste gênero (revisado por  

Petersen, 1989; 1993 e Mayo et al., 1997). Alguns autores (e.g. Marchant, 1973; Sheffer e 

Kamemoto, 1976) têm sugerido que tais números surgiram a partir de mutações aneuplóides, 

o que consideramos pouco provável. Enquanto aneuploidias referem-se a trissomias e 

monossomias (que geralmente provocam desequilíbrio no balanço gênico e conseqüente 

desvantagem seletiva), disploidias (aqui definidas de acordo com Ehrendorfer, 1964) referem-

se a alterações no número cromossômico decorrentes de rearranjos estruturais, tratando-se de 

um mecanismo aparentemente importante para outras famílias de Monocotiledôneas (Melo et 

al., 1997; Guerra, 2000; Benko-Iseppon e Wanderley, 2002) bem como em dicotiledôneas, 

incluindo espécies da Amazônia Brasileira (Souza e Benko-Iseppon, 2004). 

Além de A. eminens, mais duas espécies foram analisadas pela primeira vez no 

presente estudo, ambas com números derivados de x=10: A. harleyi com 2n=40 e Anthurium 

sp. nov. com 2n=30. A primeira espécie (A. harleyi) é considerada derivada em âmbito 

infragenérico, ocorrendo em ambiente semi-árido, com pontos de coleta conhecidos nas 
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caatingas dos estados de Pernambuco e Bahia. O segundo táxon coletado refere-se a nova 

espécie em processo de avaliação para descrição (Soares, com. pessoal). Considerando-se o 

número básico x=10, pode-se supor os níveis taxonômicos tetraplóide para A. harleyi e 

triplóide para a nova espécie coletada, embora neste último caso esta suposição seja pouco 

provável considerando-se que triplóides são geneticamente instáveis e pouco freqüentes em 

condições naturais, como comentaremos adiante considerando a espécie A. gracile analisada 

com maior detalhamento no presente trabalho. 

As demais espécies já haviam sido relatadas na literatura, sendo que  em A. 

pentaphyllum, também com 2n=30, confirmam-se contagens anteriormente realizadas por 

Pfizer (1957), Sheffer e Kamemoto (1976) e Cotias-de-Oliveira et al. (1999). Estes últimos 

autores analisaram indivíduos de uma população em Cocheira (Estado da Bahia, Brasil) 

observando o mesmo número aqui reportado (2n=30), enquanto indivíduos de uma segunda 

população do município de Simões Filho (BA) apresentaram 2n=60. A citada espécie está 

distribuída por todo Brasil, incluindo a maioria das regiões (estados: AC, AM, PA, AP, BA, 

CE, ES, PB, PE, PR, SC, RJ, SP), além de ocorrer nas Guianas e na Venezuela. Trata-se 

também de planta hemiepífita escandente até ocorrendo em até 5 metros de altura, reportada 

em Pernambuco na mata de Brejo dos Cavalos (Caruaru). Cotias-de-Oliveira et al. (1999) 

enfatizam que a espécie A. pentaphyllum (seção Dactylophyllium) apresenta-se relativamente 

polimórfica do ponto de vista morfológico, o que justificaria a maior variação cromossômica 

numérica.  

O número 2n=30 foi observado também para a espécie A. harrisii, a qual também 

apresenta ampla distribuição, nativa da Mata Atlântica e com ocorrência descrita desde a 

região nordeste até o estado de Santa Catarina. Exemplares desta espécie cultivados em casa 

de vegetação foram analisados anteriormente por Marchant (1973) que observou 2n=30+5f 

(cinco fragmentos cromossômicos) enquanto Bhattacharya (1976) observou 2n=28+2B. Um 

trabalho recente realizado por Corrêa et al. (2007) analisando dois indivíduos coletados no 

município de Búzios no estado Rio de Janeiro reporta 2n=60 para esta espécie. Considerando 

a análise destes últimos autores e o presente trabalho, não foram observados fragmentos 

cromossômicos ou cromossomos extranumerários (designados como cromossomos B), 

considerando-se que possam tratar-se de quebras cromossômicas decorrentes de condições 

estressantes de cultivo ex-situ, uma vez que segundo Croat (1998) os espécimes analisados 

por Marchant na década de 1970 restringiam-se a plantas exportadas e cultivadas em casa de 

vegetação no Royal Botanical Kew Gardens, na Inglaterra. Tal como em A. pentaphyllum, 
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aparentemente esta espécie abriga citótipos com diferentes níveis de ploidia, indicando 

processos ativos de evolução cariológica. 

Como observado, espécies abrigando citótipos (e níveis de ploidia) diferentes são 

observadas com uma certa freqüência no gênero Anthurium o que pode ser melhor avaliado 

agregando-se informações sobre a morfologia cromossômica, bem como através de técnicas 

de bandeamento. No que tange à morfologia, foram observadas variações de tamanho 

cromossômico no presente trabalho, com cromossomos variando entre grandes (A. gracile, 

ambos citótipos) e pequenos (A. eminens). A morfologia predominante foi de cromossomos 

submetacêntricos e metacêntricos, mostrando uma relativa simetria entre as espécies 

analisadas, com poucos cromossomos acrocêntricos observados apenas em A. gracile (dois 

pares no citótipo 2n=20).  

No âmbito da revisão realizada por (Petersen, 1989; 1993) e atualizada por Mayo  et 

al. (1997) o número 2n=30 é indicado como o número diplóide principal e mais freqüente do 

gênero Anthurium. Mas qual seria o número básico principal para o gênero? Considerando-se 

o presente estudo e dados da literatura (e.g. revisões de Petersen, 1989; 1993; Mayo  et al. 

1997) podem ser levados em consideração os números básicos x=10 (relativo a 2n=20, 40, 

60, 90); x=12 (2n=24, 48), 14 (2n=28, 56, 84) e 15 (2n=30, 90)  e 16 (2n=32). 

Petersen (1993) sugeriu que os números básicos x=14 ou x=12 seriam primordiais 

para a derivação dos números cromossômicos atuais em Araceae, não descartando a 

possibilidade de que estes números possam ter surgido a partir de duplicação de números 

básicos hipotéticos x=7 e x=6 relativos a taxa provavelmente extintos. Especialmente 

interessante é a observação de Petersen (1989) de que o número básico 2n=14, mais 

freqüente na família, seria mais primitivo, embora o número 2n=12 também possa ser 

considerado ancestral, por ocorrer na tribo Potheae (2n=24, 36 no gênero Pothos e 2n=24 no 

gênero Pothoidium), considerada primitiva. A citada tribo insere-se na subfamília 

Pothoideae na qual a tribo Anthurieae (gênero Anthurium) está classificada, o que sugere que 

x=12 poderia ser um número básico primordial presente antes dos processos de divergência 

evolutiva entre ambas as tribos. Outro argumento apresentado pela autora em favor da 

evolução através de disploidia decrescente na família destaca o fato de que a espécie 

Ulearum sagittatum, considerada uma das mais derivadas na família, apresenta um 2n=14 

cromossomos (Petersen, 1993). 

Análises anteriores em Araceae têm se restringido a caracteres morfológicos, muitas 

vezes limitando qualquer identificação de estratégias carioevolutivas associadas a inferências 

sobre a evolução cromossômico-numérica em vários grupos. Neste sentido, a agregação de 
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dados de bandeamento cromossômico e de citogenética molecular podem auxiliar para uma 

melhor definição de estratégias ou direções evolutivas como observado por Melo e Guerra 

(2003) em espécies do gênero Passiflora (maracujá). Baseados no número de sítios 45S e 5S 

para 20 espécies, os citados autores apontaram o número básico x=6 como o provável 

número ancestral para o grupo (por incluir táxons com o menor número de sítios), indicando 

que os demais números básicos derivaram através de disploidia descendente a partir de 

poliplóides. 

No presente estudo a espécie A. gracile apresentou dois citótipos, sendo 2n=20 

cromossomos (população da Amazônia Oriental) e 2n=40 (população do da região 

Nordeste), números que confirmaram as contagens cromossômicas anteriores, realizadas por 

vários pesquisadores, 2n=20 (Gaiser, 1927; Sheffer e Kamemoto, 1976) e 2n=40 (Sheffer e 

Croat, 1983; Guerra, 1986). Outros autores determinaram 2n=30 (Marchant, 1973) e 2n=60 

cromossomos (Sheffer e Croat, 1983) para a espécie, indicando que esta apresenta citótipos 

típicos de uma série poliplóide de base x=10. Com base no exposto, torna-se evidente que o 

complexo específico “A. gracile” encontra-se em evolução ativa, apresentando-se como 

excelente material para avaliação de tendências carioevolutivas no grupo. 

A espécie A. gracile, ocorre desde a Guatemala as Guianas, até o sul do Brasil e o 

Peru (Figura 3b), estando portanto exposta a uma grande diversidade ecológico-climática. É 

também conhecida por seu cultivo em outros países, com ênfase para a Índia e a Espanha. Na 

Costa-Rica e no Panamá é encontrada somente em florestas e áreas úmidas. Apresenta um 

sistema de raízes robustas e suculentas, característica que muitas vezes leva a classificações 

errôneas com A. friedrichsthalii Schott e A. bakeri Hook. f., das quais se diferencia por 

apresentar folhas alongadas e amplamente lineares, destacando-se a nervura coletora mais 

conspícua.  Trata-se da única espécie descrita na seção Leptanthurium, a qual se apresenta 

extremamente variável, fazendo-se, assim, necessárias informações adicionais para sua 

descrição e delimitação (Croat, 1983, 1988). 

As abordagens apresentadas com as metodologias mais refinadas de citogenética são 

inéditas para Anthurium, tendo sido aplicadas no presente estudo às duas populações 

amazônicas (Ara011-CX e Ara038-CX) da espécie A. gracile, com 2n=20, coletadas na 

reserva de Caxiuanã. A presença de bandas co-localizadas em dois pares cromossômicos, 

sendo um acrocêntrico (banda menor, intersticial do braço longo) e outro submetacêntrico 

(banda maior, próxima à região subterminal do braço curto) demonstra a existência de dois 

sítios de rDNAr 45S em dois pares cromossômicos com morfologias distintas, sugerindo o 

nível tetraplóide ou uma derivação por disploidia decrescente a partir de um tetraplóide 
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acestral (2n=30?). A marcação observada foi confirmada pelo bandeamento C (que revelou a 

existência de dois blocos de HC), bem como pelos fluorocromos CMA3/DAPI que revelaram 

bandas CMA3
+/DAPIn

Para um melhor entendimento dos mecanismos evolutivos ocorridos para estas 

espécies será preciso analisar um maior número de populações, através da metodologia 

FISH, envolvendo também citótipos poliplóides, sendo desejável que outros gêneros de 

Araceae também sejam analisados. 

 (seqüências repetitivas em tandem ricas em CG) associadas às RONs 

(Regiões Organizadoras do Nucléolo). Em geral as RONs estão associadas a braços curtos de 

cromossomos, podendo-se considerar a presença de um par com satélites em braços longos 

como um caráter derivado e possível indicativo de fusão em tandem. 

A realização de análises envolvendo técnicas de bandeamento e FISH em Araceae, 

especificamente no gênero Anthurium, abre novas possibilidades tanto para o entendimento 

das estratégias carioevolutivas, como também para aplicações no pré-melhoramento destas 

hortícolas de grande valor ornamental e que dependem grandemente de experimentos de 

hibridização para seu rápido avanço, especialmente considerando a conjuntura atual que 

favorece o mercado de flores tropicais. 

 

Conclusões: 

 

• As seis espécies de Anthurium analisadas citogeneticamente apresentaram 

conservação de caracteres como tipo de núcleo interfásico e comportamento de 

condensação, indicando que se trata de um grupo natural sob o ponto de vista 

biossistemático. 

• Estudos das mesmas espécies em populações coletadas em outras regiões ou sob 

condições ex situ (em cultivo) freqüentemente apresentam níveis de ploidia 

diferentes, principalmente poliplóides de base x=10. 

• O tamanho cromossômico variou entre as espécies. No caso de A. gracile com 

citótipos 2n=20 e 2n=40 (Pará/Pernambuco) não se observaram diferenças 

significativas de tamanho cromossômico. 

• Indicações de que os números básicos x=12 e x=14 possam ser ancestrais para a 

família e para a subfamília Pothoideae na qual o gênero Anthurium se insere, unidas 

às evidências aqui geradas quanto ao cariótipo de A. gracile (2n=20) que apresentou 

dois sítios de rDNA 45S (sendo um em braço longo) sugerem que o número 2n=20 
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possa ter surgido por disploidia descendente a partir de ancestrais com números 

diplóides maiores. 

• Variações nos números cromossômicos e níveis de ploidia nas espécies analisadas –

considerando-se dados atuais e fontes da literatura – indicam que a poliploidia e a 

disploidia estão entre os mecanismos-chave de evolução em Anthurium, com 

reincidentes indícios de evolução recente ativa, especialmente em espécies de ampla 

distribuição. 
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TABELA 1 - Características citogenéticas de espécies do gênero Anthurium (Araceae) analisadas, incluindo procedência, números e morfologia 

cromossômica observados no presente estudo, bem como contagens cromossômicas reportadas na literatura. Abreviações: AM=Amazonas; PA=Pará; 

PE=Pernambuco; Pop.=população; mt=metacêntricos; sm=submetacêntricos; ac=acrocêntricos; f=fragmentos; B=cromossomos B; - =sem dados. 
 

 
Anthurium sp. Presente Estudo Estudos Prévios 

 
Procedência,  acesso, herbário depositário. 

 
2n 

 

Pares 
sateli-
tados 

Morfologia  
cromossômica 
predominante 

2n 
Prévios 

 
Autores 

A. eminens Schott* Brasil, AM, Manaus, Reserva Florestal Adolpho 
Ducke. 1 População

32 
: Ara031-RD. Herbário INPA. 

1 mt sm e mt 
tamanho pequeno 

- - 

A. gracile (Rudge) 
Lindl** 

Brasil (3 Pops):  
2 Pops. PA, Melgaço, Floresta Nacional do Caxiuanã: 
Ara011-CX, próximo ao Igarapé Curuá; Ara038-CX, 
plote 6, terra-firme, como epífita. Herbário MPEG. 
1 pop. PE, Recife. 1 Pop.

 

: Ara1100, campus da UFPE, 
área próxima ao Depto. de Química. Herbário UFP. 

20 
 
 

40 

 
 

1 a 2 sm 

 
mt, sm e ac 

cromossomoss grandes a 
medianos (4mt+4sm+2ac) 

20 
 

30 
40  

 
60 

Gaiser, 1927; Sheffer e 
Kamemoto, 1976. 

Marchant, 1973. 
Sheffer e Croat, 1983; Guerra, 

1986. 
Sheffer e Croat, 1983. 

A. harleyi Mayo Brasil, PE, Recife. 1 Pop. 40 : Ara1087, campus da UFPE, 
área próxima ao Depto. de Química. Herbário UFP. 

- sm e mt 
pequenos a medianos 

- - 

A. harrisii G. Don Brasil, PE, Recife. 1 Pop. 30 : Ara1114, campus da UFPE, 
área próxima ao Depto. de Química. Herbário UFP. 

1 sm sm e mt 
 tamanhos pequenos 

30 +5f 
28 +2B 

60 

Marchant, 1973 
Bhattacharya, 1976 
Corrêa et al., 2007 

A. pentaphyllum G. Don Brasil, PE, Recife. 1 Pop. 30 : Ara1140, campus da UFPE, 
área próxima ao Depto. de Química. Herbário UFP. 

2 sm  
sm e mt 

pequenos e medianos  

30 
 
 
 

60 

Pfitzer, 1957 
Sheffer e Kamemoto, 1976 
Cotias-de-Oliveira et al., 1999 
 
Cotias-de-Oliveira et al., 1999. 

Anthurium sp. nov. 1* Brasil, PA, Melgaço, Floresta Nacional do Caxiuanã. 1 
Pop.

30 
: Ara010-CX, próximo ao Igarapé Curuá. Herbário 

MPEG. 

2 sm sm 
tamanhos medianos 

- - 
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Figura 1. Núcleos interfásicos e cromossomos de espécies de Araceae após coloração 

convencional com Giemsa. (a-b) Anthurium pentaphyllum (2n=30); (c-d) A. harleyi 

(2n=40); (e-f) Anthurium sp. nov. Ara010-CX (2n=30); (g-h) A. eminens (2n=32). Setas 

em b e f indicam satélites. Escala em h=10 µm. 
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 Figura 2. Núcleos interfásicos e cromossomos de Anthurium gracile. Populações 
analisadas: (a-b) Ara1100 (2n=40); (c-i) Ara011-CX (2n=20). (a-b e d) Coloração 
convencional com Giemsa; (c-e) após bandeamento C; (f-h) hibridização in situ com 
sonda de DNAr 45S corada com rodamina e contra-corada com DAPI (imagem 
simultânea em f); apenas DAPI (g) e apenas rodamina (h). Bandas co-localizadas nos 
pares 6 e 7 em i (idiograma) indicam (i) banda C em violeta, (ii) banda CMA+ em 
verde e (iii) marcação dos sítios de rDNA 45S em rosa. Setas em c e e indicam 
bandas C, enquanto em f e h indicam sítios de marcação com a sonda de rDNA 45S. 
Escala em h=10 µm. 
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a 

b c 

Figura 3. Representante da espécie Anthurium gracile (Rudge) Lindl., coletado na 

Floresta Nacional do Caxiuanã e cultivado em casa de vegetação. (a) Visao geral das 

raizes e da planta inteira (detalhe); (b) Principais pontos de ocorrência; (c) Destaque 

para a infrutescência e para as raízes robustas e suculentas. Pontos de ocorrência, 

adaptados de http://www.discoverlife.org/mp/20o?kind=Anthurium+gracile com 

acréscimo de pontos de adicionais (literatura e coletas dos autores). 
 



Caracterização Genética de Araceae, com Ênfase em Espécies da Amazônia Brasileira    Correia-da-Silva, 2007.  
 

 189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. CONCLUSÕES GERAIS  
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VII. CONCLUSÕES GERAIS 
 
 

1. A maioria das espécies de Philodendron ocorrentes na Amazônia e no Nordeste 

Brasileiros, analisadas no presente trabalho, apresenta 2n=32 (22 spp.), com o número 

cromossômico 2n=34 observado em apenas sete espécies.  

2. Com base nos números prevalentes e na ausência de espécies com números diplóides 

menores, Philodendron pode ser considerado um gênero paleotetraplóide.  

3. A disploidia, tanto descendente como ascendente, constitui-se no principal mecanismo 

citoevolutivo do gênero.  

4. Quanto à morfologia cromossômica, observa-se na maioria das espécies, uma 

predominância de cromossomos submetacêntricos e metacêntricos, com poucos 

acrocêntricos. Neste cenário, espécies com cariótipos menos simétricos (com um número 

maior de acrocêntricos), como P. billietiae podem ser consideradas derivadas.  

5. Constrições secundárias encontram-se predominantemente associadas ao braço curto de 

cromossomos metacêntricos e submetacêntricos medianos, apresentando-se 

freqüentemente distendidas com desprendimento de satélites, o que provavelmente tem 

originado erros nas contagens cromossômicas. Em algumas espécies de Philodendron um 

par portando RONs em braços longos foi observado, destacando-se como marcador para 

análises evolutivas. 

6. Além da cromatina rica em GC associada às RONs, três tipos principais de Hc foram 

detectados: Hc rica em AT (CMA3
n/DAPI+ou DAPI++) preferencialmente localizada na 

posição pericentromérica; Hc rica em GC (CMA3
+/DAPIn ou CMA3

++/DAPIn) em um ou 

dois pares na posição centromérica; Hc rica em GC e pobre em AT (CMA3
+/DAPI-) 

observada apenas em P. billietiae, apresentando-se em diversas posições 
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(pericentromérica, intercalar e terminal), também revelando o potencial deste tipo de 

estudo para análises evolutivas em Philodendron. 

7. Não houve diferenças significativas no que concerne à ocorrência de alterações 

cromossômicas numéricas e estruturais, principalmente quando comparadas populações 

da mesma espécie coletadas em diferentes regiões brasileiras. Apenas para Anthurium 

gracille constatou-se dois níveis de ploidia divergentes: 2n=20 (população da Amazônia 

Oriental) e 2n=40 (população do Nordeste Brasileiro). À exceção desta espécie a posição 

geográfica ou hábito de vida das espécies analisadas parecem não estar associados a 

variações cromossômicas. 

8. O alto grau de polimorfismo observado nas espécies dos gêneros Philodendron e 

Dieffenbachia, submetidas às análises com marcadores moleculares, confirmaram que a 

metodologia de DNA Amplification Fingerprinting é adequada para estudos de 

similaridade genética, uma vez que os dados possibilitaram o agrupamento coerente de 

populações e táxons, permitindo inferências sobre tendências e relações entre os 

genótipos analisados.  

9. A partir do agrupamento das espécies de Philodendron e Dieffenbachia em quatro grupos 

distintos, permitindo a discriminação dos três subgêneros de Philodendron 

(Philodendron, Pteromischum e Meconostigma), mostrando que Dieffenbachia constitui-

se em um grupo externo adequado para este fim, possibilitando também inferências sobre 

as relações das espécies, com base em sua posição nos clados e subclados, também 

consistentes com os números cromossômicos previamente disponibilizados. 

10. Para o gênero Anthurium, o número 2n=30 apresentou-se como o mais freqüente, 

associado a cromossomos grandes e pequenos, com morfologia predominantemente 

submetacêntrica. A espécie A. gracile (2n=20) revelou em dois pares (submetacêntrico e 
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acrocêntrico) blocos de HC e bandas CMA3
+

11. Recontagens cromossômicas de espécies já analisadas, estudos de várias populações e 

análises cariotípicas detalhadas (incluindo FISH), bem como análises com marcadores de 

DNA forneceram importantes evidências para o entendimento da evolução e das relações 

filogenéticas intraespecíficas do gênero Philodendron, tal como dos demais gêneros 

(Anthurium, Dieffenbachia e Alocasia) incluídos neste trabalho. 

/DAPI co-localizadas com sítios de DNAr 

45S, revelando que a Hc está restrita às regiões associadas às RONs. 
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VIII. ABSTRACT 

 

The family Araceae belongs to the monocots and is estimated to include 3.500 species 

and 105 genera of world-wide distribution, except in Antarctic. The genus Anthurium Schott 

concentrates the largest species number (ca. 800), followed by Philodendron Schott that 

bears about 600 species, and includes most of the here analyzed species. Therefore, a total of 

40 Araceae species were analyzed cytogenetically, with additional evaluations using 

molecular markers (DNA Amplification Fingerprinting - DAF) for 19 species. Specimens 

came from Amazonian rainforests (Manaus and Pará states) and Atlantic Forests (including 

four Brazilian states, namely Alagoas, Bahia, Minas Gerais and Pernambuco). For 32 species 

the present work brings first cytological evidences. The chromosome number 2n=32 was 

observed in 22 species, followed by 2n=34 in seven8 species, while the number 2n=30 was 

observed only in four species. Also uncommon numbers were observed, as 2n=46 here 

reported for a single species. Regarding the chromosome morphology, relative conservation 

was observed among populations of the studied species, with predominance of 

submetacentrics and metacentric pairs, with few acrocentrics. Based on the present report and 

literature data, the disploidy seems to be the main cytoevolutionary mechanism, especially in 

Philodendron, which can be considered a paleopolyploid genus. Fluorochrome staining 

carried out in 13 species prior to and after C banding treatment, revealed qualitative 

(CMA3
+/DAPI- and CB-CMA3

++/DAPI-

 

, respectively) and quantitative variations, including 

position and constitution of heterochromatin, evident as important karyoevolutive markers. 

Silver staining was carried out in four species, and disclosed a maximum of four, six or eight 

nucleoli. The present work also presents the first approach including banding methods for 

Philodendron and Anthurium (also for Araceae), as well as fluorescent in situ hybridization 

(FISH) with 45 DNAr probe in A. gracile. Polymorphisms disclosed by DAF markers and 

analyzed by the UPGMA method allowed the discrimination of the 16 analyzed taxa, with 

significant levels of polymorphism. Dendrograms based in the data matrices were consistent 

with the taxonomic information and population data. The relationships at intra and 

interspecific and also at intergeneric level (Philodendron and Dieffenbachia) were evidenced, 

disclosing possible evolutionary trends. 

Key words: Araceae, Chromosomes, Disploidy, Hybridization, Fluorochromes, DNA 

Amplification Fingerprinting, UPGMA. 
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IX. APÊNDICES  
_______________________________________________________ 

 



Subfamília, Gênero, subgênero Populações Espécies
A B C D E Cito Molec. RD CX NE AC

Aroideae
  Philodendron
    Philodendron Ara012-RD P . asplundii  Croat & M. L. Soares 1 1 0 1 0 x 1

Ara008-RD P. barrosuanum  G. S. Bunting 2 0 2 2 0 x x 2
Ara029-RD 1 0 1 0 1 1
Ara035-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara043-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara044-RD 1 0 1 0 1 1
Ara022-RD P. billietiae Croat 1 0 1 1 0 x x 1
Ara1098-NE P. blanchetianum Schot 1 1 0 1 0 x 1
Ara1172-NE 1 0 1 1 0 x 1
Ara016-RD P. brevispatum Schott 1 1 0 1 0 x 1
Ara059-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara058-RD P. elaphoglosoides Schott 1 0 1 1 0 x 1
Ara065-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara076-RD 1 1 0 0 0 1
Ara015-RD 1 1 0 0 0 1
Ara009-RD P. fragrantissimum  Schott 1 0 1 1 0 x x 1
Ara009-CX 1 0 1 0 1 1
Ara013-CX 1 1 0 0 0 1
Ara014-CX 1 1 0 0 0 1
Ara018-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara031-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara041-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara055-CX 1 1 0 0 0 1
Ara064-CX 1 0 1 0 1 1
Ara1060-NE 1 1 0 1 0 x 1
Ara019-RD P. goeldi 2 0 2 0 2 2
Ara040-RD P. hopkinsianum  M. L. Soares & Mayo 1 0 1 1 0 x x 1
Ara066-RD P. hylaeae  Buting 1 1 0 0 0 x 1
Ara073-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara075-RD 2 0 2 1 1 2
Ara001-CX P. imbe Schott 1 0 1 1 0 x 1
Ara013-RD P. insigne Schott 1 1 0 1 0 x 1
Ara1048-NE 1 1 0 1 0 x 1
Ara1054-NE 1 0 1 1 0 x 1

Quant. Local Coleta

 Relação das espécies da família Araceae, por subfamília, gênero, subgênero e local de coleta
Quantidades: A = spp coletadas; B = spp que morreram; C = spp em cultivo; D = spp analisada; E = spp a analisar.

Tipo Análises



Ara1142-NE P. lacerum  (Jacq) Schott 1 1 0 1 0 x 1
Ara020-RD P. linnaei Kunth 2 0 2 2 0 x 2
Ara008-CX 3 0 3 2 1 3
Ara030-CX 1 0 1 0 1 1
Ara048-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara049-CX 1 0 1 0 1 1
Ara003-PA 1 0 1 0 1 1
Ara042-PE 1 0 1 0 1 1
Ara018-RD P . megalophyllum Schott 1 0 1 1 0 x 1
Ara041-RD 1 1 0 0 0 x 1
Ara036-CX 1 0 1 0 1 1
Ara053-CX 1 0 1 0 1 1
Ara061-RD 2 0 2 1 1 x x 2
Ara011-RD P . melinonii  Brong. Ex Regel 1 0 1 1 0 x 1
Ara002-CX 3 0 3 2 1 x x 3
Ara035-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara050-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara004-PA 1 0 1 0 1 1
Ara082-RD 1 1 0 0 0 1
Ara027-RD P . ornathum  Schott 3 0 3 2 1 x 3
Ara004-RD 1 1 0 0 0 x 1
Ara083-RD 1 1 0 0 0 1
Ara1051-NE P. pachyphyllum  K. Krause 1 1 0 1 0 x 1
Ara1106-NE 1 0 1 1 0 x 1
Ara001-RD P. pedatum (W. J. Hooker) Kunth 1 0 1 1 0 x x 1
Ara053-RD 1 1 0 0 0 1
Ara005-PE 2 0 2 0 2 2
Ara001-PA 1 0 1 1 0 x 1
Ara1058-NE 1 1 0 1 0 x 1
Ara1173-NE 1 1 0 1 0 1
Ara023-CX 2 0 2 1 1 x 2
Ara059-CX 2 0 2 1 1 x 2
Ara073-CX 1 0 1 0 1 1
Ara003-RD P. platypodum 1 1 0 0 0 1
Ara077-RD 1 1 0 0 0 x 1
Ara010-RD P . pulchrum  G. M. Barroso 1 0 1 1 0 x 1
Ara021-RD P . quinquelobum  K. Krause 1 1 0 1 0 x x 1
Ara048-RD 2 0 2 1 1 x 2
Ara042-CX P. rudgeanum  Schot 1 0 1 1 0 x 1
Ara043-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara065-CX 1 0 1 0 1 1



Ara1049-NE 1 1 0 1 0 x 1
Ara005-AC P. sagitifolium 1 0 1 0 1 1
Ara1103-NE P. scandens  C. Coch & Sello 2 0 2 1 1 x 2
Ara001-AC P. (cf) scandens 1 0 1 0 1 1
Ara002-AC 1 0 1 0 1 1

    Meconostigma Ara046-CX P. solimoensense  A. C. Smith 1 0 1 1 0 x 1
Ara025-PE Philodendron sp1 6 0 6 0 6 6

    Philodendron Ara017-RD P. sphalerum  Schott 1 0 1 1 0 x x 1
Ara039-RD 1 0 1 0 1 1
Ara078-RD 1 1 0 1 0 1
Ara006-CX P. squamiferum  Poepp. & Endl 2 0 2 1 1 x 2
Ara062-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara014-RD P. surinamense Engl. 1 1 0 1 0 1
Ara004-CX 1 1 0 1 0 1
Ara019-CX 1 1 0 0 0 1
Ara034-RD 1 1 0 0 0 1
Ara033-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara057-RD 1 1 0 0 0 1
Ara057-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara080-CX 1 0 1 0 1 x 1
Ara042-RD P. tortum  M. L. Soares & Mayo 1 0 1 1 0 x 1
Ara050-RD 1 0 1 0 1 1
Ara062-RD 1 0 1 1 0 x 1
Ara049-RD P . toshibai M. L. Soares & Mayo 1 0 1 1 0 x 1
Ara055-RD 1 1 0 0 0 1
Ara036-RD P . wittianum  Engl. 1 1 0 1 0 x x 1
Ara037-RD 1 1 0 1 0 x 1
Ara064-RD 1 1 0 1 0 x 1
Ara079-RD 1 1 0 0 0 1
Ara061-CX 1 0 1 1 0 x 1
Ara024-RD 1 1 0 1 0 x 1

    Pteromischum Ara017-CX Philodendron  nov. sp2 1 1 0 1 0 x x 1
    Philodendron Ara029-CX philodendron  nov. sp7 1 1 0 0 0 1

Ara039-CX Philodendron  nov. sp6 1 0 1 0 1 1
Ara047-CX Philodendron nov. sp1 1 0 1 1 0 x 1
Ara1107-NE Philodendron nov. sp1 1 1 0 1 0 x 1
Ara1053-NE Philodendron nov. sp3 1 1 0 1 0 x 1
Ara078-CX philodendron nov. sp4 1 0 1 0 1 1
Ara079-CX Philodendron nov. sp3 1 1 0 0 0 1
Ara060-CX Philodendron nov. sp5 1 0 1 0 1 1
Ara080-RD P. (cf) billieteae 1 0 1 0 1 1



Ara067-CX Philodendron nov. sp3 1 0 1 0 1 1
Ara071-RD Philodendron nov. sp3 1 0 1 0 1 1
Ara032-RD Philodendron  nov. sp4 1 0 1 0 1 1
Ara038-RD Philodendron nov. sp5 1 0 1 0 1 1

Sub-total do gênero 142 42 100 75 47 65 49 25 3

  Dieffenbachia Ara024-CX D. elegans 1 1 0 0 0 1
Ara028-CX D. elegans 1 0 1 0 1 x 1
Ara032-CX D. elegans 1 0 1 0 1 1
Ara060-RD D. elegans 1 1 0 1 0 x 1
Ara012-CX D. tefeense 1 0 1 1 0 x 1
Ara022-CX Dieferbachia nov. sp1 2 0 2 1 1 x 2

Sub-total do gênero 7 2 5 3 3 1 6

  Schismatoglotis Ara085-RD S. spricianum 1 1 0 0 0 1
Sub-total do gênero 1 1 0 0 0 1
Total da Subfamília 150 45 105 78 50 67 55 25 3

Lasioideae
Urospatha Ara025-CX U. (cf) sagitifolium 1 1 0 0 0 1

Ara027-CX U. (cf) sagitifolium 1 0 1 0 1 1
Sub-total do gênero 2 1 1 0 1 2
Total da Subfamília 2 1 1 0 1 2

Monsteroideae
Heteropsis Ara003-CX H. flexuosa 1 1 0 0 0 1

Ara026-RD H. flexuosa 1 1 0 0 0 1
Ara056-RD H. flexuosa 1 1 0 0 0 1
Ara067-RD H. flexuosa 1 1 0 0 0 1
Ara030-RD H. macrophylla 1 1 0 0 0 1
Ara063-RD H. macrophylla 1 1 0 0 0 1
Ara028-RD H. steimark 1 1 0 0 0 1
Ara066-RD H. steimark 1 1 0 0 0 1
Ara054-RD Heteropsis sp 1 1 0 0 0 1

Sub-total do gênero 9 9 0 0 0 8 1

Monstera Ara005-PA M. andanssonii 2 0 2 0 2 2
Ara007-CX M. dubia 1 0 1 0 1 1



Ara076-CX M. dubia 1 0 1 0 1 1
Ara027-PE M. dubia 2 0 2 0 2 2
Ara068-CX M. dubia 1 0 1 0 1 1
Ara009-CX M. (cf) olbíqua ? 1 1 0 0 0 1
Ara056-CXª M. oblíqua 1 0 1 0 1 1
Ara074-CX M. olbíqua 1 0 1 0 1 1
Ara075-CX M. obliqua 1 1 0 0 0 1
Ara047-RD M. oblíqua 1 0 1 0 1 1
Ara084-RD M. oblíqua 2 1 1 0 1 2
Ara045-CX Monstera sp1 1 0 1 0 1 1
Ara058-CX Monstera sp2 1 0 1 0 1 1
Ara004-AC monstera sp1 2 0 2 0 2 2
Ara1407-NE Monstera sp1 1 0 1 0 1 1
Ara031-PE Monstera sp1 1 0 1 0 1 1

20 3 17 0 17 3 11 4 2

Rodospatha Ara044-CX R. oblongata 1 1 0 0 0 1
Ara063-CX R. oblongata 1 1 0 0 0 1
Ara072-RD R. oblongata 1 1 0 0 0 1
Ara033-RD R. venosa 1 1 0 0 0 1
Ara086-RD R. venosa 1 1 0 0 0 1
Ara052-CX (cf) Rodosphata 1 1 0 0 0 1
Ara069-CX (cf) Rodosphata 1 1 0 0 0 1

Sub-total do gênero 7 7 0 0 0 3 4
Total da Subfamília 36 17 16 0 16 14 16 4 2

Pothoideae
Anthurium Ara066-CX A. bomplandi 1 0 1 0 1 1

Ara068-RD A. bomplandi 2 0 2 1 0 x 2
Ara074-RD A. bomplandi 1 0 1 0 1 1
Ara020-CX A. eminens 1 1 0 1 0 x 1
Ara031-RD A. eminens 1 0 1 1 0 x 1
Ara045-RD A. eminens 1 0 1 0 1 1
Ara070-RD A. eminens 1 0 1 0 1 1
Ara011-CX A. gracile 2 1 1 1 0 x 2
Ara038-CX A. gracille 1 0 1 1 0 x 1
Ara025-RD A. gracille 1 1 0 0 0 1
Ara026-CX A. plowmani 1 1 0 0 0 1
Ara010-CX Anthurium sp1 2 0 2 1 1 x 1
Ara1285-NE anthurium sp2 3 0 3 0 3 3



Ara1323-NE Anthurium sp3 1 0 1 0 1 1
Ara1416-NE Anthurium sp4 1 0 1 0 1 1
Ara039-PE Anthurium 1 1

Sub-total do gênero 20 5 16 6 10 7 7 6
Total da Subfamília 20 5 16 6 10 7 7 6

Zomicarpeae
Scaphispata Ara070-CX Scaphispata 1 0 1 0 1 1

Ara071-CX Scaphispata 1 0 1 0 1 1
Ara072-CX  (cf) Scaphispata 1 0 1 0 1 1

Sub-total do gênero 3 0 2 0 1 3
Total da Subfamília 3 0 2 0 1 3

Total Geral 211 68 140 84 78 88 85 33 5


	1-Capa_dedico_pos
	Silva, Mario Correia da
	Inclui bibliografia e apêndice.

	582.547.1        CDU (2.ed.)                               UFPE
	584.64             CDD (22.ed.)                             CCB – 2009- 091


	Revisao_pos_defesa
	REVISÃO
	  Ac
	Molecular Evolutionary Genetics Analysis (Version 3.0)
	Aliotta, G., Monaco, P., Pinto, G., Pollio, A. & Previtera, L. (1991). Potential allelochemicals fron Pistia stratiotes. J. chem. Ecol. 17: 2223-2234.
	Arber, A. (1920a). The vegetative morphology of Pistia and tne Lemnaceae. Proc. R. Soc. Lond. (Ser. B) 91: 96-103.
	Arends, J. C., Bastmeijer, J. D. and Jacobsen, N. (1982). Chromosome numbers and taxonomy in Cryptocoryne (Araceae) II. Nord. J. Bot. 2: 453 - 463.
	Ayyangar, K. R. (1973). Karyological affinities of Typhonium flagelliforme Bl. and Typhonium trilobatum Schott. Proc. Indian Sci. Congr. Assoc. 60: 303.
	Barroso, G. M. (1956). Araceae: uma nova espécie de Philodendron Schott. Arq. Jdim. Bot. Rio de Janeiro 14: 229-271.
	Barroso, G. M. (1957). Araceae Novae. Arq. Jdim. Bot. Rio de Janeiro 15: 89-112.
	Barroso, G. M. (1962). Araceae do Brasil. Arq. Jdim. Bot. Rio de Janeiro 17: 5-17
	Bate-Smith, E. C. (1968). The phenolic constituents of plants and their taxonomic significance. II. Monocotyledons. J. Linn. Soc. (Bot.) 60: 325-356.
	Benko-Iseppon, A. M. (2001). Estudos moleculares e citogenéticos no caupi e em espécies relacionadas: Avanços e perspectivas. Anais da V RENAC. Teresina: EMBRAPA Meio Norte, 6-10.
	Bown, D. (1988). Aroids. Plants of the Arum family. Timber Press, Portland, Oregon, pp.256.
	Bown, D. (2000). Aroids: plants of the Arum family. Oregon, tiber press, Portland.
	Bogner, J. (1976). Fur Pflanzenkenner und Pflanzenfreunde: Amorphophallus maculatus N.E. Br. Palmengarten 40: 83-86.
	Bogner, J. (1979). A critical list of the Aroid genera. Araideana 1 (3): 63-73.
	Bogner, J. (1987). Morphological variation ins aroids. Aroideana 10 (2): 4-16.
	Bogner, J. and Nicolson, D. H. (1991). A revised classification of Araceae with dicotomous keys. Willdenowia 21: 35-50.
	Bunting, G. S. (1986). New tax of Venezuelan Araceae. Phytologia 60 (5): 293-344.
	Carneiro, C. M. T. S. (1985). Mecanismo tóxico de dieffenbachia picta (Lodd) Schott (Araceae). Unpubl. M.Sc. dissertation, Univ. Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, pp. 79.

	Carvalheira, G. M. G., Guerra, M., Santos, G. M., Andrade, V. C. and Farias, M. C. A. (1991). Citogenética de angiospermas coletadas em Pernambuco - IV. Acta Bot. Brasil. 5: 37-51.
	Chase, M. W. and V. A. Albert. (1995). The relationships of the Liliiflorae: molecular evidence from rbcL. In: P. J. Rudall, P. J. Cribb, D. F. Cutler & C. J. Humphries (eds.), Monocotyledons: Systematics and Evolution. Royal Botanic Gardens, Kew.
	Chaudhuri, J. B. and Sharma, A. (1979). Chromosome studies in certain members of Araceae. Genet. Iber. 30-31: 161-187.
	Chauhan, K. P. S. and Brandham, P. E. (1985). Chromosome and DNA variation in Amorphophallus (Araceae). Kew Bull. 40: 745-758.
	Chen, J., Devanand, P. s., Normam, D. J., Henny, R. J. And Chao, C. T. (2004). Genetics Relationships of aglaomena species and cultivars inferred from AFLP markers. Annal of Botany 93: 157-166.
	Clegg, M. T. and zurawski, G. (1990). Chloroplas DNA and the study of plant phylogeny: present status and future prospect. In P. M. Soltis. D. E. Soltis, and J. J. doyle (eds.). Kluer Academic, Dordreccht, Netherlands. Molecular systematics of plants,...
	Corrêa, M. G. S., Viégas, J., Silva, J. B, da, Ávila, P. F. V. de, Busato, G. R., and Lemes, J. S. (2005). Meiose e viabilidade polínica na família Araceae. Acta Bot. Bras. 19 (2): 295-303.
	Correia-da-Silva, M. (1998): Citogenética e citotaxonomia de espécies do gênero Philodendron (Araceae) do Nordeste brasileiro. Unpubl. Graduation monografy. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, pp 64.
	Correia-da-Silva, M. (2001): Citogenética e citotaxonomia em espécies de Philodendron Schott (Araceae Juss.) da Amazônia Brasileira. Unpubl. M.Sc. dissertation. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, pp. 81.
	Cotias-de-Oliveira, A. L. P., Guedes, M. L. S., Barreto, E. C. (1999). Chromosome numbers for Anthurium and Philodendron spp. (Araceae) occurring in Bahia, Brazil. Gen. Mol. Biol. 22: 237-242.
	Crepet, W. L. (1978). Investigations of angiosperms from the eocen of North America: an aroid inflorecence. Rev. Palaeobot. Palynol. 25: 241-252.
	Croat, T. B. (1990). Ecology and life forms of Araceae. Aroideana 11 (3-4): 1-55.
	Croat, T. B. (1992). Ecology and life forms of Araceae: a follow-up . Aroideana 12 (1-4): 6-8.
	Davis, J. I. (1995). A phylogenetic struturre for the monocotyledons, as inferred from chloroplast DNA restriction site variation, and a comparison of measures of clade support. Syst. Bot. 20: 503-527.
	Della Greca, M., Monaco, P., Previtera, L., Aliotta, G., Pinto, G., & Pollio, A. (1989). Allelochemical activity of phenylpropanes from Acorus gramieus. Phytochemistry 28: 2319-2321.
	Dodoens, R. (1574). Purgantiun… historiae… ex officine Christhophori Plantinii, Antvespiae. pp. 505.
	Engler, A. (1889a). Araceae. Pp. 19-21. In: K. Schumann & M. Hollrung, Die Flora von Kaiser Wilhelms Land. Asher & Co., Berlin.
	Grayum, M. H. (1990). Evolution and phylogeny of the Araceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 628-297.
	Grayum, M. H. (1992). Comparative external pollen ultrastructure of the Araceae and putatively related taxa. Monogr. Syst. Bot. Missouri bot. Gard. 43: 1-167.
	Grayum, M. H. (1996). Systematic botany monographs. Review of Philodendron subgenu Pteromischum (Araceae) for Pacific and Caribbean Tropical America. Michigan: Ann Arbor, 41: 233.
	Gregor, H. J. and Bogner, J. (1984). Fossile Araceen Mitteleuropas und ihre rezenten Vergleichsformen. Documenta Naturae 19: 1-12.
	Guerra, M. S. (2000). Chromosome number variation and evolution in monocots. In: Monocots: Systematics and Evolution (Wilson, K. L. and Morrison, D. A., eds.). Csiro Publishers, Melbourne, pp. 127-136.
	Hernandez, F. (1790). De Historiae Plantarum Novae Hispaniae . Liber Nonus. Madriti. Vol. 2: 341-342.
	Heywood, V. H. (1993). Flowering plants of the world. Oxford University Press. New York, pp. 336.
	Hillis, D. M., Moritz, C. and Mable, B. K. (1996). Molecular Systematics. Sinauer Associates, Sunderland.
	Hotta, M. (1965). Notes on the Schismatoglottidinae of Borneo. I. Men. Coll.Sci. Univ. Kyoto, ser. B, 32: 19-30.
	Hotta, M. (1966). Notes on the Schismatoglottidinae of Borneo. II. Men. Coll.Sci. Univ. Kyoto, ser. B, 32: 223-238.
	Hotta, M. (1967). Notes on Bornean plants II. Acta, Phytotax. Geobot. 22: 153-162.
	Hotta, M. (1970). A system of the family Araceae in Japan and adjacent areas. Mem. Dac. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. Biol. 4: 72-96.
	Hotta, M. (1971). Study of the Family Araceae: General Remarks. Jap. J. Bot. 20 (4): 269-310.
	Irwin, H. S. and Turner, B. L. (1960). Chromasomal relationschips and taxonomic considerations in the genus Cassia. American Journal of Botany 47: 309-318.
	Ittenbach, S. (1993). Taxonomie, Anatomie und Morphologie der Afrikanischen Arten aus der Gattung Amorphophallus Blume ex Decaisne, nom. Cons. Unpubl. Thesis, Rheinischen Friedrich-Willhelms-Universitat, Bonn, pp. 278.
	Jervis, R. N. (1980). Chinese vergreens: Aglaonema grower’s notebook. Clearwater: R. jervis.
	Jesus Neves, L. de, Teixeira Soares Carceiro, C. M. & Álvares Pererira, N. (1988). Estudo do Mecanismo Tóxico em Dieffenbachia picta. Acta Amazônica 18 (no. 1/2: suplemento): 171-174.
	Joly, A. B. (1975). Botânica. Introdução à taxonomia vegetal - Araceae. 11th ed. Nacional, São Paulo, Brasil, pp. 777.
	Jones, G. E. (1957). Chromosome numbers and phylogenetic relationships in the Araceae. - Ph.D. thesis, University of Virginia, Charlotteville.
	Jussieu, A. L. (1789). Genera Plantarum. Paris. pp . 498 (Araceae on pp. 23-25).
	Knoll, F. (1926). Die Arum-Blutenstande und ihre Besucher (Insekten und Blumen IV). Abhandl. zoo. bot. Ges. Wien 12: 379-481.
	Koul, O., Smirle, M. J. and Isman, M. B. (1990). Asarones from Acorus calamus L. oil. Their effecting hehaviour and dietary utilization in Peridroma saucia. J. Chem. Ecol. 11: 1911-120.
	Krause, K. (1908). Araceae-Colloideae. In A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich 37 (IV.23B): 140-155.
	Krause, K. (1913). Araceae-Philodendroideae-Philodendreae-Philodendrinae. In: Das Pflanzenreich IV (Engler, A. and Krause, K., eds.), 23Db. W. Engelmann, Leipzig. pp. 1-143.
	Ladeira, A. M., Andrade, S. O. & Sawaya, P. (1975). Studies Dieffenbachia picta Schott: Toxic effects in guinea pigs. Toxicology and Applied Pharmacology 34: 363-373.
	Larsen, K. (1969). Cytology of vascular plants III. A study of thai Aroids. Dansk Botanisk Arkiv 27: 39-59.
	Les, H. L., Crawford, d. J., Landolt, e., Gabel, J. D., timball, R. T. (2002). Phylogeny and systematics of Lemnaceae, the Duckeweed family. Syst. Bot. 27: 221-240.
	Linnaeus, C. (1753). Species Plantarum. Stockholm. 2: 964-968.
	Linnaeus, C. (1754). Genera Plantarum, ed 5, Stockholm. pp. 413-415.
	Lisboa, P. L. and Ferraz, M. G. (1999). Estação Cientifica Ferreira Penna: Ciência e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. Editora Super Cores. Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém – PA, pp. 151.
	Marchant, C. J. (1970). Chromosome variation in Araceae I. Pothoeae to stylochitoneae. Kew Bull. 24: 315-322.
	Marchant, C. J. (1971a). Chromosome variation in Araceae II. Richardieae to Colocasieae. Kew Bull. 25: 47-56.
	Marchant, C. J. (1971b). Chromosome variation in Araceae III. Philodendreae to Pythoneae. Kew Bull. 25: 323-329.
	Marchant, C. J. (1972). Chromosome variation in Araceae IV. Areae. Kew Bull. 26: 395-404.
	Marchant, C. J. (1973). Chromosome variation in Araceae V. Acoreae to Lasiae. Kew Bull. 28: 199-210.
	Mayo, S. J. (1986). Systematics of Philodendron Scott (Araceae) with special reference to inflorecence characters. Unpubl. Ph.D. thesis, Reading, UK, pp. 972.
	Mayo, S. J. (1988). Aspectos das evolução e da geografia dos gênero Philodendron Schott (Araceae). Acta. Bot. Brasílica 1 (2) (Supl.): 27-40.
	Mayo, S. J. (1989). Observations of gynoecial structure in Philodendron (Araceae). Bot. Linn. Soc. 100: 139-172.
	Mayo, S. J. (1990). History and infrageneric nomenclature of Philodendron (Araceae), Kew Bull. 45 (1): 37-71.
	Mayo, S. J. (1991). A Revision of Philodendron subgenus Meconostigma. Kew Bull. 46: 601-681.
	Mayo, S. J. (1995). Checklist das espécies de Araceae do Brasil. In: Livro de Resumos do XLVI Congresso Nacional de Botânica, Brasil.
	Mayo, S. J., Bogner, J. and Boyce, P. C. (1995). The Arales. In: Monocotyledons: systematics and evolution (Rudall, P. J., Cribb, P. J., Cutller, D. F. and Humphries, C. J., eds.), Royal Botanic Gardens, Kew, pp 277-286.
	Mayo, S. J. and Barroso, M. G. (1997). A new pedate-leaved species of Philodendron from Bahia, Brazil. Aroideana 2: 82-94.
	Mayo, S. J., Bogner, J. and Boyce, P. C. (1997). The Genera of Araceae. Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 380.
	Nicolson, D. H. (1960). A brief review of classifications in the Araceae. Baileya 8: 62-67.
	Nicolson, D. H. (1969). A revision the genus Aglaonema (Araceae). Smithsoniam Contributions to Botany 1: 1-69.
	Nicolson, D. H. (1983). Translation of Engler`s classification of Araceae with updating. Aroideana 5: 67-88.
	Nicolson, D. H. (1987) Derivation of aroid generic names. Aroideana  10 (3): 15-25.
	Okada, H. and Hotta, M. (1987). Cromossome numbers of Araceae. Biol. In: XIV Internacional Botanical Congress, Berlin.
	Padmanabhan, S. and Shastri, N. V. (1990). Studies on amilase inhibitors in Dieffenbachia maculata. Journal Sciences Food Agriculture 52: 527-536.
	Palmer, J. D. (1985). Comparative organization oc cp genomes. Annual Review of Genetics 19: 325-354.
	Patt, J. M., Hartman, T. G., Creeckmore, R. W., Elliott, J. J., Schal, C., Lech, J. & Rosen, R. T. (1992). The floral odour of Peltandra virginica contains novel trimetyl-2, 5-dioxabicyclo[3.2.1]nonanes. Phytochemistry 31: 487-491.
	Pohl, F. (1932b). Das Bewegungsgewebe in der Spatha von Philodendron selloum Schott. Planta 15: 530-539.
	Prime, C. T. (1960). Lords end Ladies. Collins New Naturalist, London, pp. 241.
	Ramalho, F. C. (1995). Taxonomia e número cromossômico de representantes da família Araceae em Pernambuco. Dissertação de Mestrado, UFRPE, Recife, pp. 174.
	Reffstrup, T., HammershØj, O., Boll, P. M. & Schmidt, H. (1982). Philodendron scandens Koch & Sello subs. oxycardium (Schott) Buting, a new source of allergenic alkylresorcinols . Acta Chem. Scand. B36: 291-294.
	Reffstrup, T. & Boll, P.M. (1985). Allergenic 5-alkyl- and 5-alkenylresorcinols from Philodendron. Phytochemistry 24: 2563-2565.
	Reitz, P. R. (1958). Araceae catarinenses. Sellowia 8: 20-70.
	Ribeiro, J. E. L. S., Hopkins, M. J. G., Sothers, C. A., Costa, Brito, J. M., Souza, M. A. D., Martins, L. H., Lohman, L. G., assunção, P. a. c. L., Silva, C. f., Mesquita, M. R. and Procópio, L. C. (1999). Flora da Reserva Ducke: guia de identificaçã...
	Riedl, H. (1965a). Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865). Taxon 14 (7): 209-213.
	Riedl, H. (1965b). Heinrich Wilhelm Schott – zur 100. Wierderkehrseines Todestages am 5 Marz 1965. Ann. Naturhistor Mus Wien 6: 3-8.
	Rieldl, H. and Riedl (1988). Heinrich Wilhelm Schott`s botanical collections et the viena natural History Museum (W). Taxon 37 (4): 846-854.
	Schott, H. W. (1832). Araceae. In Schott, H. W. & Endlicher, S., Meletemata Btanica. C. Gerold, Vienna, pp. 16-22.
	Schott, H. W. (1858). Genera Aroidearum, 98 plates. C. Ueberreuter, Viena.
	Schott, H. W. (1860). Prodromus Sytematis Aroidearum. Typis congregationis mechitharisticae. Vindobonae, Vienna, pp. 602.
	Schot, H. W. (1984). Icones Aroideae et Reliquiae. Microfiche edition, index ed D. H. Nicolson, IDC AG., Zung, pp. 29.
	Schreiber, K. von (1822).Nachrichten von den kaiserl. osterreichischen Naturforchern in Basilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit. II. Anhang: Tagebucher des k.k. Gartners, hrn, H. Schott, in Brasilein (... von dessen Reisen in die Campos am Pa...
	Soares, M. L. C. (1996). Levantamento florístico do gênero Philodendron Schott (Araceae) na Reserva Florestal Adolpho Ducke – Manaus - AM. Dissertação de Mestrado. UFRPE, Recife, PE.
	Soltis, D. E. and Soltis, P. S. (1998). Choosinf an approach and an appropriate gene for phylogenitic analysis. In P. M. Soltis, D. E. Soltis and J. J. Doyle (eds.), Molecular systematics of plants II, Kluwer Academic, Dordrecht, Netherlands, DNA Sequ...
	Souza, M. G. C and Benko-Iseppon, A. M. (2004). Cytogenetics and chromosome banding patterns in Caesalpinioideae and Papilionioideae species of Pará, Amazonas, Brazil. Botanical Journal of the Linnean Society 144: 181-191.
	Wallace, R. and Ferreira, E. (2002). Extractive exploitation of cipó titica (Heteropsis flexuosa (H.B.K.) Bunt., Araceae) in Acre: Management and market potential. Floristics and Economics of Acre, Brazil, The New York Botanical Garden, online publica...
	Wang, Z., Li, H. and Bian, F. (2002). Typhonium jipingense from Yunnan, Cnina, with the Lowest Diploid Chromosome Number in Araceae. Novon 12: 286-289.
	Williams, C. A., Harborne, J. B. & Mayo, S. J. (1981). Anthocyani pigments and leaf flavonoids in the family Araceae. Phitochemistry 20 (2): 217-234.

	Artigo1_Philod_Cito_Conv_Revis_Ana_Tese_Final_pos_defesa
	Materials and Methods
	Results
	Discussion
	Acknowledgements
	EHRENDORFER, F., 1980: Polyploidy and distribution. In: Polyploidy: Biological relevance (W. H. LEWIS, ED.). Plenum Press, New York, pp. 45-60.
	MAYO, S. J., BOGNER, J. AND BOYCE, P. C. (1997). The Genera of Araceae. Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 380.
	MORAWETZ, W. AND SAMUEL, M. R. A. 1988: Karyological Patterns in the Hamamelidae. In: Crane, P. and Blackmore, S. (Eds.): Evolution, Systematics and Fossil History of the Hamamelidae. Vol. 1. Introduction and Lower Hamamelidae. – Systematics Associati...

	Philod_Cito_Convencional_Tabelas1_Pos_Defesa
	Pranchas_Amaz_Nordes_Tese_Pos_Defesa
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	Pranchas_Amaz_Nordes_Tese_Pos_Defesa_Fig3
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	Artigo_Cito_Bandeamento_Tese_Final_Pos_Defesa
	Mario Correia da SilvaP1P, Maria de Lourdes SoaresP2P e Ana Maria Benko-IsepponP1
	Materiais e Métodos
	Resultados
	Discussão

	Agradecimentos
	MAYO, S. J., BOGNER, J. AND BOYCE, P. C. (1997). The Genera of Araceae. Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 380.
	SOARES, M. L. C. (1996). Levantamento florístico do gênero Philodendron Schott (Araceae) na Reserva Florestal Adolpho Ducke – Manaus - AM. Dissertação de Mestrado. UFRPE, Recife, PE. pp. 1-178.

	Tabela1_2_Bandeam_12spp_Tese_Final_Pos_Defesa
	Pranchas_Verticais_bandeam_Revisado_Tese_Final_Pos_Defesa
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	DAF_Philo_Molecular_Pronto_Tese_Final_Pos_Defesa
	ISSN 0075-5974
	Benko-Iseppon, A. M., Winter, P., Huttel, B., Stagginus, C., Muhlbauer, F. & Kahl G. (2003). Markers closely linked to Fusarium resistance genes in chickpea show homology to pathogenesis-related genes located on Arabidopsis chromosome 5 and 1. Theor. ...
	Bunting, G. S. (1975). Nuevas especies para la revision de las Araceae venezolanas. Acta Bot. Venez. 10: 263-335.
	_____  (1986). New tax of Venezuelan Araceae. Phytol. 60 (5): 293-344.
	Caetano-Anólles, G., Bassan, B. J. & Gresshoff PM. (1991). High resolution DNA amplification fingerprinting using very short arbitrary oligonucleotide primers. Biotechnol. 9: 553-557.
	Correia-da-Silva, M., Soares, M. L. & Benko-Iseppon, A. M. (2007a). Chromosome numbers and karyological features of Brazilian Philodendron (Araceae). Plant System. and Evolut., in preparation.
	_____ & _____ (2007b). Bandemaneto Cromossômico de Espécies de Philodendron (Araceae) ocorrentes no Brasil. Plant System. and Evolut., in preparation.
	Croat, T. (1997). A revision of Philodendron subgenus Philodendron (Araceae) for Mexico and Central America. St. Louis. Ann. Missouri Bot. Gard 84: 311-704.
	Mayo, S. J. (1986). Systematics of Philodendron Scott (Araceae) with special reference to inflorecence characters. Unpubl. Ph.D. thesis, Reading, UK, pp. 972.
	_____ (1988). Aspectos da evolução e da geografia dos gênero Philodendron Schott (Araceae). Act. Bot. Bras. 1 (2) (Supl.): 27-40.
	Nei, M. & Li, W. (1979). Mathematical model for studying genetic variance in terms of restriction endonucleases. Proc. Nati. Acad. Sci. USA 76: 5269-5273.
	Nie, Z. L., Sun, H., Li, H. & Wen, J. (2006). Intercontinental biogeography of subfamily Orontiodeae (Symplocarpus, Lysichiton, and Orontium) of Araceae in eastern Asia and North America, Mol. Phylog. Evolut. 40: 155-165.
	Rothwell,  G. W., Van Atta, M. R., Ballard, H. E. & Stokey, R. A. (2004). Molecular phylogenetics relatioships among Lemnaceae and Araceae using the chloroplast trnL-trnF intergenic spacer. Mol. Phylogen. Evol. 30: 378-385.

	Table1_2_3_Molecular_Tese_Final_Pos_Defesa
	Figuras_Philo_Molecular_Pronto_Tese_Final_Pos_Defesa
	AnthuriumCitogenetics_CapituloCaxiuana_Last+_Pos_Defesa
	BOGNER, J. Morphological variation in aroids. Aroideana, v. 10, n. 2, p. 4-16, 1987.
	MAYO, S. J. et al. The Genera of Araceae. Kew: Royal Botanic Gardens, Kew (1 900347 22 9), 380 p. 1997.

	TABELA1_Anthurium
	Figura 1-3
	CONCLUSOES GERAIS_RevisadoAna+Abstact_Tese_Final_Pos_Defesa
	Levantamento_Geral_Pos_Defesa(1)
	Apêndice


