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RESUMO
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Bionia Mart. ex Benth. é um pequeno gênero da família Leguminosae, subfamília
 Papilionoideae, tribo Phaseoleae e subtribo Diocleinae. O gênero ocorre
 exclusivamente no Brasil, estando fortemente relacionado com os maciços de
 serras e planaltos do centro-leste do Brasil. Queiroz reconheceu nove espécies
 de Bionia (como Camptosema), das quais quatro ainda não foram validamente
 publicadas. O gênero tem na Cadeia do Espinhaço seu centro de diversidade,
 onde ocorrem oito das nove espécies do gênero. O gênero possui uma história
 taxonômica confusa e as espécies atualmente classifcadas em Bionia já foram
 classificadas em Camptosema W.J.Hook. & Arn., Galactia P.Br. e Collaea DC.. O
 presente trabalho objetiva testar hipóteses obtidas com dados morfológicos de
 que (1) Bionia é monofilético e (2) inclui espécies de florestas e campos
 rupestres. Para tanto, foi realizado um estudo de filogenia do gênero baseado em
 dados de sequências do espaçador interno transcrito (ITS) do DNA ribossomal
 nuclear. Os táxons utilizados no estudo foram espécies dos gêneros Bionia,
 Galactia, Camptosema, Cratylia Mart. ex Benth e Dioclea Kunth que juntas
 somaram 27 sequências, representadas por 20 táxons distintos. As sequências
 foram obtidas através de procedimentos em laboratório de biologia molecular
 aliado a revisão bibliográfica e pesquisas no banco de dados do GenBank. A
 matriz de dados foi analisada sob os critérios de máxima parcimônia e análise
 bayesiana. A análise realizada com a região de ITS confirmou o polifiletismo de
 Camptosema e sua distinção do gênero Bionia. Este último mostrou-se mais
 relacionado ao gênero Cratylia, entretanto, Bionia aparece como polifilética, ao
 contrário do que indicava estudos morfológicos, devido à posição de Bionia bella
 que nesse estudo aparece afim a Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub.. A exclusão
 do táxon Bionia bella faz Bionia monofilético com suporte de bootstrap de 90% e
 probabilidade posterior de 98%.
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