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“Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, 

 sonho que se sonha junto é realidade” 

 

Raul Seixas 



 
 

 SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 5 

RESUMO ............................................................................................................................. 6 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 7 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO 01: QUALIDADE DO DNA EXTRAÍDO DE Hancornia speciosa Gomes 

A PARTIR DE FOLHA E CAULE ...................................................................................... 11 

RESUMO ........................................................................................................................... 11 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 11 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 12 

MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................................. 12 

RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................................... 13 

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 14 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 14 

CAPÍTULO 2: DIVERSIDADE GENÉTICA E SELEÇÃO DE INICIADORES ISSR 

EM UMA POPULAÇÃO NATURAL DE MANGABA (Hancornia speciosa Gomes) 

(APOCYNACEAE). ............................................................................................................ 16 

RESUMO ........................................................................................................................... 16 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 17 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 17 

MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 20 

RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................................... 22 

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 25 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 25 

FIGURAS E IMAGENS...................................................................................................... 29 

CAPÍTULO 3: DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS DE 

Hancornia speciosa Gomes, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. .................... 31 

RESUMO ........................................................................................................................... 31 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 31 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 32 

MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 33 

ANÁLISE ESTATÍSTICAS ................................................................................................. 36 

RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................................... 37 

IMPLICAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO .......................................................................... 44 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 45 



 
5 

 

 

APRESENTAÇÃO  

  A presente dissertação está organizada em três capítulos, que são os três artigos 

elaborados a partir dos trabalhos realizados com Hancornia speciosa Gomes.  

O primeiro capítulo intitulado “Qualidade do DNA extraído de Hancornia speciosa 

(Gomes) a partir de folha e caule” teve como objetivo avaliar a viabilidade da utilização do 

tecido do caule para as extrações, visando facilitar o processo e aumentar a qualidade 

das amplificações via PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). O manuscrito trata-se de 

uma nota científica que será enviada à Pesquisa Florestal Brasileira. 

O segundo capítulo corresponde ao artigo “Seleção de iniciadores ISSR para 

Mangabeira e diversidade genética em uma população natural”, já submetido à Revista 

Brasileira de Fruticultura. Esse capítulo trata da seleção dos iniciadores ISSR para 

estudos de diversidade genética para a espécie em questão. 

O terceiro e último capítulo se refere ao artigo “Diversidade genética em 

populações naturais de Hancornia speciosa Gomes, no estado do Rio Grande do Norte”, 

será submetido ao periódico Genetics and Molecular Research e teve como objetivo 

avaliar os índices de diversidade genética entre as populações estudadas gerando 

informações importantes para subsidiar planos de conservação da espécie.   
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RESUMO  

 
A espécie Hancornia speciosa Gomes é nativa do Brasil com ampla distribuição no 
território nacional. Seu fruto é bastante apreciado pelas populações locais, sendo 
utilizado para fabricação de doces, sorvetes e polpas. O crescimento urbano e a 
expansão agrícola favoreceram à fragmentação das áreas florestais onde a espécie 
ocorre, com a consequente redução do tamanho populacional, podendo ocasionar sérias 
implicações para a manutenção da espécie a longo prazo. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a diversidade genética remanescente em sete populações de H. speciosa do 
estado do Rio Grande do Norte, após selecionar marcadores de DNA entre repetições de 
sequências simples do genoma (ISSR). Na avaliação da qualidade do DNA, o material 
genético obtido a partir do caule apresentou pureza semelhante ao extraído da folha, 
obtendo valores para a razão entre as absorvâncias (A260/A280) de 1,46 para o caule e de 
1,42 para a folha, ficando, ambos, um pouco abaixo do valor considerado ótimo que é 
entre 1,5 e 2,5. O tecido caulinar apresentou DNA de qualidade para análises 
moleculares da espécie. Foram testados 19 primers ISSR onde seis foram selecionados 
(UBC 808, UBC 810, UBC 826, UBC 827, UBC 841, UBC 842) por apresentarem locos 
nítidos, inequívocos e em maior número, totalizando 63 locos, sendo que 30 (47,62%) 
apresentaram polimorfismo. O valor de PIC (conteúdo de informações polimórficas) para 
os primers selecionados atingiu a média de 0,37, variando de 0,26 a 0,44, indicando que 
são úteis para avaliar a diversidade genética da espécie. Para o total das populações, o 
número de locos polimórficos foi de 57 (81,43%), com o número total de alelos efetivos 
(Ne) 1,493. A diversidade genética de Nei (He) foi de 0,287 e o índice de Shannon (I) o 
valor de 0,429. Entre as populações o número de locos polimórficos foi considerado 
baixo, variando de 29 (41,43%) na população Cotovelo, à 33 (47,14%) em Macaíba. Os 
índices de diversidade He e I para cada população variou respectivamente de 0,161 e 
0,237 na população Parque das Dunas à 0,206 e 0,294 na população Macaíba. De 
acordo com a análise bayesiana os genótipos foram divididos em cinco grupos distintos 
(K = 5). Os padrões observados para diversidade alélica indicam a ocorrência de gargalo 
genético em todas as populações, de acordo com o modelo de passos de mutação. O 
modelo de alelos infinitos revelou desequilíbrio entre mutação e deriva genética apenas 
na população Parque das Dunas. Os índices de fluxo gênico (Nm) revelaram troca de 
alelos entre todas as populações. Os resultados obtidos sugerem que a diversidade 
genética está distribuída em diversas populações, sendo essencial a conservação das 
áreas de sua ocorrência para a manutenção da diversidade genética da espécie.     
 

PALAVRAS-CHAVES: Apocynaceae, Gargalo genético, ISSR, Mangabeira. 
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ABSTRACT 

The Hancornia speciosa Gomes is a native of Brazil with wide distribution in the country. 
Its fruit is well appreciated by local people and is used for the manufacture of sweets, ice 
creams and pulps. Urban growth and agricultural expansion led to fragmentation forest 
areas where the species occurs, with a consequent reduction in population size, which 
can cause serious implications for the maintenance of long-term species. The objective of 
this study was to evaluate the remaining genetic diversity in seven populations of H. 
speciosa at Rio Grande do Norte state. In DNA's quality evaluation, the genetic material 
obtained from stems showed similar purity to the extracted sheet, obtaining values for the 
ratio between the absorbance (A260/A280) of 1.46 for the stem and 1.42 for the sheet, both 
were slightly below the value considered optimal which is between 1.5 and 2.5. The stem 
tissue showed DNA quality for molecular analyzes of the species. For the selection, 19 
ISSR primers were tested, six of them were selected (UBC 808, UBC 810, UBC 826, UBC 
827, UBC 841, UBC 842), for presenting clear locus, unambiguous and in great numbers, 
totaling 63 locus, and 30 (47.62%) showed polymorphism. The PIC value (polymorphic 
content information) for the selected primers averaged 0.37, ranging from 0.26 to 0.44, 
indicating that they are useful to evaluate the genetic diversity of the species. For the total 
population, the number of polymorphic locus was 57 (81.43%), with the total number of 
effective alleles (Ne) 1.493. The genetic diversity of Nei (He) was 0.287 and the Shannon 
index (I) was 0.429. Among populations the number of polymorphic locus was considered 
low, ranging from 29 (41.43%) in Cotovelo's population, to 33 (47.14%) in Macaíba. The 
diversity indices He and I for each population ranged respectively 0.161 and 0.237 in 
Parque das Dunas's population to 0.206 and 0.294 in Macaíba's population. According to 
the Bayesian analysis, the genotypes were divided into five groups (K = 5). The patterns 
observed in allelic diversity indicate the occurrence of bottleneck in all populations, 
according to the model of mutation steps. The infinite alleles model revealed imbalance 
between mutation and genetic drift only in the Parque das Dunas's population. The gene 
flow rates (Nm) revealed an exchange of alleles between all populations. The results 
suggest that genetic diversity is distributed among different populations, it is essential to 
conservation of areas of its occurrence to maintain the genetic diversity of the species. 
 
KEYWORDS: Apocynaceae, Genetic bottleneck, ISSR, Mangabeira. 
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INTRODUÇÃO  

  

Hancornia speciosa Gomes é uma das espécies frutíferas que ocorrem na faixa 

litorânea dos estados nordestino, regiões caracterizadas como tabuleiros costeiros e 

baixadas litorâneas (LEDERMAN; BEZERRA, 2006). Além de seu fruto, que é bastante 

consumido e comercializado para produção de sucos, sorvetes e polpas (SOUZA et al., 

2007), a utilização da sua casca é bastante comum na medicina regional, sendo citada 

em diversos estudos envolvendo o uso plantas medicinais por comunidades tradicionais 

(CUNHA; BORTOLLOTO, 2011; SILVA et al., 2010). O seu látex também foi bastante 

procurado durante a Segunda Guerra Mundial (VIERA NETO, 1994). 

O uso de produtos florestais não madeireiros apresenta grandes vantagens devido 

à possibilidade de conciliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental 

(ALMEIDA et al., 2009). Entretanto, o extrativismo quando é realizado de forma 

desordenada e indiscriminada, pode ocasionar impactos negativos em vários níveis, 

desde indivíduos até a níveis de ecossistema (TICKTIN, 2004). A organização e a 

regularização do extrativismo atenuariam os efeitos negativos do mesmo, favorecendo o 

desenvolvimento das regiões próximas a áreas florestais. 

As regiões litorâneas onde ocorrem a Hancornia speciosa sofrem forte pressão 

antrópica, seja pela crescente especulação imobiliária ou pelo estabelecimento de 

monoculturas. A diminuição do número de indivíduos juntamente com a fragmentação 

florestal vem ocasionando a erosão genética em populações naturais da espécie (SILVA 

JÚNIOR et al., 2006, VIEIRA NETO et al., 2009).  

A adaptabilidade de uma espécie frente às variações ambientais está relacionada 

com a diversidade genética, logo, quanto mais diversificada for uma população, maiores 

serão as chances de sobrevivência da espécie (TORO; CABALLERO, 2005).   

A criação de estratégias que visem a conservação da biodiversidade das áreas 

remanescentes devem ser embasadas por pesquisas científicas que identifiquem as 

áreas prioritárias para a conservação. Os avanços científicos facilitaram o acesso às 

análises por meios de marcadores moleculares, sendo estes, eficientes na detecção de 

polimorfismo entre indivíduos e entre populações (NYBOM, 2004). Estes marcadores 

quantificam os índices de diversidade a nível molecular, sendo mais precisos do que os 

marcadores morfológicos convencionais (FALEIRO, 2007).  

Logo, o objetivo geral deste trabalho foi caracterizar a diversidade genética em 

populações localizadas em regiões de intensa pressão antrópica no Estado do Rio 

Grande do Norte, tendo em vista a geração de informações importantes para a 



9 
 

elaboração de estratégias conservacionistas para a espécie. Os objetivos específicos 

foram:  

i) avaliar a qualidade do DNA extraído a partir da folha e do caule; 

ii) selecionar primers ISSR para Hancornia speciosa Gomes;  

iii) avaliar os níveis de distribuição da diversidade entre as populações;  

iv) propor estratégias que visem a conservação da espécie alvo. 
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CAPÍTULO 01: QUALIDADE DO DNA EXTRAÍDO DE Hancornia speciosa 

Gomes A PARTIR DE FOLHA E CAULE 

Daniel Ferreira da Costa1, Fábio de Almeida Vieira2, Kyvia Pontes Teixeira das Chagas3. 

RESUMO 

A qualidade do DNA é de fundamental importância quando se objetiva avaliar a 

diversidade genética em espécies arbóreas por meio de PCR (reação em cadeia da 

polimerase). Impurezas presentes no DNA podem influenciar negativamente as sensíveis 

reações da PCR. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade do DNA extraído 

de Hancornia speciosa a partir de folha e caule. O DNA foi extraído do tecido caulinar e 

foliar de cinco indivíduos. A quantificação foi realizada por meio de espectrofotometria e 

eletroforese em gel de agarose. O material genético obtido a partir do caule apresentou 

pureza semelhante ao extraído da folha, obtendo valores para a razão entre as 

absorvâncias (A260/A280) de 1,46 para o caule e de 1,42 para a folha, ficando, ambos, um 

pouco abaixo do valor considerado ótimo que é entre 1,5 e 2,5. O tecido caulinar 

apresentou um DNA de qualidade semelhante ao da folha, sendo sua utilização viável 

para estudos moleculares em H. speciosa. 

Palavras-chave: Espectrofotometria; Quantificação; Eletroforese. 

1 Mestrando do curso de pós graduação em Ciências Florestais, UFRN, Unidade Especializada em 
Ciências Agrárias- Campus de Macaíba. danielcosta86@gmail.com. 

2 Professor Dr. da UFRN, Unidade Especializada de Ciências Agrárias, Campus de Macaíba/RN. 
vieirafa@ufrnet.br. 

3Aluna de graduação em Engenharia Florestal, UFRN, Unidade Especializada de Ciências 
Agrárias, Campus de Macaíba/RN. kyviapontes@gmail.com. 

ABSTRACT 

DNA quality has a fundamental importance when it aims to evaluate the genetic diversity 

of tree species by PCR (polymerase chain reaction). Impurities present in the DNA can 

negatively influence the sensitive PCR reactions. The objective of this study was to 

evaluate the quality of the extracted DNA of Hancornia speciosa from leaf and stem. The 

DNA was extracted from leaf and stem tissue from five individuals. The quantification was 

performed using spectrophotometry and agarose gel electrophoresis. The genetic 

material obtained from stems showed similar purity to the extracted sheet, obtaining 

values for the ratio between the absorbance (A260/A280) of 1.46 for the stem and 1.42 for 

the leaf, being both a slightly below the value considered optimal which is between 1.5 

and 2.5. The tissue stem showed DNA quality similar to the sheet, and its use is viable for 

molecular studies with H. speciosa. 

Keywords: spectrophotometry; quantification; Electrophoresis. 

mailto:kyviapontes@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

A análise molecular é bastante empregada em estudos de diversidade genética 

que visam o melhoramento e a conservação de espécies florestais (REDDY et al., 2002). 

Com isso, a qualidade do DNA extraído é de fundamental importância para o bom 

funcionamento da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). Pesquisas recentes, com 

enfoque genético, realizadas para a Hancornia speciosa, mostraram que o DNA extraído 

a partir do tecido foliar apresentou boa qualidade, resultando em amplificações via PCR e 

posterior visualização de padrões de bandas após a eletroforese (MARTINS et al., 2012; 

COSTA, 2011).  

Atualmente a extração de DNA a partir do tecido do caule vem sendo empregada 

com o intuito de facilitar a extração e aumentar a pureza do DNA extraído (NOVAES et 

al., 2009). O tecido foliar, por ser mais susceptível à herbívoria e a infecções (COLEY & 

BARONE, 1996), geralmente produz metabólitos secundários como alcaloides, cianeto, 

polifenóis e terpenos (TURNER, 2001), que acabam por interferir na pureza do DNA 

dificultando as sensíveis reações que ocorrem durante a PCR. Sendo assim, o tecido 

caulinar é uma alternativa para a extração do DNA. 

Um dos métodos empregados para se estimar a qualidade do DNA é a 

espectrofotometria. Nessa técnica o grau de pureza é obtido pela razão entre as 

absorvâncias a 260 nm e 280 nm (A260/A280), onde a absorvância do comprimento de 

onda de 260 nm indica presença de DNA e a de 280 nm significa presença de proteína. 

Valores para essa razão entre 1,5 e 2,5 são considerados ideais (COLPAERT et al., 

2005).  

Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade do DNA de 

Hancornia speciosa extraído a partir dos tecidos foliar e caulinar.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de folha e do tecido do câmbio de cinco indivíduos foram coletadas 

no município de Pium nas coordenadas 6°0'20.39"S/35°11'54.01"O. O material foi 

acondicionado em tubos plásticos de 2 ml contendo CTAB 2x, identificados e 

transportados ao Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal – UFRN, 

Macaíba/RN. Em seguida foram armazenadas em freezer a -20ºC, até o momento da 

extração do DNA. 

Aproximadamente 250 mg de material foliar e de caule foram utilizados para a 

extração do DNA pelo método CTAB proposto por Doyle e Doyle (1987), com 

modificações. Foram utilizados 100 mM de Tris pH 8,0; 1,4 M de NaCl; 20 mM de EDTA 
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pH 8,0; 2% (p/v) CTAB; 1% (p/v) PVP-40 e 0,2% (v/v) de β-mercaptoetanol pré-aquecido 

a 65ºC em banho-maria. O DNA foi então armazenado em freezer até sua utilização. 

Após sua extração, a concentração e pureza do DNA foi mensurada utilizando o 

espectrofotômetro EpochTM, e eletroforese em gel de agarose, onde foi utilizado o 

GelRedTM como corante. A eletroforese foi realizada em cuba horizontal, com gel de 

agarose 1% (p/v) e tampão TBE 0,5X (Tris-Borato EDTA), com a voltagem de 80 v, por 

quarenta minutos. Como referência foi utilizado o marcador molecular (Ladder) de 1.000 

pares de bases. Já o espectrofotômetro forneceu os dados referentes às absorvâncias 

dos comprimentos de onda 260 nm e 280 nm. Onde a razão entre elas (A260/A280) foi 

utilizada para estimar a pureza do DNA.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O DNA foi obtido com sucesso a partir dos dois tecidos. Os dados obtidos por 

meio da análise do espectrofotômetro indicaram concentrações significativas de DNA útil 

(Tabela 1). A concentração média de DNA extraído a partir da folha foi duas vezes maior 

do que para o caule. 

Tabela 1. Concentração de DNA (ng.μL-1) e qualidade de DNA extraído da folha (F) e de caule 

(C), realizada em espectrofotômetro.  

Folha 
 

DNA (ng. μL-1) 
 

 
Razão 

(A260/A280) 
Caule DNA (ng/ μL-1) 

 
Razão 

(A260/A280) 

F1 935,376 1,19 C1 286,801 1,15 

F2 1.392,571 1,41 C2 443,03 0,92 

F3 - - C3 117,708 1,44 

F4  1.131,098 1,58 C4 892,679 1,76 

F5 983,048 1,50 C5 1.007,648 2,04 

Média 1.110,523 1,42      549,57      1,46 

 

Lanes (2013) estudando Acrocomia aculeata (Arecaceae) observou uma 

concentração quatro vezes maior de DNA no tecido foliar quando comparado com o 

estipe. Novaes et al. (2009), estudando leguminosas, também observou maiores 

quantidades de DNA nas folhas do que ao caule.  

Em relação à qualidade do DNA obtido, a razão encontrada entre os 

comprimentos de onda absorvidos (A260/A280) foi semelhante para os dois tecidos, onde 

atingiu um valor médio de 1,42 para as amostras de folha e de 1,46 para as de caule. Um 

valor entre 1,5 e 2,5 indica um DNA de boa qualidade e com pouca impureza 

http://www.biotek.pt/pt/products/microplate_detection/epoch_microplate_spectrophotometer.html
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(COLPAERT et al., 2005). Mesmo os valores encontrados estarem um pouco abaixo do 

valor esperado, as amostras podem ser consideradas úteis para uso. Os resultados da 

eletroforese confirmaram a presença de DNA nas amostras (Figura 1), as amostras de 

caule C4 e C5 apresentaram maior arraste indicando impurezas, porém não mostram 

correlação com os valores encontrados no espectrofotômetro. 

 

 

Figura 1. Quantificação do DNA extraído de folha (F) e caule (C) por meio de eletroforese. Ladder 

com mil pares de bases. 

 

CONCLUSÃO  

  A extração de DNA a partir do caule apresentou qualidade semelhante ao da 

folha, porém em menor quantidade.  

 

REFERÊNCIAS  

COLEY, P. D.; J. A. BARONE. Herbivory and plant defenses in tropical forests. Annual 

Review of Ecology and Systematics. n. 27, p. 305–335, 1996. 

COLPAERT, N.; CAVERS, S.; BANDOU, E.; CARON, H.; GHEYSEN, G. and LOWE, A. 

J. Sampling Tissue for DNA Analysis of trees: trunk cambium as an alternative to canopy 

leaves. Silvae Genetica. n. 54, p. 265-269, 2005. 

COSTA, T. S.; SILVA, A. V. C.; LÉDO, A. S. Diversidade genética de acessos do banco 

de germoplasma de mangaba em Sergipe. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 46, n. 

5, p. 499-508, 2011.  



15 
 

DOYLE, J. J.; DOYLE, J. L. Isolatin of plant DNA from fresh tissue. Focus, v. 12, n. 1, p. 

13-15. 1987. 

LANES, E.C.M.; NICK, C.; KUKI, K.N.; FREITAS, R.D.; MOTOIKE S.Y.  Genomic DNA 

isolation of Acrocomia aculeata (Arecaceae) from leaf and stipe tissue samples for PCR 

analysis. Genetics and Molecular Research. v.12, p. 3905-3911, 2013. 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas nativas no Brasil. Vol. 1; 5.ed. Instituto Plantarum. p.47, 2008. 

MARTINS, J. V.; MARTINS, L. S. S; VEASEY, E. A.; LEDERMAN, I. E.; SILVA, E. F. 

Diversity and genetic structure in natural populations of Hancornia speciosa  var. speciosa 

Gomes in northeastern brazil. Revista Brasileira de Fruticultura. v. 34, n. 4, p. 1143-

1153, 2012. 

NOVAES, R.M.L.; RODRIGUES J.G. AND LOVATO M.B. An efficient protocol for tissue 

sampling and DNA isolation from the stem bark of Leguminosae trees. Genetics and 

Molecular Research. v.8, n. 1, p. 86-96, 2009. 

REDDY, M. P; SARLA, N; SIDDIQ, E. A. Inter simple sequence repeat (ISSR) 

polymorphism and its application in plant breeding. Euphytica n.128, p. 9-17. 2002.  

TURNER, I. M.: The ecology of trees in the tropical rain forest Cambridge. University 

Press. 2001. 

 

  



16 
 

CAPÍTULO 2: DIVERSIDADE GENÉTICA E SELEÇÃO DE 

INICIADORES ISSR EM UMA POPULAÇÃO NATURAL DE 

MANGABA (Hancornia speciosa Gomes) (APOCYNACEAE).  

 
Daniel Ferreira da Costa1, Fábio de Almeida Vieira2, Cristiane Gouvêa 

Fajardo3, Kyvia Pontes Teixeira das Chagas4. 

 

RESUMO 

O conhecimento da diversidade genética de espécies nativas é de grande 

valia quando se objetiva o melhoramento e a conservação de populações 

naturais. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi selecionar iniciadores 

ISSR (inter repetições de sequências simples) para Hancornia speciosa 

(Apocynaceae), assim como quantificar a variabilidade genética em uma 

população natural. Foram amostrados 15 indivíduos de uma população 

localizada em Natal/RN. Amostras de caule foram coletadas para a 

posterior extração do DNA. Para a seleção, 19 primers ISSR foram 

testados, dos quais seis foram eficientes, apresentando locos nítidos e em 

maior número (UBC 808, UBC 810, UBC 826, UBC 827, UBC 841, UBC 

842), totalizando 63 locos. Desses, apenas 30 (47,62%) apresentaram 

polimorfismo. O valor de PIC (conteúdo de informações polimórficas) para 

os primers selecionados atingiu a média de 0,37, variando de 0,26 a 0,44. A 

diversidade genética foi considerada baixa dentro da população, com o 

número de alelos observados (na =1,48), número de alelos efetivos (ne = 

1,32), índice de diversidade de Nei (He = 0,18) e índice de Shannon (I = 

0,26). Os padrões de diversidade alélica encontrados indicam a ocorrência 

de um gargalo populacional recente. A utilização de marcadores ISSR para 

Hancornia  speciosa se mostrou eficaz para quantificação da diversidade 

genética dos indivíduos, servindo como aporte para estratégias e planos 

que visem à conservação e manutenção da espécie. 

PALAVRAS-CHAVES: Hancornia speciosa, marcador molecular, 

conservação genética.  



17 
 

1 Mestrando do curso de pós graduação em Ciências Florestais, UFRN, Unidade Especializada em 
Ciências Agrárias- Campus de Macaíba. danielcosta86@gmail.com. 

2 Professor Dr. da UFRN, Unidade Especializada de Ciências Agrárias, Campus de Macaíba/RN. 
vieirafa@ufrnet.br. 

3 Professora Drª. da UFRN, Unidade Especializada de Ciências Agrárias, Campus de Macaíba/RN. 
genegoista@yahoo.com.br.  

4 Aluna de graduação em Engenharia Florestal, UFRN, Unidade Especializada de Ciências 
Agrárias, Campus de Macaíba/RN. kyviapontes@gmail.com. 

 

ABSTRACT  

The knowledge of genetic diversity of native species has a great value when 

it aims at the improvement and conservation of natural populations. In this 

sense, the objective of this work was to select ISSR primers (inter simple 

sequence repeats) to Hancornia speciosa (Apocynaceae), and to quantify 

the genetic variability in a natural population. It was sampled 15 individuals 

of a population located in Natal/RN. Stem samples were collected for 

subsequent DNA extraction. For the selection, 19 ISSR primers were tested, 

six of them were effective, presenting more clearer and numerous locus 

(UBC 808, 810 UBC, UBC 826, 827 UBC, UBC 841, UBC 842) totaling 63 

loci. Of these, only 30 (47.62%) presented polymorphism. The value of PIC 

(polymorphic information content) for the selected primers averaged 0.37, 

ranging from 0.26 to 0.44. Genetic diversity was considered low in the 

population, with the number of observed alleles (na = 1.48), number of 

effective alleles (ne = 1.32), diversity index of Nei (He = 0.18) and Shannon 

index (I = 0.26). The allelic diversity patterns found indicates the occurrence 

of a recent population bottleneck. The use of ISSR markers to Hancornia 

speciosa is effective for measuring the genetic diversity of individuals, 

serving as a support for strategies and plans that aim to the conservation 

and maintenance of the species. 

KEYWORDS: Hancornia speciosa, molecular marker, genetic conservation. 

 

INTRODUÇÃO 

Há muito tempo apreciada pelos índios, a Hancornia speciosa Gomes 

(Apocynaceae), conhecida popularmente como mangaba, que em tupi-
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guarani significa “coisa boa de comer” (FERREIRA, 1973) vem sendo, 

ainda, bastante consumida pelas populações locais nas regiões de sua 

ocorrência. Além do seu fruto de sabor adocicado, a Hancornia speciosa 

possui látex de boa qualidade, o qual foi bastante explorado durante a 

Segunda Guerra Mundial, onde o mesmo foi, inclusive, exportado (VIEIRA 

NETO, 1994). Segundo Mota et al. (2008), o extrativismo e a 

comercialização da Hancornia speciosa é uma atividade 

predominantemente feminina, aumentando significativamente a 

contribuição das mulheres na renda e no patrimônio familiar, tendo assim, 

um relevante papel socioeconômico nas comunidades locais. 

 Hancornia speciosa está amplamente distribuída no território 

brasileiro, podendo ser encontrada nos Cerrados das regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Norte, estando geralmente associada a regiões de solo pobre, 

ácido e com pouca matéria orgânica (LEDERMAN; BEZERRA, 2006). Além 

disso, pode também ser encontrada nos tabuleiros costeiros e nas baixadas 

litorâneas do Nordeste, onde é mais intensa a sua extração para fins 

comerciais (VIDAL, 2010). 

  Em relação aos aspectos reprodutivos e fenológicos, essa espécie é 

considerada alógama e autoincompatível. De acordo com Darrault e 

Schlindwein (2005) a polinização é realizada por insetos da família 

Sphingidae (mariposas) sendo as flores visitadas principalmente ao 

anoitecer. Sua floração geralmente se estende de setembro a novembro, 

com o amadurecimento dos frutos ocorrendo de novembro a janeiro, 

podendo ocorrer também em outras épocas (LORENZI, 2008). 

 A utilização da análise molecular já é empregada com sucesso em 

estudos de diversidade genética que visam à conservação e o 

melhoramento de espécies florestais e comerciais (REDDY et al., 2002; 

ASADIAR et al., 2012; LORENZONI et al., 2014). Os marcadores 

moleculares são vantajosos, quando comparados com os morfológicos, 

pois não sofrem a influência do ambiente, apresentam número elevado de 

polimorfismo e possibilitam estudos em qualquer fase do desenvolvimento 
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da planta (FALEIRO, 2007). Marcadores do tipo RAPD (amplificação 

aleatória de DNA polimórfico) e sistemas isoenzimáticos foram utilizados 

com sucesso para análises de diversidade genéticas em populações de H. 

speciosa (MOURA et al., 2005; COSTA et al., 2011; MARTINS et al., 2012; 

SILVA et al., 2012; SILVA et al., 2013 

O uso de marcadores ISSR, para a análise genética, tem se 

mostrado vantajoso se comparado a outros métodos. É uma técnica de 

menor custo, não necessitando de conhecimento prévio do genoma da 

espécie objeto de estudo, gerando um elevado número de locos 

polimórficos e uma alta reprodutibilidade (ZIETJIEWICZ et al., 1994; 

SANTOS et al., 2011). Estudos realizados com a espécie Rauvolfia 

serpentina L. (Apocynaceae), por exemplo, revelaram a eficiência dos 

marcadores ISSR em identificar diversidade genética em espécies da 

família (PILLAI et al., 2012). 

  Os marcadores ISSR são fragmentos de DNA obtidos a partir da 

amplificação via PCR (reação em cadeia da polimerase), utilizando-se um 

único primer, com tamanho entre 16 a 20 pares de bases (FALEIRO, 2007). 

Durante a PCR o iniciador (primer) amplifica diversas regiões inter-

microssatélites do DNA alvo, produzindo múltiplos fragmentos de tamanhos 

variados (100 a 3000 pb), que são posteriormente separados por 

eletroforese para a visualização dos fragmentos (locos). Por ser um 

marcador dominante a presença de um loco pode significar um homozigoto 

dominante ou heterozigoto, enquanto a sua ausência representa um 

homozigoto recessivo (ZIETJIEWICZ et al., 1994).  

  Devido a sua elevada importância econômica e distribuição natural, a 

Hancornia speciosa está sob intensa pressão antrópica, sendo essencial o 

conhecimento da diversidade genética das populações remanescentes para 

a elaboração de estratégias com fins preservacionistas. As informações 

geradas no presente estudo serão úteis para a conservação in situ como 

também pode contribuir para o processo de domesticação e reprodução da 

espécie. 
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  Diante disto, o objetivo deste trabalho foi selecionar primers ISSR 

para estudos de diversidade genética em populações naturais de Hancornia 

speciosa, assim como quantificar a variabilidade genética de uma 

população natural.  

MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo localiza-se na cidade de Natal/RN e pertence à área 

de proteção do Parque Estadual Dunas de Natal (coordenadas 5°51'18, 

16"S, 35°11'57, 97"). Este é considerado o segundo maior parque urbano 

do Brasil e de acordo com a UNESCO, constitui parte da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica desde 1993. A vegetação característica é a 

Floresta Estacional Semidecidual (VELOSO et al., 1991). 

  Foram amostrados aleatoriamente em uma área de 

aproximadamente 10.000 m² 15 indivíduos adultos, assim considerados 

devido à presença de frutos. As amostras de caule foram extraídas da 

região do câmbio e acondicionadas em tubos plásticos de 2 mL, contendo 

CTAB 2x. Posteriormente identificadas e transportadas ao Laboratório de 

Genética e Melhoramento Florestal – UFRN, Macaíba/RN. Em seguida 

foram armazenadas em freezer a -20ºC, até o momento da extração do 

DNA. 

  Cerca de 250 mg de material caulinar foi submetido à extração do 

DNA através do método CTAB proposto por Doyle e Doyle (1987), com 

modificações. Foram utilizados 100 mM de Tris pH 8,0; 1,4 M de NaCl; 20 

mM de EDTA pH 8,0; 2% (p/v) CTAB; 1% (p/v) PVP-40 e 0,2% (v/v) de β-

mercaptoetanol pré-aquecido a 65ºC em banho-maria. O DNA foi então 

armazenado em freezer a -20° até sua utilização.  

 Após a extração, a concentração total de DNA foi mensurada com o 

auxílio do espectrofotômetro EpochTM, assim como por meio de eletroforese 

em gel de agarose 1%, empregando-se GelRedTM como corante.  

Para a seleção dos iniciadores, foram testados 19 primers ISSR 

desenvolvidos pela Universidade de British Columbia (UBC primer set #9, 

Vancouver, Canadá), com comprimentos entre 14 e 18 bases nitrogenadas. 

http://www.biotek.pt/pt/products/microplate_detection/epoch_microplate_spectrophotometer.html
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Para a reação da polimerase em cadeia, foi utilizado o Pré-mix IC (2x) da 

Phoneutria contendo tampão IC (50 mM KCl, 10mM Tris-HCl pH 8,4 e 0,1 

TritonX-100, MgCl2 2,0 mM), nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) e 

enzima termoestável Taq DNA Polimerase. Cada reação teve um volume 

final de 12 μL por amostra, onde foram utilizados 2 μL de primer (2 μM), 6 

μL de Pré-mix IC (2x), 2 μL de água ultrapura e 2 μL de DNA (diluído a 2 

μM). Para a seleção de primers foi feito um “bulk” misturando-se 4 μL de 

DNA concentrado de três indivíduos, aumentando assim as chances de 

amplificação de locos.  

As reações ocorreram em Termociclador automático Veriti com 96 

poços, onde as amostras foram inicialmente desnaturadas a 94ºC por 2 

minutos, seguidos de 37 ciclos, iniciando com 15 segundos a 94ºC, em 

seguida 30 segundos a 47ºC e posteriormente 72ºC por 1 minuto. Ao final 

de todos os ciclos o processo foi finalizado por 7 minutos a 72ºC, e 

resfriado a 4ºC.  

  Após a PCR foi realizada a eletroforese em cuba horizontal, em gel 

de agarose 1,5% (p/v), com tampão TAE 1X (Tris-Acetato EDTA), com a 

voltagem de 80 V, por duas horas e meia. Foi utilizado o marcador 

molecular (Ladder) de 1.000 pares de base. Ao final da eletroforese, os géis 

foram fotografados sobre fonte de luz ultravioleta com o auxílio do sistema 

de fotodocumentação E-Box VX2, revelando os fragmentos de DNA 

corados com GelRedTM. Os primers com melhor resolução e maior número 

de fragmentos foram selecionados para avaliar a diversidade genética da 

população amostrada, já os primers que apresentaram baixa definição e 

número baixo de locos foram desconsiderados. 

   Uma matriz binária foi elaborada a partir da presença (1) e ausência 

(0) dos locos. Para estimar a eficiência dos primers na indicação de 

polimorfismo entre dois indivíduos, o PIC (conteúdo de informações 

polimórficas) foi calculado tendo como indicadores a presença e ausência 

de locos. Para calcular o PIC, utilizou-se a fórmula proposta por Anderson 

et al. (1993):  
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Onde: Pij é a frequência do alelo “j” no marcador “i”. 

A diversidade genética foi estimada por meio do programa 

POPGENE versão 1.3 (YEH et al., 1997), tendo como parâmetro a análise 

do número de alelos observados (na), número de alelos efetivos (ne), 

diversidade genética de Nei (He) (1978) estimada com base na 

heterozigosidade esperada e Índice de Shannon (I). 

 Com o intuito de verificar se houve uma diminuição recente e efetiva 

no tamanho populacional da espécie, utilizou-se o programa Bottleneck 

1.2.02 (CORNUET; LUIKART, 1997). Foram utilizados os modelos de 

alelos infinitos (IAM) e o de passos de mutação (SMM) com base em 

Kimura e Cronw (1964) e Kimura e Otha (1978), respectivamente. De 

acordo com Luikart e Cornuet (1998), o modelo intermediário entre o IAM e 

SMM seria o indicado para inferir o acontecimento ou não de um possível 

gargalo genético na população, para os marcadores do tipo ISSR. Sendo 

assim, os dois modelos são recomendados para tal análise. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

   Os 19 iniciadores testados apresentaram fragmentos amplificados, 

mostrando assim, que o método de extração de DNA empregado foi 

eficiente para a espécie. Dentre estes, se destacaram os iniciadores 

UBC808, UBC810, UBC826, UBC827, UBC841 (Figura 1) e UBC842 por 

apresentarem bandas nítidas e em maior número, totalizando 63, com uma 

média de 10,5 locos por primer (Tabela 1). Dos 63 locos gerados apenas 

30 (47,62%) apresentaram polimorfismo, sugerindo uma baixa diversidade 

genética dentro da população. Em estudos recentes para biribazeiro 

(Rollinia mucosa Baill), Lorenzoni (2014) encontrou 118 locos utilizando 20 

primers ISSR, com média por primer de 5,9 locos. Santana (2011), 

pesquisando umbu-cajazeiras (Spondias sp.) testou 25 primers e obteve 

um número total de 249 locos com uma média de dez locos por primer. 
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Pillai et al. realizando estudos com Rauvolfia serpentina L. utilizaram 15 

primers, as amplificações resultaram em 91 locos, com média de seis por 

primer. O número médio de locos encontrados com os seis primers 

utilizados está dentro do esperado para marcadores ISSR.  

  O PIC atingiu um valor médio de 0,37 com variação de 0,26 a 0,44 

(Tabela 1). De acordo com XIE et al. o valor do PIC variar de 0 a 0,25 para 

marcadores que são considerados pouco informativos, de 0,25 e 0,5 para 

marcadores moderadamente informativos e acima de 0,5 para marcadores 

que apresentam um alto conteúdo informativo. Este valor auxilia na 

classificação dos primers conforme a eficiência na detecção do 

polimorfismo, servindo de parâmetro para a seleção dos primers. Assim, no 

presente estudo, pode-se considerar que a eficiência dos primers em 

indicar polimorfismo entre dois indivíduos é moderada. Li et al. (2013), 

estudando populações nativas de Prunus armeniaca L. (Rosaceae) no 

nordeste da China, encontraram valores de PIC variando entre 0,15 e 0,27 

com uma média de 0,21, sendo assim, os primers considerados pouco 

informativos. Estudando uma população natural de Hancornia speciosa 

com marcadores dominantes tipo RAPD, Silva et al. (2012) obtiveram o 

valor médio de 0,32, sendo os primers considerados como moderadamente 

informativos. Logo, as informações geradas pelos seis primers utilizados no 

presente estudo foram consideradas suficientes para avaliar a diversidade 

genética entre os 15 indivíduos amostrados. 

  O índice de diversidade genética de Nei (He), assumindo o equilíbrio 

de Hardy-Weinberg, foi de 0,18, com o número de alelos observados de 

1,48 e os alelos efetivos em 1,32. O índice de Shanonn (I) atingiu o valor de 

0,26. Os valores encontrados para o He e para o I são indicativos de baixa 

diversidade genética dentro da população. Em sua pesquisa com 

Palicourea coriácea (Rubiaceae), Barbosa et al. (2010) utilizando 

marcadores RAPD, encontraram para He o valor de 0,30, e o I = 0,56, e 

concluíram que a espécie apresentou uma alta diversidade genética. Costa 

et al. (2011) avaliando a diversidade genética em genótipos de Hancornia 
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speciosa no BAG (Banco ativo de germoplasma) de Sergipe, encontraram 

valores médios para He e I respectivamente 0,17 e 0,25, sendo 

semelhantes aos encontrados no presente estudo. Martins et al. (2012) 

utilizando marcadores codominantes, observaram uma alta diversidade 

genética para a espécie com o He de 0,36.  

  A baixa variabilidade genética encontrada na população estudada 

pode estar relacionada ao seu isolamento geográfico que dificulta o fluxo 

gênico entre populações e favorece o aumento dos cruzamentos entre 

indivíduos aparentados. A pressão antrópica devido à proximidade com a 

área urbana é outro fator que pode influenciar os índices de diversidade 

como relatado por Costa et al. (2011). A alta diversidade genética 

encontrada por Martins et al. (2012) pode estar relacionada ao tipo de 

marcador utilizado, pois marcadores isoenzimáticos diferenciam locos 

homozigotos de heterozigotos (FALEIRO, 2007), aumentando assim o 

número de informações geradas. Estudos relacionados à dispersão de 

pólen e sementes para a Hancornia speciosa são incipientes, sendo 

essenciais para o entendimento da distribuição da diversidade genética 

dentro e entre populações.  

  A presença de gargalos genéticos na população em estudo foi 

observada a partir do modelo SMM (Tabela 2). Este modelo revelou 

excesso de heterozigosidade, indicando um possível decréscimo 

populacional em um curto período de tempo (LUIKART; CORNUET, 1998).  

Em uma situação onde há uma diminuição drástica no tamanho da 

população, espera-se que o número de alelos seja perdido mais 

rapidamente do que a diversidade genética, sendo encontrado nas 

populações um número excessivo de heterozigotos (LUIKART & 

CORNUET, 1998).    

  Tratando-se de uma espécie alógama, era esperada alta diversidade 

genética entre os indivíduos amostrados. Possivelmente, a baixa 

variabilidade genética encontrada dentro da população de Hancornia 

speciosa pode estar relacionada à grande fragmentação das áreas de sua 
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ocorrência, em especial nos grandes centros urbanos, onde o decréscimo 

repentino no número de indivíduos ocasionou uma diminuição da 

diversidade genética dentro da população. Com isso, estratégias para a 

conservação das populações naturais remanescentes são necessárias para 

a manutenção da variabilidade genética da espécie, assim como a criação 

de corredores ecológicos ligando os fragmentos, promovendo assim um 

aumento do fluxo gênico e consequentemente da variabilidade genética. 

 

CONCLUSÃO 

Os seis primers de ISSR selecionados no presente trabalho são 

eficientes para identificar polimorfismo molecular entre os indivíduos de 

Hancornia speciosa.  

  Há baixa diversidade genética na população analisada, sugerindo 

diminuição drástica e recente no número de indivíduos da população.  
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FIGURAS E IMAGENS 

 

  Figura 1. Fragmentos resultantes da amplificação dos 15 indivíduos de H. 
speciosa pelo primer UBC 841. Lad= Ladder, com mil pares de bases nitrogenadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



30 
 

Tabela 1. Primers ISSR, sequência de nucleotídeos, número de locos e valor de 
PIC (conteúdo de informações polimórficas) de cada primer. 

Primers ISSR Sequência (5’ – 3’) Locos PIC 

UBC 808 (AG)8-C AGAGAGAGAGAGAGAGC 11 0,37 

UBC 810 (GA)8-T  GAGAGAGAGAGAGAGAT 08 0,43 

UBC 826 (AC)8C ACACACACACACACACC 10 0,30 

UBC 827 (AC)8G ACACACACACACACACG 13 0,41 

UBC 841 (GA)8-YC GAGAGAGAGAGAGAGAYC 10 0,26 

UBC 842 (GA)8-YG GAGAGAGAGAGAGAGAYG 11 0,44 

Média  10,5 0,37 

R= purina (A ou G) e Y = pirimidina (C ou T) 
 
 
Tabela 2. Testes de equilíbrio entre mutação e deriva genética para a população de H. 
speciosa sobre os modelos IAM e SMM. 
 

IAM  SMM 

n 
29,30 

Hd/He 
39/24 

 P 
0,112 

n 
35,12 

Hd/He 
39/24 

P 
0,00350* 

 
n = número esperado de locos com excesso de heterozigosidade sob o respectivo 
modelo; Hd/He = número de locos com déficit de heterozigosidade e excesso de 
heterozigosidade; P = probabilidade; * = significativo a 5% probabilidade. 
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CAPÍTULO 3: DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS DE 

Hancornia speciosa Gomes, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Daniel Ferreira da Costa, Kyvia Pontes Teixeira das Chagas, Cristiane Gouvêa Fajardo, 

Fábio de Almeida Vieira. 

RESUMO 

Devido à acentuação da fragmentação florestal muitas espécies estão perdendo 
recursos genéticos essenciais para o seu sucesso evolutivo. A diversidade gênica é um 
requisito fundamental para a sobrevivência das espécies em ambientes naturais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética em populações naturais de 
Hancornia speciosa, contribuindo para a elaboração de estratégias de conservação. 
Foram amostrados 105 indivíduos distribuídos em sete populações. Utilizou-se seis 
primers ISSR para estimar os índices de diversidade genética, determinar a variabilidade 
entre as populações e a formação de agrupamento de genótipos por meio da análise 
Bayesiana, assim como verificar o acontecimento de gargalos genéticos. Dos 70 locos 
genotipados 83,14% foram polimórficos. A diversidade genética de Nei (He) obteve o 
valor de 0,287 e o índice de Shannon (I) o valor de 0,429. Os índices de diversidade He 
e I para cada população variou respectivamente de 0,161 e 0,237 na população Parque 
das Dunas à 0,206 e 0,294 na população Macaíba. De acordo com a análise bayesiana 
os genótipos foram divididos em cinco grupos distintos (K = 5). Os padrões observados 
para diversidade alélica indicam a ocorrência de gargalo genético em todas as 
populações, de acordo com o modelo de passos de mutação. O modelo de alelos 
infinitos revelou desequilíbrio entre mutação e deriva genética apenas na população 
Parque das Dunas. Os índices de fluxo gênico (Nm) indica que houve troca de alelos 
entre todas as populações. Os resultados obtidos sugerem que a diversidade genética 
está distribuída em diversas populações, sendo essencial a conservação das áreas de 
sua ocorrência para a manutenção da diversidade genética da espécie.     

 

PALAVRAS-CHAVES: Apocynaceae, Gargalo genético, ISSR, Mangabeira. 

 

ABSTRACT 

Due to the emphasis of forest fragmentation many species are losing essential genetic 
resources for their evolutionary success. Genetic diversity is a fundamental requirement 
for the survival of species in natural environments. The objective of this study was to 
evaluate the genetic diversity in natural populations of Hancornia specisa, contributing to 
the development of conservation strategies. It was sampled 105 individuals distributed in 
seven populations. Six ISSR primers were used to estimate the genetic diversity indexes, 
to determine the differences between populations and the cluster formation genotypes 
through Bayesian analysis and also to verify the occurrence of genetic bottlenecks. From 
the 70 locus genotyped 83.14% were polymorphic. The genetic diversity of Nei (He) 
obtained the value of 0.287 and the Shannon index (I) the value of 0.429. The He and I 
diversity indices for each population ranged from 0.161 and 0.237 respectively in the 
Parque das Dunas’s population to 0.206 and 0.294 in Macaíba’s population. According to 
the Bayesian analysis, the genotypes were divided into five groups (K = 5). The allelic 
diversity patterns observed indicates the occurrence of genetic bottleneck in all 
populations, according to the model of mutation steps. The gene flow rates (Nm) revealed 
an exchange of alleles between all populations. The infinite alleles model revealed 
imbalance between mutation and genetic drift only in Parque das Dunas’s population. The 
results suggest that genetic diversity is distributed among different populations, so it is 
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essential the conservation of its occurrence areas to maintain the genetic diversity of the 
species. 

 
KEYWORDS: Apocynaceae, Genetic Diversity, genetic bottleneck, ISSR, Mangabeira. 

 

INTRODUÇÃO 

Pertencente à família Apocynaceae, uma das mais representativas famílias 

dentro do grande grupo das angiospermas, com cerca de 395 gêneros e mais de 5.000 

espécies (ENDRESS, 2004), a Hancornia speciosa Gomes, popularmente conhecida 

como mangabeira, apresenta uma ampla distribuição no território brasileiro sendo 

relatada desde os tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas do Nordeste até os 

Cerrados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte. De acordo com Monachino (1945), 

o gênero Hancornia é considerado monotípico, sendo a Hancornia speciosa sua única 

espécie, onde seis variedades botânicas são consideradas: H. speciosa var. speciosa, H. 

speciosa var. maximiliani, H. speciosa var. cuyabensis, H. speciosa var. lundii, H. 

speciosa var. gardneri e H. speciosa var. pubescens. No nordeste a variedade speciosa 

é mais comum (GANGA et al., 2010). 

O norte e o nordeste são as regiões que mais consomem e comercializam o seu 

fruto (SOUZA et al., 2007), sendo a sua coleta uma atividade predominantemente 

extrativista. Brito e Mota (2010) em seus estudos, observaram que as mulheres são as 

principais responsáveis pelo extrativismo e comercialização do fruto, o que favorece uma 

maior participação delas na renda e no patrimônio familiar.  

A degradação e destruição dos habitats naturais, oriundos de ações antrópicas, 

figuram entre as principais ameaças modernas à biodiversidade (NASCIMENTO et al., 

2012). As florestas primárias remanescentes encontram-se extensamente fragmentadas 

e, muitas vezes, imersas em uma matriz de monoculturas e pastagens (TRINDADE et 

al., 2008) que acabam influenciando o fluxo gênico proveniente do intercâmbio de pólen 

entre os indivíduos, assim como a dispersão de suas sementes (VIEIRA, 2008). No 

nordeste, a especulação imobiliária e o estabelecimento de monoculturas como o coco, a 

cana de açúcar, a criação extensiva de animais e o extrativismo desordenado causaram 

a erosão genética em populações naturais de Hancornia speciosa, principalmente nas 

matas de tabuleiros costeiros e nas baixadas litorâneas (SILVA JÚNIOR et al., 2006, 

VIEIRA NETO et al., 2009). 

A diversidade genética pode ser determinada através da variedade de alelos e 

genótipos encontrados dentro de uma população. Essa variabilidade se reflete em 

características fisiológicas e morfológicas, sendo a base do potencial evolutivo das 

espécies em resposta às mudanças ambientais (TORO; CABALLERO, 2005). Neste 
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sentido, os marcadores moleculares baseados em PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) são ferramentas importantes na detecção de polimorfismo entre indivíduos, 

detectando inúmeras variações a níveis cromossômicos (FALEIRO, 2007). Apesar da 

existência de estudos relacionados com a quantificação da diversidade genética para 

Hancornia speciosa (MOURA, 2005; COSTA, 2011; MARTINS, 2012), esses ainda são 

incipientes, necessitando de mais investigações para que se tenha uma visão mais 

ampla do status de conservação da espécie. Com isso, será possível a elaboração de 

estratégias preservacionistas, no sentido de assegurar a manutenção das populações 

remanescentes a longo prazo. 

Diversos fatores podem influenciar a distribuição da variabilidade genética dentro 

de uma população. As grandes mudanças climáticas ocorridas no Pleistoceno, por 

exemplo, podem ter efeitos profundos na história evolutiva das espécies tropicais 

(BARRANDEGUY et al., 2014). O tamanho populacional é outro fator determinante. 

Estudos realizados com a espécie Solanum lycocarpum (Solanaceae) mostraram que 

populações locadas em vegetação contínua apresentam maiores índices de 

heterozigosidade do que populações fragmentadas, sendo a última, mais susceptível à 

ação da deriva genética (MOURA et al., 2012). 

 O sistema reprodutivo das espécies está intimamente ligado ao fluxo de pólen e 

de sementes entre populações. Quanto maior esses fluxos, menor será a diferenciação 

entre as populações, aumentando a diversidade genética. Por outro lado, o baixo 

intercâmbio gênico eleva a diferenciação entre as populações (SORK; SMOUSE, 2006). 

O pólen é considerado o principal mecanismo de manutenção da coesão genética entre 

populações, por atingir longas distâncias, sendo essencial a ação dos polinizadores para 

essa manutenção (FUCHS & HAMRICK, 2010). Segundo Barrett e Kohn (1991), 

espécies alógamas aglomeradas em populações pequenas tendem a sofrer depressão 

por alogamia.  

Baseado nas informações apresentadas, o presente trabalho objetivou avaliar a 

distribuição da diversidade genética entre as populações e os níveis de diversidade e 

estruturação genética. A ocorrência de gargalo genético também foi mensurada visando 

a identificação de grupos com maior risco de extinção devido à diminuição da 

variabilidade genética. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Espécie Alvo 

A Hancornia speciosa é uma árvore de porte médio com altura variando de 4 a 7 

metros, de crescimento lento e que exsuda látex. Suas folhas são geralmente decíduas, 
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simples, opostas, uniformemente espaçadas, coriáceas, oblongo ou elíptico-lanceoladas 

nas duas extremidades (MONACHINO, 1945). Possui flores hipocrateriformes, com um 

longo e estreito tubo floral, sendo a ântese floral noturna (DARRAULT & SCHLINDWEIN, 

2005).  Hancornia speciosa é uma espécie alógama e autoincompatível, necessitando de 

agentes bióticos para que haja produção de frutos. Os insetos da família Sphingidae 

(mariposa) são os mais eficientes polinizadores da espécie (DARRAULT & 

SCHLINDWEIN, 2006). Apresenta síndrome de dispersão predominantemente 

zoocórica, sendo um de seus dispersores a raposa do campo (Lycalopex vetulus) 

(DALPONTE & LIMA, 1999). Sua floração geralmente se estende de setembro a 

novembro, com o amadurecimento dos frutos ocorrendo de novembro a janeiro, podendo 

ocorrer também em outras épocas (LORENZI, 2008). Suas sementes são recalcitrantes 

(SOARES, 2007) o que dificulta a produção de mudas e a regeneração natural. É uma 

espécie economicamente importante nas regiões de sua ocorrência devido ao 

extrativismo do seu fruto, que é bastante apreciado, sendo utilizado para produção de 

polpas, doces e sorvetes.  

Local de estudo e amostragem 

  Todas as populações amostradas se encontram na região costeira do Estado do 

Rio Grande do Norte, que está sobre o domínio do bioma Mata Atlântica. A região é 

caracterizada como de tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas, onde a vegetação 

característica é a Floresta Estacional Semidecidual (VELOSO et al., 1991). Geralmente 

os solos são profundos e de baixa fertilidade natural. A região sofre intensa ação 

antrópica devido à alta densidade populacional, atividades agrícolas, sendo explorada 

desde o descobrimento por meio do extrativismo (SILVA JUNIOR et al., 2006).  

As populações do Parque das Dunas e do Parque da Cidade são as únicas que 

estão locadas em áreas de proteção permanente, estando as demais sujeitas a reduções 

contínuas nos tamanhos populacionais assim como aos efeitos do extrativismo. 

  Foram amostrados 15 indivíduos adultos (presença de fruto/flores) em cada 

população (Tabela 1), respeitando a distância mínima de cinco metros entre os 

indivíduos, todos foram georreferenciados com GPS. 
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Tabela 1. Localização geográfica das populações de Hancornia speciosa, código das 
populações, coordenada geográfica e altitude (m).  

 

A menor distância geográfica entre as populações estudadas (Figura 1) foi de 3,6 

km, entre PAD e PAC, ambas localizadas em parques urbanos no município de Natal. A 

maior foi entre as populações de TOU e PIU, com 92,6 km de distância.  

 

Figura 1. Mapa indicando a localização geográfica das populações de Hancornia 
speciosa amostradas. A esquerda, o mapa do Brasil com o estado do Rio Grande do 
Norte em destaque. Os códigos e coordenadas das populações amostradas estão 
detalhadas na Tabela 1. 
 
Extração de DNA, PCR e eletroforese 

Amostras foram retiradas do tecido do caule, na região do cambio, e 

acondicionadas em tubos plásticos de 2 ml, contendo CTAB 2x, identificados e 

transportados ao Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal – UFRN, 

Macaíba/RN. Depois foram armazenadas em freezer a -20ºC, até o momento da 

extração do DNA. 

População Município Abbr.         Latitude/longitude Altitude 

Caiana Ceará Mirim CAI 5°35'21,79"S/35°16'27,49"O 45 

Cotovelo Parnamirim COT 5°57'58,43"S/35° 8'31,75"O 23 

Macaíba Macaíba MAC 5°53'19,75"S/35°21'29,46"O 46 

Parque da Cidade Natal PAC 5°50'49,22"S/35°13'48,97"O 57 

Parque das Dunas Natal PAD 5°51'18,37"S/35°11'54,04"O 40 

Pium Nísia Floresta PIU 6° 0'20,39"S/35°11'54,01"O 63 

Touros Touros TOU 5°13'41,20"S/35°30'28,07"O 25 
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Aproximadamente 250 mg do tecido caulinar foi empregado para a extração, 

seguindo a metodologia proposta por Doyle e Doyle (1987) com modificações. A 

amplificação do DNA ocorreu em Termociclador automático Veriti com 96 poços. As 

amostras foram inicialmente desnaturadas a 94ºC por 2 minutos, seguidos de 37 ciclos, 

iniciando com a desnaturação de 15 segundos a 94ºC, em seguida o anelamento por 30 

segundos a 47ºC e posteriormente a extensão à 72ºC por 1 minuto. Ao final de todos os 

ciclos o processo foi finalizado com uma extensão de 7 minutos a 72ºC, e resfriado a 

4ºC. 

Em seguida o material foi submetido à eletroforese em cuba horizontal, em gel de 

agarose 1,5% (p/v), com tampão TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA), com a voltagem de 100 

V, por duas horas e meia. Foi utilizado o marcador molecular (Ladder) de 1.000 pares de 

base. Os géis foram, posteriormente, fotografados sobre fonte de luz ultravioleta com o 

auxílio do sistema de fotodocumentação E-Box VX2, revelando os fragmentos de DNA 

corados com GelRedTM. 

ANÁLISE ESTATÍSTICAS  

Diversidade genética  

Após a visualização dos géis, uma matriz binária foi elaborada com a presença 

(1) e ausência (0) dos locos, possibilitando as análises estatísticas. 

A diversidade genética foi estimada utilizando o programa POPGENE versão 1.3 

(YEH et al., 1997), tendo como parâmetro a análise do número de alelos observados 

(na), número de alelos efetivos (ne), diversidade genética de Nei (He) e Índice de 

Shanon (I). Para calcular o fluxo gênico indireto (Nm) utilizou-se a fórmula: Nm = 0,5 (1 – 

GST)/GST (MCDERMOTT & MCDONALD, 1993). 

 Estrutura genética 

  Para a análise de variância molecular (AMOVA) foi utilizado o programa 

ARLEQUIN v.3.5.1.3 (EXCOFFIER et al., 2009), com o intuito de verificar a estruturação 

da variabilidade genética das populações.  

  Um dendrograma foi construído através do método de agrupamento UPGMA - 

Unweighted Pair-Group Method with Arithmatic Mean, com auxílio do programa NTSYS 

v.2.11 (ROHLF, 2000), para representar simplificadamente a identidade genética de Nei 

(1978), obtida com o programa POPGENE. 

Para verificar a hipótese de isolamento pela distância, a correlação de Mantel foi 

testada com o programa PC-Ord 4.14 (MCCUNE; MEFFORD, 1997). Os dados foram 

randomizados através do método de Monte Carlo com 1.000 permutações aleatórias, 
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obtendo a significância das correlações matriciais entre a distância genética (GST) e a 

distância geográfica.    

 

Análise bayesiana  

Com o auxílio do programa Structure v.2.2 (PRITCHARD; WEN, 2002), foi 

realizada a análise bayesiana para estimar o número de grupos genéticos (K) que 

representam as populações estudadas. Os grupos genéticos variaram de k=1 a k=7. Foi 

utilizado o modelo de ancestralidade não mistura, com base na frequência dos alelos 

correlacionados, para estimar o número de grupos. Para cada k sete corridas 

independentes foram efetuadas. As corridas foram realizadas com 100.000 simulações 

de Monte Carlo via Cadeia Markov (MCMC) e burn-in de 50.000.  Através do modelo 

Log-likelihood, ‘log of probability’ (LnP(D)) foi calculada a média de cada K para obter o 

número de grupos K, onde o valor máximo para K indica o número de grupos genéticos. 

 

Gargalos genéticos 

Para avaliar se ouve uma diminuição recente (12 gerações, de acordo com Van 

Rossum & Prentice, 2004) e efetiva no tamanho populacional da espécie, foi utilizado o 

programa Bottleneck 1.2.02 (CORNUET & LUIKART, 1997). Os modelos de alelos 

infinitos (IAM) e o de passos de mutação (SMM) com base em Kimura e Cronw (1964) e 

Kimura e Otha (1978) respectivamente, foram usados para inferir a presença de gargalo 

genético. Segundo Luikart e Cornuet (1998), o modelo mais indicado para tal análise 

seria um intermediário entre o IAM e SMM, para os marcadores dominantes do tipo 

ISSR. Logo os dois modelos são recomendados para tal análise. O teste do sinal (α = 

0,05) foi usado a partir da frequência dos alelos, para indicar a presença de gargalos 

genéticos recentes significativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diversidade genética 

O número total de locos, para todos os indivíduos amostrados, foi de 70, sendo 

57 (81,43%) polimórficos. O valor obtido para o número efetivo de alelos (Ne) foi de 

1,493 (±0,043). A diversidade genética de Nei (He), assumindo o equilíbrio de Hardy-

Weinberg, ficou em 0,287 (±0,022) e o índice de Shannon (I) 0,429 (±0,030). Na Tabela 

2 estão os índices de diversidade para cada população amostrada.  
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Tabela 2. Estimativas da diversidade genética em 7 populações de Hancornia 
speciosa. 

Locos polimórficos (L), porcentagem de locos polimórficos, número de alelos (Na), 
número de alelos efetivos (Ne), diversidade genética de Nei (He), índice de diversidade 
genética de Shannon (I). Os valores apresentados são a média ± erro padrão.  

 

O número de locos polimórficos das populações amostradas foi baixo, variando 

de 29 (41,43%) em COT a 33 (47,14) em MAC. Esse baixo índice pode ser um indicativo 

de baixa diversidade genética. As populações que apresentaram maiores índices de 

diversidade foram a de Macaíba (MAC), Pium (PIU) e Touros (TOU) com o He, 

respectivamente, 0,206, 0,197 e 0,196 e I de 0,294, 0,279 e 0,283.  Os menores valores 

encontrados foram nas populações do Parque das Dunas (PAD) e Cotovelo (COT), com 

os valores de 0,161 e 0,184 (He) e o índice de Shannon de 0,237 e 0,263 

respectivamente.   

O número de locos encontrados, para marcadores ISSR, podem variar de 

acordo com a espécie, assim os valores obtidos no presente estudo estão de acordo 

com os encontrados na literatura (OLIVEIRA et al., 2010; BRADÃO et al., 2011; 

LORENZONI et at., 2014). Souza e Lovato (2010) pesquisando duas espécies do gênero 

Dimorphandra encontraram índices de diversidade distintos. A espécies D. mollis, com 

uma alta densidade demográfica, apresentou He e I médios, respectivamente, de 0,119 

e 0,178, enquanto a espécie D. wilsonii, em risco de extinção, revelou valores para He e 

I de 0,052 e 0,078. O número de locos polimórficos também variou, sendo 70% e 40%, 

respectivamente para D. mollis e D. wilsonni. 

Assim, os índices de diversidade podem estar relacionados com o grau de 

conservação e a densidade demográfica das populações amostradas. Moura (2005), 

selecionando marcadores RAPD (Random Amplified Polymorphic) para estudos de 

diversidade em Hancornia speciosa, utilizou dez iniciadores e obteve 60 locos 

polimórficos. Costa et al. (2011), utilizando marcadores dominantes tipo RAPD em 

Hancornia speciosa, obtiveram polimorfismo em 78 locos (95%) e valores médios para 

He de 0,17 e I de 0,25, sendo semelhantes às médias encontradas no presente estudo 

(He = 0,189 e I = 0,272). Mesmo com um elevado número de locos polimórficos, os 

População L %P Na Ne HE I 

CAI 31 44,29 1,442±0,060 1,341±0,049 0,188±0,026    0,272± 0,037 

COT 29 41,43 1,414±0,060 1,338±0,050 0,184±0,027    0,263± 0,038 

MAC 33 47,14 1,471±0,060 1,381±0,052 0,206±0,027    0,294± 0,038 

PAC 32 45,71 1,457±0,060 1,348±0,050 0,191±0,026    0,276± 0,037 

PAD 30 42,86 1,428±0,059 1,284±0,046 0,161±0,025    0,237± 0,035 

PIU 30 42,86 1,428±0,060 1,373±0,053 0,197±0,028    0,279±0,039 

TOU 32 45,71 1,457±0,060 1,352±0,048 0,196±0,026    0,283±0,037 
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índices de diversidade foram baixos. A queda da diversidade genética pode ser reflexo 

da pressão antrópica, assim como dos processos genéticos naturais tais como mutação, 

seleção e deriva genética (LOVELESS & HAMRICK, 1984). A diminuição no tamanho 

efetivo populacional pode ocasionar uma diminuição no fluxo gênico e favorecer uma 

redução da diversidade genética entre populações.  

A tabela 3 mostra a relação entre a distância genética de Nei (GST) com a 

distância geográfica. As populações PAD e TOU apresentaram a maior distância 

genética (0,246) enquanto as populações de TOU e CAI foram as mais próximas 

geneticamente (0,054). A média da distância genética de Nei (GST) foi de 0,155. Não 

houve correlação aparente entre a distância genética e a distância geográfica, o que foi 

confirmado pelo teste de Mantel, apresentado mais adiante. 

Tabela 3. Estimativas de distâncias genéticas de Nei (1978), abaixo da diagonal, e 
distância geográfica (Km), acima da diagonal, entre as populações de Hancornia 
speciosa. Os valores mínimos e máximos estão representados em negrito. 

 

Estrutura genética 

Os dados obtidos através da análise de variância molecular (Tabela 4) revelaram 

uma maior variação dentro das populações (75,19%). Entre as populações a 

variabilidade genética foi de 24,81%. Os valores obtidos estão de acordo com o padrão 

encontrado em outros estudos com espécies arbóreas de polinização cruzada (MOURA 

et al., 2011; COSTA et al., 2011; BRANDÃO et al., 2011). A diversidade genética 

mantida dentro e entre populações é função de eventos históricos e de processos 

evolutivos recentes (LEE ET AL. 2002). Espécies de fecundação cruzada tendem a reter 

maior diversidade genética dentro das populações, por outro lado as autógamas 

apresentam maior diversidade entre as populações (NYBOM; BARTISH, 2000).  

Espécies ameaçadas que possuem baixa densidade demográfica apresentam maior 

variabilidade entre as populações do que dentro delas, devido à perda de alelos pela 

deriva genética (SOUZA; LOVATO, 2010).   

 

    CAI   COT   MAC   PAC   PAD   PIU  TOU 

     CAI     0 44,17 34,39 28,87 30,52 46,36 47,62 
     COT 0,135     0 25,40 16,40 13,77 7,58 91,12 
     MAC 0,095 0,100     0 14,90 18,10 21,72 74,92 
     PAC 0,212 0,258 0,234     0 3,65 17,45 75,02 
     PAD 0,123 0,137 0,072 0,199     0 16,16 77,34 
     PIU 0,098 0,114 0,131 0,246 0,199    0 92,14 
     TOU 0,054 0,127 0,067 0,207 0,246 0,118     0 
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Tabela 4. Análise de variância molecular (AMOVA) das populações de Hancornia 
speciosa. GL: graus de liberdade, SQ: soma do quadrado dos desvios e QM: quadrado 
médio. ФST: diferenciação genética.  

De acordo com o teste de Mantel, não foi verificada correlação entre as matrizes 

de distância genética e de distância geográfica, sendo o valor negativo e não significativo 

(r = - 0,188; P = 0,312). Estes resultados indicam que a variabilidade genética entre as 

populações, obtidas com o marcador ISSR, está aleatoriamente distribuída entre as 

populações. Apesar de não esperado, resultados semelhantes são relatados por Blanco 

et al. (2007) em seus estudos. Este resultado pode ser explicado pela eficiência histórica 

no intercâmbio de alelos proveniente da polinização e dispersão de sementes entre as 

populações.  

Com base nos valores de diversidade genética de Nei (1978) foi construído um 

dendrograma (Figura 2). Três grupos foram observados, sendo as populações de Caiana 

(CAI) e Touros (TOU) mais similares, seguido das populações de Macaíba (MAC) e 

Parque das Dunas (PAD) formando um grupo. A população de Cotovelo (COT) e Pium 

(PIU) foram mais similares entre si formando o segundo agrupamento. A população do 

Parque da Cidade (PAC) foi a que apresentou menos similaridade genética com as 

demais. Os padrões confirmam a distribuição aleatória dos genótipos entre as 

populações, não havendo uma correlação entre a distância geográfica e genética.  

Fonte de variação    GL 
      
       SQ                         QM 

 

Variação Total                                        
(%) 

 
Entre populações 

 
6 119,4 1,1037 24,81 

Dentro de populações 98 327,7 3,3442 75,19 

Total 104 6,342 4,4479 100 

ФST 0,24814    
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Figura 2. Dendrograma de UPGMA utilizando a identidade genética de Nei para 
representar graficamente a relação entre as populações. 
 

O fluxo de alelos estimado (Nm) entre as populações variou de 1,44 a 8,76, 

respectivamente, entre a do Parque da Cidade (PAC) e Cotovelo (COT); e Touros (TOU) 

e Caiana (CAI). De acordo com Slatkin e Barton (1989), se o valor de Nm for maior que 

1,00 o fluxo gênico será suficiente para prevenir a diferenciação por deriva genética. A 

população do Parque da Cidade apresentou menor média de fluxo (Nm = 1,41), 

corroborando com os resultados obtidos através da identidade genética de Nei (Figura 

2). O mesmo ocorreu com as populações de Touros (TOU) e Caiana (CAI) que obtiveram 

o maior fluxo, assim como a maior identidade genética. Martins et al. (2012) utilizando 

marcadores isoenzimáticos para Hancornia specisosa, observou uma variação no fluxo 

gênico de 2,2 a 13,18. O fluxo alélico pode variar bastante entre espécies arbóreas, em 

Calophyllum brasiliense Botrel et al. (2006) obteve Nm = 2,7, já Jaerge et al. (2007) 

estudando Xylopia emarginata, observou grande variação entre as populações com Nm 

variando de 0,24 a 20,7. 

Mesmo com a elevada distância geográfica entre algumas populações (92,14 

km), o fluxo histórico foi evidenciado. Apesar da dispersão de pólen, realizada por 

mariposas, ser de curta distância, a dispersão das suas sementes é efetuada por 

raposas, o que pode aumentar o alcance da dispersão e contribuir para o aumento do 

fluxo entre as populações.   

 

Análise bayesiana 

  Os dados obtidos por meio da análise Bayesiana (Figura 3) revelaram a 

distribuição dos genótipos em 5 grupos (K = 5), sendo indicado pelo maior valor de 

LnP(D).  
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Figura 3. Resultados da análise do STRUCTURE, indicando os valores de K e suas 
respectivas probabilidades médias, LnP(D), obtidos por meio da abordagem Bayesiana, 
demonstrando k = 5 como o valor provável de agrupamentos do número total de 
indivíduos. 
 

As sete populações amostradas estão estruturadas em cinco grupos distintos 

(Figura 4).  

A 

B 

Figura 4. Estrutura genética de acordo com a análise Bayesiana de Hancornia speciosa 
com a respectiva proporção dos genótipos nas 7 populações amostradas (A) e a 
ordenação dos cinco grupos finais definidos pela estatística Bayesiana (B). As 
populações são delimitadas pela barra vertical escura 
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Os grupos são formados pelas frequências dos genótipos de cada população em 

relação ao total de populações. A população do Parque da Cidade (PAC) apresentou os 

alelos reunidos, praticamente, em um único grupo, confirmando sua maior diferenciação. 

As populações de Touros (TOU) e Caiana (CAI) assim como a de Cotovelo (COT) e Pium 

(PIU) se mostraram mais próximas e com uma distribuição alélica semelhante nos grupos 

a que pertencem. Os grupos foram semelhantes aos identificados pelo UPGMA, 

baseados na distância genética de Nei. Estes resultados reafirmam a ocorrência de um 

fluxo gênico histórico entre as populações. Moura et al. (2012) pesquisando seis 

populações de Solanum lycocarpum com históricos de fragmentação diferentes, 

observaram a distribuição dos genótipos em três grupos distintos associando a 

distribuição alélica aos níveis de fragmentação de cada população.  

 

Gargalo genético 

  Todas as populações indicaram significativamente a ocorrência de gargalos 

populacionais (Tabela 5), sendo apenas a população do Parque das Dunas (PAD) 

significante para os dois modelos. Reduções recentes no tamanho efetivo populacional 

favorecem uma maior perda de alelos do que de heterozigosidade (LUIKART et al., 1998; 

LUIKART; CORNUET, 1998). O equilíbrio entre mutação e deriva genética é verificado 

em populações que apresentam um tamanho efetivo constante em um passado recente, 

havendo assim, a mesma probabilidade de um loco apresentar excesso ou déficit de 

heterozigotos (MORAIS & DERBYSHIRE, 2003). A identificação de populações que 

passaram pelo processo de gargalo genético é fundamental para que estratégias 

mitigadoras do efeito sejam tomadas, visando a manutenção da espécie que sofrerá os 

efeitos do número reduzido da população, aumentando o risco de extinção (LEE et al. 

2002). 
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Tabela 5. Testes de equilíbrio entre mutação e deriva genética para as populações de 
Hancornia speciosa sobre os modelos IAM e SMM.   

n = número esperado de locos com excesso de heterozigosidade sob o respectivo 
modelo; Hd/He = número de locos com déficit heterozigosidade e excesso de 
heterozigosidade; P = probabilidade; * e ** = significativo a 5% e 1% de probabilidade, 
respectivamente.  

IMPLICAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO 

Informações sobre os níveis e a distribuição da diversidade genética são 

essenciais para gestão bem sucedida e preservação de populações de espécies 

ameaçadas (FRANKHAM et al., 2002). Os baixos níveis de diversidade, a fragmentação 

florestal e a acentuação das atividades antrópicas, como o extrativismo por exemplo, 

podem diminuir a viabilidade das populações de Hancornia speciosa a médio e longo 

prazo.  

A escassez de estudos relacionados à biologia reprodutiva da espécie é outro 

fato importante a ser levando em consideração quando se objetiva a conservação dos 

recursos genéticos. Sendo uma espécie autoincompatível, é imprescindível o 

conhecimento da distribuição e dos hábitos dos seus dispersores e polinizadores. Esses 

estudos são importantes para subsidiar a elaboração de estratégias que visem aumentar 

os índices de diversidade das populações, objetivando a manutenção das mesmas.  

Por fim, os índices de diversidade genética apresentados no presente trabalho 

sugerem a necessidade da conservação in situ das populações estudadas. A distribuição 

aleatória da diversidade e o fluxo gênico histórico positivo diminuem os efeitos da deriva 

genética, porém a baixa diversidade relatada pode inviabilizar a continuidade das 

populações a longo prazo. Outra estratégia seria a inclusão de imigrantes, provenientes 

das populações mais diversas, na população do Parque das Dunas e Parque da Cidade, 

visando minimizar, respectivamente, os efeitos do gargalo genético e da diferenciação 

gênica. A criação de um BAG (Banco de Germoplasma) também seria importante para 

assegurar a manutenção da diversidade genética ex situ e auxiliar no melhoramento 

genético.  

Populações 
 

n 

IAM   
n 

SMM  

Hd/He P Hd/He P 

CAI 32 41/28 0,21009 39 41/28  0,00491** 

COT 31 41/28 0,26023 38 41/28  0,00943** 

MAC 32 39/30 0,33135 39 40/29      0,01098* 

PAC 31 41/28 0,24182 38 43/26      0,00219** 

PAD 32 47/22    0,00975** 38 47/22  0,00006** 

PIU 
TOU 

32 
32 

40/29 
40/29 

0,28053 
0,29589 

38 
39 

41/28 
40/29 

     0,00915** 
     0,01372* 
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