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RESUMO 

 

COSTA, C.F. Estrutura genética intrapopulacional e dispersão de pólen em 
Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae). 2013. 98f. Dissertação (Mestrado em 
Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2013.1 

Hancornia speciosa (Apocynaceae) é uma espécie frutífera que apresenta 
distribuição ampla em áreas de fitofisionomia de Cerrado sentido restrito. Suas flores 
possuem um mecanismo de polinização complexo e único, adaptado á polinização por 
mariposas e borboletas. Seus frutos são dispersos por mamíferos de grande e médio porte. 
Possui alto potencial econômico e sua utilização tem sido realizada de forma exploratória. 
Para implementar programas de conservação e melhoramento, conhecimentos a cerca da 
variabilidade genética, da estrutura genética espacial, do sistema reprodutivo e do fluxo 
gênico nas populações naturais são necessários. Nesse contexto, no presente estudo foi 
realizada a caracterização molecular da variabilidade genética em três estágios de 
indivíduos (adultos, juvenis e plântulas) e a avaliação da estrutura genética espacial 
(adultos e juvenis), do sistema de cruzamento e do fluxo gênico via pólen em uma 
subpopulação de Hancornia speciosa localizada na região do Parque Estadual da Serra de 
Jaraguá, Jaraguá-GO. Para tanto, 113 indivíduos adultos e 100 juvenis foram amostrados e 
georeferenciados em uma área de aproximadamente 2,5 ha. Do total de adultos, 20 árvores 
matrizes foram selecionadas para obtenção de plântulas e formação das famílias de 
polinização aberta. O DNA genômico foi obtido a partir das folhas de todos os indivíduos 
(adultos, juvenis e plântulas) e foi amplificado com o uso de sete locos microssatélites para 
obtenção dos genótipos. As análises de diversidade genética, de estrutura espacial, taxas de 
fecundação cruzada e distância de dispersão de pólen foram obtidas a partir desses 
genótipos. O número total de alelos nos sete locos avaliados foi de 125, com média de 17,8 
alelos por loco. Para os indivíduos adultos a média de alelos foi de 15,8, para os juvenis foi 
de 13,5 e nas plântulas foi de 11 alelos. Os valores totais médios de heterozigosidade 
esperada (He) e observada (Ho) foram iguais a 0, 750 e 0, 698. Nos adultos He = 0, 750 e 
Ho =0, 714, nos juvenis He =0, 744 e Ho =0, 679 e nas plântulas He = 0, 712 e Ho =0, 
763. Esses valores indicam que a subpopulação avaliada apresenta altos níveis de 
diversidade genética. O índice de fixação (f) foi positivo e significativo para as gerações de 
indivíduos adultos (0, 052; p < 0, 05) e juvenis (0, 087; p < 0, 05), indicando a existência 
de endogamia nessa subpopulação. A análise de autocorrelação espacial evidenciou que o 
parentesco está fracamente relacionado com a distância geográfica em ambas as gerações 
de indivíduos avaliadas (adultos: b= -0, 00223, R2 = 0, 000514, p < 0,05 e juvenis: b: - 0, 
00440, R2 = 0, 00148489; p < 0, 001). Concomitantemente os valores de Sp foram baixos e 
o tamanho das vizinhanças (Nb) foram altos para as duas gerações. Esse resultado mostra 
que não existe restrição ao fluxo gênico via semente e corrobora com a hipótese de que a 
dispersão por animais tem alto potencial para dispersar as sementes a longas distâncias. As 
taxas de cruzamento multiloco (tm = 1, 000) e uniloco (ts =0, 972 a 1, 29) foram altas e 
significativamente diferentes de zero em todas as famílias.  A diferença da taxa de 
fecundação cruzada multiloco e uniloco combinada para todas as famílias analisadas (tm-ts 
= 0, 077) também foi positiva e significativa, sugerindo que 7% dos cruzamentos que 
ocorrem nessa população são entre indivíduos aparentados. A correlação de 
autofecundação negativa (rs = -0,999) indica ausência de autofecundação e a  correlação de 
paternidade (rp= 0,107) não significativamente diferente de zero (SD = 0,135) mostra que 
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nessa subpopulação não existem irmãos completos. Toda a subpopulação é resultante de 
fecundação cruzada e os indivíduos avaliados são parentes no mínimo ao nível de meios- 
irmãos. A análise de paternidade atribuiu doadores de pólen para 75,2 % (64) plântulas, 
sendo 24 (37,5 %) atribuições ao nível de confiança de 85%, 30 (46,8%) atribuições ao 
nível de 95% de probabilidade e 10 atribuições, 15,6% ao nível de confiança de 99%. Essa 
baixa atribuição pode ser explicada pela amostragem: devido ao tamanho da área total da 
população e a distribuição em agregado, muitos indivíduos podem não ter sido amostrados. 
Além disso, a bateria de locos usada nessa análise não apresentou os valores considerados 
ótimos de probabilidade de exclusão combinada. Embora a distância máxima de 
polinização tenha sido de 292m e abrange toda a área avaliada, a maior parte dos eventos 
de polinização (77%) ocorreu a distâncias inferiores a 200m. A floração em massa, a 
distribuição em agregado e a estrutura floral são os principais responsáveis pelo 
predomínio de eventos de polinização cruzada a curtas distâncias. 

 

Palavras - chave: Hancornia  speciosa, microssatélites, autocorrelação espacial, fluxo de 
pólen, sistema reprodutivo. 

____________________ 
1Orientadora: Profa. Dra. Mariana Pires de Campos Telles. ICB-UFG.  
1Co-orientadora: Profa. Dra. Rosane Garcia Collevatti. ICB-UFG. 
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ABSTRACT 

 

COSTA, C. F. Intrapopulation genetic structure and pollen dispersal in Hancornia 

speciosa Gomes (Apocynaceae).2013. 91f. Dissertation (Master in Genetica and Plant 
Breeding) - Escola de Agronomia e, Universidade Federal de Goiás, Goiânia 2013.1 

Hancornia speciosa (Apocynaceae) is a fruit species which has a wide 
distribution in areas of Cerrado vegetation type restricted sense. Its flowers have a complex 
pollination mechanism and unique, co-adapted to pollination by moths and butterflies and 
their fruits are dispersed by mammals large and medium-sized. It has high economic 
potential and its use has been conducted in an exploratory way. To implement conservation 
programs, breeding and enabling the commercial use of species, knowledge about the 
genetic variability, the spatial genetic structure, the reproductive system and gene flow in 
natural populations are needed. In this context, in the present study was performed the 
molecular characterization of the genetic variability in three stages of individuals (adults, 
juveniles and seedlings) and the assessment of genetic structure spatial (adults and 
juveniles), of the system of crossing and of the gene flow via pollen in a subpopulation of 
Hancornia speciosa located in the State Park of Serra de Jaragua, Jaragua-GO. To this end, 
113 adults and 100 juveniles were sampled and georeferenced in an area of approximately 
2.5ha. Of the total number of adults, 20 trees were selected matrices to obtain seedlings 
and formation of families of open pollination. Genomic DNA was obtained from the leaves 
of all individuals (adults, juveniles and seedlings) and was amplified with the use of seven 
microsatellite loci for obtaining of genotypes. The analyzes of genetic diversity, of spatial 
structure, rates of cross-fertilization and distance of dispersal of pollen were obtained from 
these genotypes.  The total number of alleles at seven loci evaluated was 125, with an 
average of 17.8 alleles per locus. For adults the mean allele  was 15.8, for the juveniles was 
13.5and the seedlings were 11alleles. The average total values of heterozigosidade 
expected (He) and observed (Ho) were equal to 0.750 and 0.698, respectively. In adults He 

= 0.750 and Ho =0.714, in juveniles He =0.744 and Ho =0.679 and in seedlings He = 0. 
712 and Ho =0. 763. These values indicate that the subpopulation evaluated presents high 
levels of genetic diversity. The fixation index(f) waspositive and significantforthe 
generations ofadults(0.052, p <0.05)andjuvenile(0.087, p <0.05), indicating the existence 
of  inbreeding in this subpopulation.  The analysis of spatial autocorrelation evidenced that 
kinship is weakly related to the geographical distance in in bothstagesof lifeevaluated 
(adults: b= -0.00223, R2 = 0. 000514, p < 0.05 and juveniles: b: - 0.00440, R2 = 
0.00148489; p < 0.001).Concomitantly the values of Sp were low and the size of 
neighborhoods (Nb) were high for the two generations. This result shows that there is no 
restriction of gene flow via seed and corroborates the hypothesis that the dispersal by 
animals have high potential to disperse the seeds over long distances.The rates of cross-
fertilization multilocus (tm= 1.000) and single locus (ts = 0.972 a 1.29) were high and 
significantly different from zero in all families. The difference in the rate of the cross-
fertilization  multilocus and single locus combined for all families analyzed (tm-ts = 0. 077) 
was also positive and significant, suggesting that 7% of crossings that occur in this 
population are between related individuals. The correlation of selfing negative(rs=-0.999), 
indicates absence of selfing and the correlation of paternity(rp=0.107) not significantly 
different from zero (SD = 0.135) shows that this subpopulation no full siblings. Every 
subpopulation resulting outcrossing and individuals are evaluated relatives at least to the 
level of half-brothers. The paternity analysis assigned pollen donors to 75.2% (64) 
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seedlings, and 24 (37.5%) assignments at a confidence level of 85%, 30 (46.8%) 
assignments at 95% probability assignments and 10(15.6%) at a confidence level of 
99%.This low assignment can be explained by sampling: due to the size of the total area of 
the population and distribution in aggregate, many individuals may not have been sampled. 
Moreover, the loci battery used in this analysis  could not demonstrated the optimal values 
for the combined exclusion. Although the maximum distance of pollination has been of 
292m and covers the entire area evaluated, most events of pollination (77%) occurred at 
distances less than 200m. The flowering in mass, the distribution in aggregate and the 
floral structure are the main responsible for predominance of events of cross-pollination at 
short distances. 

 

 
 
Keywords: Hancornia speciosa, microsatellites, spatial autocorrelation, pollen flow, 
mating system. 
 
 
________________ 
1Adviser: Profa. Dra. Mariana Pires de Campos Telles. ICB-UFG. 
1 Co- adviser: Profa. Dra. Rosane Garcia Collevatti. ICB-UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A maior parte das espécies frutíferas nativas do Cerrado apresenta alto 

potencial de utilização econômica e sua exploração ainda ocorre de maneira extrativista. 

Contudo, apesar de sua importância, poucas informações estão disponíveis sobre estas 

espécies e muitas delas apresentam vulnerabilidade devido à exploração irracional do 

ecossistema onde ocorrem. Hancornia speciosa é uma frutífera conhecida popularmente 

como mangabeira, que ocorre nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com 

distribuição ampla nas regiões de Cerrado e nos tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas 

do Nordeste (Lederman et al., 2000). Pertence à família Apocynaceae trata-se de um 

gênero monotípico. A espécie apresenta seis variedades botânicas: Hancornia speciosa 

var. speciosa; H. speciosa var. maximiliani, H. speciosa var.  cuyabensis, H. speciosa var. 

lundii, H. speciosa var. gardneri, H. speciosa var. pubescens. É uma árvore perene, de 

porte médio, com tronco tortuoso que exsuda látex em toda sua extensão. Seus frutos são 

do tipo baga, bastante carnoso, e suas flores são brancas e hermafroditas. É uma frutífera 

com alto potencial de produção devido às características organolépticas dos seus frutos. 

Além do consumo in natura, são inúmeras as receitas de doces, geléias, vinho, vinagre, 

suco e sorvete que levam o sabor de sua polpa, além dos diversos usos medicinais  

(Lederman et al., 2000; Ferreira & Marinho, 2007). 

 A domesticação e incorporação das frutíferas nativas aos sistemas produtivos 

regionais e o desenvolvimento de estratégias de conservação eficientes estão estreitamente 

relacionadas ao conhecimento da distribuição da variabilidade genética nas populações 

naturais (Almeida et al., 1998). Os estudos sobre a organização da estrutura genética das 

populações fornecem subsídios para entender e compreender os processos microevolutivos, 

bem como toda a dinâmica evolutiva que ocorreu e que ainda ocorre dentro dessas 

populações (Martins, 1987). A partir desses estudos é possível desenvolver estratégias de 

conservação, domesticação das espécies (Solé-Cava, 2001), melhoramento genético e 

manejo das populações naturais, visando determinar os impactos da intervenção antrópica 

na variabilidade genética das espécies. 

A forma como a diversidade genética é distribuída dentro e entre as populações 

é afetada diretamente pelo fluxo gênico. A redução do fluxo de genes em uma população 
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pode causar a diminuição da diversidade genética e o aumento da endogamia, da 

diferenciação populacional e do risco de extinção, intensificando a ação de alguns fatores 

evolutivos (Frankham et al., 2008). Por outro lado, a ocorrência de fluxo gênico promove a 

homogeneização da variação genética em uma escala geográfica ampla, podendo até 

introduzir variação genética externa em diferentes subpopulações (Slatkin, 1995).  

O fluxo gênico é determinado principalmente pelas características do sistema 

reprodutivo da espécie, como os sistemas de autoincompatibilidade, heterostilia, fenologia 

de floração, densidade e distribuição espacial (Barrett, 2003). Nos casos em que as 

espécies polinizadoras são animais, o comportamento e o forrageamento também 

determinam as distâncias em que o pólen será disperso e interfere diretamente nessa 

distribuição (Barrett & Harder, 1996). Existem diversas maneiras de estimar o fluxo gênico 

dentro e entre populações e a literatura classifica estes métodos em diretos e indiretos. Os 

métodos diretos consistem na observação da dispersão de pólen e sementes, enquanto os 

métodos indiretos consistem na análise dos genótipos dos indivíduos nas populações, com 

o auxílio de marcadores moleculares (Broquet & Petit, 2009).  

Devido à ação dos fatores evolutivos como migração, seleção e deriva 

genética, a distribuição dos genótipos entre os indivíduos de uma população não ocorre de 

maneira aleatória. São gerados padrões específicos de distribuição espacial dos alelos e 

genótipos dos indivíduos dentro de uma população, que resultam em estrutura genética 

espacial (EGE) (Vekemans & Hardy, 2004). Tais padrões de distribuição são influenciados 

diretamente por fatores ecológicos e evolucionários, como dispersão de sementes, 

competição inter e intraespecífica, heterogeneidade ambiental fluxo gênico, seleção e 

deriva genética (Kevin et al., 2004).  

A estruturação espacial dos genótipos pode servir como indicativo de processos 

evolutivos e influenciar a dinâmica da endogamia biparental e da depressão endogâmica, 

de forma que seu conhecimento é de fundamental importância para estabelecer estratégias 

de amostragem eficientes para fins de conservação ou melhoramento genético. A partir da 

compreensão desses processos é possível obter amostras representativas, minimizando o 

impacto das práticas de manejo na sustentabilidade dos recursos genéticos (Setsuko et al., 

2004).  

Esclarecimentos a respeito da estrutura genética espacial e ocorrência de fluxo 

gênico são especialmente importantes para H. speciosa, que ainda não possui um sistema 

de cultivo e cuja exploração já está ocorrendo sem o conhecimento necessário de alguns 
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aspectos importantes sobre a biologia desta espécie (Sousa et al., 2005; Ganga et al., 2009). 

No Cerrado, os recursos genéticos da mangabeira ainda são pouco conhecidos, sendo que 

os trabalhos realizados abordam avaliações quantitativas, de caracteres morfológicos e 

análises de distribuição da variação fenotípica e da variabilidade genética existente  (Sano 

& Fonseca, 2003; Chaves, 2006; Ganga et al., 2010; Moura et al., 2011). O uso, a 

conservação e a caracterização da espécie ainda necessitam de ações de pesquisa e 

desenvolvimento.  

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral estudar a estrutura 

genética intrapopulacional, bem como conhecer aspectos relacionados ao sistema de 

cruzamento e à dispersão de pólen existente em uma subpopulação de Hancornia speciosa. 

Sendo assim, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

I. Caracterizar a variabilidade genética em diferentes estágios de vida em uma 

subpopulação de H. speciosa;  

II. Avaliar o padrão espacial intrapopulacional da variabilidade genética na 

subpopulação de H. speciosa; 

III. Avaliar o sistema de cruzamento em uma estação reprodutiva da subpopulação de 

H. speciosa; 

IV. Estimar o parentesco entre os indivíduos das progênies oriundas da subpopulação 

de H. speciosa; 

V. Determinar a distância de dispersão de pólen na subpopulação de H. speciosa 

localizada na região do Parque Estadual da Serra de Jaraguá, Jaraguá-GO. 

VI. Determinar a área efetiva média de vizinhança de polinização na subpopulação de 

H. speciosa; 

VII. Verificar a ocorrência de cruzamentos entre indivíduos pertencentes a variedades 

diferentes, sendo nessa subpopulação entre H. speciosa var. pubescens e H. speciosa 

var. gardneri. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Hancornia speciosa Gomes 

 

2.1. 1  Características botânicas: taxonomia e morfologia  

 

De acordo com a classificação botânica realizada por  Cronquist (1988), citado 

por Silva Junior & Ledo (2006), Hancornia speciosa está inserida nos seguintes táxons: 

Reino Plantae, Divisão Magnoliophyta, Classe Magnoliopsida, Subclasse Asteridae, 

Ordem Gentianales, Família Apocynaceae, Gênero Hancornia. O gênero Hancornia é 

monotípico, e H. speciosa é a única espécie incluída nesse táxon. Contudo abrange seis 

variedades botânicas devido a diferenças morfológicas, principalmente na flor e na folha. 

São elas: Hancornia speciosa var.speciosa Gomez (ou simplesmente H. speciosa Gomes), 

H. speciosa var. maximiliani A. DC., H. speciosa var. cuyabensis Malme, H. speciosa var. 

lundii A. DC., H. speciosa var. gardneri (A. DC.) Muell. Arg. e H. speciosa var. pubescens 

(Nees. Et Martius) Muell. Arg (Monachino, 1945). 

Hancornia speciosa (Figura 1) é uma espécie frutífera nativa do Brasil, sendo 

seu fruto conhecido popularmente como mangaba. É uma árvore perene, de porte médio, 

que possui de 2 a 15m de altura. Seu tronco único é tortuoso, com uma casca escura de 

aparência fissurada, dotado de ramos lisos avermelhados.Os ramos são numerosos, 

bastante ramificados, ásperos e inclinados, com copa ampla e pouco alta. Exsuda látex de 

cor branca ou róseo-pálida em toda sua extensão (Soares et al., 2006). 
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Figura 1. Árvore de Hancornia speciosa Gomes (fonte:Tatagiba, F., 2009). 

 

Seus frutos (Figura 2) são bagas elipsóides (ou arredondadas) bastante 

carnosas, que apresentam cores, tamanhos, formas e número de sementes variáveis. 

Normalmente o exocarpo é amarelado ou esverdeado com pigmentação vermelha ou sem 

pigmentação, enquanto a polpa é de sabor suave, um pouco ácida e doce. Podem abrigar 

até 30 sementes discóides, de coloração castanho clara (Vieira, 2011).  

As sementes apresentam forma oval com bordo mais ou menos anguloso, com 

hilo central e aspecto delgado e rugoso. O tegumento é recoberto por tricomas de 

consistência membranácea e seu endosperma é córneo, de coloração amarelo clara. A 

principal característica dessas sementes é a incapacidade de suportar o ressecamento. São 

ditas recalcitrantes, por perderem o poder germinativo rapidamente após serem retiradas do 

fruto, suportando no máximo quatro dias (Parente & Carmona, 1988; Sousa et al., 2005; 

Nogueira & Albuquerque, 2006). Tal característica, associada à presença de inibidores na 

polpa, faz com que o percentual de germinação seja baixo (Lorenzi, 1998). 
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Figura  2. A. Fruto de Hancornia speciosa Gomes. B. Semente.  

 

As flores de H. speciosa (Figura 3) são completas, campanuladas com coroa 

hipocrateriforme, brancas, podendo ter a parte posterior amarela ou rósea, com tubo floral 

longo e aromático (Pereira et al., 2006). Liberam um odor adocicado ao anoitecer. São 

hermafroditas e formam inflorescência em dicásio terminal, com duas ou até cinco flores 

(Almeida et al., 1998; Pereira et al., 2006). 

 

 
Figura 3. Flores de Hancornia speciosa Gomes.A. Evidenciando a inflorescência. B. Mostrando as 

flores individuais. (fonte: Tatagiba, F., 2009). 
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2.1.2  Ecofisiologia: distribuição e desenvolvimento 

 

Hancornia speciosa é uma espécie nativa de clima tropical e ocorre 

principalmente em áreas de vegetação aberta como os Tabuleiros, Restingas e Cerrados 

(Soares et al., 2006). Pode ser encontrada em várias regiões e ecossistemas do Brasil, desde 

os Tabuleiros costeiros do Pará até as baixadas litorâneas do Nordeste, espalhando-se pelas 

regiões do Cerrado e Pantanal (Figura 4), ocorrendo também em países vizinhos tais como: 

Paraguai, Bolívia, Peru e Venezuela (Lederman et al., 2000).  

É uma espécie heliófila que apresenta temperatura média ideal de 

desenvolvimento entre 24ºC e 26ºC, podendo ocorrer também em uma variação de 

temperatura de 15 a 43ºC (Nogueira & Albuquerque, 2006). Tolera vários períodos de 

estiagem, embora a pluviosidade ideal para seu cultivo seja de 750 mm a 1.600 mm anuais 

(Lorenzi, 1998). Pode ser encontrada preferencialmente em regiões acidentadas, arenosas 

ou pedregosas, em solos pobres e ácidos, sujeitos a longos períodos de estiagem (Pereira et 

al., 2006).  

No Bioma Cerrado H. speciosa se desenvolve em áreas de fitofisionomia de 

Cerrado sentido restrito e apresenta um padrão de distribuição agregado (Almeida et al., 

1998). Esse padrão em agregado também foi verificado por Naves (1999) em um 

levantamento nas áreas de Cerrado em Goiás. Ribeiro & Walter (1998) salientaram a 

ocorrência de H. speciosa em 50% de 98 regiões de Cerrado sentido restrito avaliadas, 

estando entre as 26 espécies mais abundantes no bioma. 

Foi verificada a ocorrência de mais de uma variedade de H. speciosa nas 

regiões do Cerrado. Silva Junior (2003) registrou a ocorrência de Hancornia speciosa var. 

maximiliani e  Hancornia speciosa var. lundii em Minas Gerais e Hancornia speciosa var. 

cuyabensis no Mato Grosso. Rizzo & Ferreira (1990) realizaram um estudo morfológico e 

relataram a existência de três variedades: Hancornia speciosa var. speciosa, Hancornia 

speciosa var. gardnerii e Hancornia speciosa var. pubescens nas regiões de Goiás e 

Tocantins. 
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Figura 4. Mapa de ocorrência de H. speciosa no Brasil (fonte: Moraes, A., 2009). 
 

 

2.1.3 Fenologia, polinização e dispersão de sementes 

  

Hancornia speciosa apresenta florescimento em massa, ou seja, vários 

indivíduos florescem ao mesmo tempo. Contudo a época e o período de duração da 

floração são diferentes conforme a região de ocorrência (Pinto et al., 2008). Foi observado 

que a antese das flores de H. speciosa inicia por volta das 15h e dura até as 10h da manhã 

do dia seguinte. As flores apresentam néctar cerca de 1h30min após o inicio da antese e 

liberam um forte odor adocicado durante toda a noite. Além disso, foi observado que flores 
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de diferentes indivíduos abrem e fecham de forma sincrônica e murcham logo após o fim 

da antese (Darrault & Schlindwein, 2006). 

No Nordeste, região dos Tabuleiros Costeiros e Baixada Litorânea, a espécie 

apresenta duas floradas por ano: uma no início da estação chuvosa (abril/maio), com 

colheita entre julho e setembro, e a outra no período seco (outubro/dezembro), com 

colheita entre janeiro e março (Aguiar Filho & Bosco, 1998 ).Na região dos Cerrados 

existe uma variação na época de floração. No Mato Grosso do Sul a floração ocorre de 

agosto até outubro e a frutificação ocorre durante todo o ano devido a florescimentos 

temporões (Silva Junior & Ledo, 2006). Em outros estados foi relatada a ocorrência de 

uma florada grande em novembro e uma pequena em junho, com frutificação apenas no 

período de outubro a dezembro (Silva et al., 2001). Soares et al. (2006) ainda relataram 

para a região do Cerrado, floração durante o período de agosto a novembro, com pico em 

outubro e frutificação em qualquer época do ano, mas concentra-se principalmente de julho 

a outubro ou de janeiro a abril. 

Assim como outros representantes da família Apocynaceae, as flores de H. 

speciosa desenvolveram um mecanismo de polinização complexo e único dentre as 

angiospermas. Elas possuem modificações na cabeça estigmática e diferenciações na 

antera que favorecem a ocorrência de fecundação cruzada e otimizam e promovem a 

transferência de pólen  entre os órgãos reprodutivos das flores e o aparelho bucal dos 

polinizadores. A cabeça estigmática é compartimentada verticalmente em três regiões: uma 

receptiva, uma secretora e uma apical (Figura 5c). A região receptiva basal (3)recebe o 

pólen exógeno do aparelho bucal dos visitantes florais;a região secretora (2) produz uma 

substância mucilaginosa que cola na língua do polinizador enquanto ele a retira após sugar 

o néctar; e o ápice (1), que recebe o auto-pólen e o armazena (Darrault & Schlindwein, 

2006). As anteras possuem deiscência introrsa (Figura 5b) e liberam o pólen no ápice da 

cabeça estigmática antes da antese, formando uma câmara. Desta forma, o auto-pólen não 

fica disponível como recurso alimentar para polinizadores e o único recurso floral 

oferecido é o néctar (Galetto, 1997).  

Desta forma, a estrutura morfológica do aparelho de polinização de H. speciosa 

é constituída basicamente por um catador de pólen exógeno, um conjunto de pelos na base 

da cabeça estigmática e o agrupamento do pólen endógeno. Essa estrutura faz com que o 

pólen seja depositado num local preciso das peças bucais dos visitantes florais e permite 
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que a flor receba o pólen exógeno antes de doar o seu próprio pólen, favorecendo a 

reprodução cruzada (Darrault & Schlindwein, 2006). 

Em um experimento, Darrault & Schlindwein (2005) observaram que em uma 

mesma visita a flor recebe o pólen exógeno e deposita o auto-pólen no aparelho bucal do 

polinizador. Ao visitar uma flor em busca de néctar, o polinizador insere a probóscide até o 

fundo da corola, depositando o pólen exógeno na região basal. Ao retirá-la ele raspa a 

língua na região secretora e, em seguida, devido ao estreitamento do tubo (Figura 05a), 

raspa na câmara polínica, recebendo o auto - pólen.   

 

 

 

Figura 5. Detalhes da estrutura do aparelho de polinização de H. speciosa: a. Flor de H 

speciosa mostrando o estreitamento do tubo; b. Cabeça estigmática e anteras; c. 

Esquema da cabeça estigmática: 1 parte apical, 2 região secretora, 3 região 

basal; d. Secção transversal logo abaixo da cabeça estigmática: p1 ep2 : pêlos , f: 

estilete (fonte: modificado de Darrault & Schlindwein, 2005). 

 

 



26 

 

 

 

 

Nesse mesmo estudo, foi observado que os visitantes florais de H. speciosa são 

todos insetos. As flores de H. speciosa observadas receberam a visita de 77 indivíduos de 

33 espécies, no período noturno entre o pôr-do-sol e o nascer do sol. Considerando que o 

néctar disponível localiza-se no fundo da corola, os indivíduos de espécies com tamanhos 

maiores de probóscide foram os polinizadores efetivos das flores. Foi verificado também 

que os de probóscide mais curtas, mesmo que entrasse em contato com a parte receptiva e 

o ápice da cabeça estigmática, realizando a polinização, eram frustrados na busca por 

alimento e raramente retornavam. 

Assim, os autores observaram que dentre os agentes polinizadores efetivos 

mais comuns de H. speciosa estão insetos das ordens Hymenopterae Lepidotera, sendo 

abelhas Euglossini (Eulaema bombiformis), borboletas Nymphalidae (Heliconiusphyllis) e 

mariposas Hesperiidade (Urbanus sp.) e Sphingidae (Agriuscingulatus e 

Hyleseuphorbiarum)   visitantes mais freqüentes. As abelhas frequentemente exploram 

plantas que exibem floração em massa, por oferecem uma exploração efetiva e rápida dos 

recursos florais, néctar e pólen. 

A espécie H. speciosa possui frutos tipo baga, bastante carnosos, aromáticos e 

pesados. Ao amadurecer o fruto cai no chão (geralmente próximo á planta mãe) devido ao 

seu peso e exala um forte cheiro adocicado, que atrai animais em busca de alimento. O 

fruto pode ficar no local onde cai, de forma que suas sementes possam se desenvolver ali, 

ou pode ser carregado para outros locais pelos animais, que atuam como agentes 

dispersores desses frutos. Mamíferos de grande e médio porte que coabitam com H. 

speciosa são os agentes dispersores mais frequentes  (Ferreira & Cunha, 1980). 

Considerando todos os aspectos conhecidos da biologia reprodutiva, a espécie 

H. speciosa é considerada uma planta alógama e auto-incompatível (Dias & Maranhão, 

1994; Darrault & Schlindwein, 2006; Darrault & Schlindwein, 2005), o que torna a espécie 

com uma relação estrita com seus agentes polinizadores para produzir frutos e completar 

seu ciclo de reprodução. 
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2.1.4 Hancornia speciosa no Cerrado: aspectos econômicos e implicações para 

conservação 

 
A espécie H. speciosa desempenha um papel importante nos ecossistemas do 

Cerrado por servir de alimento para diversas espécies da fauna, inclusive populações 

humanas. Contudo, é pouco conhecida pela população de regiões urbanas, sendo de maior 

interesse para populações rurais. Nos últimos anos, começou a ser popularizada nas 

cidades devido à instalação de estabelecimentos comerciais que disponibilizam polpas e 

produtos de algumas espécies de frutas do Cerrado (Pereira et al., 2006; Guilherme et al., 

2008). 

A espécie é uma frutífera com alto potencial de produção devido às 

características organolépticas dos seus frutos e sua ampla aplicabilidade (Ferreira & 

Marinho, 2007).  Seus frutos são bastante apreciados, sendo saborosos e de alto teor 

nutritivo, possuem excelente aceitação no mercado. São de boa digestibilidade, rico em 

vitaminas A, B1, B2 e C, ferro,fósforo, cálcio, proteínas e ácido ascórbico. Apresentam 

alto potencial para o consumo, tanto in natura como na industrialização para a fabricação 

de doces, geléias, vinho, vinagre, suco e sorvete (Lederman et al., 2000).  

O látex que ela produz também possui alto potencial comercial. Por ser de 

excelente qualidade, mole e de elevada plasticidade, foi bastante explorado para 

exportação no período áureo da borracha, durante a Segunda Guerra Mundial. E mesmo 

superado pela borracha de Hevea brasiliensis, ainda continua sendo bastante procurado 

devido a suas propriedades medicinais: ajudam no tratamento da tuberculose e úlceras, 

dermatoses e verrugas (Sousa et al., 2005).  

A exploração da mangabeira é facilitada pelo padrão de distribuição em 

agregado. Contudo as grandes distâncias entre os locais de ocorrência e os centros de 

comercialização, associados à dificuldade de transporte devido à fragilidade do fruto, 

impedem que a exploração seja ampliada a um nível industrial. A maior parte da 

exploração existente nas regiões de Cerrado é realizada por populações locais em um nível 

extrativista (Pereira et al., 2006).  Em estados da região nordeste alguns produtores 

começaram a estabelecer cultivos comerciais de H. speciosa (Soares et al., 2006). 

Entretanto, existem poucas informações sobre as técnicas de cultivo, o que tem 

impossibilitado a formação de pomares comerciais. Sendo assim, como no Cerrado, os 
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pequenos produtores dependem da produção sazonal e exploram de forma extrativista os 

frutos da espécie.   

Para as espécies que apresentam importância ou potencial de utilização, torna-

se necessário o conhecimento não só das estratégias de cultivo, mas também sobre os 

aspectos relativos ao sistema reprodutivo e à variabilidade genética disponível nas 

populações naturais da espécie. Estas informações são importantes para definir estratégias 

de manejo, domesticação, melhoramento e conservação eficientes (Valois et al., 1997; 

Solé-Cava, 2001). É possível viabilizar um melhor aproveitamento dos recursos genéticos 

sem causar grandes perdas para as populações. Nesse sentido, alguns estudos que buscam 

entender a variabilidade genética da espécie H. speciosa foram realizados, mas ainda são 

insuficientes (Chaves, 2006).   

Estudos realizados em 12 populações situadas em Minas Gerais, Bahia e Goiás 

permitiram verificar grande variação morfológica de plantas e frutos de mangaba. Foram 

avaliadas os caracteres altura da planta, diâmetro do tronco e número de frutos por planta e 

verificou-se uma diferenciação significativa entre as populações e um padrão espacial 

aleatório, não se correlacionando com as distâncias geográficas (Rezende et al., 2003). A 

diversidade fenotípica entre as variedades botânicas também foi avaliada e foi verificado 

que existe diferença significativa entre as mesmas. Nas H. speciosa var. speciosa e H. 

speciosa var. cuyabensis foi observada a predominância de frutos de coloração amarela e 

verde escura, de formato oblongo; nas H. speciosa var. gardneri e  H. speciosa var. 

pubescens os frutos predominantes são os redondos e verde-claros. A H. speciosa var. 

gardneri é a que apresenta porte mais alto. Houve elevados níveis de variação fenotípica 

nas características dos frutos e alta variação na sua produção, sendo a maior parte da 

variação encontrada entre populações (Ganga et al., 2010). 

A variabilidade genética foi avaliada utilizando marcadores RAPD em oito 

subpopulações de mangabeira distribuídas nos Estados de Minas Gerais, Bahia e 

Goiás(Moura, 2003). Neste estudo foi encontrada uma proporção significativa de variância 

genética entre essas subpopulações (19,67%), sugerindo que os efeitos da deriva genética 

não têm sido contrabalanceados pelo fluxo gênico.Outro estudo de caracterização genética, 

utilizando cpDNA de oito populações naturais de H. speciosa também encontrou alto nível 

de estruturação genética entre populações (Silva, 2006).A partir destes resultados, os 

autores sugerem que um programa eficaz de conservação (in situ e ex situ) para H. 

speciosa deve priorizar a coleta em um grande número de áreas. Em um estudo realizado 
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com marcadores microssatélites (Rodrigues, 2009) foi observado que as variedades 

botânicas H. speciosa var. gardneri e var pubescens são geneticamente mais semelhantes 

entre si. Por outro lado, H. speciosa var.speciosa e var cuyabensis apresentaram  maior 

divergência genética em relação as demais. 

Com demanda comercial não suprida pela produção extrativista, e com a 

expansão agrícola na região dos Cerrados, existe grande necessidade em realizar estudos a 

cerca das características biológicas e reprodutivas de H. speciosa, incluindo pesquisas 

sobre a viabilidade genética e ecológica das populações no Cerrado.  Tais conhecimentos 

são indispensáveis para definir um programa de recursos genéticos que dê condições 

adequadas para a conservação efetiva desses recursos, seja de forma ex situ ou in situ 

(Chaves, 2006).  

 

 

2.2 SISTEMA DE CRUZAMENTO 

 

O sistema reprodutivo (ou sistema de reprodução) refere-se à forma como 

ocorre o cruzamento entre os indivíduos de uma população e reflete a capacidade que têm 

os óvulos de serem fecundados por pólen da mesma flor, de flores do mesmo indivíduo, ou 

de flores de indivíduos diferentes (Richards, 1986). Portanto está diretamente associado á 

forma como uma espécie, indivíduo ou população recombinam sua variabilidade genética a 

cada geração para formar sua descendência (Wright, 1921). 

É de fundamental importância conhecer o sistema reprodutivo para manipular 

populações em programas de conservação e melhoramento genético, bem como para 

compreender o processo de domesticação de plantas.  O conhecimento a cerca do sistema 

reprodutivo permite que sejam feitas inferências a respeito de como os genes são 

recombinados e mantidos pela espécie, a fim de manter e perpetuar sua variabilidade 

genética, que é a base do seu continuo potencial evolutivo (Sebbenn, 1999).   

Embora as angiospermas apresentem diversidade de sistemas reprodutivos, de 

forma geral, elas se reproduzem basicamente por dois meios: o assexual e o sexual. O 

modo de reprodução assexual engloba todos os mecanismos que originam clones, ou seja, 

indivíduos geneticamente idênticos á planta mãe, enquanto o modo sexual envolve a fusão 

de gametas e apresenta diversos tipos de sistemas de cruzamento (Karasawa, 2009).   
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 A reprodução assexual é caracterizada por não necessitar de polinização e 

fertilização para produção de sementes e é dividida em duas classes: a apomixia e 

reprodução vegetativa (Figueiredo, 2000).Apomixia é a produção de sementes sem que 

ocorra a fertilização do óvulo. Enquanto que a reprodução vegetativa é um processo no 

qual clones são produzidos através de estruturas somáticas que podem se destacar da planta 

mãe  em qualquer estágio ontogenético (Silvertown, 2008).   

A reprodução sexuada é caracterizada pela fusão de dois tipos de células 

especializadas em um processo denominado fecundação. Tais células são os gametófitos 

(grão de pólen e oosfera), produzidos nos órgãos sexuais localizados nas flores a partir de 

divisões meióticas. Essas divisões reduzem o número de cromossomos diplóide (2n) para o 

número haplóide (n) e asseguram que o número de cromossomos não seja alterado a cada 

geração. A meiose evita que o nível de ploidia cresça indefinidamente dentro de uma 

espécie (Karasawa, 2009).  

Os sistemas reprodutivos são classificados em apomíticos, autógamos, 

alógamos e mistos. Sendo que o apomítico é característico de plantas assexuadas e refere-

se à produção de sementes férteis sem a fusão de gametas (agamospermia).  Os sistemas 

autógamos referem-se às plantas que se autofertilizam (acima de 95%) e não apresentam 

nenhum tipo de auto-incompatibilidade, os alógamos são as plantas que  realizam 

fecundação cruzada (acima de 95%) entre indivíduos diferentes e geralmente são auto - 

incompatíveis, enquanto os sistemas mistos são as plantas que são capazes de se 

autofecundar e de realizar fecundação cruzada (Fryxell, 1957; Borém, 2009).  

A alogamia é a reprodução sexual que apresenta maior potencial de 

recombinação genética, gerando combinações diversas que servem de substrato para os 

fatores evolutivos  (Vogler & Kalisz, 2001). Ela é capaz de ampliar a variabilidade por 

meio da recombinação, segregação e fusão sexual, além de promover migração gênica 

devido à troca e incorporação de genes (Richards, 1986). 

Os sistemas de reprodução podem ser afetados por diversos fatores ecológicos 

e genéticos resultando na ocorrência de endogamia nas populações e na variação temporal 

e espacial das taxas de cruzamento e dos mecanismos de incompatibilidade (Murawski & 

Hamrick, 1992). Dentre eles estão os padrões de fenologia do florescimento, tais como, 

duração do período, sincronia e densidade de indivíduos com flores (Fuchs et al., 2003); 

sistema sexual da espécie (dioicia, monoicia, hermafroditismo, androdioicismo, 

ginodioicismo, etc.) e a presença de auto-incompatibilidade (Murawski & Hamrick, 1991); o 
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tamanho e a densidade populacional, o comportamento dos polinizadores e o tipo de síndrome 

de polinização (Franceschinelli & Bawa, 2000); a estrutura espacial (Loveless & Hamrick, 

1984).  

Estudos acerca do sistema reprodutivo das espécies vegetais podem ser 

realizados com diversos objetivos e utilizando diversas metodologias. A maior parte dos 

estudos que têm sido realizados visa conhecer as taxas de cruzamento e de autofecundação, 

a proporção de cruzamentos endogâmicos (entre indivíduos parentes) e dos cruzamentos 

biparentais (envolvem os mesmos parentais mais de uma vez), o tamanho da área de 

vizinhança reprodutiva das populações, a divergência no pólen cruzado entre plantas, a 

distância de dispersão de pólen e as proporções de pólen que vêm de dentro e de fora da 

população (fluxo gênico). Tradicionalmente as técnicas para obter tais estimativas 

consistiam na observação dos cruzamentos e do comportamento dos agentes polinizadores, 

na avaliação da morfologia floral e em experimentos com polinização controlada 

(Ellstrand, 1992; Moraes & Monteiro, 2002). Essas técnicas eram empregadas na análise 

de progênies de plantas que possuíam marcadores morfológicos conhecidos (Moraes & 

Monteiro, 2002). Contudo, embora esses métodos sejam eficientes para realizar estimativas 

sobre o sistema reprodutivo, não permitem medir o sucesso reprodutivo de populações, 

sendo inadequados para análises em nível populacional (Paiva et al., 1993).  

A substituição dos marcadores morfológicos pelos marcadores moleculares, em 

especial os co-dominantes, como os microssatélites, permitiu estimar taxas de cruzamento 

mais efetivamente do que pelos métodos tradicionais(Clegg, 1980). Esses marcadores são 

muito eficientes para realizar estimativas sobre o sistema reprodutivo, desde que se adote 

uma amostragem delineada adequadamente para os objetivos do estudo (Sebbenn et al., 

2000).  

O uso de marcadores genéticos para o estudo do sistema de reprodução requer 

a utilização de modelos genéticos para descrever padrões de reprodução. Dois modelos 

básicos são usados para estimar taxas de cruzamento e autofecundação: um modelo direto 

em que progênies individuais resultantes de cruzamentos são identificadas (modelo de 

cruzamento misto) e o indireto que assume que as proporções genotípicas observadas estão 

nas proporções de equilíbrio de endogamia (Clegg, 1980; Ritland & Jain, 1981; David et 

al., 2007).   

O modelo indireto assume que a única causa de endogamia na população é 

autopolinização e que as populações alcançaram valores de equilíbrio para F (Moraes 
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&Monteiro, 2002). Desta forma se a população alcançar o equilíbrio de endogamia e não 

sofrer grandes efeitos de seleção, fluxo gênico e deriva genética sobre as frequências 

genotípicas de gerações recentes (ou seja, manter a taxa de fecundação constante por varias 

gerações), as estimativas desses dois modelos devem ser semelhantes (Clegg, 1980).  

O modelo de cruzamentos mistos (Ritland & Jain, 1981; Ritland, 2002) é o 

mais difundido para avaliação do sistema de reprodução em plantas a partir de marcadores 

genéticos. Ritland & Jain (1981) desenvolveram um algoritmo que permite estimar os 

valores da taxa de cruzamento e da frequência do pólen simultaneamente, usando 

genótipos compostos (informações simultâneas de vários locos) para determinar quais 

progênies foram geradas por autofecundação e quantas por cruzamentos e quanto dos 

cruzamentos ocorreram entre indivíduos correlacionados em termos genéticos ou foram 

biparentais.  As pressuposições básicas do modelo misto são:  

i) os genótipos foram gerados por cruzamentos aleatórios ou autofecundação  

ii) as frequências alélicas do pólen são homogêneas para todos os cruzamentos com 

genótipos maternos 

iii) a taxa de cruzamento é independente do genótipo materno  

iv) não existe seleção atuando nos marcadores entre o período de cruzamento e 

avaliação genética das progênies.  

Por determinar como as informações genéticas são transferidas de uma geração 

a outra, o sistema reprodutivo tem grande efeito sobre a estrutura genética espacial e 

temporal das populações, auxilia a compreender a distribuição da variação genética entre 

os indivíduos (Loveless & Hamrick, 1984). Em espécies alógamas é esperado que exista 

menor divergência genética entre populações do que em espécies autógamas(Sebbenn, 

1999). Sendo assim, em espécies alógamas os cruzamentos geram indivíduos com parte 

dos locos em heterozigos e (50%) e reduz a taxa de homozigose e o aparecimento de 

combinações homozigóticas deletérias nos descendentes por meio da recombinação dos 

gametas (Sebbenn, 2003). Isso mantém a variabilidade genética nas populações 

distribuídas entre indivíduos e dentro dos locos dos indivíduos. Enquanto que nas espécies 

de autofecundação os indivíduos possuem altas taxas de homozigose e mantêm a 

variabilidade genética nas populações distribuídas apenas entre indivíduos  (Murawski & 

Hamrick, 1991). 
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2.3 ESTRUTURA GENÉTICA ESPACIAL E FLUXO GÊNICO  

 

A forma pela qual a variabilidade genética é distribuída entre e dentro dos 

níveis hierárquicos de subdivisão de uma espécie é definida como estrutura genética e 

refere-se à heterogeneidade na distribuição dos genótipos e do grau de endogamia dentro e 

entre populações (Hamrick, 1982). Descrever a diversidade genética existente nas 

populações naturais é um dos principais objetivos da genética de populações. Essa 

diversidade é a condição fundamental para que haja evolução, uma vez que está 

diretamente relacionada com a capacidade das populações de responderem á seleção 

natural e se adaptarem a alterações no ambiente (Solé-Cava, 2001; Frankham et al., 2008). 

Detectar essa variabilidade permite conhecer elementos da biologia das espécies, bem 

como eventos evolutivos pelos quais a espécie passou e/ou ainda passa. 

A composição genética das populações é medida pelo número de alelos (A) e 

de locos polimórficos (P), de suas frequências alélicas, e da heterozigosidade observada 

(Ho) e esperada (He) sob equilíbrio de Hardy-Weinberg (Frankham et al., 2008). A 

estimativa da frequência de um alelo em uma população é particularmente importante para 

os estudos evolutivos, pois as mudanças genéticas que ocorrem na população podem ser 

avaliadas por meio das alterações nessas frequências (Nei, 1978). Já a frequência de 

heterozigotos é particularmente importante à medida que contém amostras de alelos 

diferentes, que evidenciam a variação existente na população. Desta forma, a 

heterozigosidade esperada é a medida de diversidade genética, sendo comumente estimada 

conforme proposto por Nei (1973).   

A caracterização da estrutura genética de populações pode ser avaliada por 

meio das estatísticas F de Wright (1951) e dos coeficientes de coancestralidade de 

Cockerham (Cockerham, 1969). Por meio da estimativa das estatísticas de Wright é 

possível avaliar o quanto da variabilidade genética está no componente entre populações 

como efeito da subdivisão (FST), e os níveis médios de endogamia tanto dentro de 

populaçõesdevido ao sistema reprodutivo (FIS) como para o conjunto de populações (FIT), 

como efeito tanto da subdivisão como do sistema reprodutivo (Wright, 1951; Wright, 

1965; Holsinger & Weir, 2009). 
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As estimativas de F são realizadas partindo do pressuposto que as populações 

estão evoluindo sobo modelo de fluxo gênico em ilhas, no qual existe equilíbrio entre 

migração e deriva genética (Wright, 1943). Por isso FST pode ser avaliado em função do 

número de migrantes por geração (Nm), para o qual N refere-se ao tamanho da população e 

m é a taxa de migrantes por geração (Cockerham & Weir, 1993). Desta forma o FST pode 

ser usado para quantificar indiretamente o fluxo gênico (Hartl & Clark, 1997). As 

estatísticas de Cockerham (Cockerham, 1969), que são análogas as de Wright, permitem 

estimar o θ (coeficiente de coancestralidade) para avaliar a divergência genética em 

diferentes níveis hierárquicos e fornece uma estimativa não viesada da endogamia (Wright, 

1951; Holsinger & Weir, 2009).Assim, temos que o θ de Cockerham é análogo ao FST de 

Wright e como coeficiente de coancestralidade mede a correlação de alelos dentro de 

indivíduos de uma mesma população; o f de Cockerham, análogo ao FIS de Wright, mede a 

correlação de alelos dentro de indivíduos nas populações, enquanto o F de Cockerham, 

análogo ao FIT de Wright, mede a correlação de alelos dentro de indivíduosem relação ao 

conjunto de populações (Holsinger & Weir, 2009). 

Os processos evolutivos (seleção, mutação, fluxo gênico e deriva genética) que 

atuam sobre as populações, geram padrões de distribuição dos alelos e genótipos no espaço 

e no tempo. Essa distribuição não aleatória de alelos e genótipos entre os indivíduos de 

uma população refere-se à estrutura genética espacial (EGE) e está relacionada com os 

processos evolutivos, históricos e ecológicos da própria população e da espécie (Vekemans 

& Hardy, 2004). Desta forma, além dos fatores evolutivos, características da história de 

vida, o tamanho efetivo e o tipo de reprodução, também são importantes na determinação 

da EGE (Hamrick, 1982; Loveless & Hamrick, 1984). Tais fatores refletem a manutenção 

da variação genética dentro e entre as populações ao longo de sua história evolutiva, bem 

como a natureza dessa manutenção. 

Existem diversos agentes que podem afetar o fluxo gênico e determinar a 

estrutura genética espacial (EGE) de uma população: as interações ambientais, a ecologia 

da espécie, a germinação diferencial de sementes, o arranjo espacial dos indivíduos e o 

sistema reprodutivo (condições de compatibilidade, heterostilia, polinização etc.). Contudo 

a dispersão de pólen e de sementes são os principais determinantes da estrutura genética 

espacial de uma população (Martins, 1987). 

Quando a dispersão de sementes é ampla e de pólen é localizada, para espécies 

que não apresentam autofecundação espera-se que não haja endogamia nem EGE; quando 
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a dispersão de pólen é ampla e a de sementes é localizada é possível que existam grupos de 

indivíduos aparentados, com EGE significativa, porém não existirá endogamia; se a 

dispersão de ambos for ampla, não existirá EGE, e caso ambas as dispersões ocorram de 

forma restrita, à população irá evoluir pelo modelo de fluxo gênico isolamento por 

distância de forma que o parentesco diminuirá com o aumento da distância geográfica  

(Kalisz et al., 2001).  

Um fator específico que irá interferir nos níveis de variação genética e em sua 

distribuição dentro da população é o padrão de dispersão de sementes (Loveless & 

Hamrick, 1984).  Ela permite que as espécies vegetais ampliem sua área de ocorrência, 

diminuam a competição intraespecífica e aumentem as taxas de sobrevivência dos juvenis. 

Une o processo de polinização com o recrutamento que levará ao estabelecimento de novas 

plantas adultas (Martins, 1987). Isso é importante porque a fecundidade de um indivíduo e 

até mesmo de uma população de plantas depende não apenas do sucesso da polinização, 

mas também do estabelecimento dos indivíduos adultos, que representam novos genótipos 

e maior diversidade genética. Desta forma, a dispersão de sementes pode ter importantes 

consequências para a demografia e para a estrutura genética populacional (Jordano et al., 

2006). Por exemplo, sementes que apresentam frutos suculentos e carnosos, ricos em 

nutrientes, com forte odor e cores vivas, são comumente dispersos por animais e sua 

dispersão está diretamente associada ao comportamento que apresentam (Wiesbauer et al., 

2008).  

A distribuição espacial dos genótipos em uma população pode ser investigada 

utilizando diversas metodologias. Dentre as mais utilizadas é possível citar as análises de 

autocorrelação espacial e o coeficiente de coancestria por classe de distância (Loiselle et 

al., 1995). Os métodos de autocorrelação foram desenvolvidos em um contexto externo aos 

problemas biológicos. No entanto, Sokal & Oden (1978) estenderam o método para o 

contexto da biologia, permitindo seu uso na genética como um procedimento exploratório 

a fim de explicar padrões de heterogeneidade genética (Diniz-Filho, 1998).O coeficiente de 

coancestria por classe de (Fij) também faz referência à identidade por descendência dos 

alelos e é baseado no modelo de isolamento-por-distância, segundo o qual indivíduos 

espacialmente próximos são mais semelhantes geneticamente entre si do que os mais 

distantes. Assim, é esperado que a estimativa desse coeficiente declinasse gradualmente 

entre pares de indivíduos localizados espacialmente próximos para os de longas distâncias 

geográficas (Loiselle et al., 1995). 
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O termo fluxo gênico refere-se a qualquer mecanismo que resulte na 

movimentação de genes e alelos dentro e entre populações (Slatkin, 1987). Contrapondo-se 

aos efeitos dos processos evolutivos de seleção natural, deriva genética e mutação, que 

levam à diferenciação genética, o fluxo gênico causa homogeneização da variação genética 

espacial dentro e entre populações, além de poder introduzir nova variação (Slatkin, 1995). 

Atua como um eficiente mantenedor da coesão genética de uma espécie e é um dos (senão 

o principal) fatores que determinam a estrutura genética espacial em espécies de plantas  

Nas populações de plantas o fluxo gênico ocorre durante a fase esporofítica, 

através da dispersão de pólen, e gametofítica, reconhecer e compreender essas duas fases 

de dispersão gênica é de suma importância tanto para esclarecer a distribuição da 

diversidade genética entre e dentro de populações de plantas como para entender os 

padrões demográficos e a formação das comunidades vegetais de espécies neotropicais 

(Hardy et al., 2006). Com esses conhecimentos é possível estabelecer critérios e planos 

eficientes para conservação e manejo dessas populações.  

A influência do fluxo gênico sobre a estrutura genética tem sido amplamente 

estudada, uma vez que a distância de dispersão determina a escala espacial e interfere na 

organização da variação genética (Wright, 1951; Slatkin, 1987). Como a dispersão via 

pólen e sementes ocorrem como eventos independentes, espécies de plantas com dispersão 

de pólen ampla (grandes distâncias), mas com dispersão de semente localizada, podem ter 

menor variação genética entre populações geograficamente separadas (Nason & Hamrick, 

1997).Esse processo acarreta na formação de grupos de indivíduos aparentados. 

A dispersão de pólen e sementes difere em vários aspectos. Para que o pólen 

promova o fluxo de genes (efetiva), ele precisa alcançar um estigma receptivo e fecundar a 

oosfera, enquanto que a semente precisa encontrar um ambiente favorável para a 

germinação. Consequentemente o pólen é limitado pelo tempo de receptividade do estigma 

e a semente pela sua viabilidade. Além disso, a semente pode germinar independente da 

escala de tempo e espaço. Outro fator preponderante e de grande importância tanto para a 

polinização como para germinação está associado com distribuição espacial dos indivíduos 

no ambiente. Para que a polinização seja eficiente é mais indicado que os indivíduos 

estejam mais próximos espacialmente, para que o pólen seja carregado mais facilmente de 

um indivíduo ao outro pelos agentes polinizadores. Por outro lado a semente pode 

germinar longe de outros indivíduos da espécie, podendo ser carregadas a longas distâncias 

(Ouborg et al., 1999). 
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Os padrões de fluxo gênico podem ser estudados através de metodologias 

diretas e indiretas. Os métodos diretos consistem em metodologias capazes de determinar o 

fluxo gênico contemporâneo, através da análise de paternidade com marcadores 

moleculares, sendo baseados na observação da dispersão de pólen e semente (Ashley, 

2010). A análise de paternidade constitui uma excelente ferramenta na definição de 

dispersão de pólen e é o método mais utilizado (Dick et al., 2008). Ela permite obter o 

padrão de movimento de pólen dentro da população por meio da identificação, através de 

um loco genético, do mais provável pai de um conjunto de candidatos  (Marshall et al., 

1998). Assim, com os genótipos das progênies e dos potenciais doadores de pólen é 

possível obter a distância espacial entre a mãe e o doador, que corresponde à distância de 

fluxo de pólen. 

Inicialmente os estudos de paternidade eram baseados na estimativa de 

exclusão. Contudo, devido a erros de genotipagem ou mutações, a paternidade pode ser 

atribuída erroneamente, ou não ser atribuída a nenhum pai (Jones & Ardren, 2003).  A 

estatística Δ (delta), baseada no método da verossimilhança e descrita por Marshall et al. 

(1998), ajuda a minimizar esse tipo de erro. O método consiste em definir o mais provável 

doador de pólen por meio das frequências alélicas da população e do compartilhamento de 

alelos de frequências menores entre um candidato á doador de pólen e do indivíduo da 

progênie que está sendo testada (Marshall et al., 1998; Kalinowski et al., 2007).  

Os métodos indiretos são baseados na estrutura genética das populações, sendo 

realizados por meio da estrutura genética espacial (EGE ou Spatial Genetic Structure), via 

estatísticas-F, alelos privativos e autocorrelação espacial (Ashley, 2010).A estimativa do 

fluxo gênico com o uso de alelos privados é baseada na frequência de alelos raros que são 

exclusivos de poucas populações, a fim de se obter a média de migrantes permutados entre 

as populações. A partir do FST pode-se estimar o número de migrantes entre as populações 

(Holsinger & Weir, 2009). 

As análises de autocorrelação espacial são peculiarmente informativas por 

terem alto poder estatístico ao incluir comparações de todos os pares de indivíduos na 

amostra (Epperson, 1993). É um método eficiente para verificar se em subpopulações 

vizinhas existe semelhança entre os valores das frequências alélicas (Heywood, 1991). 

Através dos padrões de autocorrelação espacial é possível fazer inferências acerca dos 

processos evolutivos que causam variações nas frequências alélicas, já que esses processos 

ocorrem em uma escala espacial (Diniz Filho, 1998).  
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Outro método de análise indireta do fluxo gênico é a análise pelo método 

TWOGENER, proposta por Smouse et al. (2001). Ele realiza estimativas da extensão do 

movimento de pólen baseando-se na diferenciação do conjunto de pólen recebido pelas 

árvores mães (ΦFT). Através desta diferenciação é fornecida a distância média de dispersão 

de pólen e o número efetivo de doadores de pólen (Robledo‐Arnuncio et al., 2007).  

As medidas de diversidade genética citadas anteriormente, comumente usadas 

para caracterizar a variabilidade genética dentro e entre populações, bem como as 

estimativas de dispersão de pólen e sementes, podem ser realizadas a partir de dados 

obtidos com marcadores moleculares. Com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

técnicas para o estudo do polimorfismo diretamente no DNA surgiram diversas 

metodologias capazes de analisar todo o genoma de um indivíduo e detectar a variabilidade 

genética. 

Os marcadores moleculares apresentam eficiência tanto para os estudos de 

caracterização genética das populações, quanto no campo do melhoramento genético e têm 

sido utilizados com sucesso na análise genética de plantas e na caracterização da 

variabilidade contida no genoma de diversas espécies (Ferreira & Grattapaglia, 1998). Isso 

é decorrente do potencial que os marcadores possuem para revelar o nível de polimorfismo 

DNA dos organismos, baseando-se em características quantitativas e/ou qualitativas que 

sejam facilmente reconhecidas e não sofram influência do ambiente (Schlötterer, 2004) 

Os marcadores de regiões microssatélites, conhecidos como SSR (simple 

sequence repeats ou seqüências repetitivas simples), são marcadores hipervariáveis 

constituídos por sequências repetitivas em tandem de motivos curtos que apresentam 

número variável de alelos e estão distribuídos por todo genoma, seja em regiões 

codificadoras, como em não codificadoras (Oliveira et al., 2006). Os alelos possuem um 

número variável de repetições básicas e são caracterizados pelo número de repetição do 

motivo (Morgante et al., 2002). Essas repetições em tandem ocorrem na forma de 

interações de unidades repetidas a partir de um único par de bases ou de até milhares 

depares de base (Ellegren, 2004). Tais sequências repetidas podem ser encontradas em 

números variáveis no genoma, adjacentes a seqüências de cópia únicas. São avaliados a 

partir da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) e constituem a classe de 

marcadores moleculares mais indicados para estudos populacionais (Chistiakov et al., 

2006). 
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Os microssatélites são amplamente utilizados como marcadores genéticos por 

serem altamente polimórficos (devido às altas taxas de mutação sofridas por essas regiões 

do genoma), por apresentarem-se seletivamente neutros e por possuírem padrão de herança 

co-dominante (permite a visualização de ambos os alelos de um indivíduo heterozigoto) 

(Roa et al., 2000; Oliveira et al., 2006). Devido ao alto conteúdo informacional pode ser 

usado para acessar a variabilidade genética intra e interpopulacional. Além disso, as 

sequências microssatélites são abundantes e uniformemente distribuídas no genoma de 

plantas, podendo ser facilmente transferidos entre espécies relacionadas (Morgante et al., 

2002). 

A extensão e o padrão de variação apresentado pelos marcadores hipervariáveis 

podem potencialmente estimar a importância de eventos demográficos e fornecer 

informações a respeito da história evolutiva das populações (Hedrick, 2005).  Apresentam-

se como marcadores altamente eficientes para estimar parâmetros genéticos populacionais 

e entender os padrões de fluxo gênico e parentesco (Varshney et al., 2005). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO  

 

A coleta do material biológico foi realizada em uma população natural de H. 

speciosa que se localiza na região próxima ao Parque Ecológico da Serra de Jaraguá 

(PESJ),entre os municípios de Jaraguá e São Francisco de Goiás (Figura 6).Esta região 

possui área de vegetação que equivale a 2.838 hectares e perímetro de 39.860m (Goiás, 

2012).  

A amostragem dos indivíduos de H. speciosa utilizados nesse estudo foi 

realizada em uma subárea da população (chamada de subpopulação) localizada em uma 

região próxima ao topo da Serra, a aproximadamente 1.018m de altitude, nas coordenadas 

15º 47' 45"S e 49º 20' 07" W. Sua extensão, de aproximadamente 386 m2
, foi determinada 

pela coleta. Foram amostradas folhas de todos os indivíduos cuja coleta era possível, já que 

haviam limitações devido ao relevo e a densidade de indivíduos (de= 0,08 ind/m2). O 

objetivo foi obter uma representatividade máxima da população. 

Para a realização da análise de EGE foram amostradas folhas de 113 indivíduos 

adultos, sendo 18 indivíduos H. speciosa var. pubescens e 95 H. speciosa var. gardneri. 

Também foram amostrados 100 juvenis, sendo 22 H. speciosa var. pubescens e 78 H. 

speciosa var. gardneri. Foram considerados juvenis os indivíduos que não apresentavam 

cicatrizes de formação de botão floral. Para a avaliação do sistema reprodutivo e da 

dispersão de pólen foram amostrados frutos em 20 matrizes (árvores) afim de obter as 

famílias de polinização aberta. Todos os indivíduos adultos e juvenis amostrados foram 

identificados e georeferenciados com GPS (Geographical  Positional  System) (Figura 6). 

As folhas coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos contendo sílica, 

devidamente identificados. No laboratório o material foliar foi armazenado em tubos 

falcon e estocado no freezer a - 80ºC.Os frutos coletados foram acondicionados em sacos 

plásticos devidamente identificados e em seguida,colocados em caixas com gelo para 

serem transportados até a casa telada 
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Figura 6. Localização da região da Serra de Jaraguá-GO e distribuição espacial dos 

indivíduos de H. speciosa que foram amostrados para o presente estudo.  

 

As sementes foram retiradas do fruto com o uso de uma peneira sob água 

corrente para extrair todo o látex e viabilizar o plantio correto para o seu desenvolvimento 

(Figura 7). Foram separadas em copos de plástico identificados com o número da matriz, 

do fruto e da semente e contendo algodão embebido em água. Em seguida, foram 

colocadas para germinar em um substrato com vermiculita, dentro de tubetes identificados 

com o número da matriz, do fruto e da semente. 

Foram plantadas cerca de oito sementes por fruto, sendo três em cada tubete, 

totalizando aproximadamente 1.600 sementes plantadas. Os tubetes foram colocados na 

casa teladada Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG) (Figura 

8).As plântulas obtidas foram usadas para formação das famílias de polinização aberta 

(progênies). 
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Figura 7. Esquema do método usado para retirar as sementes de H. speciosa do fruto. 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema do plantio das sementes de H. speciosa oriundas das matrizes 

amostradas na região da Serra de Jaraguá-GO. 
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3.2 OBTENÇÃO DOS DADOS MOLECULARES 

 

A obtenção dos dados moleculares foi realizada no laboratório de Genética & 

Biodiversidade da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, Goiás.A extração do DNA 

genômico foi realizada a partir das folhas de todos os indivíduos (adultos, juvenis e 

plântulas), seguindo o protocolo proposto porDoyle & Doyle (1987), descrito por Ferreira 

& Grattapaglia (1998). Em seguida o DNA total foi quantificado e diluído. A quantificação 

foi realizada com o auxílio de um marcador de peso molecular (Low DNA mass ladder da 

Invitrogen®) em gel de agarose 1% e tampão para eletroforese TBE 1X. A diluição foi 

realizada para uma concentração de trabalho de 1ng μL-1 e armazenado a -20ºC. 

Para as reações de amplificação via PCR (Reação em cadeia da polimerase) 

foram utilizados sete pares de iniciadores (ou Primers) de regiões microssatélites 

desenvolvidos por Rodrigues (2009) e marcados com um dos fluorocromos: 6–FAM, HEX 

ou NED(Tabela1).As reações foram preparadas a partir de um coquetel de reagentes para 

um volume final de 15 μl, contendo cerca de 5ng/ μl-1 de DNA genômico, 1X Tampão da 

Enzima 10X; 0,25 mMdNTPs; 3,33 mg BSA; 0,156mM Iniciador foward ; 0,156mM 

Iniciador reverse e 1U de TaqDNA Polimerase.  Para a amplificação do DNA o programa 

de termociclagem foi composto dos passos descritos a seguir: (1º) desnaturação do DNA a 

94ºC por 5 minutos; (2º) 94ºC por 1 minuto; (3º) temperatura específica de anelamento do 

iniciador por 1 minuto; (4º) extensão da molécula pela enzima TaqDNA polimerase a 72ºC 

por 1 minuto; (5º) 30 ciclos seguindo do 2º ao 4º passo; (6º) passo final de extensão de 30 

minutos para finalizar os produtos amplificados. 

O método utilizado para detecção dos genótipos foi baseado na separação de 

fragmentos microssatélites (SSR) marcados com fluorocromos através de eletroforese 

capilar automatizada (ABI PRISM® 3100 GeneticAnalyzer– AppliedBiosystems). Os 

fragmentos microssatélites, amplificados via PCR são injetados em capilares 

finos,preenchidos com polímero, para, em seguida serem submetidos a uma eletroforese 

em alta voltagem. A tensão gerada causa o movimento dos fragmentos de DNA através do 

polímero, em direção ao pólo positivo. Durante o trajeto as amostras passam pela região do 

laser, onde a fluorescência é detectada. 

As PCR´s foram realizadas para cada indivíduo e para cada iniciador, de forma 

que para a realização da eletroforese capilar, os produtos de PCR foram montados em 

sistemas multiplex (Tabela 1). Para montagem dos multiplex foram considerados o tipo de 
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fluorocromo (cor) com o qual o iniciador foi marcado e o intervalo de variação do alelo. 

Iniciadores de mesma cor e com sobreposição no intervalo de variação não foram 

colocados no mesmo sistema multiplex. Assim, foram montados dois sistemas multiplex, 

mostrados na Tabela 1.  

Os sistemas multiplex foram submetidos à eletroforese capilar em sequenciador 

automático, sendo todo processo eletroforético realizado em um sequenciador 

ABI PRISM® 3100 GeneticAnalyzer (AppliedBiosystems). Para a obtenção dos genótipos, 

os dados fornecidos pelo sequenciador foram avaliados e editados no software 

GeneMapper (Prism, 2004). 

 

Tabela 1. Relação dos pares de iniciadores (Primer) de regiões microssatélites utilizados e 

suas características. M: motivo de repetição da região microssatélites; AVA: 

intervalo de variação da amplitude alélica de cada loco microssatélites; TA: 

temperatura de anelamento do iniciador; F: fluorocromo utilizado no iniciador. 

 Primer M AVA TA (ºC) Sequência Foward F 

M
u

lt
ip

le
x
 1

 Hs30 (AG)10 198-206 56 GAGGAATCTCAGCCAAGTCCTA HEX 

HS16 (GA)12 108-138 58 CGTTGGTAGCGGCTGTATTAAG 6 FAM 

HS06 (GA)14 106-138 46 CGGCTGTATTAAGTCTATTGCCA NED 

Hs08 (CA)6 (CT)17 220-254 42 AATGTAGAGGTGAACGAGTGGG 6 FAM 

M
u

lt
ip

le
x
 2

 

HS01 
(GCA)6 (TC)20 

(GCA)8 
230-298 48 GTGTCTTCCATCCGAGCTTAAC HEX 

Hs11 (GA)17 125-129 44 AAGGTATCTCCATGAAAGTCTCTGA HEX 

HS05 (GA)15 (TGC)6 152-222 48 GGGTGTACTGCCACAAGGTACT NED 
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3.3 VARIABILIDADE GENÉTICA 

  
A fim de detectar a evidência de possíveis erros durante a determinação dos 

genótipos, foi utilizado o software Micro-Checker (Van Oosterhout, 2004) que possibilita 

investigar a existência de alelos nulos, stutter e dropout. Em seguida, os genótipos dos 

indivíduos adultos e juvenis foram utilizados para caracterizar a variabilidade genética 

existente nos marcadores microssatélites utilizados.  Para tanto, foram realizadas as 

estimativas do número médio de alelos por loco (A), frequências alélicas e genotípicas, 

heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada (He) sob condições de 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (Nei, 1973)e o índice de fixação (f). Todas as estimativas 

foram realizadas para cada loco e para o conjunto de locos, utilizando o software FSTAT 

(Goudet, 1995; Goudet, 2002). 

A fim de conhecer o poder de discriminação dos locos foram estimadas a 

probabilidade de exclusão de paternidade (Q) e a probabilidade de identidade genética (PI) 

para cada loco e para o conjunto de locos. A exclusão de paternidade (Q) é definida como a 

probabilidade de excluir um indivíduo erroneamente definido como pai (Weir, 1996), 

sendo calculada primeiramente para um loco individual (QL) e em seguida para o conjunto 

de locos (probabilidade combinada). A probabilidade de identidade genética (I), definida 

como a probabilidade de dois indivíduos amostrados ao acaso apresentarem o mesmo 

genótipo para um determinado loco (Paetkau, 1995), também foi calculada para cada loco 

e para o conjunto de locos. Ambos os parâmetros são importantes nos estudos de 

paternidade e parentesco e foram obtidos com o software Identity 1.0 (Wagner & Sefc, 

1999).  

A variabilidade genética, em seguida, foi avaliada para todos os estágios de 

vida de H. speciosa da subpopulação amostrada: adultos, juvenis e progênies. Sendo assim, 

foram estimadas as médias das heterozigosidades (observada e esperada) e do índice de 

fixação, obtidas para cada estágio de vida, e comparadas por meio de bootstraps, com 1000 

reamostragens, utilizando o software FSTAT (Goudet, 1995; Goudet, 2002). 
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3.4 ESTRUTURA GENÉTICA ESPACIAL INTRAPOPULACIONAL 

 

 A avaliação da estrutura genética espacial intrapopulacional nos adultos e 

juvenis foi realizada a partir da estimativa do coeficiente de parentesco Fij, com base no 

descrito por Loiselle et al. (1995) e implementado no software SPAGEDi(Hardy & 

Vekemans, 2002). O estimador Fij, ou estimador J Nason, mede a coancestria entre plantas 

dentro de classes de distância, portanto é baseado na probabilidade de se amostrar 

aleatoriamente dois alelos em indivíduos diferentes e eles serem idênticos por 

descendência. Foi computado para todos os pares de indivíduos adultos e juvenis 

amostrados conforme mostrado a seguir:  

 

            Fij=∑1[∑a(∑ci∑cj(xlcia- pla)(xlcja- pla)/∑ci∑cj
1)+∑a(pla(1- pla)/(n1-1))]/∑1∑a(pla(1 - pla)) 

 

Onde, xlcia= 1 se o alelo no loco c do cromossomo l do indivíduo i, for a; xlcia=0 

se o alelo no loco c do cromossomo l do indivíduo i, for um alelo diferente de a, pla é a 

freqüência de um alelo no loco l, na amostra de referência, n1 é o número de genes 

definidos numa amostra do loco l , ∑ci  é a soma de todos os cromossomos homólogos do 

indivíduo i. O termo (n1 -1) é uma correção do viés de amostragem. 

A fim de testar a estrutura de parentesco foi realizada uma regressão linear dos 

valores de Fij em função da distância espacial entre os indivíduos e os valores de Fij foram 

calculados com base em um conjunto de classes de distâncias (Tabela 2). Estas classes 

foram estabelecidas para os indivíduos adultos, juvenis e para os dois considerados juntos 

(Tabela 2). Para verificar a significância da regressão linear e do parentesco entre cada 

classe distância, foi realizado teste com 10000 permutações. Os intervalos de confiança dos 

valores de Fij foram estimados usando jackknife  sobre os locos.  
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Tabela 2. Classes de distância usadas para a análise de estrutura genética espacial para os 

indivíduos adultos e juvenis. 

Estágios de vida 
Classes de distância (m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Adultos e Juvenis 20 35 46 55 70 80 95 113 130 145 165 185 210 250 
Adultos 25 40 55 70 90 113 130 145 165 185 210 250 360   

Juvenis 25 40 55 70 80 95 113 130 145 165 185 210 250 326 
 

A força da estrutura genética espacial e a estimativa da dispersão de sementes 

foram obtidas de acordo com o descrito por Vekemans & Hardy (2004). Para quantificar a 

força da estrutura genética espacial foi usado o parâmetro SP = b/ (F1 – 1), onde F1é o 

coeficiente médio de parentesco na primeira classe de distância e b é a inclinação da 

regressão. Para estimar a dispersão de sementes foi usada a inclinação da reta b, e o Fij, 

com base na vizinhança genética (Nb), para o qual: Nb = 1/ SP. 

A análise de autocorrelação foi realizada para cada geração (adulto e juvenil) e 

para as duas simultaneamente. Para verificar se as diferenças na frequência de distribuição 

das distâncias par-a-par entre os adultos e juvenis foram significativas foi realizado o teste 

de Kolmogrov – Smirnov no software SYSTAT (Quinn et al., 2009). 

 

 

3.5  SISTEMADE CRUZAMENTO 
 

O sistema de cruzamento de H. speciosa foi avaliado com base nos modelos de 

cruzamentos mistos descrito por Ritland & Jain (1981) e de cruzamentos correlacionados, 

descrito por Ritland (1989).O modelo de cruzamentos mistos assume que as progênies 

resultam de uma mistura de autofecundação e fecundação cruzada e possui as seguintes 

pressuposições: i) o conjunto de pólen é homogêneo para o cruzamento de todos os 

genótipos maternos; ii) a fecundidade é uniforme entre as plantas, (todas as plantas têm 

igual capacidade de gerarem descendentes); iii) os alelos de diferentes locos segregam 

independentemente; iv) os locos avaliados não sofreram seleção ou mutação entre o 

período de fertilização e a análise dos indivíduos.O segundo, denominado modelo de 

cruzamentos correlacionados, foi descrito por Ritland (1989) e descreve quatro eventos de 

acasalamentos: i) ambos os pares de irmãos são oriundos de autofecundação; ii) um dos 

pares de irmãos  é resultante de autofecundação e o outro de fecundação cruzada; iii) 
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ambos irmãos são oriundos de fecundação cruzada e tem o mesmo pai; iv) ambos irmãos 

são oriundos de fecundação cruzada mas possuem pais diferentes. 

As análises foram realizadas no software “Multilocos MLTR” (Ritland, 2002), 

que forneceu as estimativas de frequências alélicas do óvulo e do pólen envolvidos nos 

cruzamentos; índice de fixação nas matrizes ( F̂ mat); taxa populacional de cruzamento 

multiloco ( t̂ m); taxa populacional de cruzamento uniloco ( t̂ s); taxa de cruzamento entre 

indivíduos aparentados ( t̂ m - t̂ s); correlação multiloco de paternidade ( r̂ p(m)) e correlação 

uniloco de paternidade ( r̂ p(s)). O desvio padrão das estimativas foi obtido por meio de 1000 

reamostragens por bootstraps e usado para calcular o intervalo de confiança a 95% de 

probabilidade. 

O cálculo da divergência entre as frequências alélicas do óvulo e do pólen foi 

realizado com base na estimativa de FST (Nei, 1977). As frequências alélicas são dadas 

conforme mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela  3.  Frequências alélicas do conjunto de óvulos e do pólen. 

  Frequência alélica 
Alelos Óvulo Pólen Média 

A p0 pp pm=(p0 +qp)/2 
a q0 qp qm =(q0 + qp)/2 

Soma 1 1 1 
  

Para o cálculo do FST foram obtidos os valores de heterozigosidadedas 

frequências alélicas do óvulo e do pólen, dadas, respectivamente por  Ĥ e (óvulos) = 1-  

∑
=

k

i 1

p0
2e Ĥ e (pólen) = 1-∑

=

k

i 1

 pp
2;  a heterozigosidade média das frequências  do óvulo e do 

pólen, dada por: Ĥ e (média) = 1-∑
=

k

i 1

 pm
2 ;  e   a média  entre as heterozigosidades  do óvulo e 

do pólen, dada por: Ĥ e  = ( Ĥ e (óvulos)   + Ĥ e (pólen) ) / 2 . O valor de FST foi obtido através 

da fórmula FST = 1- ( Ĥ e/  Ĥ e (média)).  

 

Para verificar se existe diferença na distribuição de frequência do conjunto de 

óvulos e do pool de pólen foi realizado o teste de qui-quadrado (χ2 ), dado por:  χ2 = 
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2n F̂ st(k -1) , com (k-1)(s-1) graus de liberdade, em que: n = número de indivíduos nos 

dois grupos,k= número de alelos e s = número de grupos.  

Parâmetros demográficos e genéticos, como tamanho de vizinhança e 

proporção de pares de irmãos de autofecundação foram obtidos por meiodos parâmetros do 

sistema de cruzamento. Os parâmetros de cruzamento foram usados para calcular a 

proporção média de pares de irmãos completos P̂IC = t̂ m r̂ p, de meios-irmãos P̂MI = t̂ m (1 -

r̂ p) e de irmãos de autofecundação P̂IA= Ŝ , contidos nas progênies. O número médio de 

doadores de pólen para cada árvore mãe foi obtido por Np =1/ ∑ pi
2, para o qual pié a 

proporção de sementes geradas pelo doador de pólen i (Burczyk & Koralewski, 1996).  

Para conhecer o parentesco em uma geração de progênies foi estimado o 

coeficiente de coancestria entre indivíduos dentro de progênies (θxy). O coeficiente de 

coancestria foi estimado a partir do coeficiente de correlação de parentesco dentro de 

progênies ( r̂ xy), proposto por Ritland (1989): r̂ xy= 0,25(1 + F̂ )[4ŝ + ( t̂ m+ t̂ mŝ r̂ s)(1 + r̂ p)], 

no qual F̂  é o coeficiente de endogamia na geração parental e ŝ a taxa de autofecundação. 

Em espécies diplóides, na ausência de endogamia, o coeficiente de parentesco ( r̂ xy) é o 

dobro do coeficiente de coancestria (θxy):  r̂ xy = 2θxy, assim:θxy = r̂ xy/ 2. 

A fim de conhecer a representatividade genética das progênies, o tamanho 

efetivo de variância foi calculado com base na variância amostral das frequências 

(Cockerham, 1969): N̂ e(v) =0,5 / [θxy((n - 1)/n)] +[(1 + Fp)/2n].Em que n é o número total 

de plantas por progênie e Fp é o índice de fixação nas progênies.Em uma progênie de 

população ideal (tamanho infinito, sob panmixia, sem a ocorrência de seleção, mutação, 

deriva genética e fluxo gênico) o valor teórico máximo do tamanho efetivo de variância 

( N̂ e(v)) é 4 (Vencovsky & Crossa, 2003). Com as estimativas do tamanho efetivo de 

variância, o número necessário de árvores mães para manter um tamanho efetivo ( N̂ e(ref)) 

de 100 foi estimado a partir da divisão N̂ e(ref)/ N̂ e(v)(Sebbenn, 2002; Sebbenn, 2003).  
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3.6 PATERNIDADE E DISTÂNCIA DE DISPERSÃO DE PÓLEN 

 

Para estimara distância de dispersão de pólen e identificar o doador de pólen 

mais provável foi adotada a abordagem do teste de atribuição de paternidade por 

aproximação proposto por Marshall et al. (1998). Essas estimativas foram realizadas no 

software CERVUS 3.0 (Kalinowski et al., 2007). 

O teste de atribuição de paternidade por aproximação testa a hipótese de que o 

candidato é o provável pai contra a hipótese de que o candidato não é o pai do indivíduo e 

infere a paternidade usando o logaritmo da razão de verossimilhança (LOD score, LR) 

considerando dois possíveis doadores de pólen. A hipótese H1 representa o indivíduo 

candidato a doador de pólen que é o verdadeiro doador e H0 representa um candidato 

qualquer, retirado aleatoriamente na população.Assim, a razão de verossimilhança do LOD 

score é escrita como: 

LR =
0

1

H

H
 

O LOD score é calculado para cada indivíduo por meio do produto de cada 

loco individual assumindo segregação independente. Um LOD score positivo indica que 

aquele indivíduo tem maior probabilidade de ser o doador de pólen verdadeiro do que 

outro indivíduo amostrado aleatoriamente na população. Para os casos em que dois ou mais 

indivíduos apresentem um LOD score positivo é aplicada a estatística Δ (delta). Ela é a 

diferença entre o maior LOD score positivo (do doador mais provável) e o segundo maior 

LOD score positivo (segundo doador de pólen mais provável). A significância dos valores 

de Δ é testada por simulação de paternidade pelo próprio software. 

Para tais simulações o software utiliza as frequências alélicas encontradas na 

população, o que permite expandir os testes de paternidade para um grande número de 

progênies e gerar distribuições de Δ. Valores de Δ crítico são gerados no final da 

simulação, de forma que a significância dos valores de Δ dos testes de paternidade possa 

ser estabelecida por meio da comparação com valor de Δ crítico. Para que seja 

significativo, a diferença entre o LOD score do candidato a doador de pólen com o maior 

LOD score e o LOD score do segundo candidato a doador de pólen (Δ score) devem 

sermaior que o Δ crítico. Desta forma a paternidade é atribuída.  

Para a análise de atribuição de paternidade foram utilizados os genótipos dos 

113 indivíduos adultos, incluindo as matrizes, como prováveis doadores de pólen para as 
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progênies obtidas. Assim, admitiu-se que cada progênie teria 113 prováveis doadores de 

pólen, que a proporção de árvores adultas amostradas era de 90%, a proporção de locos 

genotipados foi igual a 100% e a taxa de erro de genotipagem foi de 0,01.Para determinar o 

verdadeiro doador de pólen, foram usadas 10.000 repetições nas simulações e os níveis de 

confiança restrito de 95% e relaxado de 85%. Em seguida, repetiu-se a simulação de 

paternidade alterando os níveis de confiança para o restrito de 99% e o relaxado de 95%. 

A estimativa da área efetiva de vizinhança de polinização (Aep) foi realizada 

com base na variância da distância de dispersão de pólen (ϭ2), obtida :  

 

Â ep =2πσ
2 

 

Para tal, assumiu-se uma distribuição de pólen de área circular homogênea ao 

redor de cada árvore matriz, que foi estimada a partir da distância entre as árvores matrizes 

que originaram as sementes e seus respectivos doadores de pólen alocados pela análise de 

paternidade. Conhecendo-se o doador de pólen de cada semente e sua distância geográfica 

até a árvore mãe foi gerado a distribuição de frequência das distâncias de dispersão de 

pólen com o software STATISTICA(Stat Soft, 2005).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 VARIABILIDADE GENÉTICANOS LOCOS 
 

Considerando os indivíduos adultos e juvenis, os sete locos avaliados 

apresentaram um número médio de alelos igual a 17,8 alelos, variando entre 3 e 25, com 

total de 125 alelos.Os valores globais de heterozigosidade observada (Ho),esperada (He) e 

índice de fixação (f) foram iguais a 0,698,0,750 e 0,07, respectivamente(Tabela 4).Esses 

valores mostram que existe nível alto de polimorfismo nos locos avaliados. 

As probabilidades de identidade (I) e de exclusão de paternidade (Q) 

combinadas para todos os locos foram 7,644565X10-10 e 0,999679, respectivamente 

(Tabela 4). Para que o conjunto de marcadores seja considerado bom para discriminação 

dos indivíduos, a probabilidade de identidade genética deve ser praticamente nula, 

indicando que as chances de que dois alelos amostrados ao acaso sejam idênticos por 

descendência seja o mais próximo possível de zero.Os valores de probabilidade de 

identidade e de exclusão de paternidade obtidos para este conjunto de locos demonstra que 

o painel de marcadores microssatélites utilizados tem bom poder para discriminar 

indivíduos e pode ser considerado adequado para as análises de atribuição de paternidade e 

estrutura genética espacial (Collevatti et al., 1999; Braga et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Variabilidade genética dos locos microssatélites em 213 indivíduos (adultos e 
juvenis) de H. speciosa. N representa o número de indivíduos analisados; NA 
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representa o número de alelos; He a heterozigosidade esperada; Ho a 
heterozigosidade observada;I a probabilidade de identidade genética e Q indica a 
probabilidade de exclusão de paternidade. 

Locos N NA He Ho f I Q 

HS01 206 25 0,912 0,805 0,117 * 0,014979 0,818368 
HS05 207 24 0,873 0,805 0,026 0,028863 0,746086 
HS06 213 24 0,907 0,854 0,058 * 0,016890 0,807119 
HS08 212 20 0,868 0,796 0,082 * 0,032694 0,729521 
HS11 213 3 0,368 0,473 -0,287 0,465635 0,151968 
HS16 212 25 0,902 0,763 0,153 * 0,018483 0,797937 

HS30 213 4 0,425 0,342 0,193 * 0,372068 0,223137 

Global xx 125 0,750 0,698 0,070 * 7, 64x 10-10 0,9996797 
* Valores significativos p ≤ 0, 05. 

 
 
4.2 VARIABILIDADE GENÉTICA NOS DIFERENTES ESTÁGIOS DE VIDA 
 

 

Os locos microssatélites apresentaram alto polimorfismo e variabilidade 

genética nos três estágios de vida dos indivíduos de H. speciosa avaliados. Sendo que para 

as plântulas apenas seis locos foram utilizados devido a eventuais problemas de 

amplificação.  

Os adultos apresentaram um número de alelos que variou entre 3 e 23, com 

média de 15,8 (Tabela 5). Para os juvenis a variação do número de alelos foi de 2 a 22, 

com média de 13,5 (Tabela 6). Entre as plântulas, foi possível verificar uma variação do 

número de alelos entre 2 e 16 alelos, com média de 11 (Tabela 7). Considerando o 

conjunto de locos, os indivíduos adultos apresentaram maior número de alelos em relação 

aos juvenis e as plântulas (Figura 9). 

 Os locos HS06 e HS08 foram os que apresentaram maior número de alelos e o 

loco HS30 foi o que apresentou menor. Para o HS01 o maior número de alelos foi 

encontrado entre os juvenis (Tabela 6) e para os locos HS05, 08, 11e 16 o maior número de 

alelos foi encontrado entre os adultos (Tabela 5). O HS30 apresentou o mesmo número de 

alelos em todas as gerações (Tabelas 5, 6 e 7). 

Nos locos HS08 e HS16 existem alelos encontrados apenas nos adultos, alguns 

somente nos juvenis e alguns somente nas plântulas (Figura 9). Para HS05, HS06 e HS 01, 

alguns alelos foram encontrados apenas nos juvenis e outros apenas nos adultos (Figura 9). 

Para HS11 existem alelos encontrados somente entre os adultos (Figura 9).  
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Uma primeira justificativa para esse resultado é a amostragem. Os alelos 

encontrados apenas nos juvenis ou apenas nas plântulas podem ser oriundos do cruzamento 

com indivíduos adultos que não foram amostrados.A ocorrência de fluxo gênico também é 

uma possível explicação para esses resultados. Alelos encontrados apenas nas plântulas ou 

apenas nos juvenis podem ser de indivíduos de outra população. Contudo, devido ao 

tamanho total da população em relação à amostragem que foi realizada, essa justificativa é 

pouco provável. É mais provável que esses alelos sejam de indivíduos que estão em outros 

locais da população e  não foram amostrados.  

Para os locos HS01, HS05, HS06, HS08 e HS16 todos os alelos apresentaram 

frequência inferior a 0,25, resultando em altos valores de heterozigosidade esperada em 

todos os estágios de vida (Tabelas 5, 6 e 7 e Figura 9). Nos locos HS30 e HS11 houve 

alelos com frequências altas em todos os estágios de vida, chegando a 0,8, o que pode 

explicar os valores mais baixos de heterozigosidade esperada para esses locos (Tabelas 5,6 

e 7e Figura 9).  Os valores totais de heterozigosidade observada e esperada sob equilíbrio 

de Hardy-Weinberg , foram altos para os adultos (Ho =0,714  He =0,754), juvenis (Ho 

=0,679  He =0,744 ) e plântulas (Ho = 0, 763 He = 0,712) (Tabelas 5, 6 e 7).E indicam que 

os indivíduos dessa subpopulação de H. speciosa em diferentes estágios de vida 

apresentam alta variabilidade genética.  

 

Tabela 5. Caracterização da variabilidade genética em 113 indivíduos adultos de H. 

speciosa. N representa o número de indivíduos analisados; NA = o número de 

alelos; He a heterozigosidade esperada; Ho a heterozigosidade observada. 

Adultos 

Locos N NA He Ho f 

HS01 113 20 0, 916 0, 814        0, 111* 

HS05 111 22 0, 874 0, 829        0, 051NS 

HS06 113 21 0, 906 0, 920      - 0, 016 * 
HS08 113 18 0, 862 0, 769  0, 107 *  

HS11 113 3 0, 357 0, 441      - 0, 238 NS 
HS16 112 23 0, 912 0, 857  0, 060 * 

HS30 113 4 0, 455 0, 371        0, 183* 

Global xx 111 0, 754 0, 714 0, 052 * 

* Valores significativos p ≤ 0, 05  
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Tabela 6. Variabilidade genética em 100 indivíduos juvenis de H.speciosa, N representa o 

número de indivíduos analisados; NA representa o número de alelos; He a 

heterozigosidade esperada; Ho a heterozigosidade observada. 

Juvenis 
Locos N NA He Ho f 

HS01 93 22 0,900 0,795 0,116* 
HS05 96 17 0,867 0,874 - 0, 009 NS 
HS06 100 21 0,909 0,779 0,142* 
HS08 99 12 0,873 0,828 0,051 NS 
HS11 100 2 0,381 0,509 -0,338 NS 
HS16 100 17 0,892 0,660 0,260* 
HS30 100 4 0,389 0,310 0,203 * 

Global xx 95 0,744 0,679 0,087 * 

* Valores significativos p ≤ 0, 05 ; NSValores não significativos p > 0, 05 
 

 

Tabela 7. Variabilidade genética em 85 plântulas de H.speciosa, N representa o número de 

indivíduos analisados; NA representa o número de alelos; He a heterozigosidade 

esperada; Ho a heterozigosidade observada. 

Plântulas 

Locos N NA He Ho f
NS

 

HS05 84 12 0, 848 0, 920 -0, 085 NS 
HS06 85 16 0, 886 0, 950 -0, 073 NS 
HS08 73 16 0, 867 0, 853 0, 015 NS 
HS11 85 2 0, 364 0, 475 -0, 307 NS 
HS16 84 16 0, 889 0, 960 -0, 080 NS 
HS30 84 4 0, 421 0, 420 0, 002 NS 
Global xx 66 0, 712 0, 763 -0, 072 NS 

NSValores não significativos p > 0, 05 
 

Considerando as análises realizadas nos indivíduos adultos e juvenis, os 

valores totais obtidos para heterozigosidade observada foram menores do que os obtidos 

para a heterozigosidade esperada, resultando em valores positivos e significativos para o 

índice de fixação (f) em ambos os estágios de vida (adultos f = 0, 052 *; juvenis f =0,087* 

p< 0,05)(Tabela 5 e 6). Nas plântulas o valor de heterozigosidade observada foi maior do 

que o da heterozigosidade esperada, resultando em um índice de fixação negativo e não 

significativo (plântulas f = -0, 072NSp> 0,05) (Tabela 7). Esses níveis de endogamia nos 

adultos e juvenis, embora baixos, podem ser atribuídos a ocorrência de acasalamentos entre 
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indivíduos aparentados. Como observado na análise de sistema de cruzamento descrita 

posteriormente, a espécie é alógama, ou seja, não realiza autofecundação. Valores 

significativos do índice de fixação foram encontrados para diversas espécies arbóreas 

tropicais, como em Eremanthuss erythropappus (Barreira et al., 2006), Tabebuia aurea 

(Braga, 2010), Tibouchina papyrus (Lima, 2011.) e Copaifera langsdorffii (Tarazi, 2009). 

O teste de comparação entre as médias dos valores de heterozigosidades 

observada e esperada e para o índice de fixação entre os três estágios de vida avaliados não 

mostrou diferenças significativas em nenhuma das comparações (p= 0, 670). 

A variabilidade genética também foi alta quando foi avaliada considerando os 

indivíduos separados por variedade. Os indivíduos pertencentes á H. speciosa var. 

pubescens apresentaram uma variação de 3 a 24 alelos, com média igual a 12,7 alelos 

(Tabela 8), enquanto que nos indivíduos da H. speciosa var. gardneri foi possível verificar 

uma variação entre 3 e 25 alelos, com média igual 17,8 (Tabela 9). As diferenças de 

número de alelos para todos os locos entre as variedades foram pequenas (dois, três alelos) 

e podem ser resultado do número relativamente maior de indivíduos de uma variedade em 

relação à outra. Não houve alelos exclusivos de uma variedade.  Os valores totais de 

heterozigosidade observada e esperada obtidos para H. speciosa var. pubescens foi de  

Ho=0, 751eHe=0,772, e para  H. speciosa var. gardneri foi de Ho=0, 685 e He =0,745  

(Tabelas  8, 9).O teste de comparação de médias de He, Ho e NA entre as variedades não 

mostrou diferenças significativas (p = 0, 337). 

 

Tabela 8. Variabilidade genética em 40 indivíduos de H. speciosa var. pubescens, N 
representa o número de indivíduos analisados; NA representa o número de 
alelos; He a heterozigosidade esperada; Ho a heterozigosidade observada. 

H. speciosa var. pubescens 
Locos N NA He Ho f NS 

HS01 38 24 0, 923 0, 815  0, 116 NS 
HS05 39 21 0, 890 0, 898 -0, 009 NS 
HS06 40 23 0, 919 0, 875  0, 047 NS 
HS08 40 16 0, 896 0, 874  0, 024 NS 
HS11 40 3 0, 390 0, 524 -0, 345 NS 
HS16 40 24 0, 907 0, 774  0, 146 NS 
HS30 40 4 0, 479 0, 499 -0, 043 NS 
Global XX 115 0, 772 0, 751 0, 026 NS 

NSValores não significativos p > 0, 05 
 

Tabela 9. Caracterização da variabilidade genética em 173 indivíduos de H. speciosa var. 

gardneri, N representa o número de indivíduos analisados; NA representa o 
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número de alelos; He a heterozigosidade esperada; Ho a heterozigosidade 
observada. 

H. speciosavar. gardneri 
Locos N NA He Ho f 

HS01 168 25 0,911 0,803 0,118 * 
HS05 168 24 0,870 0,839 0,035 NS 
HS06 173 24 0,903 0,849 0,059 NS 
HS08 172 20 0,862 0,779 0,096 * 
HS11 173 3 0,364 0,462 -0,271 NS 
HS16 172 25 0,897 0,761 0,151* 
HS30 173 4 0,410 0,306 0,253 * 
Global xx 125 0,745 0,685 0,080 * 

* Valores significativos p ≤ 0, 05; NSValores não significativos p > 0, 05 
 

Conforme o esperado para locos microssatélites que são potencialmente 

multialélicos, esses resultados mostram que na subpopulação de H. speciosa avaliada 

existe alto nível de polimorfismo na maioria dos locos avaliados, tanto entre os estágios de 

vida como entre as variedades. Sendo assim, pode-se verificar que a subpopulação 

apresenta alta diversidade genética e potencial para a conservação genética in situ e para 

ser usada como fonte de sementes para conservação ex situ.Os agentes que propiciam o 

acúmulo de variabilidade genética dentro das populações podem sofrer influencia de 

diversos fatores, dentre os quais estão o ciclo de vida longo, alta densidade 

populacional,sistema de reprodução com predominância de fecundação cruzada e a ampla 

distribuição geográfica, como é o caso de H. speciosa.  Para algumas espécies do Cerrado 

também avaliadas com locos microssatélites foram encontrados valores de variabilidade 

genética menores do que os obtidos na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá 

enquanto para outras a variabilidade genética foi maior (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Relação do número médio de alelos por loco (NA) e heterozigosidades 
esperada e observada (He; Ho) encontrados em algumas espécies do Cerrado. 

Espécie Autores He Ho NA 
Dipteryxalata  Soares et al. (2012) 0,414 - 0,627 0,167 -0,718 4,3 
Lychnophoraericoides Rabelo et al. (2011) 0,828 0,797 8,6 
Solanumlycocarpum (Martins, 2005) 0,330 0,302 5,9 
Tabebuia aurea Braga et al. (2006) 0,913 0,587 18,7 
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Figura 9. Distribuição das frequências alélicas encontradas para os locos microssatélites 

avaliados para os estágios de vida dos indivíduos amostradas na população de 
Hancornia speciosa da Serra de Jaraguá. As barras em azul representam as 
plântulas, em verde os juvenis e em vermelho os adultos. 
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Figura 9. Distribuição das frequências alélicas encontradas para os locos microssatélites 

avaliados para os estágios de vida dos indivíduos amostradas na população de 
Hancornia speciosa da Serra de Jaraguá. As barras em azul representam as 
plântulas, em verde os juvenis e em vermelho os adultos. 
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Figura 9. Distribuição das frequências alélicas encontradas para os locos microssatélites 

avaliados para os estágios de vida dos indivíduos amostradas na população de 
Hancornia speciosa da Serra de Jaraguá. As barras em azul representam as 
plântulas, em verde os juvenis e em vermelho os adultos. 

 
 
 
 
4.3 ESTRUTURA GENÉTICA ESPACIAL NOS DIFERENTES ESTÁGIOS DE VIDA 
 
 

A distância par-a-par média entre os indivíduos adultos e juvenis foi de 139,91 

m (desvio padrão = 78,07). Para os indivíduos adultos a distância par-a-par média foi de 

144,05 m (desvio padrão = 80), sendo que a maioria das observações foi menor que 200m 

e a distância par-a-par máxima foi acima de 240m.  Entre os indivíduos juvenis a distância 

par a par média foi de 135 m (desvio padrão = 74,65), com a maior parte das observações a 

distâncias inferiores a 180m e distância par a par máxima acima de 220m. A frequência de 

distribuição de distâncias par-a-par dos indivíduos adultos e juvenis diferiram 

significativamente (Figura 10). 
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Figura  10. Distribuição das distâncias par-a-par dos indivíduos adultos e juvenis de  
H. speciosa da Serra de Jaraguá-GO (Teste de Kolmogorov - Smirnov p<0, 001).  
 
 

A autocorrelação espacial foi significativa nos dois estágios de vida avaliados 

(adulto e juvenil) (Tabela 11, Figuras 12 e 13). Contudo, o baixo coeficiente de 

determinação indica que o parentesco está fracamente relacionado com o logaritmo da 

distância geográfica nos dois estágios de vida (Tabela 11). 

O correlograma obtido para os indivíduos adultos e juvenis mostra acentuado 

declínio do coeficiente de parentesco após a primeira classe de distância (25m), na qual os 

valores são positivos e significativos (Figura 11). Entretanto o padrão clinal de variação da 

EGE é fraco (R2= 0, 000514; p<0,01). Consequentemente o valor de Sp foi muito baixo 

(Sp= 0,002447) e o grupo de vizinhança genética foi grande (Nb = 4086m) (Tabela 11), 

considerando que a área total avaliada foi de 25.603 m2  . 

O correlograma obtido para os indivíduos adultos (Figura 12) também 

apresentou padrão clinal de variação da EGE fraco e mostra que o parentesco está 

relacionado fracamente com o logaritmo da distância geográfica (R2 = 0, 000514 p< 0,05) 

(Tabela 11). Sendo assim, o valor de Sp foi baixo (Sp= 0,00224) e o tamanho da 

vizinhança genética foi grande (Nb=446m) (Tabela 11), considerando que a área total 

avaliada foi de 25.603 m2 . 
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Na análise de autocorrelação genética espacial feita para os indivíduos juvenis 

o correlograma (Figura 13)apresentou padrão clinal de EGE muito fraco, embora com 

valores positivos e significativos do coeficiente de parentesco nas primeiras classes de 

distâncias (na primeira até 25 m e na sexta entre 80 m e 85 m), além de valores negativos e 

significativos nas últimas classes. Desta forma, o correlograma total indica que o 

coeficiente de parentesco está pouco relacionado com o logaritmo da distância geográfica 

(R2 = 0,00148489; p < 0,001). Assim como nos adultos, o valor de Sp foi muito baixo (Sp= 

0,004447) e o grupo de vizinhança genética foi grande (Nb = 224 m) (Tabela 11),  ao 

considerar que a área total avaliada foi de 25.603 m2 . 
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Figura 11. Relação entre o parentesco (Fij) e as classes de distância dos indivíduos adultos 
e juvenis de H. speciosa. Os valores no eixo X indicam as classes de distância, 
e metros: 1:0-25; 2: 25-40; 3:40-55; 4: 55-65; 5:65-75; 6:75-85; 7: 85-100; 8: 100-
115; 9: 115-130; 10:130-154; 11: 145-165; 12: 165-180; 13: 180-200; 14: 200-225; 
15: 225-250; 16:250-360. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de confiança 
(95%; 10,000 permutações). 
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Figura 12. Relação entre o parentesco (Fij) e as classes de distância dos indivíduos 

adultos de H. speciosa. Os valores no eixo X indicam as classes de 
distância, e metros: 1:0-25; 2: 25-40; 3:40-55; 4: 55-70; 5:70-90; 6:90-113; 7: 
113-130; 8:130-145; 9:145-165; 10:165-185; 11: 185-210; 12: 210-250; 13: 250-
360,As linhas pontilhadas indicam o intervalo de confiança (95%; 10,000 
permutações). 
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Figura 13. Relação entre o parentesco (Fij) e as classes de distância dos indivíduos 

juvenis de H. speciosa. Os valores no eixo X indicam as classes de 
distância, e metros: 1:0-25; 2: 25-40; 3:40-55; 4: 55-70; 5:70-80; 6:80-95; 7: 
95-113; 8:113- 130; 9:130- 145; 10: 145- 165; 11: 165-185; 12: 185-210; 13: 
210-250; 14: 250-326. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de 
confiança (95%; 10,000 permutações)
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Tabela 11. Estrutura genética espacial intrapopulacional e vizinhança genética nos três estágios de vida dos indivíduos de H. speciosa. da 
população da Serra de Jaraguá. N- número de indivíduos; b – inclinação da reta de regressão; F1- coeficiente de parentesco (Fij) da 
primeira classe de distância; R2 – coeficiente de determinação; Sp – parâmetro que indica a força da estrutura genética espacial; Nb- 
vizinhança genética. 

Estágios de vida N b F1 R2 Sp Nb 

Adultos e Juvenis 213 -0,002425** 0,0087 ** 0,000514* 0,002447 408 

Adultos 113 -0,002234* 0,0025 NS 0,000514* 0,00224 446 

Juvenis 100 -0,004405* 0,0092 * 0,001484* 0,004447 224 

Estágios de vida N NA He Ho f   
Adultos e Juvenis 213 125 0, 7500 0, 6980  0, 0700 *   

Adultos 113 111 0, 7540 0, 7140 0, 0520*   

Juvenis 100 95 0, 7440 0, 6790 0, 0870*   

 Significativos: * p<0,05 ** p<0,01 
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A fraca estrutura genética espacial encontrada nos diferentes estágios de vida 

avaliados e os tamanhos relativamente grandes de vizinhança genética são indícios de que 

não existe restrição ao fluxo gênico nesta subpopulação. Provavelmente a polinização e 

dispersão das sementes por animais tem sido decisiva ao influenciar os padrões de 

estrutura genética intrapopulacional encontrados.  

Diferentes fatores ecológicos e genéticos que atuam sobre as populações 

naturais, assim como os diferentes métodos de amostragem e procedimentos de análises 

estatísticas podem causar variações na estrutura genética espacial das populações  

(Vekemans & Hardy, 2004). A escala e a magnitude da estrutura genética podem diferir 

significativamente entre estágios de vida e podem apresentar diferentes estruturas espaciais 

entre populações de espécies com dispersão zoocórica. No caso deste estudo, o valor de Sp 

obtido para os indivíduos adultos (Sp = 0,002447) foi semelhante ao obtido para adultos e 

juvenis analisados em conjunto (Sp= 0,00224) (Tabela 11). Contudo o valor de Sp foi 

maior quando obtido para os indivíduos juvenis (Sp= 0,0024447), para os quais o 

parentesco (Fij) na primeira classe de distância  foi maior em relação ao obtido para os 

indivíduos adultos (Tabela 11 e Figuras 12 e 13). Isso sugere que os indivíduos juvenis 

estão mais estruturados espacialmente, devido a menor distância de dispersão de sementes 

(Nb) em relação aos indivíduos adultos (Tabela 11). 

Collevatti et al. (2010) utilizaram o coeficiente Nason (Fij) para verificar a 

estrutura de parentesco e realizar estimativas de dispersão de sementes para três espécies 

do Cerrado: Caryocar brasiliense (pequi),Tibouchina papyrus(pau-papel) e Dipteryx 

alata(baru) e observaram que o tipo de dispersão de sementes foi decisivo para determinar 

as diferenças encontradas. C. brasiliense e D. alata, cuja dispersão é zoocóricas, 

apresentaram padrões similares de EGE, com valores mais altos de Sp e menores de Nb (C. 

brasiliense: Sp = 0,0116Nb= 86,2; D. alataSp = 0,172Nb= 58,09), enquanto que o valor 

de Sp para  T. papyrus, que é anemocórica, foi muito baixo  e o Nb foi bem alto (Sp = 

0,0085 Nb = 118,05 ). 

Apesar da autocorrelação espacial pouco intensa observada nos correlogramas, 

é possível estabelecer um distanciamento mínimo que os indivíduos tendem a ser menos 

aparentados e, portanto, uma distância que pode ser utilizada para realização de coletas 

para a conservação da espécie(Diniz-Filho & Telles, 2002). Essa informação otimiza a 

amostragem  a fim de obter maior representação da variabilidade genética com menor 

número de indivíduos.  
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Embora a autocorrelação espacial tenha mostrado parentesco significativo na 

primeira classe de distância, até 25 m (Figura 11), o valor do coeficiente é muito baixo (Fij 

= 0,0092). Assim, mesmo que o parentesco até 25 m seje significativo e maior do que em 

outras classes de distância, os indivíduos são pouco aparentados entre si. Esse resultado, 

congruente com a fraca estrutura espacial encontrada (Tabela 11), sugere que a dispersão 

de sementes por zoocoria tem sido suficiente para promover o fluxo gênico nessa 

subpopulação. Desta forma não é necessário estabelecer uma distância mínima para 

amostragem de sementes. 

O tamanho de vizinhança é determinado pela extensão do fluxo gênico local, 

de forma que quanto maior a distância de fluxo gênico, maior será o tamanho da 

vizinhança e menor a taxa de deriva genética, acarretando na redução da diferenciação 

entre as vizinhanças (ou seja, reduzindo os níveis de estruturação genética). Desta forma, 

os baixos valores de Sp e altos valores de vizinhança genética (Nb) indicam que na 

subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá as sementes são dispersas a longas 

distâncias. Os valores de Sp  para os dois estágios de vida (analisadas juntas e separadas)  

estão entre os observados  para espécies arbóreas (Sp= 0,0102 ± 0,0096) e polinizadas por 

animais (Sp= 0,0171 ± 0,0142)(Vekemans & Hardy, 2004).  Estrutura genética fraca, com 

baixos valores de Sp foram encontrados para duas espécies do Cerrado: Tibouchina 

papyrus(Lima, 2011.) e Dimorphandra mollis(Gonçalves et al., 2010).   

 

 
4.4 SISTEMA DE CRUZAMENTO, PARENTESCO E TAMANHO EFETIVO DE 
VARIÂNCIA  
 

Por serem recalcitrantes e possuírem inibidores na polpa, o percentual de 

germinação das sementes de H. speciosa é baixo (Lorenzi, 1998). Desta forma, do total de 

1600 sementes plantadas, apenas 85, oriundas de 10 árvores-mães, germinaram.Assim, 

para a análise de sistema de cruzamento foram utilizadas 85 sementes e 10 matrizes, com 

número de sementes por matriz variando de cinco a treze. 

As frequências alélicas do óvulo e do pólen divergem significativamente para 

dois dos locos avaliados, HS08 e HS06 (teste qui - quadrado foi significativo p < 0,01) 

(Tabela 12). Isso indica que o pool de pólen recebido pelas árvores mães não é 

homogêneo. Embora a homogeneidade das frequências alélicas do óvulo e do pólen seja 

um dos pressupostos do modelo misto de reprodução, quando mais de quatro locos são 
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avaliados, violações desta pressuposição causam poucos efeitos nas estimativas da taxa de 

cruzamento multiloco (Ritland & Jain, 1981). Desta forma, é possível estudar outras 

características do sistema reprodutivo em populações naturais com desvios de cruzamentos 

aleatórios.  

A heterogeneidade encontrada pode ser causada por diversos fatores como o 

assincronismo no florescimento das árvores, diferenças relativas entre as funções 

masculinas e femininas das plantas, variações no comportamento que alterem a 

disponibilidade dos polinizadores (mudança na produção de néctar, distância entre 

indivíduos em floração, etc.), seleção entre o período de polinização e a amostragem das 

plântulas, pólen imigrante de fora da subpopulação amostrada, estrutura familiar causada 

por cruzamentos entre aparentados ou por cruzamentos correlacionados, ou mesmo a 

amostragem não representativa das árvores maternas da subpopulação(Murawski & 

Hamrick, 1991; Murawski & Hamrick, 1992; Seoane et al., 2005). Além disso, fatores 

evolutivos tais como seleção, mutação e deriva genética também podem causar desvios nas 

frequências alélicas (Souza et al., 2003).  

Os desvios encontrados para as frequências alélicas do óvulo e do pólen para a 

subpopulação de H. speciosa em estudo podem ter sido causados por vários fatores. A 

amostragem, a autoincompatibilidade e a alogamia são os principais. O efeito da 

amostragemfoi causado pelo florescimento e a frutificação tardia que dificultaram a coleta 

dos frutos e das matrizes (árvores – mães). Foi possível encontrar apenas 20 matrizes que 

frutificaram, dentre as quais apenas em 10 foram utilizadas para análise devido ao baixo 

percentual de germinação das sementes. A autoincompatibilidade e a alogamia, 

demonstrada mais adiante neste trabalho, tornam necessário o recebimento de pólen de 

outros indivíduos. Pois somente assim a oosfera será fecundada e formará embriões 

viáveis. 

Muitos estudos têm relatado divergências significativas entre as frequências 

alélicas do óvulo e do pólen em espécies arbóreas tropicais: Acacia macracantha (Casiva 

et al., 2004); Cryptocarya moschata (Moraes & Monteiro, 2002); Eremanthus 

erythropappus (Barreira et al., 2006); Euterpe edulis (Seoane et al., 2005); Chorisia 

speciosa (Souza et al., 2003). 

 

 



68 

 

 

 

 

Tabela 12. Análise de diferenciação das frequências alélicas do pool de pólen e dos óvulos 
da subpopulação de H. speciosa que originaram as plântulas avaliadas. 

Locus Alelo Pólen Óvulo Fst GL χ
2 Valor de p 

HS30 196 0, 587 0, 700 

0, 0096 3 441,746 0,219 
HS30 198 0, 367 0, 300 

HS30 200 0, 015 0, 000 

HS30 194 0, 030 0, 000 

     
 

  
HS16 116 0, 000 0, 050 

0, 0097 14 20, 686 0, 109 

HS16 120 0, 138 0, 100 

HS16 118 0, 194 0, 150 

HS16 112 0, 015 0, 050 

HS16 144 0, 031 0, 050 

HS16 134 0, 145 0, 200 

HS16 122 0, 066 0, 100 

HS16 126 0, 015 0, 100 

HS16 136 0, 015 0, 000 

HS16 128 0, 129 0, 050 

HS16 130 0, 050 0, 100 

HS16 124 0, 046 0, 000 

HS16 150 0, 015 0, 000 

HS16 138 0, 062 0, 000 

HS16 132 0, 077 0, 050 

     
 

  
HS08 242 0, 022 0, 200 

0,0435 12 79, 502* 5,13X10-12 

HS08 256 0, 167 0, 250 

HS08 264 0, 036 0, 000 

HS08 254 0, 226 0, 150 

HS08 274 0, 018 0, 000 

HS08 228 0, 018 0, 000 

HS08 262 0, 055 0, 000 

HS08 250 0, 044 0, 300 

HS08 260 0, 036 0, 050 
 

 
  

HS08 240 0, 073 0, 000 
 

 
  

HS08 258 0, 141 0, 050 
 

 
  

HS08 252 0, 145 0, 000 
 

 
  

HS08 238 0, 018 0, 000 
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Tabela 12. (Continuação) Análise de diferenciação das frequências alélicas do pool de 
pólen e dos óvulos da subpopulação de H. speciosa que originaram as plântulas 
avaliadas. 

 
GL: grau de liberdade 
* Significativo (p <0,01) 
 

Locus Alelo Pólen Óvulo Fst GL χ
2 Valor de 

p 

HS06 114 0, 121 0, 150 

0,0163 14 34, 780* 0, 0015 

HS06 116 0, 128 0, 150 

HS06 112 0, 045 0, 000 

HS06 118 0, 128 0, 100 

HS06 130 0, 172 0, 200 

HS06 122 0, 030 0, 050 

HS06 124 0, 144 0, 050 

HS06 108 0, 045 0, 000 

HS06 120 0, 076 0, 000 

HS06 134 0, 015 0, 000 

HS06 126 0, 016 0, 100 

HS06 128 0, 033 0, 200 

HS06 138 0, 015 0, 000 

HS06 106 0, 015 0, 000 

HS06 132 0, 015 0, 000 

     
 

  
HS11 130 0, 750 0, 700 

0,0031 01 0,476 0,4900 
HS11 132 0, 250 0, 300 

     
 

  
HS05 186 0, 000 0, 050 

0,0118 11 19, 881 0,0469 

HS05 188 0, 150 0, 200 

HS05 190 0, 217 0, 150 

HS05 206 0, 077 0, 050 

HS05 170 0, 246 0, 150 

HS05 182 0, 046 0, 150 

HS05 184 0, 095 0, 150 

HS05 198 0, 062 0, 000 

HS05 192 0, 031 0, 050 

HS05 208 0, 046 0, 000 

HS05 204 0, 015 0, 000 

HS05 180 0, 015 0, 050 
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As taxas de fecundação cruzada multiloco (tm) e uniloco (ts) foram altas e 

estatisticamente diferentes de zero em todas as famílias (Tabela 13). A estimativa da taxa 

de cruzamento multiloco(tm)em todas as famílias foi significativa e equivalente a uma 

unidade (tm =1, 000), revelando que H. speciosa e reproduz por fecundação cruzada,com 

predominância de alogamia (Tabela 13). Nesse caso 100% dos indivíduos são oriundos de 

fecundação cruzada.A estimativa da taxa de fecundação cruzada uniloco (ts)também foi 

alta (ts= 0, 972 a 1, 29) para todas as famílias, sendo significativa para oito, das dez 

famílias avaliadas.  Tais resultados são congruentes com os relatos da literatura de que a 

espécie é preferencialmente alógama e indicam a inexistência de autofecundação nesta 

espécie. 

 

Tabela 13. Taxas de fecundação cruzada multiloco (tm) e uniloco (ts) e taxas de 
endogamia biparental por família de H. speciosa.  

Família  N tm
* ts

* tm-ts 
M03 8 1,000 (0,001) 1,098 (0,050) -0,980 
M04 13 1,000 (0,001) 1,163 (0,015) -0,163 
M05 8 1,009 (0,002) 1,296 (0,052) -0,287 
M06 8 1,001(0,001) 1, 081 (0,049) -0,080 
M07 5 1,001 (0,001) 1,075 (0,079) -0,074 
M08 6 1,005 (0,001) 1,076 (0,092) -0,071 
M11 9 1,012 (0,003) 1, 350 (0,074) -0,338 
M13 5 1,001 (0,001) 0,994 (0,112) 0,007 
M18 5 1,002 (0,001) 0,972 (0,117) 0,030 
M19 8 1,002 (0,001) 0,991 (0,084) 0,011 

* Entre parênteses -erro padrão da média.   
 

A diferença entre a estimativa da fecundação cruzada multiloco e uniloco(tm-ts) 

foi negativa para a maioria das famílias avaliadas (Tabela 13), indicando que 

acasalamentos entre indivíduos aparentados não ocorrem dentro das famílias avaliadas 

(Ritland, 2002). Para as famílias cuja diferença tm-tsfoi positiva, os valores foram muito 

baixos (Tabela 13), e indicam a ocorrência de acasalamentos entre parentes nessas 

famílias.  

Todavia, a diferença entre a estimativa da fecundação cruzada multiloco e 

uniloco(tm-ts) combinada para todas as famílias foi positiva e significativamente diferente 

de zero (tm-ts = 0, 077), sugerindo que 7% dos cruzamentos que ocorrem nessa 

subpopulação são entre indivíduos aparentados(Tabela 14). Como a análise de estrutura 
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genética espacial mostrou relação positiva e significativa do parentesco até 25m, uma 

pequena taxa de ocorrência de fecundação cruzada entre indivíduos mais aparentados 

poderia ser esperada.  

 
 
 
Tabela 14. Parâmetros de endogamia e sistema reprodutivo em H. speciosa. 

Parâmetros Estimativas (SD)* 
Número total de árvores matrizes (m) 10 
Número total de progênies (n) 85 
Endogamia nos parentais (Fm) -0,200 (0,003) 

Endogamia nas progênies (Fp) -0,072 
Taxa de fecundação cruzadamultiloco (tm) 1,200 (0,000) 
Taxa de fecundação cruzadauniloco (ts) 1,123 (0,049) 
Taxa de fecundação cruzada entre parentes (tm-ts)  0,077 (0,049) 
Correlação de autofecundação (rs) -0,999 (0,000) 
Correlação multiloco de paternidade (rp(m))   0,107 (0,135) 
Correlação unilocode paternidade (rp(s)) -0,999 (0,000) 
Coeficiente de coancestria (θxy) 0,1 
Cruzamento envolvendo árvores polinizadoras parentes(rp (s) - rp(m)) -1,106 (0,135) 
Número médio de árvores doadores(Np=1/Σpi

2) 8,08 
Proporção de irmãos-germanos (Pic = rp.tm) 0,000 
Proporção de meios-irmãos (PMI = tm(1-rp) ) 1 
Proporção de irmãos de autofecundação (PIA = 1-tm) 0,000 
* Entre parênteses está o erro padrão da média 

 

Murawski & Hamrick (1991) afirmam que a fecundação cruzada em plantas 

hermafroditas, como H. speciosa, depende de fatores ecológicos e ambientais, como 

comportamento dos polinizadores e a densidade de florescimento, e da própria biologia da 

espécie, como a intensidade de autoincompatibilidade, aborto seletivo de sementes, grau de 

protoginia e protrandria. Em H. speciosa, embora existam diversos trabalhos que abordam 

os aspectos fenológicos, morfológicos e ecológicos (Avidos & Ferreira, 2000; Darrault & 

Schlindwein, 2003; Darrault & Schlindwein, 2005), poucos ou nenhum deles testam a 

influência desses fatores sobre as taxas de cruzamento e o sistema reprodutivo da espécie. 

A correlação de irmãos de autofecundação (rs) foi negativa e significativa , 

indicando a inexistência de indivíduos oriundos de autofecundação (rs= -0,999) (Tabela 

14). Essa ausência de autofecundação era esperada devido ao sistema de 

autoincompatibilidade típico das Apocynaceae e relatado para H. speciosa.  O mecanismo 
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inclui delimitações na estrutura morfológica da flor que garante a deposição do pólen 

exógeno antes do polinizador receber auto-pólen, evitando a contaminação e a decorrente 

autofecundação. Assim, a endogamia evidenciada pela diferença entre tm-tse pela diferença 

entre a correlação de paternidade uniloco e multiloco (rp(s) - rp(m)), é devida ao acasalamento 

entre indivíduos aparentados. 

Estimativas significativas de correlações de autofecundação (variações na 

fecundação cruzada individual) podem ser indicativas da existência de variações na 

autoincompatibilidade entre plantas (Seoane et al., 2005). Neste estudo, o valor encontrado 

indica que as variações encontradas são decorrentes de endogamia biparental nessa 

subpopulação.Essas variações devido à existência de autoincompatibilidade foram 

relatadas para algumas espécies, como Eremanthus erythropappus (Barreira et al., 2006), 

Shorea congestiflora (Murawski et al., 1994) e Eucalyptus globulus (Patterson, 2001). 

A correlação de paternidade (rp) mede a proporção de indivíduos que são 

parentes no grau de irmãos-completos. Quanto maior esse valor, maior será a semelhança 

entre as frequências alélicas do pool de pólen e maior será a proporção de indivíduos 

oriundos do mesmo pai. A estimativa de correlação de paternidade obtida para essa 

subpopulação de H. speciosa foi baixa (rp= 0,107), e poderia sugerirque 10,7% dos 

indivíduos são oriundos do mesmo doador de pólen, ou seja, são filhos do mesmo pai. 

Contudo, não foi significativamente diferente de zero (SD = 0,135) e indica que não 

existem irmãos completos nessa subpopulação e todos os indivíduos avaliados são parentes 

no mínimo ao nível de meios irmãos.É possível inferir que existe uma diversidade de 

polinizadores em H. speciosa e que eles não encontram nenhum tipo de restrição.  

A justificativa mais plausível para a esse resultado é a amostragem. Como dito 

anteriormente, foram utilizadas apenas 10 matrizes, com número de plântulas variando 

entre 5 a 13 em cada uma delas(totalizando de 85 plântulas). Embora para análises com 

microssatélites Ritland (2002) sugere que um tamanho amostral de 50 plântulas seja 

suficiente (desvio padrão ajustado para sqrt[t(1-t)]/n), o ideal seria a análise de 200 

plântulas, o que é  muito superior ao total analisado neste trabalho. Essa baixa quantidade 

de plântulas avaliadas associadas com a grande variação no número de plântulas por 

matriz, pode ter sido responsável pela correlação de paternidade não ter sido 

significativamente diferente de zero.  

A partir das estimativas de correlação de paternidade e fecundação cruzada 

multiloco foi possível estimar outros parâmetros que descrevem a subpopulação de H. 
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speciosa avaliada. A proporção de indivíduos que são irmãos-completos foi de 0,000%, ou 

seja, não existem indivíduos oriundos do mesmo pai e 100% da subpopulação é resultante 

de fecundação cruzada, sendo aparentados no mínimo no grau de meio-irmãos (Tabela 14). 

O número médio de indivíduos que efetivamente polinizaram as matrizes (Np=1/Σpi
2)foi 

estimado igual a 8,08. 

O comportamento dos polinizadores pode ter contribuído para a ocorrência de 

endogamia biparental encontrada entre os indivíduos próximos até 25 m, onde a 

autocorrelação evidenciou estrutura espacial significativa. Abelhas (Euglossini), 

borboletas(Nymphalidae) e mariposas (Hesperiidade e Sphingidae), possuem adaptações 

na probóscide que os permitem alcançar a base dacorola, de forma que ao buscar por 

recurso promovem a polinização (Darrault &Schlindwein, 2005). As mariposas, por 

exemplo, possuem hábitos noturnos e são atraídas principalmente por forte odor adocicado, 

exalado pelas flores de H. speciosa durante sua antese noturna. As abelhas são atraídas 

pela floração em massa que permite obter recurso de forma rápida e efetiva. Esse tipo de 

adaptação permite que os visitantes tenham sucesso na busca por recurso e voltem mais 

vezes, tanto em uma mesma flor, como em uma mesma planta, o que propicia a troca de 

pólen entre indivíduos mais próximos.  

Aliada a tais relações planta-polinizador, a distribuição em agregado e a 

sincronia da abertura e fechamento das flores durante a antese também podem ter 

contribuído para a ocorrência de endogamia biparental. Embora esses insetos sejam 

capazes de percorrer longas distâncias de voo, eles podem realizar forrageamento ótimo, 

buscando recursos em locais mais próximos possíveis. Se muitas flores estiverem abertas 

ao mesmo tempo e em um mesmo indivíduo, a tendência é que eles visitem numerosas 

flores em um mesmo indivíduo, possibilitando a ocorrência de geitonogamia.  

Apesar de tais características favorecendo a endogamia biparental os 

cruzamentos ocorreram em 100%entre indivíduos diferentes, ou seja, todo o pólen 

recebido pelas árvores - mães é oriundo de doadores diferentes. Desta forma, mesmo que 

os polinizadores realizem forrageamento ótimo devido ao florescimento em massa e gerem 

uma porcentagem de cruzamentos biparentais, o que ocorre com maior frequência nessa 

subpopulação de H. speciosa é que eles percorrem longas distâncias e promovem a troca 

de pólen entre indivíduos localizados em diferentes locais da população. Essa observação 

pode ser reforçada pela análise de paternidade, que detectou a troca de pólen entre 

indivíduos localizados desde 7 m a 294 m de distância (ver abaixo). Com esses resultados é 
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possível afirmar que existe uma grande diversidade de polinizadores, tanto em tipos 

(abelhas, mariposas e borboletas), como em quantidade.  

O valor estimado para o coeficiente de coancestria dentro das progênies foi 

equivalente a θxy = 0,1, inferior ao esperado em progênies de meios-irmãos (0,125). Esse 

valor indica que o grau de parentesco das sementes que são dispersas em cada evento 

reprodutivo é baixo e é congruente com a fraca estrutura genética espacial encontrada nos 

indivíduos adultos e juvenis dessa subpopulação e com a ampla dispersão de pólen 

evidenciada pela análise de paternidade. 

O tamanho efetivo de variância (Ne(v)), obtido para H. speciosa foi de 4,794, 

superior ao valor teórico máximo esperado em uma progênie de uma população referencial 

ideal (tamanho infinito praticando cruzamentos aleatórios, sem seleção, mutação e 

migração), que é quatro(Vencovsky & Crossa, 2003). De acordo com Sebbenn et al. (2002) 

a estimativa do tamanho efetivo de variância é particularmente importante diante de 

situações nas quais é desejável manter um determinado tamanho efetivo que permita a 

manutenção da diversidade genética por um certo período de tempo, como no início de um 

programa de melhoramento, recuperação ambiental ou realizar conservação genética ex 

situ.No caso de espécies arbóreas (como a H. speciosa), que geralmente são de vida longa 

e apresenta sobreposição de gerações, o indicado é procurar reter um tamanho efetivo 

mínimo equivalente a 100 (Barreira et al., 2006).  Desta forma o número necessário de 

árvores mães para manter um tamanho efetivo (Ne (ref)) de 100 para H. speciosa foi 

estimado (100 / 4,794) em 21,27. 

 
 
 
4.5ANÁLISE DE PATERNIDADE E DISTÂNCIA DE DISPERSÃO DE PÓLEN 
 

Foi possível determinar o mais provável doador de pólen para 64 plântulas, o 

equivalente a 75,2 % do total de 85 plântulas avaliadas. Dentre essas 64 atribuições, 24 

(37,5 %) ocorreram ao nível de confiança de 85%. Ou seja, para 24 plântulas o Δ score foi 

superior ao Δ crítico ao nível de 85% de probabilidade. Adicionalmente, 30(46,8%) 

atribuições foram realizadas ao nível de 95% de probabilidade (o Δ score foi superior ao Δ 

crítico ao nível de 95% de probabilidade para 30 plântulas) e para 10atribuições, 15,6%, o 

Δ score foi superior ao Δ crítico no nível de 99% (Tabela 16). 
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Dentre o total de atribuições, foi observado que 19 (35%) ocorreram entre 

indivíduos de variedades diferentes, sendo que 11 (20%) ocorreram entre uma matriz H. 

speciosa pubescens e um doador H. speciosa gardneri, e 8(15%) ocorreram entre uma 

matriz H. speciosa gardneri e um doador H. speciosa pubescens (Tabela 15). Isso mostra 

que não existe restrição ao fluxo gênico entre as variedades H speciosa pubescens e H. 

speciosa gardneri. 

 A análise de paternidade revelou um baixo número de plântulas que tiveram o 

seu doador de pólen determinado em todos aos níveis de confiança estabelecidos. Esse 

baixo índice de atribuição pode ser explicado por diversos fatores, sendo a amostragem um 

dos principais. Por se tratar de uma subpopulação natural, é possível que parte dos 

indivíduos que contribuíram com o pool de pólen não tenham sido amostrados. Como 

discutido no item 4.2, a distribuição em agregado pode ter propiciado a ocorrência da 

coleta em apenas uma subárea da população, de forma que os pais não atribuídos podem 

ser indivíduos de outros locais na área amostrada. Além disso, como a H. speciosa possui 

ciclo de vida longo com sobreposição de gerações (assim como a maioria das espécies de 

Cerrado), os doadores de pólen das plântulas cuja paternidade não foi atribuída podem ser 

indivíduos que já morreram. 

 

Tabela 15. Relação da quantidade e proporção de eventos de cruzamentos entre indivíduos 
pertencentes a variedades diferentes. 

Cruzamentos Quantidade Proporção 

Pubescens x Gardineri 11 20% 

Gardineri x Pubescens 8 15% 
Pubescens x Pubescens 2 4% 
Gardineri x Gardineri 32 59% 
Total de eventos 54   
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Tabela 16. Teste de paternidade realizado para H. speciosa da subpopulação da Serra de 
Jaraguá-GO para os níveis de 85% e 95% de probabilidade. As letras P e G 
indicam as variedades, sendo P= pubescens e G=gardneri. 

Plântula Matriz Doador 
de pólen 

Trio 
LODscore 

Trio Delta Nível de 
confiança 

Distância de 
dispersão 

(m) 
M3F3 M3P M06G 2,760 2,760 * 40, 853 
M3F6 M3P M06G 7,880 7,880 * 40, 853 
M3F7 M3P M11G 9,190 9,190 + 178,911 
M3F8 M3P ADUL 16G 2,500 2,500 * 120,814 
M4F1 M4P M14G 2,250 2,250 * 187,491 
M4F3 M4P M06G 5,240 5,240 * 44, 045 
M4F4 M4P ADUL 76G 4,390 1,900 * 187,768 
M4F7 M4P ADUL 41P 9,320 9,320 * 65, 741 
M4F8 M4P ADUL 41P 9,600 6,930 * 65, 741 
M4F9 M4P ADUL 83G 5,270 1,330 + 187,683 
M4F11 M4P ADUL 77G 6,380 6,380 * 185,284 
M4F12 M4P M14G 5,430 3,860 * 187,491 
M5F1 M5G ADUL 16G 1,680 1,680 * 154,574 
M5F2 M5G M06G 6,400 5,500 * 33, 015 
M5F3 M5G ADUL 47G 2,880 1,570 + 74, 330 
M5F7 M5G M14G 3,860 3,860 * 183,698 
M6F3 M6G M15G 2,280 1,100 + 164,015 
M6F4 M6G ADUL 36G 4,240 1,370 + 7, 071 
M6F5 M6G M11G 6,280 6,280 * 142,611 
M6F7 M6G M11G 5,090 5,090 * 142,611 
M6F8 M6G ADUL 57G 2,810 2,810 * 91, 049 
M7F1 M7G ADUL 47G 5,310 6,980 + 49, 091 
M7F5 M7G ADUL 8G 1,090 1,090 + 168,074 
M8F1 M8G M03P 5,100 5,100 + 73, 756 

M8F2 M8G ADUL 20G 3,490 6,720 + 75,060 
M8F3 M8G ADUL 76G 3,990 6,770 + 122,801 
M8F5 M8G ADUL 46G 6,440 6,950 + 23, 537 
M8F6 M8G ADUL 78P 1,060 1,150 + 125,363 
M9F1 M9P ADUL 13G 3,240 3,240 * 167,586 
M11F2 M11G ADUL 86G 2,750 6,770 + 53, 851 
M11F3 M11G M06G 1,030 1,030 + 142,611 
M11F6 M11G ADUL 55G 2,510 5,100 + 128,950 
M11F7 M11G ADUL 16P 1,020 1,010 + 292,139 
M11F8 M11G ADUL 18G 4,100 4,100 + 235,544 
M11F9 M11G ADUL 12P 2,170 2,170 + 282,392 
M13F1 M13G M01G 9,750 5,150 + 249,688 
M12F1 M12G ADUL 28 3,990 3,990 + 182,222 
M12F2 M12G ADUL 13G 1,410 2,890 + 278,787 
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Tabela 16. (Continuação). Teste de paternidade realizado para H. speciosa da 
subpopulação da Serra de Jaraguá-GO para os níveis de 85% e 95% de 
probabilidade. As letras P e G indicam as variedades, sendo P= pubescens e 
G=gardneri. 

Plântula Matriz Doador 
de pólen 

Trio 
LODscore 

Trio Delta Nível de 
confiança 

Distância 
de dispersão 

(m) 
M12F3 M12G M03P 5,510 1,350 * 171,840 
M14F1 M14G ADUL 12P 9,790 4,810 + 294,822 
M14F2 M14G ADUL 77G 1,970  1,970 * 9,433 
M15F1 M15G ADUL 20G 7,020 6,680 * 185, 321 
M17F1 M17G ADUL 55G 5,980 4,130 * 151, 486 
M17F2 M17G ADUL 02G 7,440 6,740 * 281, 46 
M18F1 M18G ADUL 92G 5,840 5,840 * 31, 890 
M18F2 M18G M14G 1,800 1,490 * 41, 109 
M18F5 M18G ADUL 93P 2,680 1,130 * 38, 948 
M19F1 M19G ADUL 17G 5,620 5,620 * 239, 616 
M19F3 M19G M01G 4,520 3,870 * 265, 966 
M19F5 M19G ADUL 40G 1,880 6,690 + 152, 315 
M19F6 M19G ADUL 78P 8,290 2,340 * 41, 725 
M19F7 M19G ADUL 35G 2,260 2,260 * 197, 408 
M19F8 M19G ADUL 34G 3,280 1,300 + 210,010 

* Para delta crítico = 1,11 - 95% de probabilidade 
+ Para delta crítico = 0,40 - 85% de probabilidade 

 

Outro fator que pode ter causado a baixa atribuição de paternidade diz respeito 

à bateria de locos microssatélites utilizada. Nas análises de paternidade foi utilizada a 

bateria de seis locos microssatélites (HS 05, 06, 08, 11, 16, 30), desconsiderando o loco 

HS01.  A exclusão de paternidade e a probabilidade de identidade combinadas para esses 

locos não foram ótimos quanto para o painel completo (Q= 0, 9987; I =5, 774867x1008). 

Considerando as 30 plântulas que tiveram seu doador de pólen determinado 

com 85% de confiança, a distância de dispersão de pólen variou entre 7,1 m e 292,1 m, 

com média de 161, 040 m ( ± 44 m) (Tabela 16 e Figura 14). A quantidade de eventos de 

polinização variou entre 1 e 6, por classe de distância, sendo que a distância máxima 

observada foi dentro da classe de 280-300m. A maior parte dos eventosobservados (73%) 

foram a distâncias menores que 200m.A área efetiva de vizinhança de polinização (Aep) 

calculada a partir da distância de dispersão contemporânea de pólen foi estimada em 

12.100m2 (1,2 ha). 
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Figura 14. Distribuição de frequência das distâncias de dispersão de pólen para 

doadores de pólen atribuídos com 85% de confiança. 

Com base nos doadores de pólen atribuídos com 95% de confiança, a distância 

de dispersão de pólen variou entre 9,4m e 266m, com média de 127,5m ( ± 45m) (Tabela 

16 e Figura 15). A quantidade observada de eventos de polinização variou entre 1 e 7, por 

classe de distância, que foram estabelecidas de 20 a 300m. A maior parte dos eventos 

observados (86%) foi a distâncias menores que 200m.A área efetiva média de vizinhança 

de polinização (Aep) foi equivalente a 12.858m2 (1,2 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribuição de frequência das distâncias de dispersão de pólen para doadores 
de pólen atribuídos com 95% de confiança. 
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Considerando todos os eventos de dispersão de pólen captados, a distância de 

dispersão de pólen variou entre 7,1 m e 292,1m, com média de 140,6m( ± 65 m) (Tabela 16 

e Figura 16). A quantidade observada de eventos de polinização variou entre 0 e 9 eventos 

por classe de distância. Não foi observado nenhum evento de autofecundação e a distância 

máxima estabelecida foi 300m, com a maior parte dos eventos (77%) a distâncias menores 

que 200m. A área efetiva média de vizinhança de polinização (Aep) foi equivalente a 

27.000m2 (2,7 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribuição par-a-par das distâncias de dispersão. 

 

Embora o alcance da dispersão de pólen tenha sido superior a 200 m para 

muitos casos, a maioria dos eventos de polinização ocorreu em distâncias inferiores à 200 

m (Figura 16 e 17). Assim, a maior parte dos eventos de polinização ocorrereu a distâncias 

curtas e médias e foram todos resultantes de eventos de fecundação cruzada. Isso pode ser 

explicado principalmente pelo comportamento dos polinizadores, resultante das 

características de floração e densidade dos indivíduos, e pelo sistema de 

autoincompatibilidade existente em H. speciosa.  

Esse sistema de autoincompatibilidadeconstitui de um mecanismo para garantir 

que o pólen exógeno seja depositado na região basal, antes do polinizador receber auto-

pólen, evitando a contaminação do pólen exógeno com o da própria flor. Apresenta-se 
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eficiente em promover a fecundação cruzada, fato que foi corroborado por não ter sido 

encontrados nenhum evento de autofecundação. 

A distribuição em agregado interfere na interação árvore–polinizador. A 

distância de voo do polinizador é, segundo a teoria de forrageamento ótimo, dependente da 

densidade, de forma que quanto maior a distância entre os indivíduos maior será a 

distância média de voo do polinizador (Macarthur & Pianka, 1966).  Como H. speciosa 

ocorre em agregado, o forrageamento a curtas distâncias pode ser favorecido.  

Além da distribuição espacial, outros fatores afetam a dispersão de pólen 

dentro e entre indivíduos (Levin, 1981). Várias características da espécie, como a estrutura 

da flor, a floração e a abundância de pólen e néctar também podem interferir nas distâncias 

percorridas pelos polinizadores (Jones et al., 2008), sendo que o tipo de floração e a 

estrutura da flor são os mais decisivos para a subpopulação de H. speciosa em estudo.  A 

floração em massa interfere na distância de forrageamento, de forma que quando muitas 

flores estão abertas ao mesmo tempo em um mesmo indivíduo os visitantes floraissão 

incentivados a visitar numerosas flores dentro de uma mesma planta ou flores de plantas 

mais próximas entre si. 

Em Araucaria angustifolia, uma espécie tropical que ocorre em altas 

densidades e é polinizada pelo vento,  Bittencourt & Sebbenn (2008) encontraram 

resultados semelhantes. Através da análise de atribuição de paternidade eles verificaram 

maior número de eventos de polinização a curtas distâncias, sendo que 94% da polinização 

foi a distâncias menores que 200m, com tendência ao acasalamento entre vizinhos mais 

próximos. Em Tabebuia aurrea, também uma espécie tropical de distribuição agregada e 

melitofilíca, as distâncias médias de dispersão de pólen variaram de 307,7 e 396,2 m em 

duas estações reprodutivas consecutivas.Para as duas estações 65% dos eventos de 

dispersão ocorreram a distâncias menores que 300m(Braga, 2010). 

Apesar da maior parte do fluxo ocorrer a distâncias curtas e médias (77% dos 

eventos foram a distâncias menores 200m), o alcance máximo encontrado foi de 294m, que 

corresponde as duas pontas mais extremas da área total de coleta (Figura 16–D). Vários 

eventos de polinização acima de 200m foram detectados, bem como polinização entre 

indivíduos de variedades diferentes (Figura 16). É possível afirmar que o fluxo gênico que 

ocorre na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá tem sido eficiente e abrangente. 
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Figura 17 A.  Dispersão de pólen na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá. Na 

legenda ao lado são indicadas as matrizes representadas. No mapa cada 
matriz é indicada no mapa por um círculo; as setas finas representam os 
eventos de dispersão e as setas grossas são os eventos que ocorreram mais de 
uma vez.  
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Figura 17 B.  Dispersão de pólen na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá. Na 

legenda ao lado são indicadas as matrizes representadas. No mapa cada 
matriz é indicada no mapa por um círculo; as setas finas representam os 
eventos de dispersão e as setas grossas são os eventos que ocorreram mais de 
uma vez.  
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Figura 17 C.  Dispersão de pólen na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá. Na 

legenda ao lado são indicadas as matrizes representadas. No mapa cada 
matriz é indicada no mapa por um círculo; as setas finas representam os 
eventos de dispersão e as setas grossas são os eventos que ocorreram mais de 
uma vez.  
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Figura 17 D.  Dispersão de pólen na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá. Na 

legenda ao lado são indicadas as matrizes representadas. No mapa cada 
matriz é indicada no mapa por um círculo; as setas finas representam os 
eventos de dispersão e as setas grossas são os eventos que ocorreram mais de 
uma vez.  
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Figura 17 E.  Dispersão de pólen na subpopulação de H. speciosa da Serra de Jaraguá. Na 

legenda ao lado são indicadas as matrizes representadas. No mapa cada 
matriz é indicada no mapa por um círculo; as setas finas representam os 
eventos de dispersão e as setas grossas são os eventos que ocorreram mais de 
uma vez.  
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5 CONCLUSÕES 
 
 

1. Existe elevada variabilidade genética nos diferentes estágios de vida avaliados na 

subpopulação deH. speciosa do Parque Estadual da Serra de Jaraguá-GO; 

2. A variabilidade genéticaespacial está fracamente estruturada na subpopulação de H. 

speciosado Parque Estadualda Serra de Jaraguá-GO; 

3. H. speciosa apresentou o sistema de cruzamentoalógamo; 

4. A maioria dos eventos de dispersão de pólen ocorre em distâncias curtas e médias, 

mas alcançou 294m na subpopulação de H. speciosalocalizada na região do Parque 

Estadual da Serra de Jaraguá, Jaraguá-GO. 

5. O tamanho efetivo de variância e a área efetiva média de vizinhança de polinização 

foram grandesna subpopulação de H. speciosa; 

6. Mesmo que os indivíduos espacialmente próximos até 25m sejam 

correlacionados, coeficiente de parentesco (Fij) é baixo. Assim, a coleta de 

germoplasma pode ser realizada apartir de qualquer distância.  

7. Para mantero tamanho efetivode100 paraconservação ex situ (Ne(ref)), as 

sementes devem serrecolhidasa partir depelo menos 21 árvores mães.  

8. Não existe isolamento reprodutivo entre as variedades. 
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