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A ação de animais polinizadores é considerada um dos principais desencadeadores da
evolução de flores. A adequação entre características das flores e dos animais polinizadores é
considerada uma evidência desse processo. O contexto ecológico, assim como a variabilidade
genética e fenotípica em um determinado clado, tem grande importância para a evolução
floral. Devido a esses fatores, utilizamos uma abordagem filogenética, que permite inferir
estados morfológicos ancestrais e, assim, testar hipóteses sobre a ordem e correlação na
evolução de caracteres em uma linhagem, para avaliar a evolução da morfologia floral na
tribo Bignonieae (Bignoniaceae). Os sistemas de polinização descritos para a tribo foram re-
avaliados através de revisão bibliográfica e a diferenciação morfológica entre as espécies foi
avaliada considerando-se o parentesco filogenético. Para isso, foi utilizada uma filogenia
molecular datada da tribo. Os resultados foram analisados conjuntamente, para caracterizar o
padrão de evolução das morfologias florais e das síndromes de polinização em Bignonieae. A
descrição dos sistemas de polinização para 43 espécies de Bignonieae permitiu a identificação
de 11 caracteres florais discretos associados a diferentes grupos de polinizadores. Esses
caracteres foram utilizados para prever o polinizador associado às 104 espécies de Bignonieae
presentes na filogenia molecular utilizada nas análises comparativas. Avaliamos o padrão de
evolução dos 11 caracteres discretos e de outros 16 caracteres florais quantitativos, através de
análises de correlações evolutivas entre esses caracteres e de otimização da reconstrução dos
estados ancestrais mais prováveis desses caracteres. De maneira geral, os resultados indicam
que a flor ancestral em Bignonieae era caracterizada por uma morfologia do tipo
“Anemopaegma”, a qual evoluiu de maneira gradual resultando nas diferentes morfologias
florais atualmente encontradas na tribo, associadas a diferentes grupos de polinizadores.
(FAPESP & MBG).
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