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Extrato
LEAL, Jeiza Botelho, DS, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
Fevereiro 2013. Diversidade, estrutura genética e fluxo gênico em
populações naturais de jequitibá-rosa [Cariniana legalis Mart. O. Kuntze
Lecythidaceae] associadas ao sistema agroflorestal cabruca. Orientadora:
Fernanda Amato Gaiotto. Co-orientador: Ronan Xavier Corrêa.

A paisagem fragmentada da Floresta Ombrófila Densa – Domínio
Atlântico no sul da Bahia é composta por áreas de pastos, cultivos agrícolas,
sistemas agroflorestais e fragmentos de florestas. As espécies arbóreas estão
entre as primeiras afetadas, devido principalmente à exploração madeireira,
ampliação das áreas de cultivos agrícolas e perda de habitat. Esses fatores
levaram a redução das populações naturais de Cariniana legalis Mart. O.
Kuntze

(Lecythidaceae),

uma

espécie endêmica

do

Brasil conhecida

popularmente como jequitibá rosa.
Este

trabalho

objetivou,

através

de

dados

moleculares,

obter

informações sobre a biologia de populações naturais de C. legalis, tais como,
fluxo gênico, tamanho efetivo e estrutura genética populacional. O estudo
genético populacional com marcadores microssatélites permitiu inferir o nível
de impactos causados pela fragmentação de hábitat, e assim avaliar a
variabilidade remanescente da espécie, na região.
Indivíduos jovens e adultos foram coletados em cinco populações
naturais de C. legalis, distribuídas no sul da Bahia. A partir de biblioteca
genômica de C. legalis foram desenvolvidos cinco marcadores SSRs, sendo
dois polimórficos e três monomórficos. Para avaliar a diversidade, estrutura
genética e fluxo gênico foram utilizados os dois locos polimórficos
desenvolvidos para C. legalis e nove locos transferidos de C. estrellensis.
Esta tese está apresentada na forma de capítulos. O primeiro trata do
desenvolvimento de marcadores microssatélites para C. legalis. O segundo
trata da análise genética detalhada de uma única população, enquanto que o

v

terceiro mostra a dinâmica da diversidade genética na paisagem ao longo do
tempo, considerando as quatro áreas de amostragem.
No capítulo dois, a avaliação da população Barra do Cedro (BC)
coletada no munícipio de Pau-brasil mantida em uma área de sistema
agroflorestal de cacau, indica que provavelmente o corte seletivo e exploração
madeireira ocorridos no passado, na região amostrada, seja a causa da perda
de diversidade genética e elevado índice de fixação observado. Foi inferida a
distância máxima (1.055 m) e mínima (0.095m) percorrida pelo pólen ou
sementes com base em testes de paternidade.

Foi observada estrutura

genética espacial positiva e significativa entre 10 a 30m de distância, com
coeficiente de coancestria de (0,12) parentesco semelhante à meio-irmãos.
Acredita-se que o sistema agroflorestal de cultivo do cacau pode estar
contribuindo para a manutenção dos níveis de diversidade e fluxo gênico e
minimizando os efeitos do corte seletivo na população estudada.
No capítulo três, a partir das análises de diversidade entre o passado
(adultos) e do presente (mudas) para quatro populações, foi observado elevada
estrutura genética entre as populações avaliadas. Apesar da elevada
endogamia verificada os níveis de diversidade estão sendo mantidos entre
adultos e jovens. Os parâmetros genéticos observados entre as populações de
cabrucas quando comparados com as populações localizadas em unidades de
conservação indicam fortemente que o uso de terras

em sistemas

agroflorestais auxilia na manutenção de paisagens como mosaicos, misturando
diferentes culturas e florestas nativas, o que a torna essencial para a
manutenção da diversidade genética original de espécies de árvores em
florestas tropicais.
Recomendações para ações de conservação podem ser feitas com base
no tamanho efetivo estimado para as populações de C. legalis. Há uma
necessidade urgente de aumentar o tamanho das populações. Uma
possibilidade para alcançar esse objetivo é planejar os esforços de restauração
em áreas degradadas, enriquecendo-as com esta espécie. Suas características
favoráveis, tais como a tolerância à luz quando adulta e crescimento rápido
após os primeiros anos de vida, a tornam ideal para uso na recuperação de
áreas de mata nativa regional e da arborização de parques e jardins.
vi

Palavras-chave: Árvore; conservação; microssatélites; estrutura genética
espacial.
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Abstract

LEAL, Jeiza Botelho, DS, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
February of 2013. Diversity, genetic structure and gene flow in natural
populations

of

jequitibá-rosa

[Cariniana

legalis

Mart.

O.

Kuntze

Lecythidaceae] associated with agroforestry system cabruca. Advisor:
Fernanda Amato Gaiotto. Advisor committee: Ronan Xavier Corrêa.

The fragmented landscape of the Atlantic rain forest - Atlantic Domain in
southern Bahia consists in areas of pastures, crops, agroforestry and forest
fragments. Tree species are among the first affected, mainly due to logging,
expansion of crops areas and loss of habitat. These factors led to reduction in
natural populations of Cariniana legalis Mart. O. Kuntze (Lecythidaceae), an
endemic species from Brazil, popularly known as jequitibá-rosa. This study
aimed to get, by molecular data, information on the biology of natural
populations of C. legalis, such as gene flow, effective population size and
population genetic structure. The population genetic study with microsatellite
markers allowed us to infer about the level of impacts caused by habitat
fragmentation, and thus evaluate the variability of this species remaining in the
region.
Seedlings and adults were collected in five natural populations of C.
legalis distributed in southern Bahia. From a genomic library of C. legalis five
SSR markers were developed, two of them were polymorphic and three were
monomorphic. To assess genetic structure, diversity, and gene flow we used
the two loci developed for C. legalis and nine loci transferred from C.
estrellensis. Our study is shown as chapters. The first one shows the
development of microsatellite markers for C. legalis. The second concerns the
detailed genetic analysis of a single population, while the third shows the
dynamics of genetic diversity in the landscape over time, considering from four
sampling areas.
viii

In chapter two, the population parameters estimated from the Barra of
Cedro (BC), a cocoa agroforestry system, indicates that the selective logging
occurred in the past, in the survey area, is the cause of genetic diversity loss
and high fixation index. We inferred the maximum (1055 m) and the minimum
(0.095m) distance used by pollen or seed, based in paternity testing. There was
a significant positive spatial genetic structure between 10 to 30m of distance,
with coefficient of coancestry (0.12), kinship similar to half-sib. We believe that
the agroforestry cultivation of cocoa is contributing to the maintenance of
genetic diversity and high levels of gene flow, minimizing the effects of selective
logging in the studied population.
In chapter three, from the analysis of diversity between the past (adults)
and present (seedlings) among four populations, we detected high genetic
structure. Despite the high levels of inbreeding, the diversity is being between
adults and seedlings. Genetic parameters observed among agroforestry
populations compared with populations from protected areas strongly indicate
that the use of land associated with agroforestry is maintaining landscapes as
mosaics, mixing different cultures and native forests. Our results shown that it is
essential to maintaining the original genetic diversity of tree species in tropical
forests.
Recommendations for conservation actions can be made based on the
estimated effective populations size which indicated an urgent increase in the
populations size of C. legalis. One possibility to achieve this goal is to plan
restoration efforts in degraded areas, since this species has favorable
characteristics, such as tolerance to light and rapid growth, making it ideal for
use in recovery of native forests.

Keywords: Tree; conservation; microsatellites; genetic structure.
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1. INTRODUÇÃO

A Floresta Ombrófila Densa Domínio Altântico do sul da Bahia é
reconhecida como um dos ecossistemas biologicamente mais ricos e
diversificado em espécies arbóreas da Terra (MARTINI et al., 2007). O histórico
de fragmentação das florestas tropicais assim como a Floresta Ombrófila
Densa Domínio Altântico resulta na subdivisão de grandes áreas florestais em
pequenos fragmentos distantes (LAURANCE, 2000). Notadamente esses
pequenos fragmentos consistem em hábitats remanescentes para muitas
espécies endêmicas e ameaçadas.
Para as espécies arbóreas, a fragmentação florestal ocasiona uma
redução da área disponível para sua regeneração. Isto ocorre principalmente
em espécies cuja distribuição se dá naturalmente em baixa densidade
(SEBBENN et al., 2011). Assim a extração de lenha, exploração madeireira
ilegal, coleta de plantas e produtos vegetais e invasão por espécies exóticas
representam algumas das principais causas de redução populacional de
espécies arbóreas (TABARELLI et al., 2004).
No passado o Domínio Atlântico da Floresta Ombrófila Densa presente
na região sul da Bahia era vista como uma floresta auto renovável, porém
desde a década de 60 tem sido afetada pela fragmentação florestal. Devido
principalmente a constução da rodovia federal (BR101) e recomendações aos
agricultores regionais para reduzir o sombreamento do cacau nas áreas de
cabruca. Portanto, um grande desafio para quem estuda genética de espécies
arbóreas na região é compreender até que ponto a matriz cabruca contribui
para a manutenção da diversidade de espécies longevas.
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Estudos genéticos de espécies arbóreas utilizando uma única população
em área fragmentada são importantes porque essas áreas são cercadas por
atividade agrícola intensiva, pastagem e geralmente apresentam histórico de
exploração madeireira distintos. Essas condições permitem avaliar a dimensão
do potencial de isolamento da população (BITTENCOURT; SEBBENN, 2007) e
os efeitos da ação antrópica.
Os parâmetros genéticos como índice de diversidade, baseados em
várias populações permitem avaliar a distribuição da diversidade entre as
populações, bem como inferir quanto os padrões de cruzamentos, tamanho
efetivo e fluxo gênico.
Para inferir os efeitos da fragmentação nas populações é crucial avaliar
o fluxo gênico entre populações. Entretanto, algumas características de
espécies arbóreas, como a longevidade, associadas à eficácia na dispersão de
pólen e sementes podem minimizar os efeitos da fragmentação florestal
(HAMRICK, 2004). Isso porque a fragmentação afeta diretamente os tamanhos
populacionais devido a redução no número total de indivíduos, o que afeta os
processos genéticos fundamentais nas populações, como o fluxo gênico
constante e o sistema de reprodução.
O uso de marcadores como ferramenta molecular pode contribuir para
subsidiar estratégias de conservação e manejo de espécies arbóreas, já que
permite a obtenção de informações sobre a genética e biologia evolutiva de
populações naturais. Assim este trabalho teve como objetivos: 1) obter um
conjunto primers que amplificassem regiões independentes de microssatélites
polimórficos no genoma de C. legalis; 2) investigar o fluxo gênico
contemporâneo e estrutura genética espacial para inferir os efeitos do corte
seletivo em uma população de C. legalis amostrada em área "cabruca" no sul
da Bahia; 3) avaliar a estrutura genética entre populações remanescentes para
compreender as dinâmicas populacionais ocorridas entre passado e presente;
4) estimar o tamanho efetivo populacional para inferir sobre a redução do
número de indivíduos nas populações remanescentes; 5) avaliar o fluxo gênico
através da probabilidade de paternidade/maternidade nas populações naturais
de C. legalis.

11

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Floresta Atlântica: Passado e Presente

A

Floresta

Ombrófila

Densa

-

Domínio

Altântico

(IBGE,1992),

comumente chamada de Floresta Atlântica, no passado tinha uma extensão de
1.315.460 Km2 aproximadamente 148.194.638 ha, de 3°S a 31°S à 35°W a
60°W, com base na extensão definida na legislação brasileira (Decreto Federal
n º 750/93 e na Mata Atlântica lei n º 11.428, de 22 de Dezembro, 2006).
Representa uma das florestas mais afetadas no mundo, devido ao uso
intensivo da terra e por sucessivos ciclos extrativistas de exploração agrícola e
madeireira. A exploração agrícola deveu-se aos ciclos da cana-de-açúcar, do
café e do cacau (TABARELLI et al., 2006), enquanto que a exploração
madeireira, aos ciclos do pau-brasil e de outras espécies de madeiras nobres
(DIAS,

2010).

As

causas

que

corroboraram

para

a

redução

de

aproximadamente 92% da vegetação original desse Domínio foram os ciclos
extrativistas e a execução dos projetos de desenvolvimento, como a expansão
de atividades industriais e o intenso processo de urbanização (RODRIGUES &
GANDOLFI, 2004). Atualmente o Domínio Atlântico representa um mosaico de
áreas

altamente

principalmente

fragmentadas,

áreas

de

separadas

pastagens,

por

matrizes

monoculturas

que

agrícolas,

incluem
sistemas

agroflorestais, áreas urbanas e estradas. No entanto, esses fragmentos são
importantes na composição da biodiversidade (SILVA et al., 2012), já que esse
Domínio possui cerca de 20.000 espécies de plantas vasculares, das quais
mais da metade são endêmicas (MITTERMEIER et al., 2004).
O Domínio Atlântico da Floresta Ombrófila Densa representa um hotspot
de biodiversidade reconhecido no mundo, apesar de toda a diversidade
biológica existente e elevado nível de endemismo da fauna e flora ocupa
menos de 2% da superfície terrestre. Atualmente sua área foi ocupada por
milhões de pessoas, ocasionando a rápida perda de habitat da fauna e flora
local (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). Ribeiro et al. (2009) através de
12

ferramentas de geoprocessamento avaliaram e quantificaram a distribuição
espacial do domínio Atlântico remanescente no Brasil e observaram que a área
correspondente a Serra do Mar detém 36,5% da sua vegetação original,
representando a maior área preservada, seguidos, do estado da Bahia (17,7%)
e Brejos Nordestinos (16%). Em contraste, a região do São Francisco tem
apenas (4,7%) da cobertura florestal e (7,1%) correspondem à Floresta Interior.
O domínio Atlântico no Brasil está atualmente distribuído em 245.173
fragmentos de floresta incluindo os fragmentos (<100 ha), sendo 83,4% desses
fragmentos menores que 50 ha, porém, essenciais para aumentar a
conectividade entre os fragmentos maiores (RIBEIRO et al., 2009). A distância
média entre os fragmentos na Floresta Atlântica é 1400 m, considerando os
pequenos fragmentos, esta é uma separação considerável para evitar áreas de
borda para a maioria das espécies, sendo que 32% da floresta restante
encontram-se em aglomerados de fragmentos próximos (<200 m) (LOPES et
al., 2009).
No

estado

da

Bahia,

o

maior

fragmento

florestal

abrange

aproximadamente 29.000 ha, localizado na região sul (RIBEIRO et al., 2009).
Esses fragmentos podem desempenhar um papel importante na conservação
de espécies, através do deslocamento de animais dentro das paisagens ou
mantendo áreas funcionalmente ligadas em redes, que poderiam permitir a
manutenção da conectividade biológica em ambientes alterados (BOSCOLO et
al., 2008; MARTENSEN et al., 2008; PARDINI et al., 2009).
A conectividade se da pela viabilidade das comunidades florísticas e
faunísticas e persistência destas em longo prazo, podendo ser obtida a partir
de corredores ecológicos de biodiversidade. Estes auxiliam na manutenção e
continuidade dos ecossistemas, por meio de práticas conservacionistas.
Apenas duas regiões foram indicadas como corredores de biodiversidade no
Domínio da Floresta Atlântica: o Corredor Central na Bahia e o Corredor da
Serra do Mar entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais
(GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). A distância entre os fragmentos altera o
grau de conectividade, que em conjunto com as variações de extensão e de
fragmentação do ecossistema são fatores importantes para avaliar o estado da
biodiversidade no que se refere à paisagem. A fragmentação acelera a perda
13

de habitat, reduz as condições ambientais peculiares do interior da floresta em
consequência dos efeitos de borda (GALINDO-LEAL et al., 2005).
O Corredor Central do domínio Atlântico é formado por 83 unidades de
conservação. Sendo (53%) de unidades estaduais que apresentam, em média,
10.118 hectares. As 16 unidades de conservação federais totalizam 245.036
hectares, e as reservas privadas, 11.145 hectares. Essas áreas protegidas são
locais em estado acelerado de degradação, necessitando de estratégias e
políticas públicas que visem o restabelecimento e à manutenção dos
ecossistemas (LAMAS et al., 2006).
A implementação de pastagens arborizadas, onde as árvores estão
espalhadas em diferentes densidades, ou dispostas em linhas ao longo de
cercas, tem sido sugerido como uma opção para melhorar a conectividade em
áreas tradicionais de pastagens (HARVEY et al., 2004). O estabelecimento de
pequenas áreas agroflorestais, com a presença de árvores dispersas em
cultivos agrícolas representa também uma boa opção para melhorar a
conectividade da paisagem (UEZU et al., 2008). Sistemas agroflorestais como
os que ocorrem em plantações de cacau também podem servir de hábitat para
algumas espécies de árvores, reduzir o impacto dos efeitos antrópicos sobre as
florestas remanescentes e auxiliar na subsistência de famílias rurais
(SAMBUICHI et al., 2012).
A área da Floresta Ombrófila Densa localizada no sul da Bahia tem um
histórico de exploração, principalmente madeireira desde o período colonial.
Entre o século XVI a XVIII, a Coroa Portuguesa na capitania de Ilhéus, tinha
como atividade econômica a extração de madeira (DIAS, 2010).

Relatos

históricos do período de 1800-1808 relataram a utilização de diversos tipos
madeiras como: Jequitibá, Paraíba, Oiticica, Amargosa, Cedro, Pinheiro
amarelo, Jacarandá e Mataúba para tabuados e obras interiores. O jequitibá foi
utilizado principalmente para confecção dos mastros de embarcações (DIAS,
2010).
Em 1679 o cultivo do cacau chegou ao Brasil. Por volta de 1780, a
lavoura foi iniciada no Pará apenas como uma atividade agrícola. Com o
declínio econômico da exploração madeireira do Pau-brasil na Capitania de
Porto Seguro, Rio de Janeiro e Pernambuco, a atenção voltou-se para a
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Capitania de Ilhéus, onde o cacau ficou inexplorado até 1650. Nesse período, o
vice-rei D. Vasco Mascarenhas recomendou que fossem plantadas espécies
arbóreas, especiarias e fruteiras, inclusive o cacau, nas clareiras abertas na
Floresta Ombrófila Densa devido à exploração das madeiras-de-lei, sendo
estes os primeiros registros do cultivo de cacau na região cacaueira da Bahia
(COSTA, 1995).
No domínio Atlântico da região sul da Bahia o cacau é mantido em um
importante sistema agroflorestal, no qual o cacau é cultivado em meio a um
sombreamento promovido por espécies arbóreas de grande porte, conhecido
como ‘cabruca’. De acordo com Franco et al. (1994), a região apresentava
cerca de 6.800 Km2 de floresta primária convertida em ‘cabrucas’. Parte dessas
‘cabrucas’ ainda permanece. Na década de 1980 e 1990, a redução dos preços
do cacau coincidiu com a propagação da doença vassoura-de-bruxa (causada
pelo fungo Moniliophtora perniciosa) na Bahia, e parte das ‘cabrucas’ foram
abandonadas ou convertidas em pastagens. Alguns produtores (ilegalmente)
passaram a comercializar a madeira das florestas residuais de suas
propriedades, objetivando compensarem-se de seus prejuízos (ALGER;
CALDAS, 1992).
Registros do ano de 1985 das empresas madeireiras do estado da
Bahia relatam que 225.000 m3 de madeira foram extraídas das áreas
remanescentes de floresta madura no sul da Bahia, sendo 75% de modo ilegal.
Apesar da proteção legal, a taxa de desmatamento no sul da Bahia foi maior no
início dos anos 1990 do que na década de 1980 (CEPF, 2001). Os
assentamentos resultantes da Lei de Reforma Agrária no sul da Bahia tiveram
impactos desastrosos, pois coincidiu com áreas florestais de importância
ecológica na região, acentuando a redução na área de floresta do domínio
Atlântico, restando apenas 6,5% da área nativa no sul da Bahia, com poucos
remanescentes maiores que 1.000 ha (LANDAU, 2003).
A região cacaueira no sul da Bahia está localizada, entre 41°30’ W e
18°15’ S, estendendo-se por aproximadamente 91.819 Km2 (Mori e Silva,
1979), inserida no corredor central do Domínio Atlântico. A região se destaca
pela sua elevada biodiversidade. As famílias de arbóreas com elevada
densidade nas áreas de cabrucas presentes no Domínio Atlântico do sul da
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Bahia

são

Mimosaceae,

Anacardiaceae,
Lecythidaceae,

Moraceae,

Fabaceae,

Euphorbiaceae,

Caesalpiniaceae,

Lauraceae,

Meliaceae

e

Annonaceae (SAMBUICHI, 2002).
No entanto, um ponto negativo no sistema agroflorestal do cacau é que
devido a interesses econômicos e fortes recomendações agronômicas para o
manejo das cabrucas, os agricultores, no passado, priorizavam os lucros em
detrimento da conservação e sustentabilidade dessas áreas. Atualmente, o
aumento no número de espécies arbóreas em áreas de ‘cabruca’ abandonadas
demonstra que essas áreas têm uma alta capacidade de regeneração de
espécies de arbóreas e alterações simples nas práticas de gestão podem
melhorar a conservação, principalmente de espécies secundárias tardias de
acordo com Sambuichi e Haridasan (2007) e Sambuichi et al. (2012).

2.2 Sistema Agroflorestal

Define-se

como

sistema

agroflorestal,

um

processo

dinâmico,

ecologicamente baseado em práticas de gestão de recursos naturais que,
através da integração de árvores na agricultura de paisagem, diversifica a
produção para aumentar benefícios ambientais, sociais e econômicos
(SCHROTH et al., 2004).
São vários os mecanismos pelos quais os sistemas agroflorestais
cooperam para a manutenção da conservação da biodiversidade. Em geral, os
aspectos que contribuem para conservação da biodiversidade em sistemas
agroflorestais são: (1) hábitats para espécies que toleram certo nível de
perturbação, (2) germoplasma de espécies

arbóreas ameaçadas; (3)

proporcionam uma alternativa produtiva e mais sustentável que sistemas
agrícolas tradicionais, já que fornecem potencialmente conectividade através
da criação de corredores entre hábitats, que podem apoiar a integridade destes
com a conservação de espécies de flora e fauna na área e (4) ajudam a
conservar a diversidade biológica, fornecendo ao ecossistema mecanismos
como controle de erosão e manutenção dos ciclos hidrológicos, impedindo
assim a degradação e perda do hábitat de espécies presentes nesses
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ecossistemas (SCHROTH et al., 2004; MCNEELY, 2004; MCNEELY;
SCHROTH, 2006; HARVEY et al., 2006; JOSE, 2009).
Os

sistemas

agroflorestais

podem

ainda

fornecer

hábitat

para

polinizadores e dispersores de sementes que facilitam o fluxo gênico auxiliando
na conservação de espécies arbóreas permitindo o aumento do tamanho
populacional das mesmas (SLOCUM; HORVITZ, 2000) e ainda, promovendo
condições ambientais para a regeneração de plântulas (BOSHIER, 2004).
Devido ao número reduzido de fragmentos remanescentes de florestas
na região cacaueira, a conservação de espécies arbóreas em ‘cabrucas’, um
importante sistema agroflorestal local no qual são mantidas as espécies
arbóreas para promover o sombreamento dos plantios de cacau. Este se torna
importante para manutenção das espécies endêmicas e raras e redução dos
riscos de extinção. Áreas de cabrucas são relatadas entre as práticas
agroflorestais com maior potencial para conciliar desenvolvimento agrícola e
conservação da biodiversidade (SCHROTH; HARVEY, 2007). Os estudos
também mostram que as cabrucas têm um papel fundamental na ampliação da
cobertura florestal na região, pois nesse sentido, apresenta uma rápida
restauração florestal (SAMBUICHI; HARIDASAN, 2007). Sendo o cacau uma
espécie umbrófila com característica do sub-bosque e áreas raleadas ocorrem
a remoção duas vezes por ano da vegetação rasteira contribuindo assim para a
eliminação de espécies em regeneração no sistema agroflorestal ‘cabruca’
(ASARE, 2006).
Nas áreas de cabrucas as espécies arbóreas de sucessões secundárias
estão se tornando raras, enquanto as espécies pioneiras e de sucessão
secundárias iniciais estão se tornando dominantes. Essa mudança nos padrões
de sucessão é atribuída à prática de gestão para o cultivo do cacau, como
consequência da retirada do sub-bosque (ASARE, 2006). Contudo, estudos
recentes apontam mudanças nas áreas de ‘cabruca’ no sul da Bahia. Algumas
espécies de árvores de sucessão secundária como Cariniana legalis, Cariniana
estrellensis, Cedrela odorata e Plathymenia foliolosa de baixa densidade
populacional, apresentam um aumento expressivo na densidade, inclusive com
o estabelecimento de árvores jovens nesses agrossistemas (SAMBUICHI et al.,
2012) a depender do manejo nas áreas de cultivo. Outros estudos comprovam
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a importância das ‘cabrucas’ para a conservação da biodiversidade regional e
que dependente da quantidade e qualidade dos remanescentes florestais na
paisagem (FARIA et al., 2007).

2.3 Conservação de espécies arbóreas

A heterogeneidade biológica existente no planeta é decorrente de 3,5
bilhões de anos de evolução e exerce um papel essencial na sustentabilidade à
vida humana e saúde do planeta. Mas, apesar de todos os esforços para
promover o desenvolvimento sustentável, a biodiversidade continua a diminuir
de maneira acentuada (JOSE, 2012). Fatores que podem contribuir para esta
situação são a exploração de algumas espécies, introdução de espécies
exóticas, poluição e contaminação ambiental, mudanças climáticas globais,
alteração dos ecossistemas, degradação e perda de habitats (RANDS et al.,
2010).
As espécies arbóreas de grande porte e longevidade são de elevada
importância nos ecossistemas florestais (Rajora et al., 2000). Entretanto, suas
populações são impactadas devido à exploração dos recursos ambientais,
levando

ao

aumento

da

distância

espacial entre

áreas de

floresta

remanescentes, o que resulta no isolamento genético de pequenas populações
em pequenos fragmentos (KRAMER et al., 2008). Alcançar objetivos que visem
à conservação e manutenção de espécies arbóreas a curto e longo prazo,
depende da compreensão dos processos da biologia reprodutiva das espécies.
Porque o modo como os sistemas sexuais, mecanismos de incompatibilidade,
padrões de floração e processos de polinização se combinam para produzir
padrões observados de fluxo gênico e variações genéticas são extremamente
relevantes (BOSHIER, 2004).
A separação espacial entre os indivíduos reduz o fluxo de genes entre
os indivíduos mais distantes, aumentando a probabilidade de cruzamentos
entre vizinhos mais próximos. No entanto, os vizinhos frequentemente também
são parentes, como resultado, elevam-se os cruzamentos endogâmicos
(BARRETT; KOHN, 1991). Minimizar os efeitos da endogamia e promover os
cruzamentos aleatórios nas espécies de árvores é importante para manutenção
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dos níveis de diversidade genética e prioritário para as espécies que
naturalmente combinam cruzamento e endogamia (BOSHIER, 2004).
As alterações causadas por ações antrópicas comumente não têm
efeitos significantes e imediatos sobre a diversidade genética de árvores em
florestas neotropicais. No entanto, foram observados efeitos antrópicos
significativos quando avaliaram a endogamia, desempenho reprodutivo e
fitness nas progênies, verificou-se uma redução na produção de frutos em
adultos, e nas taxas de germinação de sementes nos descendentes (LOWE et
al., 2005). No entanto, a redução no grau de diversidade genética pode afetar
a viabilidade da população dentro de um curto período, devido à fixação, por
acaso, de alelos deletérios, considerando que a deriva genética age igualmente
em genes neutros e selecionados (HUENNEKE, 1991).

Os efeitos da

endogamia decorrentes da fragmentação florestal podem ser observados
imediatamente após perturbação (LOWE et al., 2005).
Os efeitos da fragmentação são comumente agrupados em cinco
categorias que juntos descrevem os atributos espaciais de manchas individuais
em paisagens fragmentadas: (1) área do fragmento, (2) efeitos de borda, (3)
forma do fragmento, (4) isolamento do fragmento, e (5) estrutura da matriz
(EWERS; DIDHAM, 2006).
Independentemente da variabilidade na relação de densidade de
espécies entre áreas, um fragmento reduzido impõe um limite máximo no
tamanho da população local que torna espécies vulneráveis à extinção
(LANDE, 1993). Os mecanismos que impulsionam essa relação são a
estocasticidade ambiental, a estocasticidade demográfica, catástrofes naturais
e diversidade genética reduzida (EWERS; DIDHAM, 2006).
Muitas espécies de árvores tropicais em sistemas agroflorestais variam
tanto de altas densidades a extremamente baixas e distribuições altamente
agregados, mesmo que possível, a transferência de pólen por longa distância,
irá reduzir o tamanho efetivo populacional (NE) e promover a endogamia. Em
condições extremas, algumas árvores só existem como "mortos vivos" em
terras agrícolas, incapazes de se reproduzir e persistindo somente até a morte
da geração corrente. Com árvores plantadas, a distância relativa entre
aglomerações humanas em comparação com distâncias de dispersão de pólen
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e sementes pode ser um fator importante na determinação do NE (DAWSON et
al., 2009).
Recentemente a genética de paisagem representa uma poderosa
ferramenta aplicada em biologia da conservação, pois permite relacionar
características da paisagem e condições ambientais. Alterações ambientais
podem afetar a conectividade, a dinâmica de fluxo gênico e adaptação de
populações ao nível da paisagem (SEGELBACHER et al., 2010). O fluxo
gênico na unidade de paisagem que atuam em escalas espaciais e temporais
pode ser verificado por ferramentas moleculares para compreender o status
populacional e fragmentação. Essa compreensão pode ser utilizada para
delinear corredores de conservação e elevar o êxito dos esforços para
promover na paisagem a conectividade de espécies em risco devido à
fragmentação e inferir estratégias adequadas na gestão da conservação
(SEGELBACHER et al., 2010).

2.4

Cariniana legalis

O gênero Cariniana pertence à família Lecythidaceae com distribuição
pantropical, esta família compreende 20 gêneros aos quais são descritas 440
espécies (MORTON et al., 1997). De acordo com Mori e Prance (2006), as
Lecythidaceae neotropicais estão entre as mais formosas plantas do mundo
devido as suas belas flores e grandes frutos, distribuídas desde o norte do
México até o sul do Paraguai. O gênero Cariniana é composto por 16 espécies
limitadas a habitats de florestas neotropicais em áreas úmidas (HUANG et al,.
2008).
Cariniana legalis Mart. O. Kuntze pertencente à família Lecythidaceae, é
conhecida popularmente como jequitibá-rosa, jequitibá-vermelho, jequitibácedro, jequitibá-de-agulheiro, estopa, jequitibá-grande, pau-caixão, pau-carga,
congolo-de-porco, caixão (Figura 1) (LORENZI, 2002). Tendo como sinonímia
botânica: Cariniana brasiliensis Casar e Couratari legalis Martius (CARVALHO,
2005). O nome genérico Cariniana é uma homenagem ao Príncipe Eugene de
Savoia - Carignan, o nome específico legalis vem do latim legalis (legal), por
ser madeira nobre, para construção civil e naval (REITZ, 1981).
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Representa uma das árvores gigantes e endêmicas da Floresta
Atlântica. A madeira é utilizada para construção civil, obras internas, móveis,
para confecção de brinquedos, saltos de sapatos, lápis entre outras (LORENZI,
2002).

A

B

Figura 1. Exemplares de indivíduos adultos de Cariniana legalis A e B
sombreando plantações de cacau. (Fotos: Jeiza Botelho Leal)

Árvore

longeva,

podendo

ultrapassar

500

anos

de

idade,

de

característica secundária tardia (LORENZI, 2002). Embora existam muitas
dúvidas quanto à exatidão da idade dos jequitibás, alguns estimam em 1500
anos a idade de um indivíduo de 54 metros de altura localizado em Carangola
(MG).

Outros

consideram

o

jequitibá-rosa,

popularmente

denominado

“Patriarca”, de Santa Rita do Passa Quatro (SP), a árvore mais velha do Brasil.
Esses jequitibás são relatados como os seres vivos de maior porte e mais
antigos do país (BOTOSSO; MATOS, 2002). Segundo Worbes & Junk (1999),
estimaram em 400 a 500 anos a idade de árvores de jequitibá-rosa no estado
de São Paulo, com base na contagem direta dos anéis anuais de crescimento e
pela avaliação das taxas de crescimento e diâmetro na base do tronco. Embora
seja possível estimar a idade de uma árvore com métodos científicos, até o
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momento eles não foram empregados com os cuidados necessários nos
referidos jequitibás (BOTOSSO; MATOS, 2002).
A altura varia de 30-50m, com tronco de 70-100 cm de DAP, o
crescimento das plantas no campo é considerado moderado a rápido,
alcançando 2-5m aos dois anos (LORENZI, 2002). Trata-se de uma espécie
com sistema reprodutivo misto, preferencialmente alógama (SEBBENN et al.,
2000). A dispersão de frutos é do tipo autocórica, principalmente barocórica
(CARVALHO, 2005). Suas sementes possuem dispersão por anemocoria e
compõem a dieta de animais, principalmente macacos (LORENZI, 2002).
Prance e Mori (1979) observaram que a dispersão de pólens é feita por
abelhas dos gêneros Trigona e Melipona, observaram também que as flores de
C. legalis visitadas não produzem néctar, assim o pólen parece ser o único
atratitivo para esses dispersores.
A espécie C. legalis ddistribui-se geograficamente pelos estados AL, PE,
BA, MG, ES, RJ e SP. Sendo encontrada no estrato superior da Floresta
Estacional Semidecidual e Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), segundo o
IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 2007). Apresentando baixa
densidade populacional, na floresta Atlântica no Sul da Bahia e no Norte do
Espírito Santo foram observados 0,6 a 0,8 árvores/ha (RIZZINI, 1971;
HARRITT & JESUS, 1987).
O jequitibá-rosa é uma espécie semi-heliófila, possui moderada
tolerância à luz direta durante os primeiros anos (CARVALHO, 1994). Dada a
sua importância e as potencialidades de uso, esta espécie foi agrupada na lista
das “espécies madeireiras promissoras”, por apresentar valor econômico
comprovado, com produção de madeira valiosa e aptidão para programas de
regeneração artificial (LORENZI, 1992; CARVALHO, 1994). A árvore é
exuberante e muito ornamental podendo ser usada no paisagismo de parques
e praças públicas. O jequitibá é tão monumental e admirado que seu nome seja
utilizado para nomear cidades, ruas, palácios, parques (LORENZI, 2002).
Contudo, devido à ampla utilização e perda de habitat, a espécie encontra-se
em risco de extinção na categoria vulnerável de acordo com critérios adotados
na classificação da lista vermelha da IUCN (2012) (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources).
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Figura 2. Locais identificados de ocorrência natural de jequitibá-rosa (Cariniana
legalis), no Brasil. Fonte: Carvalho PER (2005) Jequitibá-Rosa. Embrapa
Circular Técnica 107:1-10.

Devido à situação atual da espécie é evidente a necessidade de
programas de conservação, segundo Sebbenn et al, (2000) é inexistente um
programa específico de conservação in situ e melhoramento genético de C.
legalis. Para que sejam eficientes à criação e execução desses programas de
conservação é de extrema necessidade a obtenção de parâmetros genéticos
informativos das populações naturais remanescentes de C. legalis.
2.5 Estrutura genética de populações
A estrutura genética pode ser definida como a distribuição da
variabilidade genética dentro e entre as populações como um resultado da
combinação de forças evolutivas como mutação, migração, seleção e deriva
genética. A variabilidade genética nas espécies de plantas pode ocorrer em
níveis distintos: nas espécies, nos ecossistemas, nas populações dentro de
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espécies e nos indivíduos dentro de populações de uma espécie. As espécies
arbóreas detêm mecanismos eficazes na dispersão de alelos, permitindo-lhes
manter elevados níveis de variabilidade genética dentro de suas populações
(LOVELESS; HAMRICK, 1987). Loveless & Hamrick, (1987) avaliando
populações naturais de árvores tropicais concluíram que a variabilidade
genética dentro das populações naturais está diretamente relacionada ao modo
de reprodução, à síndrome de dispersão e polinização de pólen e sementes e
também ao seu tamanho efetivo populacional. Esses fatores também estão
relacionados à distribuição geográfica e ao modo pelo qual a espécie ocorre no
ambiente.
Os

marcadores

moleculares

altamente

polimórficos

podem

ser

empregados em estudos que objetivam medir a diversidade dentro e entre as
populações. Além disso, podem auxiliar na compreensão de como os
indivíduos e as populações se correlacionam entre si, para minimizar os efeitos
da depressão por endogamia sob o fitness das populações. Aspectos da
biologia reprodutiva de arbóreas, eventos de hibridações e outras interações
entre espécies e efeitos da fragmentação nas populações também podem ser
investigados com marcadores

genéticos (JAMNADASS

et al.,

2009).

Diversidade genética e diferenciação genética entre subpopulações são as
medidas descritivas, com importantes aplicações na ecologia molecular e
evolutiva, conservação biologia, evolução humana, imunologia e outras. A
heterozigosidade é geralmente utilizada para avaliar a diversidade genética e
GST, FST ou medidas análogas para avaliar a diferenciação genética entre as
subpopulações (JOST, 2008).
Sewal Wright (1951) através de estudos de simulações em populações
revolucionou a compreensão da distribuição da diversidade genética, o seu
método foi capaz de demonstrar como o coeficiente de endogamia se relaciona
ao nível de cruzamento entre indivíduos dentro de uma população, e sua
relação com a diferenciação de várias populações devido à subdivisão. Seu
método particiona os componentes do coeficiente de endogamia F em três
coeficientes distintos: FIS, que é usado principalmente para medir a perda de
heterozigosidade

devido

a

cruzamentos

entre

indivíduos

intimamente

relacionados dentro de uma população; FST, uma estimativa do nível de
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diferenciação entre as populações ou de perda de heterozigosidade devido à
subdivisão populacional; FIT, representa o nível de endogamia presente na
metapopulação. Podemos também considerar que FIS representa o nível de
endogamia relacionado com o sistema reprodutivo dentro de uma espécie.

2.5.1 Fluxo gênico

Os efeitos ecológicos potencialmente deletérios na incluem mudanças
na disponibilidade de recursos, redução no número de populações e perda de
conectividade, ocasionando o isolamento populacional principalmente devido à
distância entre os fragmentos. Dentro de espécies, a fragmentação de
populações naturais pode ter efeitos negativos a nível genético, assim
ameaçando o seu potencial evolutivo (YOUNG et al. 1996).
O fluxo gênico é essencial para a conservação das metapopulações
visto que permite que a diversidade genética possa ser mantida sobre a
estrutura da população e contra os efeitos da deriva genética.
A migração pode ser estimada, nas plantas, pelo método de análise de
paternidade, sendo este o mais utilizado para estimar o fluxo gênico direto.
Através da análise de estimativas de vários locos pode ser feita pela
probabilidade de um indivíduo ser o pai de uma descendência entre todas as
plantas possíveis do sexo masculino em uma determinada população (Dow &
Ashley, 1996).
A estimativa do fluxo gênico indireto é feita a partir da análise de
estrutura genética das populações pode ser obtida, de forma indireta, usando o
FST. A estimativa da estrutura genética da população, a qual se baseia ao
modelo de ilha, em que há um equilíbrio entre a migração e deriva genética
(OLIVEIRA et al., 2006). Este baseia-se na relação entre o FST e número de
migrantes por geração (Nm), para espécies tropicais os valores estimados de
Nm são geralmente maiores que 1,0 (Lemes et al., 2003), indicando que,
quando Nm é maior do que 1,0 o efeito da migração é suficiente para contrapor
o efeito de deriva genética. Este método simples para estimar o fluxo de genes
tem sido amplamente utilizado em estudos de conservação.
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Contudo, com resultados de simulação, Gaggiotti et al. (1999) apontam
para superestimação de fluxo gênico baseado no número de migrantes. A
correlação entre FST e taxa de migração pode ser muito tênue, porque os
pressupostos dos modelos subjacentes raramente estão presentes em
populações reais, tais como, deriva genética em equilíbrio com a migração,
seleção e mutação atuando de modo insignificante, contribuições iguais de
migrantes em todas as populações (BURCZYK et al., 2004). Portanto,
estimativas de fluxo gênico indireto geralmente devem ser tomadas em longo
prazo, médias estimadas ao longo de um grande número de populações, e
geralmente não são apropriados para inferir fluxo gênico contemporâneo em
contextos específicos (SORK et al., 1999).

2.6 Microssatélites

Os microssatélites representam sequências repetitivas simples (SSRs)
ou (STR), presentes em sequências de DNA de 1 a 6 nucleotídeos repetidos,
comumente não-codificantes em genomas variados (FIELD; WILLS, 1998). Os
SSRs são classificados de acordo com o tipo de sequência de repetição,
podendo ser perfeito, imperfeito, interrompida ou composto. Em microssatélite
perfeito a repetição não é interrompida por qualquer base não pertencente ao
motivo, enquanto um microssatélite imperfeito há um par de bases entre o
motivo repetido que não corresponde à sequência do motivo. No caso de uma
interrupção, existe uma pequena sequência no microssatélite que não coincide
com a sequência do motivo, enquanto que em um microssatélite composto
contém dois motivos distintivos e adjacentes (BORÉM; CAIXETA, 2006).
Estudos apontam a origem dos SSRs a partir de mecanismos que
envolvem slippage, deslizamentos da DNA polimerase durante a replicação de
DNA (SCHLOTTERER; TAUTZ, 1992). Taxas de SSRs observadas podem
também refletir a eficiência dos mecanismos de reparação (WIERDL et
al.,1997). Algumas evidências corroboram para esta possibilidade. Primeiro, as
mutações devido à slippage ocorrem comumente em locos com longas
repetições (BRINKMANN et al., 1998). Segundo, locos com menos de 5
repetições são raramente polimórficas, como esperado, níveis de polimorfismo
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aumentam com o número de repetições (ZHU et al., 2000). Terceiro, enquanto
cadeias mais longas de repetições ocorrem mais frequentemente do que o
esperado por acaso, como observado a partir de alta taxas de deslizamento, o
exposto não ocorre em sequências de repetição muito curtas abaixo de um
limiar de cerca de 8 nucleotídeos (ROSE; FALUSH, 1998).
Slippage na replicação também ocorre durante a amplificação por PCR
de sequências microssatélites in vitro, assim sendo visualizado a partir da
presença de bandas 'stutter', isto é, produtos menores que diferem em
tamanho a partir do produto principal por múltiplos comprimentos do fragmento
de repetição (HAUGE; LITT, 1993; MURRAY et al., 1993).
Além dos mecanismos de deslizamento da DNA polimerase durante a
replicação, outras causas são atribuídas à origem dos microssatélites, como: o
crossing-over desigual causado pelo pareamento errôneo das fitas de DNA
durante a formação de quiasma e fenômenos complexos como substituições e
inserções/deleções nas regiões flanqueadoras dos microssatélites (BORÉM;
CAIXETA, 2006).
Os microssatélites são amplamente utilizados como marcadores
genéticos, devido a um atributo particular, estas sequências apresentam as
mais elevadas taxas de mutação em todo o genoma (JARNE; LAGODA, 1996)
numa faixa entre 10-3 e 10-4 por loci por gameta, responsável pela sua alta
variabilidade (AVISE, 2004). Vários fatores podem afetar as taxas de mutações
em loci de SSR, incluindo motivo repetido, tamanho do alelo, posição do
cromossomo, conteúdo GC flanqueando o DNA, divisão celular (mitose versus
meiose), sexo e genótipo (LI et al., 2002).
Caso as sequências de nucleotídeos das regiões flanqueadoras do
microssatélite sejam conhecidas, primers específicos (geralmente 20-25 pb)
podem amplificá-lo via PCR. Microssatélites e suas sequências flanqueadoras
podem ser identificadas a partir da construção de biblioteca genômica, no qual
fragmentos contendo regiões repetitivas são selecionados a partir de sondas
específicas e sequenciados os clones positivos a partir de fragmentos de DNA
genômico clonados ao acaso a partir do qual os primers adjacentes podem ser
desenhados. Além disso, primers que amplificam microssatélites podem ser
transferidos entre espécies estreitamente relacionadas (KUMAR et al., 2009).
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Os microssatélites são também considerados marcadores ideais para
estudos de mapeamento genético (Hearne et al., 1992), avaliação da variação
genética em coleções de germoplasma (Mohammadi e Prasanna 2003),
estudos de inserção e deleção associadas com variações fenotípicas ou função
biológica desejável (AYERS et al.1997), para estimar relação genética entre a
diversidade funcional e a variação adaptativa (RUSSELl et al., 2004).
Nos estudos com microssatélites uma questão importante a ser
respondida é qual modelo teórico deve ser aplicado para determinar
corretamente parâmetros genéticos de população obtidos a partir de dados de
microssatélites (OLIVEIRA et al., 2006). Em geral, alguns modelos podem ser
empregados. No modelo de alelos infinitos cada mutação aleatória cria um
novo alelo. Aplicando este modelo para locos de microssatélites, mutações
alteram o número de repetições. Este é o modelo clássico de Wright (1931) no
qual ele emprega a Estatísticas-F (OLIVEIRA et al., 2006).
O modelo Stepwise (SM) ou passo a passo, refere-se à locos de
microssatélites com mutações, por inserção ou deleção de uma repetição. Isto
implica que dois alelos diferindo apenas por um motivo estão mais relacionados
(devido a um ancestral comum mais recente) do que alelos diferentes por
várias repetições (OLIVEIRA et al., 2006). Goodman (1997) propôs uma
medida de diferenciação genética (RST) semelhante ao FST de Wright (1951) e
GST de Nei (1973), com base no modelo SM. O modelo SM é preferido para
avaliar relações entre indivíduos e estrutura de população (OLIVEIRA et al.,
2006).
Na utilização de marcadores microssatélites em estudos de populações
de indivíduos com baixas taxas de migração, a Estatística-F é sensível à taxa
de mutação, mas, o RST independe da taxa de mutação e, devido à sua alta
variância associada, pode ser menos preciso do que FST ao refletir a
diferenciação da população (BALLOUX; LUGON-MOULIN, 2002). A estimativa
e comparação de ambas Estatística-F e R é especialmente relevante para
comparação crítica e cuidadosa interpretação de dados e pode dar informações
mais valiosas sobre a estrutura genética de uma população (Oliveira et al.,
2006).
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Uma das principais desvantagens dos microssatélites são os elevados
custos envolvidos no desenvolvimento de adequados primers para a espécie
de interesse quando não disponíveis, tornando-os difíceis de aplicá-los a
grupos não estudados. Apesar dos marcadores microssatélites serem
codominantes, mutações nos sítios de anelamento dos primers podem resultar
na ocorrência de alelos nulos (ausência de amplificação do produto de PCR
pretendido devido à mutação no sítio de anelamento de primers), o que pode
conduzir a erros de genotipagem (CHAPUIS; ESTOUP, 2007). Homoplasia
pode ocorrer em locos microssatélites que podem causar subestimação dos
índices de diferenciação genética (CHAPUIS; ESTOUP, 2007). O aparecimento
de bandas stutter, pode dificultar a interpretação dos perfis de bandas na
determinação do tamanho dos fragmentos devido a heterozigotos pode ser
confundido com homozigotos. No entanto, a interpretação pode ser esclarecida
através da inclusão adequada de comprimentos de bandas conhecidas como
referência no experimento (KUMAR et al., 2009).
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CAPÍTULO 1

Development and characterization of microsatellite markers of genus
Cariniana
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3.1 Abstract

Cariniana legalis Mart. O. Kuntze (jequitibá-rosa) is a native tree from
Atlantic Forest which occurs in several Brazilian states. Classified among the
species of hardwood, natural populations Cariniana legalis been drastically
reduced due to the use and habitat loss on the species, therefore it is classified
as vulnerable category, according to IUCN. Here, we reported five new
microsatellite loci, been two polymorphic and three monomorphic for the
evaluated C. legalis population. The microsatellite loci were isolated from a
dinucleotide-enriched genomic library of C. legalis. The average number of
allele between the two polymorphic loci was 20.5 and the average observed
heterozygosity and expected was 0.458 and 0.912, respectively. These
microsatellite markers will be useful for investigating the population structure of
natural populations of C. legalis.

Keywords: Microsatellite, molecular markers, Cariniana legalis, genetic
Conservation
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3.2 Introduction

Cariniana legalis is a tree native from Atlantic Forest. Popularly known as
jequitibá-rosa, it is a large tree and wood noble, natural populations of this
species were exploited commercially on a large scale for hundreds of years,
being used in construction and shipbuilding. Because the drastic reduction of
natural populations, it is vulnerable to extinction, according to IUCN Red List
(IUCN, 2012). The inexistence of efficient programs for in situ conservation of
remnant populations of jequitibá-rosa it is necessary to broaden the
understanding of genetic parameters of these populations. For these
characteristics, plant breeders have made abundant use of molecular markers,
especially microsatellites. The genetic markers are potent due to various
characteristics, including their abundance in eukaryotic genomes, high levels of
polymorphism, Mendelian inheritance, and co-dominant locus specificity
(MERDINOGLU et al., 2005).
The development of microsatellite markers for study with trees opens
excellent perspectives for further genetic studies of populations.

They

represent a powerful tool for generating genetic results, which are fundamental
and indispensable for the implementation of collection and management
programs for, sustainable in situ and ex situ conservation. The portability of
primers belonging to the same genus represents another advantage of these
co-dominant markers since genome analysis can be used in other species of
Lecythidaceae. Therefore the aim of our study was to develop a new set of
microsatellite markers for C. legalis.

3.3 Materials and Methods

3.3.1Sampling of plant material

To obtain the genomic library and characterization of SSR loci were
sampled cambial scrapings of 39 adult trees in a natural population located in a
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private national Reserve Serra do Teimoso (15 ° 12'S, 39 ° 29'W), in the Atlantic
Forest in southern Bahia (Figure 1).

Figure 1. Cambial sampling of C. legalis adult tree.

3.3.2 Extraction and quantification of DNA

Genomic DNA were extracted according to the protocol of Doyle and Doyle
(1990). Quantitation of DNA was performed in 0.8% agarose gel, the DNA
concentration of the samples were estimated based on the 1Kb lambda
(Fermentas), the gel was stained with bromide and photographed.
3.3.3 Development of microsatellite markers

Approximately 250 ng of genomic DNA was extracted from a single
individual of C. legalis, then fragmented with the enzyme Sau3AI (Biolabs),
generating fragments between 200 and 800 bp (Figure 2), which were ligated to
adapters (Lowe, 1995). DNA fragments containing repeating regions and
abundant AG/CT base pairs were selected via hybridisation to biotinylated
oligonucleotide probes (TC)13 and magnetic recovery with streptavidin and
Dynabeads ®, (Dynal, Oslo, Norway).
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M

Figure 2. Separation and isolation of DNA fragments between 280 and
800 pb.
The recovered DNA was cloned into the pGEMT plasmid (Promega).
Transformants were obtained via electroporation into Escherichia coli (DH-5α).
PCR amplifications were performed directly from transformant colonies with
M13 forward primer (5'-TGTAAAACGACGGCCAGT-3') complementary to
specific regions of the vector (Figure 3). The obtained PCR product was
sequenced using an ABI 3100 genetic analyser (Applied Biosystems) (Figure
4). We used Primer 3.0 software (Lincoln et al. 1991) to drawing primers for
sequences containing microsatellite regions.

M

M
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Figure 3. Gel image of amplification of the insert directly transforming the
colony. M corresponds to the 100bp molecular weight marker.

.
Figure 4. Sequencing of the insert amplification product.
3.3.4 Design of primers

From 42 clones containing microssatellite repeat regions, twelve primers
pairs forward and reverse flanking the repetitive sequences were designed.

3.3.5 Characterization of loci SSR

Microsatellite loci were amplified by PCR in a final volume of 25 ul
containing 4ng DNA template, 1x PCR Buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM
KCl), 0.27 uM from each primer (forward tail, reverse e marked), 2.0 mM
MgCl2, 0.25mg/mL de BSA, 0.25 mM de dNTP e 1.3 Units Fermentas Taq DNA
and MiliQ H2O. The PCR profile for each locus, optimized on Applied
Biosystems thermal cyclers, was as follows: 94 ºC for 10 min; 35 cycles of 94
ºC for 45’’, the locus-specific annealing temperature for 45”, and 72 ºC for 1’;
and a final extension at 72 ºC for 30’. PCR products were denatured and
separated on ABI 377 automated DNA sequencer (Applied Biosystems), using
Genescan_ v.3.1 and Genotyper_ v2.5 softwares. Allele sizes were estimated
by comparison to a ROX-500 Size Standard (Applied Biosystems) (Figure 5).
Then the DNA samples were amplified to check the polymorphic loci. All
loci were amplified tails containing a portion of the plasmid M13 were added to
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forward primers (CACGACGTTGTAAAACGACC) for detection of amplicons by
fluorescence (Oetting et al. 1995).

Figure 5. Genotyping gel image obtained from ABI 377 for characterization of
polymorphic SSR loci (blue and green). In the red ROX-500 Size Standard.

3.3.6 Statistical analyses

Genetic parameters, as numbers of alleles/locus (A), expected and
observed heterozygosity (HE and HO) were estimated using Genetic Data
Analysis (GDA) (Lewis and Zaykin 2000). The probability of genetic identity (I)
and the paternity exclusion probability (Q) (Weir 1996) were also estimated. It
was also estimated the fixation index (F) per locus basis of 10,000 permutations
using the program FSTAT (Goudet, 2002). Genetic data for all polymorphic
markers were submitted to a Fisher’s exact test (10000 bootstraps) to test for
Hardy-Weinberg proportions and linkage disequilibrium.

3.4 Results and discussion
After enrichment of the library for (AG)n dinucleotides, an efficiency of
67.8% colony transformants was achieved. Following sequencing of the inserts,
42 qualitative sequences containing SSRs were obtained. From those 23 primer
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pairs were designed for microsatellite amplification. The primers were then
tested, and only five produced amplified fragment of the expected length, which
three showed a monomorphic amplification pattern (CL8, CL17 and CL29), and
two were polymorphic (CL05 and CL11) (Table 1).
The average number of alleles of the two polymorphic loci was 20.5 and
the average observed heterozygosity and expected for the two polymorphic loci
was 0.458 and 0.912, respectively. The high levels of probability of paternity
exclusion of the two loci (CL05 and CL11), demonstrating that microsatellite
markers may be used in studies of kinship (Table 1).
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Table 1. Characterisation of the microsatellite loci developed for Cariniana legalis, with their respective number of accessions in
GenBank, followed by the primer sequence repeated in tandem (Motif), annealing temperature (Ta), total number of alleles (A),
observed heterozygosity (HO), expected heterozygosity (HE), probability of paternity exclusion (Q), and probability of genetic identity
(I)

Primer Number of

Motif

Primer sequence 5’ – 3’

accessions
in

Amplitude

Ta

allelic

(ºC)

A

HO

HE

Q

I

(bp)

GenBank
CL 05

JQ694064

(GT)13

F: GGTTGTTGAGGAGCTA

172-212

48

21

0,4444 0,8918 0,98458 0,02142

132-168

48

20

0,4727 0,9323 0,98314 0,00969

179

53

-

-

-

-

-

110

56

-

-

-

-

-

R: AGTTGAGAACAGAAATGCAC
CL11

JQ694065

(AC)8

F: CAAAGAAGAGAAAGGGAAA
R: AAATAAGGACCTTGTCCCGT

CL 8

JX476038

(GA)15 F: CTAAGTATTTGGCTGGACACGA
R: TTCACACACACCCACACAGATA

CL 17

JX476039

F: ACCTCAGCTTCCTGAGCAGTT
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(TG)14 R: TGGGCAACACAGTGAGACC
CL 29

JX476040

(CT)12

F: CTCTCCTCCCTCCTAGGTTGTC

137

50

-

-

-

-

-

-

-

R: CAACCGCCTTAGTCTGAACAAT
Mean

-

20,5 0,4585 0,9120
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3. CAPÍTULO 2
Effect of selective logging on genetic diversity and gene flow in Cariniana
legalis sampled from a cacao agroforestry system
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4.1 Resumo

Os fragmentos de Floresta Atlântica no sul da Bahia tem um histórico de
intenso desmatamento e corte seletivo. Algumas espécies de árvores, por
exemplo, jequitibá-rosa, tiveram reduções em suas populações em área e
densidade. Para avaliar os possíveis efeitos do corte seletivo sobre a
diversidade genética, fluxo gênico e estrutura genética espacial foram
amostrados 51 indivíduos, o total restante em uma população de Cariniana
legalis em sistema agroflorestal do cacau. Foram observados 120 alelos de 11
locos microssatélites analisados. A heterozigosidade observada média de
(0,486) foi inferior a heterozigosidade esperada (0,721), indicando perda de
diversidade genética na população. Foi encontrado um elevado índice de
fixação (FIS = 0,325), possivelmente devido a uma redução no tamanho da
população, fazendo com que ocorram cruzamentos entre aparentados. O
máximo (1.055 m) e mínimo (0.095m) das distâncias percorridas por pólen ou
sementes foram inferidos com base em testes de paternidade. Encontramos
36,84% de pais únicos entre todos os jovens amostrados. Os jovens restantes
(63,16%), provavelmente, têm seus genitores fora da área amostrada. Para
esta população foi detectada uma positiva e significativa estrutura genética
espacial entre as classes de 10 a 30m de distância, com coeficiente de
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coancestria entre pares de indivíduos (0,12). Acreditamos que o sistema
agroflorestal de cultivo do cacau está contribuindo para a manutenção dos
níveis de diversidade e fluxo gênico, minimizando os efeitos do corte seletivo
na população estudada.
Palavras-chave: Estrutura genética espacial; Microssatélites; Floresta
Atlântica; Jequitibá-rosa; Árvore
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4.2 Abstract
The fragments of the Atlantic Forest of southern Bahia have a long
history of intense logging and selective cutting. Some tree species, such as
jequitibá rosa (Cariniana legalis), have experienced a reduction in their
populations with respect to both area and density. To evaluate the possible
effects of selective logging on genetic diversity, gene flow, and spatial genetic
structure, 51 C. legalis individuals were sampled, representing the total
remaining population from the cacao agroforestry system. A total of 120 alleles
were observed from the 11 microsatellite loci analyzed. The average observed
heterozygosity (0.486) was less than the expected heterozygosity (0.721),
indicating a loss of genetic diversity in this population. A high fixation index (FIS
= 0.325) was found, which is possibly due to a reduction in population size,
resulting in increased mating among relatives. The maximum (1055 m) and
minimum (0.095 m) distances traveled by pollen or seeds were inferred based
on paternity tests. We found 36.84% of unique parents among all sampled
seedlings. The progenitors of the remaining seedlings (63.16%) were most
likely out of the sampled area. Positive and significant spatial genetic structure
was identified in this population among classes 10 to 30 m away with an
average coancestry coefficient between pairs of individuals of 0.12. These
results suggest that the agroforestry system of cacao cultivation is contributing
to maintaining levels of diversity and gene flow in the studied population, thus
minimizing the effects of selective logging.

Keywords: Spatial genetic structure; Microsatellites; Atlantic Forest; Jequitibá
rosa; Tree
4.3 Introduction
Cariniana legalis Mart. O. Kuntze (Lecythidaceae), popularly known as
jequitibá rosa, is one of the largest trees of the Atlantic Forest, reaching 60 m in
height. Its wood has proven commercial value (Carvalho, 1994). This species
has been designated in the vulnerable category to extinction (IUCN, 2012),
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occurring in a limited number in natural habitats (Siqueira et al., 1986) with a
population density of 0.8 trees/ha (Harritt and Jesus, 1987).
Reductions in population size can cause loss of alleles and reduced
heterozygosity (Young et al., 1996). Populations with reduced size and density
contribute to an overall reduction in allele diversity, which becomes intensified
when these factors are associated with reduced dispersal of pollen and seeds
due to fragmentation effects. The fragmented populations may become
genetically and demographically isolated, causing local extinction of species
(Nason and Hamrick, 1997).
The best-known commodities grown in agroforestry systems are coffee
and cacao, which have multistrata shading systems combining native forest,
timber, and fruit. Agroforestry systems contribute to conservation of biodiversity,
providing habitat for many species due to landscape connectivity and edge
reduction among forests and agricultural areas (Harvey and Gonza'lez
Villalobos, 2007). In Bahia, the cacao is grown under the shade of large native
trees in an agroforestry system known as ‘cabruca’. Studies have shown that
the cacao agroforestry system in southern Bahia harbors a considerable
number of species, such as small mammals (Pardini, 2004), birds (Faria et al.,
2006), ants (Delabie et al., 1999), bats (Faria and Baumgarten, 2007), ferns,
and frogs and lizards (Faria et al., 2007). Some authors have argued that
traditional agroforestry practices can contribute to in situ conservation of
biodiversity through the conservation of tree species on farms, reducing
pressure on remaining forests, and thus favoring a natural habitat for several
species (Acharya, 2006; McNeely and Schroth, 2006). Agroforestry systems
have helped to increase the population density of species through identifying
and promoting strategies that aim at sustainable land use that are consistent
with the maintenance of local biodiversity (Fifanou et al., 2011).
Gene flow among populations is essential for the microevolution of
species, since it allows them to operate as independent evolutionary units
(Husband and Barrett, 1996). Gene flow is one of the essential factors in the
composition of genetic diversity within a population and between different
generations (Dow and Ashley, 1998). A major pathway of gene flow in plant
populations has been through pollen dispersal (Hamrick and Nason, 2000). The
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pollination mechanisms associated with the spatial structure of trees determine
how individuals recombine their genes in successive reproductive events, which
strongly affects the genetic characteristics of populations (Nason and Hamrick,
1997).
The selective logging of several species was a common practice in the
Atlantic Forest of southern Bahia, which started soon after the discovery of
Brazil (Dias, 2010). Studies suggest that logging caused a strong reduction in
the number of individuals of existing species (Slik et al., 2002), loss of rare
alleles, and reductions in the average number of effective alleles and expected
heterozygosity (Silva et al., 2008). In a simulation study, Sebbenn et al. (2008)
demonstrated that different tree species respond differently to logging, both with
respect to demographic and genetic aspects. Therefore, forest management
practices should be species-specific, taking into account growth parameters,
ecological, and reproductive variables, with a long-term view for the
sustainability of forests. Several species of hardwoods have an important gene
bank in ‘cabruca’, since they are practically extinct in remaining Atlantic Forest
fragments due to selective logging (Sambuichi, 2002). Currently, the occurrence
of C. legalis in Bahia is restricted to small forest fragments and ‘cabrucas’. The
present study aimed to evaluate genetic parameters in a natural population that
was subject to selective logging in the past. Our objectives were to investigate
the extent of contemporary gene flow and the spatial genetic structure in a small
population of C. legalis sampled in a typical ‘cabruca’ from southern Bahia using
microsatellite loci and paternity analysis.

4.4 Materials and Methods

4.4.1 Vegetation sampling and DNA extraction

The census of the Barra of Cedro Farm (14°35′05′′S, 39°43′20′′W)
population was sampled. We sampled adults and seedlings in an area of 230
ha, consisting of cocoa plantations in association with tree species in an
agroforestry system known as ‘cabruca’ located in Pau Brasil in southern Bahia,
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Brazil. The landscape in this region is a mosaic of remnants of small fragments
of the Atlantic Forest, and farms growing cocoa and other crops. To obtain
DNA, a total of 51 C. legalis individuals were sampled, including 13 adults and
38 seedlings. Genomic DNA from seedlings and adults were extracted from leaf
samples and cambial scrapings according to the protocol described by Doyle
and Doyle (1990).
4.4.2 Amplification of microsatellite markers
The amplification was performed using 11 microsatellite loci, nine of
which (Ces03, Ces05, Ces07, Ces10, Ces12, Ces13, Ces14, Ces16, and
Ces18) were transferred from Cariniana estrellensis (Guidugli et al., 2009) to C.
legalis, and two (Cl05 and Cl11) were developed specifically for C. legalis (Leal
et al., unpublished results). Tails containing a portion of the plasmid M13 were
added to forward primers (CACGACGTTGTAAAACGACC) for detection of
amplicons by fluorescence (Oetting et al. 1995). The final volume of each PCR
reaction was 13
(Fermentas), 3 mM MgCl2 (Fermentas), 0.25 mg/mL bovine serum albumin

-FAM, and NED fluorescence, and
1U Taq DNA polymerase. Amplifications were performed in the Thermal Cycler
GeneAmp

9700

thermocycler

(Applied

Biosystems).

The

amplification

conditions were 96°C for 2 min followed by 35 cycles of 94°C for 60 s,
temperatures specific for primer annealing (Guidugli et al., 2009) for 60 s, and
72°C extension for 60 s. After 35 cycles, a final extension step was run at 72°C
for 7 min. The polymerase chain reaction (PCR) products were separated by
electrophoresis using an ABI377 genetic analyzer (Applied Biosystems), and
filter D genotyping was performed with the aid of GeneScan and Genotyper
(Applied Biosystems version 3.1.2). An internal ladder standard labeled with
ROX fluorescence was built using a pSPORT vector in lengths of 57, 99, 124,
157, 181, 197, 204, 283, 378, 425, and 651 bp (Brondani and Grattapaglia,
2001).
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4.4.3 Diversity and spatial genetic structure in natural populations of C. legalis
Genetic diversity was inferred based on the number of alleles per locus
(A), observed heterozygosity (HO), expected heterozygosity (HE), and allelic
richness for each locus using FSTAT v.2.9.3.2 software (Goudet, 2002). The
occurrence of rare alleles in the population (with allele frequency less than 0.05)
was also detected. Diversity indices were calculated based on allelic identity
within individuals (1-Qintra) and within the population (1-Qinter), using
GENEPOP software version 1.2 (Raymond and Rousset, 1995). The levels of
inbreeding within samples per locus were verified by the fixation index (FIS)
using FSTAT software v.2.9.3.2 (Goudet, 2002). Paternity analysis was
performed from the genotypes of the 38 seedlings and 13 adults sampled using
CERVUS 3.0 software (Marshall et al., 1998). As all individuals genotyped were
geo-referenced, we also calculated the distances between parents and
offspring. The paternity analysis was done without prior knowledge of the
alleged parents. For each seedling the most likely candidate father was
identified, whose probability of paternity was indicated by the logarithm of odds
(LOD) score and the Delta derivative (based on the difference between the LOD
score of the most likely parent and the second most likely candidate parent).
Only adults and seedlings that were genotyped at least 6 of the 11 loci were
considered for these analyses. Paternity analysis was estimated in accordance
with strict (99%) and relaxed (95%) confidence levels.
The spatial genetic structure (SGS) was evaluated using the average
coefficient of coancestry (xy) estimated between pairs of individuals from the
population. The coefficients xy were calculated using the SPAGEDI program
(Hardy and Vekemans, 2002), and the xy values were calculated based on a
set of distance classes to determine the SGS. We use distance intervals of 10
m, with a maximum distance of 100 m. Kinship coefficients were estimated
following the method of Loiselle et al. (1995). To test whether the SGS deviated
significantly from a random structure, the confidence interval of 95% was
calculated for each observed value and each distance class using 10,000
permutations of individuals in the population.
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4.5 Results
The population of C. legalis showed a high level of allelic diversity for all
analyzed loci. A total of 120 alleles were found from the 11 loci analyzed (Table
1). The Ces10 locus had the highest number of alleles (26) and Ces07 had the
lowest (4) in the sampled population. From the total number of alleles observed,
60 (~50%) showed low frequency in the population (less than 0.05). The
average

observed

heterozygosity

(HO)

was

less

than

the

expected

heterozygosity (HE), indicating that loss of genetic diversity might be occurring
in the population. Based on estimates of allelic identity, diversity within
individuals was lower than diversity observed among individuals within the
population (Table 2). The fixation index was elevated in nine of the 11 loci,
indicating deviations from panmixia. In two loci (Ces05 and Cl05), the fixation
indices were negative (Table 2), suggesting a greater number of observed
heterozygotes than expected in this population.
The paternity tests revealed 14 seedlings (36.84%) whose parents were
detected with a strict confidence level of 99% (Table 3). Our results also
showed that eight of the 13 adult trees (61.53%) were contributing offspring to
the population. For instance, the adult tree BC22 was shown to be the probable
progenitor of five (35.71%) of the seedlings sampled in the population,
indicating its reproductive potential and allelic contribution to the next
generation. Gene flow via pollen and/or seed dispersal observed in the
population ranged from 0.095 to 1055 m away, with an average of 333.9 m. In
order to visualize the distribution of individuals in the area collected, individuals
were projected on the plane (Figure 1) of geographic coordinates.
Significant SGS was found within 10 to 30 m among trees evaluated
(Figure 2), showing an average coefficient of coancestry between pairs of
individuals of xy = 0.12, with a similar relationship found to half-sibs (xy =
0.125). Among the distance class from 30 to 100 m, no relationship between
pairs of individuals was detected within the range of 95% error estimates,
indicating that the coancestry coefficients verified were significantly different
from zero.
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4.6 Discussion
Agricultural crop expansion and other economic human activities, such
as selective cutting of trees with commercial value, have reduced tree
populations throughout the world. Currently, 80% of the Atlantic Forest consists
of fragments smaller than 50 ha separated by other small fragments (Ribeiro et
al., 2009). Detailed studies are important for understanding the genetic effects
resulting from this reduction in population density. These effects can vary
among species since they depend on which ecological aspects are affected,
such as the number of pollinators and the mating system. This study reflects the
current situation facing many tree species along the Atlantic Forest.
Our results showed that there has been a loss in genetic diversity in the
population, based on comparison of the average indices of expected (HE) and
observed heterozygosity (HO). This result corroborates with the lower observed
index of genetic diversity within individuals (1-Qintra) than among individuals
within the population (1-Qinter). Considering that the diversity index 1-Qintra
reflects the actual diversity within a population, it is likely that this reduction is
associated with a reduction in the number of adult tree individuals due to forest
fragmentation and intense logging that occurred throughout the region of
southern Bahia during the expansion of cacao crops in the 1960s and 1970s.
The logging was compounded with a cacao crisis in the 1990s due to witches’
broom disease. According to Lowe et al. (2005), a reduction in heterozygosity
levels is expected in populations of trees that suffered recent reductions in
effective population density. The high incidence of rare alleles (50%) observed
in the population is worrying since these alleles may disappear or reduce in
frequency in the population in subsequent generations. This can happen due to
the effects of genetic drift, due to both the history of selective logging and due to
the cutting of seedlings’ understory, which is common practice in agroforestry
systems of cacao. Studies have suggested that although the loss of rare alleles
of some trees might result from cutting practices, with proper maintenance of
seedlings, rare alleles may still remain in the general population (Silva et al.,
2008).
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The inbreeding coefficients were negative in two of the 11 loci analyzed,
indicating an excess of heterozygotes. However, the average FIS of all loci was
positive and high, possibly due to the reduction in the population size, mainly
based on the reduced number of adults that would be contributing to offspring in
the population, as demonstrated in the paternity analysis. The high inbreeding
level detected in this study contrasts with other studies of populations of tree
species affected by selective cutting (Cloutier et al., 2007; Silva et al., 2008).
Another explanation for the high rate of the fixation average based on all loci
could be the presence of null alleles.
Gene flow of pollen and/or seeds observed from the distance between
adults (parents) and seedlings (descendants) ranged from 0.095 to 1055 m,
with an average of 333.9 m. These analyses showed that seven of the sampled
seedlings were located less than 100 m away from their possible parents,
whereas the parents of the other seedlings were more than 100 m away. The
remaining seedlings that were not assigned paternity might represent a low
probability of paternity or that they originated from pollen flow and seeds from
trees not sampled. The pollen immigration from outside the sampled farm may
represent a contribution of pollen and seeds for 63.16% of seedlings sampled,
suggesting long distance gene flow of pollen and/or seeds. The observed long
distance pollen dispersal found in this study agrees with the observations in
other species of tropical trees of low population density, thereby suggesting that
the average distance of pollen dispersal is generally greater than 200 m
(Hamrick and Nason, 1997, White et al., 2002; Gaiotto et al., 2003; Dick et al.,
2003; Carneiro et al., 2007; Cloutier et al., 2007; Lacerda et al., 2008). The
agroforestry system to which the population of C. legalis is found most likely
favors the action of pollen and seed dispersers. This could explain the high
percentage of seedlings (63.13%) that probably originated from adult trees
located in small forest fragments remaining around the sampled population.
The BC22 individual was the likely parent to five plantlets, demonstrating the
greatest reproductive success in comparison with other adults in the population.
Were observed seven heterozygous loci in BC22, which shows that it can help
to maintain different alleles for the next generation. This individual has a
diameter of 2.2 m. Its diameter and height indicate that it is probably one of the
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founding individuals of this population. The distance between this individual and
its descendants ranged from 19 to 1054 m. Reproductive success depends on
age and high individual adaptability to local environmental conditions. The
adaptability to the environment is associated with several factors, for example,
greater pollinator visitation, the distribution of individuals within the population,
and pollinator behavior, and thereby pollination rates (Handel, 1983). Several
other factors can affect the reproductive success of plants, and further studies
are needed to gain a better understanding of these mechanisms.
We verified SGS from individuals up to a 30 m distance. Individuals
between 10 to 30 m distances showed coefficients of kinship resembling halfsibs. Among the 40 to 100 m distance class, no kinship was detected between
individuals. This suggests that the agroforestry system probably favors the
dispersal of pollen and seeds over long distances in the sampled region. These
results corroborate with the average distance of 333.9 m between parents and
seedlings within the population that was detected in the paternity analysis.
Furthermore, selective logging in the past would have minimized the effects of
structure due to the withdrawal of some related adults, and a reduction in
endogamic crossing in the population. Similar results were found by Silva et al.
(2008).
Based on analyses of the different indices of genetic diversity evaluated
in this study, as well as contemporary gene flow and kinship analyses, despite
the apparent loss of diversity found in this study, levels of diversity in the C.
legalis population are maintained that are compatible with populations of other
species of trees with good conservation status. This may be due to the small
number of generations that have elapsed since selective logging. The
agroforestry system of cacao ‘cabruca’ seems to have contributed to the
maintenance of genetic diversity through gene flow within the population and
between small forest fragments around the area sampled. However, for the
levels of genetic diversity found in this study to be maintained in future
generations, proper management is needed that takes into account the average
distance of kinship in the population.
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Figures e Tables

Figure 1. Dispersal in the plane of the sampled individuals in the population.

Figure 2. Correlograms of the average kinship coefficients of C. legalis
individuals for 10 distance classes with intervals of 10 m. The solid line
represents the mean value. The dashed lines represent the 95% CI (two rows)
of the distribution obtained from the average of 10,000 permutations of the
spatial distances between all individuals.
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Table 1. Estimates of genetic diversity and inbreeding within populations of C.
legalis using microsatellite loci.
Locus
Ces03
Ces05
Ces07
Ces10
Ces12
Ces13
Ces14
Ces16
Ces18
Cl05
Cl11
Mean

Number of alleles
11
05
04
26
18
09
12
11
11
08
05
10.91

HE
0.825
0.541
0.225
0.964
0.918
0.82
0.797
0.842
0.807
0.625
0.568
0.721

HO
0.737
0.868
0.066
0.349
0.275
0.707
0.179
0.552
0.634
0.78
0.205
0.486

Allelic Richness
10.77
5.00
3.82
25.59
17.79
8.91
11.94
11.00
10.91
7.78
4.97
10.77

FIS
0.106
-0.606
0.704
0.637
0.7
0.137
0.775
0.344
0.214
-0.248
0.639
0.325

Table 2. Estimates of genetic diversity by individual and within populations
based on allelic identity over all loci.
Sample 1-Qintra 1-Qinter FIS
BC

0.4775

0.7133

0.3306
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Table 3. Paternity analysis of C. legalis. Delta and LOD scores at strict
confidence level of 99%.
First
parent
nonOffspring exclusion
ID
probability
BC17
2.68E-08
BC19
4.42E-08
BC21
4.41E-07
BC23
4.44E-09
BC25
1.02E-08
BC30
3.11E-07
BC33
1.47E-06
BC34
9.70E-08
BC36
7.38E-09
BC43
1.04E-07
BC45
1.24E-08
BC47
2.02E-08
BC48
9.15E-09
BC52
8.48E-07

Second
parent
nonexclusion
probability
2.68E-08
4.42E-08
4.41E-07
4.44E-09
1.02E-08
3.11E-07
1.47E-06
9.70E-08
7.38E-09
1.04E-07
1.24E-08
2.02E-08
9.15E-09
8.48E-07

Candidate
father ID
BC22
BC20
BC22
BC24
BC24
BC32
BC40
BC35
BC35
BC22
BC44
BC55
BC22
BC22

Loci
typed
11
10
11
10
10
11
10
10
10
11
11
9
11
11

Pair loci
compared
10
10
11
9
10
11
9
9
10
11
11
8
11
9

Pair LOD
score
1.01E+01
5.69E+00
8.38E-01
3.59E+00
4.27E+00
1.73E+00
4.47E+00
3.11E-01
8.48E+00
6.93E+00
1.05E+01
5.71E+00
1.82E+00
4.25E+00

Pair
Delta
1.01E+01
5.69E+00
8.38E-01
3.59E+00
4.27E+00
1.67E+00
3.01E+00
3.11E-01
8.06E+00
9.99E-02
2.67E+00
5.71E+00
1.82E+00
2.16E+00
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5. CAPÍTULO 3
Genética de populações naturais de Cariniana legalis localizadas em sistemas
agroflorestais e fragmentos em unidades de conservação de Floresta Atlântica
Leal1 JB, Ciampi2 AY, Van den Berg3 C, Corrêa1 RX, Gramacho4 KP,
Gaiotto1 FA.
1Centro

de Biotecnologia e Genética, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade

Estadual de Santa Cruz, Campus Soane Nazaré de Andrade, Km 16 Rodovia Ilhéus-Itabuna 45662900, Ilhéus, BA, Brazil. 2Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Floresta,

Departamento do Patrimônio Genético, SEPN 505, Bloco B, 5º.Andar, sala 513, 70.730-542, Brasília
DF. 3Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Av.
Transnordestina, s/n 44036-900, Feira de Santana, BA, Brazil. 4Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira, Centro de Pesquisas do Cacau, Sefit, Km 22 Rod. Ilhéus/Itabuna Cx. postal 07,
45600-000, Itabuna, BA, Brazil.

5.1 Resumo

A fragmentação, mesmo que num ritmo menos acelerado que na década de
1980, é uma realidade ainda crescente nas florestas tropicais brasileiras. O
conhecimento do status genético de populações arbóreas nativas, comparando-se a
diversidade existente no passado, antes da fragmentação, com a do presente, pode
ser importante para compreender o papel de uma paisagem variegada, na
conservação de recursos florestais. Na paisagem variegada do sul da Bahia, Brazil,
além de fragmentos florestais remanescentes, encontramos áreas de pasto e de
sistemas agroflorestais, já que a principal atividade econômica na região é a cultura
do cacau que, no Brasil, é cultivado em sistema agroflorestal conhecido localmente
como “cabruca”. Hipotetiza-se que este modo de uso da terra pode ser mais
permeável ao fluxo gênico de arbóreas tropicais e, portanto benéfico para a
conectividade entre fragmentos. Cariniana legalis Mart. O. Kuntze (Lecythidaceae) é
uma árvore longeva, endêmica do Domínio Atlântico, que se encontra listada como
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vulnerável à extinção devido ao uso da terra e perda de habitat. Para investigar a
eficiência do sistema agroflorestal “cabruca” para a manutenção da qualidade
genética atual desta espécie arbórea foram amostrados quatro populações

em

áreas de domínio original da Floresta Ombrófila Densa, no sul da Bahia, Brasil. Nós
acreditamos que os indivíduos adultos encontram-se na região desde o passado,
quando havia maior porcentagem de áreas contínuas de florestas nativas, ou seja,
antes da fragmentação, e que os jovens foram recrutados após a fragmentação
florestal. Baseando-se em locos SSR, nós detectamos elevados coeficientes de
endogamia (FIS) tanto para adultos

quanto para os jovens de cada população,

possivelmente devido a elevadas taxas de cruzamentos entre parentes ou a
autofecundação. A endogamia é certamente a principal causa da falta de aderência
ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, verificado em todos os locos amostrados. Os
índices de diversidade genética do passado (adultos) e do presente (jovens) em
cada população evidenciou índices numericamente superiores nas populações
encontradas em sistema agroflorestal cabruca, indicando que alelos frequentes dos
adultos ainda permanecem nos jovens. A partir de testes de atribuição dos
indivíduos C. legalis baseado nos genótipos, observou-se as populações localizadas
em áreas de cabruca são heterogêneas quando comparadas com as populações
localizadas em unidades de conservação. A explicação mais provável para este
resultado seria a permeabilidade da matriz onde as populações de C. legalis foram
amostradas. Portanto, nossos resultados indicam fortemente que o uso da terra
através de sistemas agroflorestais e a manutenção de paisagens na forma de
mosaicos que misturam culturas diversas e florestas nativas, são fundamentais para
a manutenção da diversidade genética original de espécies arbóreas em florestas
tropicais.

Palavras-chave: genética da paisagem, microssatélites, conectividade, diversidade
genética, floresta tropical, conservação
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5.3 Introdução

Durante o período de 1990-2000, foram perdidos aproximadamente 16
milhões de ha/ano de floresta no mundo. Destes quase seis milhões de ha
consistiram em perda ou modificação de floresta tropical primária (Bacles e Jump,
2011), que são insubstituíveis do ponto de vista ecológico e funcional (Gibson et al.,
2011). Entre as florestas tropicais remanescentes, encontra-se a Floresta Ombrófila
Densa

Domínio

Atlântico,

um

importante

domínio fitogeográfico

brasileiro,

constituído por um conjunto de formações florestais, desde faixas litorâneas,
florestas de baixada, matas interioranas e campos de altitude. O Domínio Atlântico
originalmente estendia-se desde 3º S até 31º S, e de 35º W até 60º W, abrangendo
148.194.638 ha. Sua extensão ocorria ao longo da costa brasileira (92%), mas
também atingindo Paraguai (Huang et al., 2007) e Argentina (Giraudo, 2003). É
nessa região que vive 70% da população brasileira, cerca de 120 milhões de
pessoas (Galindo-Leal e Câmara, 2005). Assim, 88,27% do Domínio Atlântico
original foi perdido restando apenas 11,73% da vegetação original (16.377.472 ha),
considerando erros de estimativa, a vegetação remanescente real pode variar de
11,4% a 16,0% ao longo do Domínio Atlântico (Ribeiro et al., 2009). Este bioma,
devido ao alto nível de endemismo de biodiversidade (hotspot) e alto grau de
ameaça é considerado prioritário para a conservação da fauna e flora no planeta
(Myers et al., 2000). Um elevado número de espécies arbóreas está presente na
região sul da Bahia (Thomas e Carvalho, 1997), no nordeste do Brasil.
Estudos no Domínio Atlântico da região sul da Bahia têm revelado baixa
densidade de indivíduos, frequência e extensão de ocorrência para diversas
espécies arbóreas, podendo ser devido ao grau de fragmentação e perturbação das
áreas avaliadas, já que em 50% dos fragmentos florestais remanescentes, foram
identificados sinais de corte seletivo de madeira (Sambuichi et al., 2008). Além
disso, a perda de habitat ocasionou uma redução drástica no tamanho das
populações de espécies endêmicas, tornando eminente a perda de variabilidade útil
para gerações futuras, a qual pode ocorrer, principalmente, se os indivíduos forem
retirados da floresta antes de atingir a idade adulta.

63

Na região sul da Bahia, os remanescentes florestais estão imersos em uma
matriz composta principalmente por sistema agroflorestal. Isto ocorre devido ao
modo de cultivo local de cacau, pois as plantações são sombreadas com árvores
nativas de grande porte, num sistema conhecido como “cabruca”. Entretanto, entre
1960 e 70, milhões de árvores foram derrubadas nas cabrucas devido à
recomendação de diminuição de área de sombra para aumentar a produtividade do
comodite (Alvim, 1966). No final da década de 80, com a redução na produção de
cacau causada pela doença Vassoura-de-bruxa e queda dos preços do produto no
mercado internacional, os produtores de cacau passaram a comercializar madeira,
implantar áreas de pastagens e diversificar as culturas (Alger e Caldas, 1992). A
presença abundante de espécies madeireiras e a facilidade de escoamento da
madeira devido à presença de grandes rios foram fatores determinantes para o
histórico de exploração na região (Dias, 2010). Entre vários gêneros de árvores
exploradas desde o período colonial, Cariniana foi um dos mais utilizados
comercialmente. Neste cenário, a espécie arbórea símbolo da região, Cariniana
legalis

(Martius)

Kuntze,

pertencente

à

família

Lecythidaceae,

conhecida

popularmente como jequitibá-rosa, tornou-se uma espécie vulnerável à extinção de
acordo com a redlist (IUCN, 2012).
Trata-se de uma espécie secundária tardia, de grande porte, e longeva,
podendo ultrapassar 500 anos de idade. Representa uma das árvores endêmicas
mais altas da Floresta Atlântica, atingindo cerca de 50 m de altura (Carvalho, 2005).
Dada sua importância e potencialidades de uso, esta espécie foi agrupada na lista
das espécies madeireiras promissoras, devido ao valor econômico comprovado, com
produção de madeira e potencial para programas de regeneração de áreas
degradadas. Sua madeira é indicada para construção civil, móveis, entre outros
(Carvalho, 1994). Trata-se de uma espécie com sistema reprodutivo misto,
preferencialmente alógama (Sebbenn et al., 2000), flores hermafroditas e
polinizadas por abelhas dos gêneros Melipona e Trigona (Prance e Mori, 1979).
Suas sementes possuem dispersão por anemocoria e compõem a dieta de animais,
principalmente macacos (Carvalho, 1994).
Diante do histórico de exploração do Domínio Atlântico da região sul da
Bahia, as grandes árvores estão entre as espécies mais ameaçadas, porque
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sofreram mais intensamente os efeitos do corte seletivo e da redução do habitat
(Sambuichi et al., 2008). Vários estudos com pequenas populações fragmentadas e
isoladas, que comparam indivíduos adultos e jovens, mostram que a variabilidade
genética representada pelos adultos (passado) está sendo perdida, quando
comparada com jovens (presente) (Van Geert et al., 2008; Farwig et al., 2008;
Sebben et al., 2011). A compreensão dessa alteração no status genético dessas
populações naturais é possível a partir de parâmetros como, diversidade genética,
tamanho efetivo populacional, fluxo gênico, além de dispersão de sementes e pólen
para inferir os efeitos, de longo prazo, da fragmentação de habitat (Bittencourt e
Sebben, 2007; Van Geert et al., 2008; Sebben et al., 2011). Para compreender os
eventos ocorridos entre as populações de C. legalis no passado e compará-los com
o presente, o objetivo desta pesquisa foi avaliar sob o ponto de vista genético as
populações remanescentes de C. legalis e inferir sobre a eficiência do sistema
agroflorestal para a conservação genética e manutenção de espécies arbóreas por
longo prazo.

5.4 Materiais e Métodos
5.4.1 Material vegetal e extração de DNA
Foram coletadas quatro populações ao longo da região cacaueira na Floresta
Ombrófila Densa Domínio Atlântico, duas populações localizadas em fragmentos
agroflorestais: Fazenda Jassy (JS) e Fazenda Redenção (FR). Duas populações
localizadas em áreas de proteção ambiental: RPPN Veracel e RPPN Serra do
Teimoso (ST). Foram coletados indivíduos adultos e jovens de cada população
(Tabela 1). As áreas de coleta incluíram o Corredor Central da Floresta Atlântica em
regiões recomendadas como de prioridade muito alta e extremamente alta para
conservação da biodiversidade do Domínio Atlântico de acordo com a Portaria 126,
de 27 de maio de 2004, Ministério Brasileiro do Meio Ambiente (2006).
Devido à baixa densidade de C. legalis, menos de um exemplar por hectare
foi amostrado.

Os indivíduos adultos e jovens foram amostrados nas áreas

indicadas na Figura 1. Foram considerados indivíduos adultos aqueles com
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DAP>0,42m e jovens todos os que possuíam DAP≤ 0,42m e sem indícios de
floração ou frutificação, os quais foram inferidos como possuindo idade inferior a 20
anos (Rêgo, 2002).
O DNA genômico de câmbio (adultos) e folhas (jovens) de cada população foi
extraído, de acordo com o protocolo de Doylle e Doylle (1990).

5.4.2 Amplificação de marcadores microssatélites
A genotipagem foi realizada usando onze locos microssatélites sendo nove
(Ces 03, Ces 05, Ces 07, Ces10, Ces12, Ces13, Ces14, Ces16 e Ces18)
transferidos de Cariniana estrellensis (Guidugli et al., 2009) para C. legalis e dois
(CL05 e CL11) específicos para C. legalis (Leal, 2013). Aos primers forward foram
adicionadas

caudas

contendo

uma

porção

do

plasmídeo

M13

(CACGACGTTGTAAAACGACC), para detecção por fluorescência dos fragmentos
amplificados, através da estratégia de primer tail M13 (Oetting et al.,1995). O volume
final de cada reação de PCR foi de 13 µl, contendo 7,5 ng de DNA molde, 1x de
tampão (NH4)2SO4 (Fermentas), 3 mM de MgCl2 (Fermentas), 0,25 mg/ml de BSA
(Sigma), 0,25 mM de dNTP (Fermentas), 0,49 µM primer forward e reverse, 0,49 µM
do primer tail M13 marcado com fluorescências HEX, NED e 6-FAM e 1 U de Taq
DNA polimerase. As amplificações foram realizadas no termociclador GeneAmp
Thermal Cycler 9700 (Applied Biosystems). As condições de amplificação foram:
96ºC por 2 min seguidos de 35 ciclos de 94ºC por 60 s, temperatura específica de
anelamento do primer (Guidugli et al., 2009) e (Tabela 1) por 60 s e 72ºC extensão
por 60 s, após os 35 ciclos, o passo final de extensão foi a 72ºC por 7 min. Os
produtos de PCR foram separados por eletroforese, usando analisador genético
ABI377 (Applied Biosystems) com filtro D. A genotipagem foi realizadas com o
auxílio dos programa GeneScan e Genotyper (Applied Biosystems versão 3.1.2). O
marcador interno padrão marcado com fluorescência ROX foi obtido através do vetor
PSPORT nos comprimentos de 57, 99, 124, 157, 181, 197, 204, 283, 378, 425, e
651pb (Brondani e Grattapaglia, 2001).
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5.4.3 Análises de Dados
5.4.3.1 Diversidade e estrutura genética em populações de adultos e jovens de C.
legalis
Os parâmetros genéticos foram estimados com base em comparações entre
indivíduos jovens e adultos de cada área amostrada e entre todas as populações. A
diversidade genética foi inferida com base, no número de alelos por loco (A),
heterozigosidade observada (HO) e esperada (HE) e riqueza alélica, utilizando o
programa

FSTAT

v.2.9.3.2

(Goudet,

2002).

Foi

utilizado

o

programa

MICROCHECKER (Van Oosterhout et al. 2004) para verificar a presença de alelos
nulos. Foi testado o Equilíbrio Hardy-Weinberg com base no teste Exato pelo
Método de Fisher (100.000 passos Cadeia de Markov e 10.000 passos dimerização),
usando o programa GENEPOP versão 1.2 (Raymond e Rousset, 1995). Os testes
foram realizados para cada população e para cada loco, com valor p considerado
estatisticamente significante abaixo de 0,05.
Os índices de divergência genética de Wright (FST) entre pares de populações
foram calculados com base no programa FSTAT v.2.9.3.2 (Goudet, 2002).
O tamanho efetivo populacional foi calculado separadamente para cada
população utilizando o coeficiente de coancestria médio, como descrito por
(Cockerham, 1969).
Para atribuir os indivíduos amostrados a grupos populacionais e verificar a
estruturação genética dessas populações foi utilizado o programa STRUCTURE
(PRITCHARD, et at., 2000), utilizando, com base em

inferência bayesiana, a

definição de grupos populacionais homogêneos e a estruturação genética das 243
árvores de C. Legalis,

considerando adultos e jovens de todas as áreas

amostradas. As análises foram realizadas omitindo a origem dos indivíduos,
utilizando um modelo com mistura e com as frequências correlacionadas. Esta
análise admitiu um K variando de 1 a 7 com 5 repetições cada. O comprimento da
Cadeia de Markov foi de 50.000, seguido de 100.000 iterações. Para corrigir o
número de grupos populacionais a partir de dados não homogêneos foi usada à
estatística ΔK (EVANO, 2005) que permite a detecção do número de grupos próximo
do real a partir de dados genotípicos.
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As estimativas de fluxo gênico direto foram obtidas a partir da análise de
paternidade através de testes de exclusão comparando todos os indivíduos adultos
com todos os jovens de cada população com o auxílio do programa CERVUS 3.0
(Marshall et al., 1998). A análise de paternidade foi inferida sem o conhecimento de
nenhum possível parental. Para cada jovem foi identificado o genitor mais provável
em cada população, cuja probabilidade de paternidade foi indicada através do LOD
score e do Delta derivado (este consiste na diferença entre o LOD score do genitor
mais provável e o do segundo mais provável a genitor). Para as análises foram
considerados os indivíduos adultos e jovens que apresentavam genótipos de seis a
onze locos. Os indivíduos com o número de locos inferior a seis foram excluídos das
análises. A análise de paternidade dos jovens de cada população foi estimada
considerando cada indivíduo adulto, de acordo com o nível de confiança estrito
(99%).
5.5 Resultados
5.5.1 Diversidade e estrutura genética de adultos e jovens em populações de C.
legalis

A partir dos 11 locos utilizados, foi detectado um alto nível de polimorfismo
nas populações avaliadas, sendo a população FR apresentou o maior número de
alelos (A) igual a 154, seguido da população ST (133), JS (122) e VC (66). A
estimativa da heterozigosidade observada (HO) e a esperada (HE) foi maior na
população FR (0.651 e 0.815), e menor na população VC (0.362 e 0.555)
respectivamente, assim como a estimativa do coeficiente de endogamia (F IS) foi
menor na população FR (0.201) e maior na população VC (0.348), todas as
estimativas foram significativas de acordo com o intervalo de confiança a 95%
(Tabela 2). Foi verificado ainda que todos os locos avaliados para as quatro
populações revelaram desvios do Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi evidenciada a
presença de alelos nulos para todos os locos, o que gerou um excesso de
homozigotos para todas as populações, corroborando para os desvios do Equilíbrio
de Hardy-Weinberg.
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A estimativa do tamanho efetivo populacional (NE) de cada população foi
64.37 indivíduos não relacionados e não-endogâmicos para população FR (Tabela
2) a partir de 78 árvores amostradas (NE/N = 0.82) e a menor estimativa de NE foi de
22.36 da população VC a partir de 36 árvores amostradas (NE/N = 0.62). As
estimativas do NE representam 82% (FR), 78% (JS), 76% (ST) e 62% (VC) do
tamanho físico amostrado.
Os índices de diversidade genética observados entre os adultos e jovens de
cada população, revelaram parâmetros numericamente semelhantes entre adultos e
jovens da população FR (0.816 e 0.806) respectivamente. Tanto adultos quanto
jovens da população VC apresentaram os menores índices de diversidade genética
(0.535) nos adultos e (0.594) nos jovens (Tabela 3).
Com base no índice de divergência genética de Wright (FST) entre as
populações foi estimada uma elevada estrutura genética entre as populações FR e
VC (0.262) distantes 126.61 Km em linha reta, porém as populações mais distantes
foram as populações JS e VC com 207.05 Km e FST (0.259). As populações FR e JS
localizadas em áreas agroflorestais foram as que apresentaram o menor F ST (0.129)
apesar de estarem a uma distância de 148,62 Km (Tabela 4). Com base no ΔK para
estimar os grupos populacionais a partir de inferência bayesiana verificou-se que as
quatro populações amostradas formam 6 grupos populacionais (Figura 2), onde as
populações amostradas em áreas agroflorestais FR e JS apresentaram-se como 4
grupos heterogêneos e as populações amostradas em unidades de conservação ST
e VC apresentaram-se em grupos homogêneas.
Após os testes de paternidade foram encontrados 28 indivíduos jovens com
pais candidatos a um nível de confiança estrito de 99% (Tabela 4), correspondendo
a 22,5% dos jovens amostrados em todas as populações. Este resultado mostrou a
inclusão de paternidade de 16,2% dos adultos analisados. A população VC
apresentou maior inclusão de paternidade 32% entre todas as populações,
correspondendo a 63,6% jovens da população. Seguida da população FR com
inclusão de paternidade de 31,8% dos adultos, como prováveis pais de 28,5% dos
jovens. Através dos testes de paternidade verificou-se que apenas 5,12% dos
adultos da população ST foram considerados como prováveis pais de 9,1% dos
jovens amostrados e 9,67% dos jovens da população JS tiveram seus prováveis pais
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identificados, a partir de 8,1% dos adultos amostrados. Para os jovens de cada
população que tiveram pelo menos um parente determinado entre os adultos
amostrados, através das análises de paternidade, pôde-se inferir com base na
distância entre pais e filhos, o movimento do pólen e/ou sementes na floresta
inserida na matriz agroflorestal (populações FR e JS) e em unidades de
conservação (populações ST e VC). A maior distância entre pai (VC06) e filho
(VC21) foi de 7,69 Km. Entretanto, em média, estas distâncias foram de 596,11 m.
5.6 Discussão
Este é o primeiro trabalho que utiliza ferramentas genéticas para inferir
a influência do sistema agroflorestal ‘cabruca’ no comportamento genético de
indivíduos jovens comparando-os com adultos que habitavam a Mata Atlântica antes
da fragmentação. Através da comparação de parâmetros genéticos como índice de
diversidade gênica (HE) e medida de divergência genética entre populações (FST) foi
possível inferir o modo pelo qual áreas de sistema agroflorestal de cultivo do cacau e
os fragmentos florestais têm favorecido a permanência de populações de Cariniana
legalis na região sul da Bahia, uma árvore endêmica da Mata Atlântica, considerada
como uma das árvores gigantes da flora brasileira, com distribuição rara que se
encontra vulnerável a extinção.
Em estudos sobre fragmentação em que se compara a diversidade genética
em populações de espécies arbóreas do passado (adultos) e o presente (jovens)
verifica-se, geralmente que, os jovens apresentam um número de alelos reduzido e
índices de fixação elevados quando comparados com os indivíduos adultos da
população (Van Geert et al., 2008; Farwig et al., 2008; Sebben et al., 2011). Parte
destes trabalhos aborda amostragens em pequenos e isolados fragmentos florestais,
onde a matriz é composta por pasto, monocultura e/ou centros urbanos. Estes
estudos concluem que a fragmentação florestal por ação antrópica está
influenciando negativamente a manutenção da diversidade genética de árvores
tropicais. No entanto, nossas análises mostraram que os indivíduos jovens de C.
legalis

de

cada

população

apresentaram

índices

de

diversidade

gênica

numericamente semelhante aos índices verificados nos adultos, indicando um
resultado oposto ao observado até o momento por estes autores. Este resultado
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indica que há pouca diferença entre a diversidade genética do passado, quando a
paisagem era composta por floresta contínua, e do presente, com a paisagem
variegada (matriz diversa composta por Floresta, Sistema Agroflorestal, Pasto,
Seringal, Coqueiral, Bananal entre outros).
A hipótese mais provável para explicar estes resultados remete-nos à
paisagem onde as amostras foram realizadas. Trata-se de uma paisagem composta
principalmente por plantações de cacau em sistemas agroflorestais em que as
espécies arbóreas do estrato superior são mantidas, como verificado nas
populações FR e JS. O uso da terra em sistema cabruca, compondo um mosaico na
paisagem entre áreas de cultivo e remanescentes florestais, parece funcionar como
corredores ecológicos entre fragmentos de Mata Atlântica para várias espécies
(Faria et al., 2007; Cassano et al., 2009). Como C. legalis é uma espécie de grande
porte muito encontrada nas cabrucas, esta parece ser a explicação mais aceitável
para a estrutura genética observada entre as populações FR e JS localizadas em
sistema agroflorestal cabruca e distantes geograficamente 148,62 Km, apresentaram
o menor índice de divergência genética entre as populações encontrada nesta
pesquisa. Quando observados os parâmetros de diversidade genética entre as
populações, estas apresentaram índices superiores às populações ST e VC
localizadas em áreas de unidades de conservação.
É notável a diferença nas condições ambientais (i.e. altos níveis de fertilidade
de solo, habitat favorável para polinizadoras), proporcionadas pelo sistema
agroflorestal cabruca, quando comparado com outros tipos de uso da terra. Além
desta vantagem, a conexão ou proximidade do dossel, neste tipo de paisagem
possibilita o fluxo gênico entre os fragmentos florestais próximos. De acordo com os
resultados encontrados, podemos afirmar que, apesar da drástica redução no
número de indivíduos desde o descobrimento do Brasil, o sistema cabruca favoreceu
a manutenção dos níveis de diversidade genética nas populações de C. legalis.
A heterogeneidade observada a partir dos testes de atribuição a partir dos
genótipos dos indivíduos C. legalis às populações FR e JS confirma a existência de
fluxo gênico nas áreas de cabrucas, contrapondo à homogeneidade observada nas
populações ST e VC. Estudos têm demonstrado que as cabrucas representam um
importante banco de árvores nativas, principalmente de espécies de grande porte,
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com potencial uso dessas áreas para a conservação de espécies arbóreas
(Sambuichi, 2006). Espera-se que haja um favorecimento de deslocamentos de
animais quando estas forem pouco contrastantes (Ewers e Didham 2006; Kupfer et
al., 2006). É este mecanismo que ocorre para diferentes espécies endêmicas da
fauna e flora da Mata Atlântica no mosaico composto por sistemas agroflorestais do
tipo “cabrucas” e florestas (Faria et al., 2007; Cassano et al., 2009). Segundo Pardini
(2004) esse mosaico proporciona corredores biológicos entre os pequenos
fragmentos florestais e assim permite o fluxo gênico entre populações, reduzindo o
impacto do efeito de borda sobre os fragmentos.
O índice de fixação mostrou claramente uma redução de diversidade
(heterozigotos) tanto em adultos quanto em jovens. Resultados semelhantes foram
verificados por Guidugli et al., (2010) quando avaliaram 28 indivíduos adultos de C.
legalis e detectaram uma deficiência de heterozigotos, para os mesmos nove locos
transferidos de C. estrellensis para C. legalis utilizados neste trabalho. Portanto,
parece que naturalmente esta espécie possui resistência à depressão por
endogamia e que as elevadas taxas de homozigotos ocorram em decorrência de seu
sistema reprodutivo. Estudos futuros poderão ser realizados, usando a metodologia
de Ritland e Jain (1981), para comprovar esta hipótese.
Reed (2009) afirma que a velocidade com a qual os eventos de endogamia
ocorrem, influenciam a perda de diversidade genética, pois quando a endogamia
ocorre lentamente, a seleção pode agir de forma contrária amenizando esta redução
de diversidade. Nas populações de C. legalis, o elevado FIS deve-se, provavelmente,
a três razões. Primeiro, a deriva genética teria ocasionado modificações nas
frequências dos alelos e fixação de alguns alelos. Segundo, um mecanismo de
autofecundação natural da espécie, explicaria o elevado índice de endogamia,
também verificado nos adultos. Terceiro, pode ser devido aos alelos nulos
verificados nas análises, tendo em vista que nove locos utilizados no presente
trabalho foram transferidos entre espécies do gênero Cariniana. A falta de aderência
ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, observada nas populações pode ter sido detectada
devido à ocorrência de alelos nulos.
Os índices de estrutura genética (FST) significativo observados entre as
populações, mostrou que as populações das áreas de cabrucas apresentaram uma
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menor divergência genética apesar da distância geográfica entre estas duas
populações. Foi observada uma maior divergência genética entre as populações
localizadas nas unidades de conservação ST e VC. A população ST apresentou F ST
menores quando comparados com as populações FR e JS, isso pode ser explicado
pelo fato de que essa população no passado fora mantida em sistema agroflorestal
cabruca. Os índices FST observados podem ser explicados por uma combinação de
características de história de vida (plantas longevas) e sistema de cruzamento
(polinização por insetos, dispersão de sementes por animais). Para Whitlock, (2011)
apesar dos vários parâmetros descritos na literatura, o FST é a medida de
diferenciação genética entre populações, que provavelmente melhor responde a
questões biológicas para abordagens dentro de espécie.
O tamanho efetivo populacional representa um parâmetro importante em
termos quantitativos e do ponto de vista da genética populacional, pois sua
estimativa é baseada na taxa de deriva genética e endogamia (Vencovsky e Crossa,
2003; Charlesworth, 2009) e coeficiente de coancestria (Cocketham, 1969)
tornando-se uma importante medida para a conservação genética. As estimativas de
NE das populações ficaram próximos do NE (50) com exceção da população VC NE
(22,39). A situação das populações avaliadas é preocupante, tendo em vista a
prática atual de retirada de indivíduos jovens das áreas de cabruca para “limpeza”
do terreno. Ou seja, há uma possibilidade real do valor de NE diminuir nas próximas
gerações. As estimativas do NE estão muito abaixo do limite necessário para fins de
conservação de populações naturais em longo prazo (Franklin, 1980). Um NE = 500
é recomendado para a manutenção de alelos por muitas gerações, porém tem
impacto, pois as espécies raras, com baixa densidade de indivíduos por área, como
é o caso da espécie em estudo, requerem áreas muito extensas para a manutenção
de populações que atendam a este valor de NE (Lynch, 1996). Kageyama et al.,
(1998) relatam que espécies com baixos valores de NE podem exigir cerca de 500
hectares para manter uma população mínima viável. Esta recomendação, portanto,
também pode ser aplicada para ações de conservação em áreas remanescentes
onde há C. legalis.
Apesar de Sebbenn et al., 2011 sugerirem a introdução de genótipos de
populações diferentes da mesma região para evitar os efeitos deletérios, nossos
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resultados revelaram que esta prática não é necessária, desde que as populações
estejam imersas em sistemas agroflorestais. Isto indica que os custos com manejo
para

manutenção

da

diversidade

genética

de

espécies

arbóreas

ficam

extremamente reduzidos se a paisagem onde a espécie se encontra for permeável,
como é o caso das cabrucas.
Os testes de paternidade revelaram que o fluxo gênico (polén/sementes)
ocorre em média a 596 m da árvore matriz influenciando na densidade agregada de
indivíduos em campo. Provavelmente, devido a dispersão seja realizada por
polinizadores com curta autonomia de voo (por exemplo: abelhas dos gêneros
Melipona e Trigona). Prance e Mori (1979) relataram muitas abelhas desses gêneros
visitando flores de C. legalis, nessas não há produção de néctar, portanto o pólen
parece

ser

a

única

recompensa

para

esses

visitantes.

Porém,

para

aproximadamente 77,5% dos indivíduos jovens não foi identificado nenhum genitor.
Estes resultados revelam o impacto que as populações de adultos e jovens de C.
legalis vêm sofrendo nas últimas décadas pelo longo período de corte seletivo de
madeira e a retirada de parte dos indivíduos adultos e jovens nas cabrucas e
unidades de conservação. Esta prática vem ocorrendo desde a década 90 devido à
crise do cacau sofrida pela região. A produção de cacau tem sido intensificada com
utilização de variedades mais resistentes e uso de agroquímicos e com redução da
área de sombreamento através da diminuição da densidade de árvores nas
cabrucas.
Apesar dos resultados indicarem, que na paisagem avaliada a diversidade
genética dos indivíduos adultos está sendo mantida nos jovens de cada população,
deve-se levar em conta, que foi observado uma perda de diversidade genética, em
ambos os grupos em todas as populações. Atualmente o manejo das cabrucas estão
mudando na região, principalmente devido ao uso intensificado da terra e, portanto,
este efeito positivo da cabruca sobre as populações de arbóreas tende a diminuir
drasticamente. Assim, a diversidade genética atual tende a não se manter nas
gerações futuras.
É importante ressaltar que Sambuichi e Haridasan (2007) a partir da avaliação
da densidade de espécies arbóreas em cinco áreas de cabrucas, sendo 3 áreas de
cabruca antiga e 2 áreas de cabruca nova, observou que C. legalis, foi encontrada
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em apenas 2 cabrucas antigas, com baixa densidade. Não resta dúvida sobre o
potencial das cabrucas para a conservação de diversas espécies da Floresta
Atlântica. Faria e Baumgarten (2007) relataram que sua capacidade em abrigar
espécies de animais que habitam a floresta está intimamente relacionada com a
existência de fragmentos de floresta próximos, que podem atuar como fonte e
abrigo. A permeabilidade da matriz cabruca para certas espécies da fauna e flora
local associada com a proximidade a fragmentos florestais, pode ser o principal
motivo pelo índice de diversidade gênica dos jovens ser numericamente superior ao
índice verificado nos adultos. Já que, as cabrucas funcionam como locais de
forrageamento e corredores biológicos, capazes de ligar os trechos de mata
desempenhando um papel importante na conservação de mamíferos (Faria et al.,
2007; Cassano et al., 2009) podendo contribuir na conservação da diversidade
genética de espécies de arbóreas, como C. legalis.
Recomendações de ações de conservação podem ser dadas com base na
estimativa do tamanho efetivo populacional, verificada nos adultos e jovens,
indicando necessidade urgente de ampliação do tamanho populacional de C. legalis.
Uma possibilidade seria um planejamento de restauração em áreas degradadas,
visto que, a espécie apresenta características favoráveis como tolerantes à luz e
crescimento rápido, sendo ideais para uso na recuperação de áreas de floresta
nativa regional e na arborização de parques e jardins (Toledo Filho e Parente, 1982).
Para isto, as sementes devem ser coletadas a partir dos indivíduos adultos com
distância superior a 500m, considerando a distância estimada entre genitores e
progênie.
Nossos resultados deram contribuições importantes para o uso de espécies
arbóreas como modelo na compreensão da dinâmica de uma floresta tropical como
a Domínio Atlântico da Floresta Ombrófila Densa. Estes resultados revelaram
claramente a influência positiva dos sistemas agroflorestais e da paisagem
variegada na manutenção da diversidade genética de populações arbóreas. Ou seja,
a permeabilidade da matriz composta por sistema agroflorestal, como por exemplo,
as encontradas nas plantações de cacau na região sul da Bahia, Brasil parece ser a
explicação mais plausível para os resultados encontrados quando comparadas
populações localizadas em sistemas agroflorestais e unidades de conservação. Os
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sistemas agroflorestais estão mantendo a conectividade e o fluxo gênico entre os
fragmentos do Domínio Atlântico do sul da Bahia e devem, portanto, ser adotados,
quando possível, como prática de uso da terra em outros sistemas de cultivo em
áreas próximas a florestas tropicais.

Agradecimentos

A Fundação Apoio à Pesquisa Estado da Bahia (FAPESB) e ao Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo suporte financeiro à
pesquisa e financiamento das bolsas concedidas a Jeiza B. Leal (Doutorado) e a
Fernanda A. Gaiotto (Produtividade). Ao Grupo Chaves Empreendimentos, Empresa
Veracel Celulose e RPPN Serra do Teimoso pelo consentimento à coleta. Ao
laboratório de Biotecnologia CEPEC/CEPLAC e LAMOL – UEFS, ao agrônomo Luís
Freire, ao auxiliar de campo Brasilino Santos e aos colegas Rebeca P. Santos,
Gislaine Mendes, Claudine Oliveira, Fernanda Ancelmo, Mariana Barreto, Ivandilson
Meneses, Caio Vivas, Ramiris Moraes, Reinaldo Figueiredo (CEPEC) e Ronaldo
Carvalho (CEPEC), pelo apoio técnico.
5.7 Referências

Alvim, PT (1966). O problema do sombreamento do cacaueiro. Cacau Atualidades
3 (2):2-5.

Alger K, and M Caldas (1992). The crisis of the cocoa economy and the future of
Bahian Atlantic Forest. Los Angeles: Latin American Studies Association
Conference.

Americas Regional Workshop (Conservation e Sustainable Management of Trees,
Costa Rica, November 1996) 1998. Cariniana legalis. In: IUCN 2012. IUCN Red List
of Threatened Species. Version 2012.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 12
September 2012.

76

Bacles CFE, Jump AS (2011). Taking a tree’s perspective on forest fragmentation
genetics. Trends in Plant Science 16: 13-18.

Bittencourt JVM, Sebbenn AM (2007). Patterns of pollen and seed dispersal in a
small, fragmented population of the wind-pollinated tree Araucaria angustifolia in
southern Brazil. Heredity 99: 580–591.

Brondani RPV, Grattapaglia D (2001). Cost-Effective Method to Synthesize a
Fluorescent Internal DNA Standard for Automated Fragment Sizing. BioTechniques
31: 793-800.

Cassano CR, Schroth G, Faria D, Delabie JHC, Bede L (2009). Landscape and farm
scale management to enhance biodiversity conservation in the cocoa producing
region of southern Bahia, Brazil. Biodiversity and Conservation 18: 577–603.

Carvalho, PER (1994). Espécies florestais Brasileiras: recomendações silviculturas,
potencialidades e uso da madeira. Brasília, Embrapa Produção de Informação.
640.

Carvalho, PER (2005). Jequitibá-Rosa. Embrapa Circular Técnica 107: 1-10. ISSN
1517-5278.

Charlesworth B (2009). Effective population size and patterns of molecular evolution
and variation. Nature Reviews Genetics 10: 195-205.

Cockerham CC (1969). Variance of gene frequencies. Evolution 23: 72–84.

Dias MH (2010). A floresta mercantil: exploração madeireira na capitania de Ilhéus
no século XVIII. Revista Brasileira de História. São Paulo 30: 193-214.
Evanno G, Regnaut S, Goudet J (2005) Detecting the number of clusters of
individuals using the software STRUCTURE : a simulation study.
Molecular Ecology 14:2611-2620
77

Ewers RM, Didham RK (2006). Confounding factors in the detection of species
responses to habitat fragmentation. Biological Reviews 81: 117–142.

Excoffier L, Laval G, Schneider S (2005). ARLEQUIN ver. 3.0: An integrated software
package for population genetics data analysis. Evolutionary Bioinformatics Online
1:47–50.

Faria D, Baumgarten J (2007). Shade cacao plantations (Theobroma cacao) and bat
conservation in southern Bahia, Brazil. Biodiversity and Conservation 16:291–312.

Faria D, Paciencia M B, Dixo M, Laps RR, Baumgarten, J (2007). Ferns, frogs,
lizards, birds and bats in forest fragments and shade cacao plantations of two
contrasting landscapes in the Atlantic forest, Brazil. Biodiversity and Conservation
16: 2335-2357.

Fleischer RCS, Lowe S (1995). Construction and screening of microsatellite-enriched
genomic libraries. In: Molecular Zoology: Advances, Strategies and Protocols
(eds Ferraris JS, Palumbi S) Wiley-Liss, New York 459–468.

Franklin JR (1980). Evolutionary changes in small populations. In: Soule, M (Ed.)
Conservation Biology and evolutionary-ecological perspective. Sunderland:
Sinauer Associates, p.135-149.

Gibson L, Lee TM, Koh LP, Brook BW, Gardner TA, Barlow J, Peres CA, Bradshaw
CJA, Laurance WF, Lovejoy TE, Sodhi NS (2011). Primary forests are irreplaceable
for sustaining tropical biodiversity. Letter Nature 10425.

Giraudo AR (2003). Dynamics of biodiversity loss in the Argentinean Atlantic Forest:
an introduction. In: Galindo-Leal, C., Câmara, I.G. (Eds.), The Atlantic Forest of
South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook. CABS and Island
Press, Washington 139–140.
78

Goudet J (2002). FSTAT (Version 2.9.3.2.): a computer program to calculate Fstatistics. Journal of Heredity 86: 485-486.

Goodman SJ (1997). RST Calc: a collection of computer programs for calculating
estimates of genetic differentiation from microsatellite data and determining their
significance. Molecular Ecology 6: 881-885.

Guidugli MC, Campos T, Sousa ACB, Feres JM, Sebbenn AM, Mestriner AM, Contel
EPB, Alzate-Marin AL (2009). Development and characterization of 15 microsatellite
loci for Cariniana estrellensis and transferability to Cariniana legalis, two endangered
tropical tree species. Technical Note. Conservation Genetics 10:1001-1004.

Guidugli MC, Accoroni KAG, Mestriner MA, Contel EPB, Martinez CA and AlzateMarin AL (2010). Genetic characterization of 12 heterologous microsatellite markers
for the giant tropical tree Cariniana legalis (Lecythidaceae). Genetics and Molecular
Biology 33, 1:131-134.

Hamrick JL, Godt MJW (1989). Allozyme diversity in plant species. Ed. AHD Brown,
MT Clegg, AL Kahler, BS Weir, Sunderland, MA: Sinauer. In: Plant Population
Genetics, Breeding, and Genetic Resources p. 43–63.

Hardy OJ, Vekemans X (2002). SPAGEDi: a versatile computer program to analyse
spatial
genetic structure at the individual or population levels. Molecular Ecology Notes 2:
618-620.

Huang C, Kim S, Altstatt A, Townshend JRG, Davis P, Song K, Tucker CJ, Rodas O,
Yanosky A, Clay R, Musinsky J (2007). Rapid loss of Paraguay´ s Atlantic forest and
the status of protected areas – a landsat assessment. Remote Sensing of
Environment 106: 460-466.

79

IESB Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, IGEO/UFRJ Instituto de
Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Geografia
da Universidade Federal Fluminense (UFF), 2007. Levantamento da Cobertura
Vegetal Nativa do Bioma Mata Atlântica. Relatório final. PROBIO 03/2004, Brasília,
84p.

Kageyama PY, Sebbenn AM, Ribas LA, Gandara F, Perecin B, Vencovsky R (2003).
Diversidade genética em espécies arbóreas tropicais de diferentes estágios
sucessionais por marcadores genéticos. Scientia Forestalis 64: 93-107.

Kageyama PY, Gandara F, Souza LMI (1998). Consequências Genéticas da
Fragmentação sobre Populações e Espécies Arbóreas. Série Técnica Ipef v. 12, n.
32, p. 65-70.

Kimura M (1955). Stochastic processes and the distribution of gene frequencies
under natural selection. Cold Spring Harbor Symposia Quantitative Biology. 20:
33-53.

Kupfer JA, Malanson GP, Franklin SB (2006). Not seeing the ocean for the islands:
the mediating influence of matrix based processes on forest fragmentation effects.
Global Ecology and Biogeography 15: 8–20.

Lewis PO, Zaykin D (2001). Genetic Data Analysis:

Computer program for the

analysis of allelic data. Version 1.0 (d16c). Free program distributed by the authors
over the internet from http://lewis.eeb.uconn.edu/lewishome/software.html
Lincoln SE, Daly MJ, Lander ES (1991). ‘Primer’ software. Available from E. Lander.
Whitehead Institute, Cambridge, MA.

Lindgren D, Mullin TJ (1998). Relatedness and status number in seed orchard crops.
Can J For Res 28: 276–283.

80

Loiselle BA, Sork VL, Nason J, Graham C (1995). Spatial genetic structure of a
tropical understory shrub, Psychotria officinalis (Rubiaceae). Am J Bot 82: 1420–
1425.

Lynch, M (1996). A quantitative-genetic perspective on conservation issues, pp. 471501. In J. Avise and J. Hamrick (eds.) Conservation Genetics: Case Histories from
Nature. Chapman and Hall, New York.

Marshall TC, Slate J, Kruuk LEB, Pemberton JM (1998). Statistical confidence for
likelihood-based paternity inference in natural populations. Molecular Ecology 7:
639-655.

Ministério do Meio Ambiente (2006). Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Mapa
das

Áreas

prioritárias.

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=
72&idMenu=3812

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, Fonseca GAB, Kent J (2000). Biodiversity
hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858.

Nei, M (1987). Molecular Evolutionary Genetics. New York: Columbia Univ. Press.

Oetting WS, Lee HK, Flanders DJ, Wiesner GL, Sellers TA, King RA (1995). Linkage
Analysis with Multiplexed Short Tandem Repeat Polymorphism Using Infrared
Fluorescence and M13 Tailed Primers. Genomics 30:450-458.

Pardini R (2004). Effects of forest fragmentation on small mammals in an Atlantic
Forest landscape. Biodiversity Conservation 13: 2567–2586.

Prance GT and Mori SA (1979). Lecythidaceae Part 1. Flora Neotropica
Monograph, v. 21, p.1-272.

81

Pritchard JK, Stephens M, Donnelly PJ(2000). Inference of

population structure

using multilocus genotype data. Genetics 155:945-959.

Reed DH (2009). When it comes to inbreeding: slower is better. Perspective.
Molecular Ecology 18:4521-4522.

Rêgo GM (2002). Jequitibá-rosa (Cariniana legalis) Espécie em extinção da Floresta
Atlântica. Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento. Embrapa Tabuleiros
Costeiros. Disponível em http://www.cpatc.embrapa.br.

Raymond M, Rousset F (1995). GENEPOP (version 1.2): population genetics
software for exact tests and ecumenicism. Journal of Heredity 86: 248-249.

Ribeiro MC, Metzger JP, Martensen AC, Ponzoni

FJ, Hirota MM (2009). The

Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest
distributed? Implications for conservation. Biological Conservation 142: 1141-1153.

Ritland K, Jain SA (1981). Model for the estimation of outcrossing rate and gene
frequencies using ‘‘n’’ independent loci. Heredity 47: 35-52.

Sambuichi RHR (2006). Estrutura dinâmica do componente arbóreo de cabruca na
região cacaueira do sul da Bahia, Brasil. Acta Botânica Brasilica 20: 943-954.

Sambuichi RHR, Haridasan M (2007). Recovery of species richness and
conservation of native Atlantic forest trees in the cacao plantations of southern Bahia
in Brazil. Biodiversity and Conservation 16: 3681-3701.

Sebbenn AM, Kageyama

PY, Siqueira ACMF, Zanatto ACS (2000). Sistema de

cruzamento em populações de Cariniana legalis Mart. O. Ktze.: implicações para a
conservação e melhoramento genético. Scientia Forestalis 58:25-40.

82

Sebbenn AM, Carvalho ACM, Freitas MLM, Moraes SMB, Gaino APSC, Silva DA JM,
Jolivet C, Moraes MLT (2011). Low levels of realized seed and pollen gene flow and
strong spatial genetic structure in a small, isolated and fragmented population of the
tropical tree Copaifera langsdorffii Desf. Heredity 106: 134-145.

Thomas WW, Carvalho AM (1997). Atlantic moist forest of southern Bahia. In: Davis
SD, Heywood VH, MacBryde OH, Hamilton AC (eds.) London, IUCN-WWF. Centres
of plant diversity: a guide and strategy for their conservation 3: 364-368.

Toledo Filho DV, Parente PR (1982). Essências indígenas sombreadas. Silvicultura
em São Paulo, São Paulo, v. 16-A, pt. 2, p. 948-956.

Van Geert A, Van Rossum F, Triest L (2008). Genetic diversity in adult and seedling
populations

of

Primula

vulgaris

in

a

fragmented

agricultural

landscape.

Conservation Genetics 9: 845-853.

Van Oosterhout C, Hutchinson WF, Wills Derek PM, Shipley P (2004). MICRO CHECKER: software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite
data. Molecular Ecology Notes 4: 535-538.

Whitlock MC (2011). GST’ and D do not replace FST. Molecular Ecology 20: 1083–
1091.

Wright S (1931). Evolution in Mendelian populations. Genetics 16: 91–159.

83

Tabelas e Figuras:

Figura 1. Locais de coleta das quatro populações de C. legalis localizadas na região
sul da Bahia, Brasil.
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Tabela 1. Localização geográfica das populações coletadas e números de
indivíduos coletados por população
População

Coordenada (S)

Coordenada (W) Adultos

Jovens Total

Serra do Teimoso (ST)

15°09'19.5''

39°31'45.7''

39

22

61

Veracel (VC)

16°26’59’’

39°03’53’’

25

11

36

Fazenda Jassy (JS)

15°15'40,3''

39°22'14.9''

37

31

68

39°61437°

22

56

78

Fazenda Redenção (FR) 15°47142°
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Tabela 2. Parâmetros de diversidade genética para cada população de Cariniana
legalis, representados pelo tamanho amostral (N), tamanho efetivo populacional
(NE), número total de alelos (A), heterozigosidade esperada (HE), heterozigosidade
observada (HO), a riqueza alélica média de todos os loci, coeficiente de endogamia
(FIS), realizado em um intervalo de confiança (IC) de 95%. FIS valores
significativamente diferentes de 0 (P) <0,05)

População

N

NE

ST

61

46.71

VC

36

JS
FR

A

Riqueza alélica

HO

HE

FIS

133

10.864

0.568

0.790

0.28

22.39

66

5.588

0.362

0.555

0.348

68

53.42

122

10.685

0.590

0.787

0.25

78

64.37

154

11.105

0.651

0.815

0.201
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Tabela 3. Índices de diversidade genética entre os indivíduos adultos e jovens de C. legalis
de cada população

Riq.

Pop

N

A

AE

ST (adultos)

39

10.545

4.897

5.698

0.7958

0.5594

0.297

VC (adultos)

25

5.3636

2.154

3.46

0.5359

0.1719

0.364

JS (adultos)

37

8.6363

4.332

5.412

0.7692

0.5384

0.3

FR (adultos)

22

8.3636

5.437

5.885

0.8161

0.6537

0.199

ST (jovens)

22

7.5454

3.690

5.133

0.729

0.5876

0.194

VC (jovens)

11

3.6363

2.463

3.318

0.594

0.4413

0.257

JS (jovens)

31

9.4545

4.415

5.511

0.7735

0.6312

0.184

FR (jovens)

56

12.545

5.178

5.854

0.8069

0.6511

0.193

Alélica

HE

HO

FIS
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Tabela 4. Parâmetros de diferenciação genética devido à deriva genética aleatória
(FST) entre as populações com base em 11 locos para indíviduos de C. legalis,
baseado em 10.000 replicas bootstraps sobre todos os locos e erro padrão e
distância geográfica (Km).
Populações

ST

VC

JS

FR

ST

0

152.26

62.87

88.32

VC

0.28 *(0.04)

0

207.05

126.61

JS

0.153*(0.032)

0.259 *(0.048)

0

148.62

FR

0.142 *(0.026)

0.262 *(0.037)

0.129

(0.019)

0
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Figura 2. Teste de atribuição para os indivíduos C. legalis avaliados em quatro
populações, obtido a partir do programa Structure

Pop1 (JS)

Pop2 (FR)

Pop3 (ST)

Pop4 (VC)
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Tabela 5. Análises de paternidade intrapopulacional verificada a partir do LOD e Delta score
com nível de confiança 99%
Offspring Candidate Loci

Pair loci

ID

father ID

FR35

FR23

6

4

FR36

FR34

7

FR38

FR25

FR39

Pair loci

Pair LOD

typed compared mismatching score

Pair Distância
Delta

(m)

0

8.50E+00 6.44E-01

806,42

5

0

9.27E+00 4.10E+00

0,0946

6

4

0

7.97E+00 1.06E+00

807,8

FR25

6

4

0

4.87E+00 4.87E+00

820,79

FR40

FR23

6

3

0

7.05E+00 4.82E-01

404,8

FR41

FR34

7

5

0

9.49E+00 7.80E-01

48,21

FR43

FR34

7

5

0

1.17E+01 3.53E+00

65,80

FR44

FR34

7

6

0

1.20E+01 4.87E+00

56

FR48

FR 85

6

4

0

7.24E+00 7.24E+00

293,8

FR53

FR19

6

4

0

5.03E+00 5.03E+00

893,2

FR56

FR23

6

3

0

6.25E+00 6.26E-01

845,9

FR58

FR34

7

4

0

9.64E+00 3.87E+00

53,41

FR61

FR23

6

4

0

8.97E+00 2.41E+00

852,07

FR62

FR25

6

5

0

8.22E+00 3.18E-01

851,48

FR63

FR24

6

3

0

3.87E+00 3.87E+00

942,31

FR66

FR23

6

4

0

8.18E+00 2.10E+00

852,65

JS14

JS23

7

4

0

3.91E+00 1.11E+00

284,28

JS32

JS28

10

7

0

5.75E+00 5.75E+00

52,63

JS48

JS44

10

9

0

4.80E+00 6.72E-01

444,93

ST44

ST06

10

9

0

5.03E+00 7.52E-02

694,65

ST52

ST53

9

6

0

5.70E+00 5.70E+00

485,79

VC21

VC06

11

7

0

3.61E+00 1.79E+00

7690,0

VC22

VC19

10

9

0

3.05E+00 1.28E+00

11,73

VC23

VC12

11

10

0

2.62E+00 0.00E+00

23,73

VC23

VC13

11

10

0

2.62E+00 0.00E+00

25,57

VC24

VC08

11

9

0

4.10E+00 0.00E+00

27,91

VC24

VC12

11

9

0

4.10E+00 0.00E+00

27,71

VC24

VC13

11

9

0

4.10E+00 0.00E+00

30,45

VC36

VC29

8

7

0

5.65E-01 5.65E-01

13,34

VC37

VC11

11

11

0

1.32E+00 1.32E+00

17,97

VC 41

VC15

7

5

0

4.89E-01 4.89E-01

54,27
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6. CONCLUSÕES GERAIS

1. O conjunto de cinco marcadores microssatélites desenvolvidos para C.
legalis, representa uma ferramenta útil para complementar os primers
congêneres já disponíveis para Cariniana estrellensis.
2. A população Barra do Cedro apresentou elevada endogamia e perda de
diversidade genética possivelmente devido ao corte seletivo praticado na área.
3. Indivíduos

adultos

e

jovens

apresentaram

índices

numericamente

semelhantes, evidenciando a manutenção da diversidade genética entre o
passado (adultos) e o presente (jovens).
4. Populações

de

C.

legalis

localizadas

em

cabrucas

apresentam-se

heterogêneas, em relação às populações localizadas em unidades de
conservação, evidenciando um elevado fluxo gênico nas populações de
cabrucas.
5. Para fins de conservação de C. legalis, as sementes devem ser coletadas de
adultos com mais de 500 m de distância, devido à média de distância entre pais
e filhos dentro das poulações identificados a partir dos testes de paternidade.
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