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INTRODUÇÃO

Apocynaceae compreende cerca de 400
gêneros e 4.500 espécies, estando entre as dez
maiores famílias de angiospermas em número
de espécies (Rapini 2004). Apocynoideae é
composta por 80 gêneros distribuídos em oito
tribos: Whrightieae, Nerieae, Malouetieae,
Apocyneae, Odontadenieae, Mesechiteae,
Echiteae e Baisseae (Endress et al. 2007).
Trata-se de uma subfamília parafilética e o
monofiletismo da maioria de suas tribos não
vem sendo confirmado (Livshultz et al.
2007).

Em Apocynaceae, os números
cromossômicos 2n=22 são os mais comuns,
embora ocorram variações nos níveis de
ploidia, com registros de triplóides
(2n=3x=33) e tetraplóides (2n=4x=44). O
número básico primário referido para
Apocynaceae é x=11, com vários números
básicos secundários, x=6-12, 16, 18, 20, 21 e
23, de origem displóide (Raven 1975; van der
Laan & Arends 1985). Todavia, ainda são
escassas as contagens cromossômicas,
sobretudo no que se refere às espécies
neotropicais, geralmente com cromossomos
relativamente pequenos. O presente trabalho
consiste no estudo citogenético de sete
espécies de Apocynoideae neotropicais
nativas do Nordeste brasileiro, com o objetivo
de iniciar o preenchimento dessa lacuna,
ampliando o conhecimento sobre a
variabilidade do número cromossômico em
Apocynaceae e sua evolução na família.

MATERIAL E MÉTODOS

Sementes de Mandevilla bahiensis
(Woodson) M.F.Sales & Kin-Gouv., M.
hatschbachii M.F.Sales, Kin-Gouv. &
A.Simões, M. sancta (Satdelm.) Woodson,
Peltastes peltatus (Vell.) Woodson,
Stipecoma peltigera Müll.Arg., Secondatia
floribunda A.DC. e Temnadenia violacea

(Vell.) Miers foram postas para germinar.
Ainda jovens, tiveram a ponta das raízes
retiradas e pré-tratadas com 8-
hidroxiquinoleína a 0,002M por 22-24 horas à
6°C, sendo, em seguida, fixadas em Carnoy
3:1 (álcool etílico:ácido acético, v:v) por 2-20
horas em temperatura ambiente e,
posteriormente, acondicionadas em freezer.
Para confecção das lâminas, o material foi
lavado duas vezes em água destilada por
cinco minutos e hidrolisado em HCl 5N por
20 minutos à temperatura ambiente. O tecido
meristemático foi isolado com auxílio de um
estereomicroscópio e esmagado em uma gota
de ácido acético 45%, sendo coberto por uma
lamínula e congelado em nitrogênio líquido
para sua posterior remoção, corados com
solução de Giemsa a 2% e montados
permanentemente com entelan (Guerra &
Souza 2002). Os números cromossômicos
obtidos foram acrescentados aos relatados
para a família (van der Laan & Arends 1985;
MOBOT) e mapeados em uma hipótese
filogenética obtida a partir de dados
moleculares e morfológicos (Livshultz et al.
2007; Simões et al. 2007) de modo a
sintetizar a evolução cariotípica na família.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mandevilla bahiensis, M. hatschibachii
e Peltastes peltatus apresentaram 2n=16,
Mandevilla sancta e Secondatia floribunda
2n=20 e Stipecoma peltigera e Temnadenia
violacea 2n=18. Em todos os casos, foram
observados núcleo semi-reticulado e
cromossomos relativamente pequenos. As
sete contagens são inéditas e, com exceção de
Mandevilla, marcam os primeiros registros de
número cromossômico para quatro gêneros de
Apocynoideae.

Estima-se que pelo menos 80% das
angiospermas são de origem poliplóide, sendo
este o principal mecanismo de evolução



cromossômica no grupo (Leitch & Bennett
1997). Entretanto, em Apocynaceae, são
poucos os registros de poliplóides e disploidia
parece ser o processo mais importante na
evolução do grupo (van der Laan & Arends
1985).

O grado basal que compõe a subfamília
Rauvolfioideae tem x=11 como número
básico primário, porém outros números são
referidos para grupos menos inclusivos, x=8,
10, 18, 20 e 22, sugerindo eventos de
displóidia ascendente e descendente mais
recentes. O Clado Plumerieae apresenta uma
marcante variação no número cromossômico
e parece ser o único com x≠11, possivelmente
x=10, 18 ou 20. Poliplóides também são
registrados em várias espécies desse clado.

O estado plesiomórfico x=11 se mantém
na maioria dos grandes clados da linhagem
que abrange Apocynoideae, Periplocoideae,
Secamonoideae e Asclepiadoideae (Clado
APSA), mas eventos de disploidia também
podem ser observados na sua evolução
interna. Neste sentido, destacam-se os
números básicos x=10 no Clado Asiático,
acompanhado de eventos de disploidia
descendente (x=8) e ascendente (x=11 e 12)
posteriores, e x=9 no Clado do Novo Mundo,
com números displóides descendentes (x=6-8)
e ascendentes (x=10 e 12), marcados em
nossas análises por eventos de disploidia
ascendente e descendente em Mandevilla,
ascendente em Secondatia e descendente em
Peltastes (Figura 1).
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Figura 1. Cladograma simplificado da família Apocynaceae com base nos resultados de Livshultz et al. (2007) e Simões et al.
(2007) com o número cromossômico básico inferido para cada clado. Os números cromossômicos apresentados pela primeira vez
neste trabalho estão destacados em vermelho.


