
 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

 

 
XII Salão de 

Iniciação Científica 
PUCRS  

  

 

Filogenia molecular de ciliados peritriquios (Ciliophora: 

Peritrichia), com ênfase no gênero Epistylis  

 

 

Eduarda Correa Freitas
1, 2

, Taiz L. L. Simão
1
; Lucia Safi

1
; Laura R. P. Utz

1
; Eduardo Eizirik

1
 

(orientador) 

 
1
Faculdade de Biociências, PUCRS, 

2
 Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET/SESu/MEC), grupo 

PET-Biologia, PUCRS  
  

 

Resumo 

 

O gênero Epistylis é um dos mais numerosos dentro da Sub-Classe Peritrichia e 

classicamente reconhecidos como uma entidade taxonômica. No entanto, estudos abordando a 

filogenia molecular do grupo indicaram que o gênero Epistylis não é monofilético, e contém 

táxons encontrados nas duas ordens de Peritrichia recentemente reconhecidas, Vorticellida e 

Operculariida. Até o momento, uma única espécie (E. galea) foi agrupada em Operculariida, 

enquanto todas as outras espécies de Epistylis amostradas foram posicionadas dentro da 

ordem Vorticellida. Nesta ordem, diferentes análises produziram diferentes suportes para 

monofilia dos grupos identificados morfologicamente como Epistylis, sendo estes muitas 

vezes inferidos como linhagens basais dentro desta ordem. Assim, foi sugerido que as 

características morfológicas, até agora empregadas para definir o gênero Epistylis podem 

realmente ser plesiomórficas (ancestrais) para Peritrichia, indicando que uma revisão 

completa deste gênero seria necessária. No presente estudo, obtivemos sequências de rDNA 

18S de seis espécies morfologicamente diferentes identificadas como Epistylis quais foram 

coletadas em ambientes de água doce no Rio Grande do Sul, Brasil. Cinco delas foram 

consistentemente agrupadas com outras espécies de Epistylis na ordem Vorticellida, enquanto 

a sexta espécie foi robustamente posicionada na ordem Operculariida. Este resultado 

corrobora nossos achados anteriores, indicando que espécies morfologicamente alocadas no 

gênero Epistylis podem na verdade representar linhagens de qualquer uma das duas ordens de 

Peritrichia, apoiando que suas características diagnósticas podem de fato ser caracteres 

plesiomórficos compartilhados. Dentro de Vorticellida, espécies de “Epistylis” formam pelo 

menos dois clados diferentes, cuja monofilia conjunta não foi apoiada, em nossas análises 

anteriores, em alguns casos rejeitada com valores de “bootstrap” bastante elevados. As 
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análises aqui apresentadas indicam que a maioria das espécies de “Epistylis” da ordem 

Vorticellida tendem a formar um clado único, o qual pode representar um núcleo monofilético 

do gênero que garantiria a seu reconhecimento taxonômico formal. Dentro deste grupo 

principal de Epistylis, uma observação interessante foi um forte apoio a um clado composto 

por três novas espécies que apresentam um pedúnculo mais largo, indicando que esta pode ser 

uma sinapomorfia morfológica deste conjunto, relevante para futuros estudos taxonômicos. 

    

 

 


