
AS APARÊNCIAS ENGANAM 

 

Isto é cada vez mais uma realidade nos estudos taxonômicos. É o que deduz a 

pesquisa de mestrado da bióloga Bárbara Leal, na Universidade Federal de Minas 

Gerais, sob a orientação do botânico Eduardo Borba.  

A partir de identificações anteriores, ela esperava encontrar as orquídeas Cattleya 

coccínea e C. breviprdunculata, além de híbridos entre as duas. Não foi que ela 

encontrou em sua pesquisa no Parque Estadual de Ibitipoca, no sudeste de Minas 

Gerais. Apenas a segunda dessas espécies existe em Ibitipoca e tem uma aparência 

variável conforme o ambiente, como ela e colegas descrevem em artigo publicado em 

agosto na revista Botanical Jounal of the Linnean Socity. 

É o que também constatou o trabalho coordenado pela botânica Samantha Koehler, 

do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp), como 

parte do doutorado da ecóloga Jucelene Rodrigues, na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), orientada pela 

engenheira agrônoma Elizabeth Veasey. 

Ao investigar a delimitação das espécies C. coccínea e C. mantiqueirae, usando dados 

genéticos foi detectado que a população de Ibitipoca, no município de Lima Duarte, 

parecia ter maior parentesco com C. brevipedunculata, conforme mostram em artigo 

publicado no ano passado na revista Plant Systematics and Evolution.  

Segundo Samantha, “vários estudos florísticos mostram que a vegetação dali tem 

semelhanças com a da serra do Espinhaço”. Isto porque a composição do solo define 

um ambiente de campo rupestre propício à vegetação do interior do estado. Ainda 

segundo Samantha, “a distribuição de C. brevipedunculata se expandiu e chegou à 

serra da Mantiqueira, onde achou ambiente favorável”. 

É curioso porque C. coccínea ocorre numa região bem mais próxima, na serra do Mar 

no Rio de Janeiro. “Em uma hora se chega a Lima Duarte” diz a botânica. Surgiu daí a 

sugestão de uma possível zona de hibridação, um processo que pode levar ao 

surgimento de uma nova espécie, o que é investigado e refutado pela pesquisa de 

Bárbara Leal. 

A situação taxonômica de C. coccínea está passando por uma análise mais 

aprofundada. Um estudo de 2015 mostrou uma divergência acentuada entre as 



populações do Rio de Janeiro, nos municípios de Petrópolis e Nova Friburgo, e uma já 

no Estado de São Paulo, em São José do Barreiro. Isto pode significar que sejam 

linhagens já completamente separadas, mais ainda não são espécies definidas. 

Tais pesquisas dão força na direção de que para a identificação taxonômica não basta 

estudar as características visíveis, ou fenótipo. Também não basta considerar a 

distribuição geográfica. Fica evidente que várias fontes de informação como a 

genética, a fisiologia e a química se somam para chegar a uma delimitação melhor das 

espécies. Adaptações ao ambiente são essenciais à sobrevivência e nem sempre dão 

origem a novas espécies. 

O que pode ser chamado de taxonomia interativa está longe de ser uma ideia nova, 

mas com grande frequência não é o procedimento adotado, como tinha acontecido até 

agora com as catleyas de Ibitipoca. 


