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Introdução
A ação de agentes polinizadores é

considerada um dos principais
desencadeadores da evolução em flores. A
associação entre características das flores e
dos animais polinizadores é considerada uma
evidência desse processo e levou ao conceito
de “síndromes de polinização” por Faegri &
van der Pijl (1966). De acordo com esse
conceito, seria possível prever o polinizador
mais efetivo para cada flor com base nos
caracteres florais. Por exemplo, flores com
corola longa sugerem polinização mais efetiva
por animais de probóscide longa, enquanto
flores com corola curta sugerem polinização
mais efetiva por animais de probóscide curta.

O contexto ecológico em que os eventos
de polinização ocorrem também influencia a
evolução floral. Por exemplo, flores podem
competir por polinizadores, levando à seleção
de especializações que evitem o
compartilhamento. Outra possibilidade é o
desenvolvimento de uma relação de
facilitação, com florescimento simultâneo de
várias espécies que favorecem a atração de
polinizadores para uma área. Em particular, a
prevalência de competição pode causar maior
diferenciação morfológica entre espécies do
que a diferenciação esperada pelo tempo de
divergência. Por outro lado, a facilitação
causaria uma maior semelhança morfológica
entre espécies do que a esperada de acordo
com o tempo de divergência. Além do
contexto ecológico, a variabilidade genética e
fenotípica pode ainda influenciar a morfologia
floral de um determinado clado. Por exemplo,
um polinizador atraído por corolas tubulares
alongadas e que se mostre mais efetivo em
uma determinada linhagem pode levar à
seleção de indivíduos com estames alongados
devido a correlações entre os genes que levam
à expressão de corolas e estames, sem que o
comprimento dos estames esteja diretamente
associado à eficiência do polinizador.

Filogenias permitem a inferência dos
prováveis estados ancestrais de caracteres em
uma determinada linhagem, de forma que a
diversidade morfológica presente entre
espécies pode ser avaliada levando em conta
suas relações de parentesco. Nesse estudo,
avaliamos o padrão de evolução da
morfologia floral e das síndromes de
polinização na tribo Bignonieae
(Bignoniaceae), um dos maiores grupos de
lianas Neotropicais. Todas as espécies de
Bignonieae estudadas até o momento
dependem da polinização por animais, e
acredita-se que a pressão exercida pelos
polinizadores tenha influenciado a
diversificação da família como um todo
(Gentry 1990). O grupo dispõe de uma
filogenia molecular robusta (Lohmann 2006),
permitindo uma abordagem histórica.
Especificamente, os objetivos desse estudo
foram: (1) re-avaliar as síndromes de
polinização conhecidas para a tribo; (2)
caracterizar a diferenciação floral entre
espécies considerando o grau de parentesco
filogenético e (3) caracterizar o padrão de
evolução das morfologias florais e das
síndromes de polinização em Bignonieae.1

Material e Métodos
1. Avaliação das síndromes de polinização

Foram compilados 46 estudos relatando
a polinização em 45 espécies de Bignonieae.
A partir destes estudos, foram identificados
11 caracteres florais discretos relacionados
aos sistemas de polinização do grupo. Um
estudo da morfologia floral das 104 espécies
incluídas na filogenia da tribo (Lohmann
2006) permitiu o estabelecimento do
polinizador mais provável para cada uma das
104 espécies estudadas.
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2. Diferenciação floral entre as espécies de
Bignonieae

O grau de diferenciação floral de
espécies de Bignonieae foi avaliado em duas
etapas.

Em primeiro lugar, foram tomadas 16
medidas de estruturas florais de Bignonieae
(cálice, corola, androceu e gineceu). Estas
medidas foram tomadas em pelo menos 10
espécimes de cada uma das 104 espécies
amostradas na filogenia da tribo. Médias das
medidas foram utilizadas para avaliar se o
grau de diferenciação floral entre espécies
corresponde a diferenciação esperada por suas
relações de parentesco, utilizando a estatística
K.

Em segundo lugar, avaliamos se os 11
caracteres discretos e os 16 caracteres
quantitativos evoluíram de maneira
correlacionada. Para os caracteres discretos,
testamos a hipótese de que mudanças nos
estados de caracteres discretos estavam
correlacionadas. Para os caracteres
quantitativos, calculamos os coeficientes de
correlação (r2) entre os caracteres em cada
gênero e testamos se essa correlação era
influenciada pela distância filogenética entre
gêneros.

As medidas de distância filogenética
utilizadas para as análises foram obtidas a
partir de uma filogenia molecular datada
disponível para o grupo (Lohmann et al., in
prep).

3. Padrão de evolução em caracteres florais
e síndromes de polinização em Bignonieae

A filogenia molecular datada (Lohmann
et al., in prep) também foi utilizada para a
otimização de caracteres florais discretos e
quantitativos. A partir de otimizações por
máxima parcimônia (MP) e por máxima
verossimilhança (ML), foram inferidos os
estados mais prováveis dos caracteres
ancestrais na tribo. Quando avaliados em
conjunto, os estados ancestrais dos caracteres
florais relacionados aos sistemas de
polinização foram utilizados para inferir o
padrão de evolução das síndromes de
polinização.

Resultados e Discussão

1. Avaliação das síndromes de polinização
Entre os cinco sistemas de polinização

identificados para Bignonieae, quatro se
referem a sistemas “especializados” a um
determinado grupo de polinizador (abelhas
grandes, beija-flores, morcegos ou
mariposas), enquanto um sistema reflete
generalização quanto aos polinizadores
(incluindo pequenos insetos, borboletas, e
abelhas em geral). Das 12 morfologias florais
propostas por Gentry (1990), duas (Martinella
e Anemopaegma) estão associadas a mais de
um polinizador e apresentam estratégias
generalistas. No caso de espécies com tipo
floral Anemopaegma, algumas espécies são
polinizadas por abelhas grandes, enquanto
outras são polinizadas por abelhas, mariposas
e são visitadas por pequenos insetos. Nas
espécies com tipo floral Martinella, é possível
indentificar através da morfologia floral
espécies que apresentam polinização por
beija-flores ou por morcegos.

2. Diferenciação floral entre as espécies de
Bignonieae

Quanto à diferenciação morfológica
entre as espécies de Bignonieae, foram
identificados padrões opostos de
diferenciação nos caracteres de cálice e corola
(K > 1) vs. caracteres de estame e estigma (K
< 1). Os caracteres de estame e estigma
tendem a ser mais diferenciados do que
esperado pelo tempo de divergência entre as
espécies, indicando que espécies mais
proximamente aparentadas são mais
diferenciadas quanto ao tamanho de estames e
estigmas do que espécies pouco aparentadas.
Este padrão sugere que o posicionamento de
estames e estigmas pode refletir um padrão de
deslocamento de caracteres, no sentido de
evitar o compartilhamento de polinizadores.
Outra alternativa seria a de que esse padrão
tenha sido criado por mecanismos de reforço
de isolamento reprodutivo entre espécies
simpátricas que compartilham polinizadores.
Por outro lado, os caracteres de cálice e corola
apresentam menor diferenciação do que
esperado pelo tempo de divergência entre
espécies. Isto é, espécies proximamente
relacionadas tendem a ser menos
diferenciadas do que o esperado. Este padrão
está de acordo com um cenário de facilitação



ou pode ainda resultar de um regime de
seleção estabilizadora – padrão esperado
durante a evolução de caracteres complexos,
tais como flores.

A complexidade evolutiva da estrutura
floral como um todo pode ser estimada a
partir de correlações entre caracteres florais
individuais. Foram testadas 153 correlações
pareadas, 85 (55,56%) das quais foram
significativas, sugerindo que algumas
correlações entre estados de caracteres são
proibitivas em Bignonieae. Além disso,
correlações entre caracteres quantitativos
foram significativas e altas (> 0,89). Estas
análises indicaram ainda uma alta
similaridade entre os coeficientes de
correlação entre gêneros, que não é
influenciada pela distância genética entre
gêneros. Esses resultados são concordantes
com um padrão conservado de evolução. Tal
padrão é esperado para características
complexas, como flores, compostas por vários
caracteres inter-correlacionados. Tais
resultados indicam que a compreensão do
padrão de evolução da morfologia floral e das
síndromes de polinização requer a avaliação
de diversas fontes de evidência, de forma a
incorporar diferentes aspectos envolvidos no
processo de evolução floral.

3. Padrão de evolução em caracteres florais
e síndromes de polinização em Bignonieae

Análises de otimização por MP e por
ML de caracteres florais de Bignonieae
reconstruíram estados de caracteres
associados a mais de uma morfologia floral
em diversos nós da filogenia (p.ex.,
Anemopaegma e Martinella), sugerindo um
padrão de evolução floral gradual.

O fato da flor ancestral de Bignonieae
ser caracterizada como sendo do tipo
“Anemopaegma” impede a inferência do grau
de especialização da síndrome ancestral, já

que flores desse tipo podem estar associadas a
sistemas de polinização especialistas ou
sistemas de polinização generalistas. Este
padrão indica que diversas trocas de
polinizadores ocorreram a partir desta
morfologia. Caso o ancestral Anemopaegma
tenha sido generalista, múltiplas
especializações independentes e recorrentes
na tribo devem ter ocorrido. Por outro lado, se
esse ancestral estivesse associado à um
sistema de polinização especialista, diversas
trocas entre sistemas de polinização
especializados (com a aquisição de
polinização por beija-flores, morcegos e
mariposas) teriam ocorrido ao longo da
evolução deste grupo de plantas.
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