
SISTEMÁTICA MOLECULAR DE METASTELMATINAE
(ASCLEPIADOIDEAE, APOCYNACEAE) COM ÊNFASE EM ESPÉCIES

ENDÊMICAS DA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA, BRASIL

Uiara Catharina Soares e Silva; Alessandro Rapini; Maria José Gomes de Andrade &
Cássio van den Berg

Departamento de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Botânica,
Universidade Estadual de Feira de Santana, Laboratório de Sistemática Molecular de
Plantas, Feira de Santana, BA, Brasil. uiara_catharina@yahoo.com.br

Asclepiadoideae (Apocynaceae) tem na Cadeia do Espinhaço um dos seus principais
centros de diversidade neotropicais, possuindo ali várias espécies microendêmicas. Com
a preparação da Flora da Bahia, foram detectadas cinco espécies de Metastelmatinae
endêmicas dos campos rupestres da Chapada Diamantina cuja classificação necessita ser
reavaliada: Barjonia harleyi Fontella, Metastelma giuliettianum Fontella, M. harleyi
Fontella, M. myrtifolium Decne e Hemipogon harleyi Fontella. O presente trabalho teve
como objetivo verificar a posição dessas espécies através de análises filogenéticas com
três marcadores plastidiais (trnT-F, trnS-G, e rps16). Foram realizadas análises
individuais e combinada dos dados, tendo como critério a Máxima Parcimônia e uma
análise combinada utilizando Inferência Bayesiana. As três subtribos analisadas
(Gonolobinae, Oxypetalinae e Metastelmatinae) se mostraram monofiléticas, mas a
relação entre elas não foi estabelecida. Apesar de possuírem corona simples,
Metastelma harleyi, M. giuliettianum e M. myrtifolium apareceram relacionadas às
espécies de Ditassa e não às de Metastelma, sugerindo a necessidade da transferência
dessas espécies para Ditassa. Barjonia harleyi e Hemipogon harleyi apareceram
relacionadas às espécies de Minaria. Tal posição já havia sido cogitada para B. harleyi,
mas é completamente inusitada para H. harleyi. Ainda assim, essa relação abre
perspectivas interessantes para o entendimento da evolução da linhagem nos campos
rupestres da Cadeia do Espinhaço. Nossos resultados também sinalizaram pela primeira
vez a proximidade filogenética entre espécies de Hemipogon com hábito volúvel e
flores sem corona e espécies com hábito ereto e flores com corona.
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