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As Iridaceae são ervas perenes ou anuais, freqüentemente decíduas com sistema subterrâneo perene em forma de 

bulbo, cormo ou rizoma. A família é bem conhecida por sua grande variedade de flores, principalmente entre gêneros e 

espécies sul-fricanos (Goldblatt & Manning, 2006). Também notável é a variedade em morfologia e anatomia foliar  (Rudall, 

1994). Suas folhas eqüitantes podem ser cilíndricas ou planas, lineares ou ensiformes, unifaciais e paralelinérvias. Os ramos 

reprodutivos  são eretos, rígidos, ramificados ou não, áfilos ou portando brácteas em toda sua extensão. As flores são 

freqüentemente efêmeras, abrindo-se por poucas horas no dia. O perianto é formado por 6 tépalas petalóides, organizadas 

em dois verticilos, livres ou unidas em tubo. As tépalas externas e internas podem variar em forma e coloração como azul, 

violeta, branca, vermelha, amarela, além de possuir estriações formando em muitos casos guias de néctar (Dahlgren, 1985). 

Os estames em número de 3, com provável perda do verticilo interno é sinapomorfia da família (Goldblatt et al., 2008).

Iridaceae compreende atualmente ca. 2030 espécies com 65-70 gêneros (Goldblatt et al., 2008), com distribuição 

cosmopolita, sendo que a maior parte das espécies (aproximadamente 1130) encontra-se restrita ao continente africano, 

principalmente ao sul do Sahara (Goldblatt, 2001). São plantas pequenas, freqüentemente encontradas em campos abertos, 

desertos ou pastos. Muitas espécies preferem o clima temperado, regiões áridas e de altitudes elevadas. Poucas iridáceas 

ocorrem em ambientes florestais, entre elas Neomarica e Dietes (Goldblatt et al., 1998). Dentro da família Iridaceae envidencia-

se um alto grau de endemismo. Foram relatados cerca de 20 gêneros endêmicos para a região neotropical (Goldblatt, 1988). 

No Brasil, ocorrem ca. 14 gêneros e 60 espécies, destacando-se três regiões para distribuição das espécies: a floresta 

atlântica, o cerrado (e a caatinga), e os campos do sul (e as florestas de Araucária) (Takeuchi et al., 2008). 

Iridaceae possui importância econômica principalmente pelo comércio de flores e pelas espécies usadas em paisagismo 

(p.ex. Gladiolus, Iris, Neomarica, Freesia, Dietes, etc.). A família também é rica em compostos fenólicos e outros metabólitos 

secundários, que resultam em produtos utilizados na alimentação (como o açafrão, obtido dos estigmas de Crocus sativus), 

perfumaria (Iris florentina) e medicamentos (Dahlgren et al., 1985).

As relações filogenéticas da família passaram a ser estudadas a partir do trabalho de Dahlgren (1983). Desde as 

primeiras análises cladísticas (Dahlgren et al., 1985; Goldblatt et al., 1990; Souza-Chies et al., 1997; Reeves et al., 2001) 

a família mostrou-se monofilética e bem sustentada. Atualmente, a posição de Iridaceae em Asparagales encontra-se 

bem fundamentada em análises moleculares aliadas ao estudo morfo-anatômico. São sinapomorfias da família as folhas 

isobilaterais, unifaciais com as lâminas orientadas no mesmo plano em que o ramo reprodutivo; presença de cristais cubóides 

e estilóides de oxalato de cálcio e presença de três estames (Goldblatt et al., 2008). 

No primeiro estudo cladístico com dados mofológicos foram reconhecidos quatro clados principais, tratados como 

subfamílias (Goldblatt, 1990) e correntemente aceitos (Tabela 1): Isophysidoideae (1:1), Nivenioideae (6:92), Irioideae (29:890) 

e Crocoideae (29:890)  (Goldblatt et al., 1998). Entretanto, dados moleculares apontam para o parafiletismo de Nivenioideae 

(Reeves et al., 2001; Goldblatt et al., 2008). Segundo Goldblatt (2001) a família Iridaceae teria se diferenciado provavelmente 

há muito tempo de seu ancestral de forma que suas relações atuais tornaram-se de difícil percepção em nível estritamente 

morfológico o que justifica a importância dos caracteres moleculares na maioria dos estudos evolutivos.
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Tabela 1. Classificação da família Iridaceae (adaptado de Goldblatt, 2001)

SubafamílIa IrIdoIdeae

As subfamílias Ixioidedae e Iridoideae compreendem juntas mais de 95% das espécies de Iridaceae, sendo esta última, 

a única com representantes no continente americano.  Iridoideae é reconhecidamente monofilético, com grande congruência 

entre estudos morfológicos e moleculares, sustentada principalmente por caracteres fitoquímicos (Goldblatt, 1990; Reeves 

et al., 2001; Goldblatt et al., 2008). Uma grande dicotomia separa Iridoideae em gêneros do velho mundo (Irideae) e gêneros 

do novo mundo, mais os gêneros australasianos Libertia e Orthosanthus. As duas maiores linhagens de Iridoideae, as tribos 

Tigridieae e Trimezieae ocorrem exclusivamente no continente Americano, principalmente no hemisfério sul. A separação 

dessas duas linhagens pode ser datada há ca. de 35 m.a. durante o Eoceno tardio (Goldblatt et al., 2008)

trIbo trImezIeae

A tribo Trimezieae (=Mariceae, nom. gen. illeg.) foi criada por Hutchinson (1934) para acomodar os gêneros Neomarica, 

Cypella, Trimezia e Romulea inicialmente com base nos caracteres florais como apresença de ramos do estilete divididos, 

livres e não-alados ou não-petalóides. Entretanto, esse caráter não pode ser distintivo da tribo pois ocorre também na tribo 

grupo-irmão Tigridieae.

Posteriormente, Ravenna (1981) ao propor a mudança do nome da tribo para Trimezieae, pelo fato de ter sido baseado 

em nome genérico ilegítimo, altera também sua circunscrição e caracterização com exclusão dos gêneros Cypella e Romulea 

e inclusão de Pseudotrimezia. Cypella é classificada na tribo Tigridieae, e Romulea, gênero africano, é classificada na tribo 

Ixieae (subfamília Ixioideae). Ravenna reconhece a instabilidade doss caracteres florais que, por isso, não seriam adequados 

para separar gêneros em Iridaceae, ao contrário de caracteres vegetativos como sistema subterâneo e foliares. Assim, Ravenna 

define a nova tribo Trimezieae por um conjunto de caracteres relacionados ao caule subterrênao e às folhas. A tribo é então 

caracterizada pelo caule do tipo cormo ou rizoma e presença de folhas planas ou cilíndricas. Compreende atualmente os 

Ordem Asparagales: Iridaceae  ca. 75 gêneros:2030 espécies

Subfamílias Tribos Distribuição

Isophysidoideae (1:1) Tasmânia

Nivenioideae (6:107) Patersonieae

Nivenieae

Sul da África

Crocoideae(29: ca 1032) Watsonieae

Pillansieae

Croceae

Ixieae

África (principalmente), 

Europa  e Oeste da Ásia

Iridoideae (ca 29:890) Diplarrheneae

Sisyrinchieae

Irideae

Trimezieae

Tigridieae

Cosmopolita, principalmente Sul 

da África e  América do Sul
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gêneros Trimezia, Neomarica, Pseudotrimezia e Pseudiris. A a caracterização morfológica da tribo e as delimitações genéricas 

e específicas no grupo têm sido pouco discutidas desde Hutchinson (1934). Apesar de sua circunscrição ser amplamente 

aceita (Goldblatt 1982, 1990, Rudall, 1992, 1994, 1995), a delimitação genérica na tribo é relativamente controversa. Os 

gêneros em questão exibem, freqüentemente, caracteres com estados que se sobrepõem dificultando o estudo taxonômico.

Dentre os gêneros da tribo, Pseudotrimezia é o que apresenta menor número de espécies e distribuição mais restrita. É 

endêmico dos campos rupestres na porção mineira da Cadeia do Espinhaço. Seu interessante padrão de distribuição, aliado 

ao estudo da filogenia, oferece interessantes questões para estudo da  biogeografia do grupo e da Cadeia do Espinhaço. De 

maneira geral, o estudo da família Iridaceae apresenta-se como de especial interesse principalmente devido ao alto grau de 

endemismo de seus representantes.

O presente trabalho é o primeiro a investigar caracteres morfológicos e moleculares que possam contribuir para a 

reconstrução da história evolutiva dos gêneros de Trimezieae e espécies de Pseudotrimezia. Além disso, é objetivo deste 

estudo testar o monofiletismo de Pseudotrimezia e ampliar o estudo de revisão taxonômica incluindo espécies recentemente 

descritas. O trabalho é apresentado em quatro capítulo, formatados para publicação.

Capítulo 1. CaraCtereS morfolóGICoS em Pseudotrimezia e GêneroS CorrelatoS e Sua relevânCIa para eStudoS taxonômICoS e 

fIloGenétICoS. Este capítulo apresenta 50 caracteres morfológicos, incluindo anatomia foliar, levantados em Pseudotrimezia 

e nos gêneros relacionados, Neomarica e Trimezia. A análise de parcimônia resultou em uma filogenia com Pseudotrimezia 

monofilético, sem sustentação, enquanto Neomarica e Trimezia emergem como polifiléticos em um clado sustentado por três 

sinapomorfias altamente homoplásticas

Capítulo 2. análISe de evIdênCIa total de Pseudotrimezia (IrIdaCeae). Este estudo consta da análise filogenética molecular e 

morfológica combinada de Pseudotrimezia e gêneros correlatos. A análise de evidência total revela que alguns gêneros 

reconhecidos na tribo Trimezieae não correspondem a grupos monofiléticos. Por outro lado, Pseudotrimezia emerge em um 

clado sustentado por 10 sinapomorfias homoplásticas.

Capítulo 3. revISão  de Pseudotrimezia (IrIdaCeae). O presente trabalho consiste em uma ampliação do estudo de revisão 

do gênero realizado anteriormente, de forma a incluir a totalidade de espécies descritas até o momento. As mesmas são 

acrescidas de considerações taxonômicas relevantes e inclusão de caracteres morfológicos que facilitem seu reconhecimento. 
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As análises filogenéticas resultam em filogenias bastante similares. Alguns grupos taxonômicos tradicionais não se 

sustentam nas análises obtidas de caracteres morfológicos e moleculares isolados ou em evidência total. Em praticamente 

todas as inferências Pseudotrimezia emerge monofilético e os grandes gêneros Trimezia e Neomarica polifiléticos. Na filogenia 

obtida de caracteres morfológicos as tribos Tigridieae e Trimezieae também emergem polifiléticas. Entretanto, na análise de 

evidência total, elas aparecem como grupos distintos.

Dos caracteres morfológicos aqui utilizados, muitos já foram empregados em circunscrições taxonômicas, outros já o 

foram em análises filogenéticas e outros são ainda inéditos. Alguns caracteres tiveram uma performance razoável, mas a 

maioria revelou-se altamente homoplástica, principalmente os anatômicos. São assim, insuficientes para reconstruir a história 

evolutiva do grupo, principalmente no nível específico, sendo imprescindível a inclusão de outras fontes de evidência.

Na análise de evidência total Pseudotrimezia emerge monofilético, sustentado por 10 sinapomorfias homoplásticas, 

algumas consistentes com caracteres diagnósticos do gênero. Entretanto, seguindo o critério de monofiletismo, uma das 

alternativas possíveis seria a sinonimização de Neomarica e Pseudotrimezia em Trimezia. Nesta delimitação, Trimezia 

coincidiria com o clado Tribo Trimezieae e seria reconhecido por quatro sinapomorfias homoplásticas dentre as quais, a mais 

evidente, o estigma em poro, com apenas três mudanças autapomórficas posteriores.

Apesar disso, é possível reconhecer Pseudotrimezia como uma linhagem que se distingue do restante do grupo com 

mudança relacionadas principalmente às flores e que podem estar associadas a alterações nos sistemas de polinização. 

Nesse contexto, Pseudotrimezia, monofilético, foi submetido a uma revisão de forma a incluir a totalidade de espécies descritas 

até o momento e considerações taxonômicas relevantes. São reconhecidas e apresentadas 16 espécies, com respectivas 

distribuições, ilustrações e chave de identificação.

Estudos posteriores são ainda necessários para elucidar as relações em Pseudotrimezia, com o emprego de marcadores 

mais variáveis em nível específico. Da mesma forma, a ampliação da amostragem de Neomarica permitirá investigar mais 

profundamente o status dos gêneros da tribo e obter uma filogenia mais robusta.


