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RESUMO 

RABELO, S. G. Filogeografia de Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook. F. ex 

S. Moore, Bignoniaceae, uma espécie arbórea do Cerrado. 2013. 57f. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia e Engenharia 

de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Gioânia, 2013.
1 

 

Tabebuia aurea é uma espécie arbórea amplamente distribuída ao longo do Cerrado dentro 

da “diagonal de formações abertas”. Acessar os padrões filogeográficos dessas espécies é 

importante para entender como eventos demográficos podem influenciar a sua diversidade 

e estruturação. Neste trabalho foram estudados 298 indivíduos compreendidos em 21 

populações com base no polimorfismo de três regiões do DNA de cloroplasto (trnS-

trnG2S, trnC-ycf06, psbA-trnH), e de uma região de rnDNA (ITS). Os fragmentos de 

cpDNA foram concatenados antes das análises serem feitas. Nós investigamos a 

diversidade genética, a estruturação entre as populações e os padrões demográficos das 21 

populações de T. aurea. Uma análise de median-joining network foi feita para 

compreender os padrões filogeográfico dessa espécie. Para isso adicionamos às análises 

três populações de dois gêneros correlacionados com T.auera: Handroanthus 

impetiginosus, Handroanthus chrysotricus e cybistax antisyphilitica. A diversidade 

genética foi baixa para ambos os marcadores, sendo que para ITS essa foi ainda mais 

baixa. As populações encontram se fortemente estruturadas e correlacionadas genética e 

geograficamente. As análises demográficas não identificaram retração seguida por 

expansão. Porém, um gráfico da distribuição das frequências, dos pares de haplótipos, 

identificou um traço de expansão populacional. As análises de median-joining network e 

também sugerem expansão. Além, disso o compartilhamento de alguns haplótipos entre 

populações separadas por grande distância geografia pode ser por arranjo incompleto de 

linhagens. Nossos resultados sugerem que as populações de T.aurea passaram por processo 

de retração. Esse processo pode ter isolado as populações em áreas de refúgio. Nesse caso, 

o efeito de deriva e endogamia, pode ter gerado a baixa diversidade e forte estruturação 

encontrada atualmente. 

 

Palavras-chaves: Cerrado, Cloroplasto, ITS, Tabebuia aurea. 

 

 

 

 

_____________________ 
1
Orientarodor: Profa. Dra. Rosane Garcia Collevatti. ICB - UFG 
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ABSTRACT 

RABELO, S. G. Phylogeographic patterns of Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & 

Hook. F. ex S. Moore, Bignoniaceae, the Cerrado species tree. 2013. 57f. Dissertation 

(Master in Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Gioânia, 2013.
1
 

Tabebuia aurea is a forest species widely distributed throughout the Cerrado in the 

"diagonal of open formations." Access the phylogeographic patterns of these species is 

important to understand how demographic events can influence their diversity and 

structure. This work studied 298 individuals included in 21 populations based on three 

chloroplast DNA regions (trnS-trnG2S, trnC-ycf06, psbA-trnH), and a region of rnDNA 

(ITS) polymorphisms. The cpDNA fragments were concatenated prior the analysis. 

Genetic diversity, structuring among populations and the demographic patterns of the 21 

populations of T. aurea were investigated. An analysis of median-joining network was 

made to understand the phylogeographic patterns of this species. Two genus of three 

populations correlated with T. auera (Handroanthus impetiginosus, Handroanthus 

chrysotricus and cybistax antisyphilitica) were added to the analysis. The analysis revealed 

low genetic diversity for both markers, (cpDNA e ITS) however, for ITS it was even 

lower. The populations are strongly structured, and correlated genetic and geographically. 

The demographic analyzes did not identify shrinkage followed by expansion. However, a 

plot of the frequencies distribution, of the pairs of haplotypes, identified a stroke of 

population expansion. The analysis of median-joining network also suggest expansion. In 

addition, the sharing of some haplotypes between separated populations by great 

geography distance may be an incomplete arrangement of lines. Our results suggest that 

populations of T.aurea passed through the process of retraction. This process may have 

isolated populations in areas of refuge. In this case, the effect of drift and inbreeding may 

have generated the low diversity and strong structure currently found. 

 

 

 

Keywords: Cerrado, Chloroplast, ITS, Tabebuia aurea 

 

 

 

____________________ 

1 Adviser: Prof. Dra. Rosane Garcia Collevatti. ICB-UFG 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, considerado um HotSpot da 

biodiversidade (Myers et al., 2000), título conferido devido a incrível biodiversidade e 

endemismo que o compõe. Em conjunto com a Catinga e o Pantanal, o Cerrado forma uma 

faixa de territórios que compartilham várias espécies da fauna e da flora (Prado & Gibbs, 

1993). Vanzolini (1963) destacou três características importantes compartilhadas pelas 

regiões que compõe as áreas de “vegetações abertas”: “A intensidade das trocas de 

radiação ao nível do solo; a penetrabilidade até níveis profundos do mesmo e a existência 

de uma flora endêmica”. Espécies com ampla distribuição nos biomas da “diagonal de 

formações abertas” são bons modelos para evidenciarmos os eventos históricos e 

evolutivos que influenciaram no padrão de distribuição atual da biota 

O estudo da diversidade genética e dos padrões filogeográficos de espécies que 

cocorrem nestes biomas, têm servido para elucidar como eventos históricos e evolutivos 

influenciaram a dinâmica espacial das mesmas, principalmente os ocorrido no passado, 

devido às oscilações climáticas do Quaternário (eg: Ramos et al., 2007; Collevatti et al., 

2009; Ramos et al., 2009; Collevatti et al., 2012a). A filogeografia é um campo de estudo 

que lida com o arranjo espacial das linhagens genéticas, dentro e entre espécies. 

Ferramentas moleculares, genéticas e estatísticas têm sido usadas para ajudas e entender 

esses arranjos (eg.: Avise, 1987; Ramos, 2009; Lorenz-Lemke, 2005).  

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook. F. Ex S. Moore (Bignoniaceae) 

é uma espécie de Cerrado sensu stricto, que possui distribuição ao longo da diagonal seca 

dentro de um arco Nordeste-Sudoeste nas savanas do Brasil Central (Prado & Gibbs, 1993; 

Oliveira-Filho & Ratter, 1995). Suas flores e frutos são importantes fontes de alimentação 

para a avifauna, bem como o néctar é importante fonte de alimento para as abelhas que as 

polinizam. Sua madeira é fortemente explorada pelo comércio madeireiro e de móveis, 

suas floras e caule são explorados pelo mercado farmacêutico. Todos esses fatores fazem 
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de T. aurea uma importante espécie ecológica e econômica (Gentry,1992a; Barbosa-Filho 

et al., 2004; Ragusa-Netto, 2005). 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a estrutura genética e a 

filogeografia de Tabebuia aurea, baseado no polimorfismo de três regiões cloroplastidiais 

intergênicas, de populações amplamente distribuídas no Cerrado ao longo da “diagonal de 

formações abertas”. Com base nos padrões filogeográficos e nos padrões demográficos 

identificados, foram levantados na literatura os eventos históricos e demográficos que 

podem esclarecer os resultados observados. Pouco se sabe sobre a filogeografia das 

espécies do Cerrado, assim esse trabalho também, visa contribuir com mais informações 

sobre esse assunto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO CERRADO 

O Cerrado localiza-se entre 5° e 20° Sul de latitude e 45° e 60° de longitude 

oeste (Silva et al., 2008) numa área de 2.000.000km
2
, o que equivale a 23% do território 

brasileiro. Assim, ele é o segundo maior domínio fitogeográfico brasileiro menor apenas 

para a Floresta Amazônica (Furley & Ratter, 1988). Localiza-se no Planalto Central do 

Brasil, abrangendo 100% do território dos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. E 

parcialmente das áreas nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo (Eiten, 1978), formando um arco no sentido Nordeste-

Sudoeste (Figura 1). Também ocorre em áreas disjuntas em alguns estados do Norte como 

o Amapá, Amazonas, Pará e Roraima e ao Sul em pequenas “ilhas” no Paraná (Eiten, 

1978).  
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Figura 1. Distribuição do Bioma Cerrado no território brasileiro (em verde claro), num 

arco Nordeste-Sudoeste (fonte: IBAMA 2010).  

 

Em conjunto com o Chaco e a Caatinga, o Cerrado forma uma faixa de áreas 

abertas, caracterizada pela sua localização diagonal Nordeste-Sudoeste na America do Sul. 

Essa faixa de áreas abertas estende-se do Nordeste brasileiro (Caatinga), através do 

Sudeste e Centro Oeste do Brasil (Cerrado savânico) até o Norte da Argentina, Oeste do 

Paraguai e Sudeste da Bolívia (Chaco) (Figura 2). Inúmeras espécies da fauna e da flora 

são compartilhadas ao longo dessa diagonal (eg.: Vanzolini, 1963; Vanzolini, 1976; Prado 

& Gibbs, 1993) (Figura 2). Além disso, outras características importantes são 

compartilhadas entre esses biomas: a grande quantidade de luz solar que incidem nos solos 

faz com que a temperatura diurna seja muito elevada. Essa condição favorece a presença 

de espécies adaptadas fisiologicamente e tenham comportamento condizente, no entanto, 

isso exclui dessas áreas formas de vida não adaptadas. Espécies de hábito úmido e sombrio 

não cruzam áreas abertas, restringindo a migração de espécies, já que as altas temperaturas 

diurnas associadas a baixas noturnas causam uma amplitude térmica que funciona como 

mais um agente limitante da colonização de espécies não adaptadas a essas condições 

(Vanzolini, 1963). 

 Acredita-se que essas formações são resquícios do último período glacial, 

quando houve uma diminuição das temperaturas e da umidade, favorecendo a expansão 

das paisagens abertas e a retração de paisagens dependentes de umidade, como a floresta 

Amazônica e a Mata Atlântica (Ab'saber, 1977; Prado & Gibbs, 1993). 
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Figura 2. Distribuição dos Biomas que compõe a diagonal de áreas abertas (fonte: A 

autora). 

O Cerrado apresenta sazonalidade climática bem marcada, com presença de 

duas estações bem definidas: a chuvosa e a seca. O clima é caracterizado como tropical 

úmido e as chuvas são concentradas entre os meses de outubro e março. Durante a estação 

chuvosa, a média de precipitação é de 1500 mm. Esta média pode variar significativamente 

nas faixas de transição com a Caatinga e com a Floresta Amazônica, onde a precipitação 

média registrada é de 800 mm e 2200 mm, respectivamente (Ribeiro et al., 2008).  

Quanto à extensão da altitude, o Cerrado distribui-se de 300m, nas áreas de 

baixada a 1600m de altitude nas áreas altas, como as chapadas. A sua extensa distribuição 

latitudinal reflete-se na heterogeneidade de precipitação, nos tipos de solos e no clima do 

Cerrado. Os latossolos e suas variações compreendem 46% dos solos no Cerrado, 

abrangendo principalmente as áreas do Planalto Central. O restante da cobertura desse 

bioma é composto por outros tipos de solos (Reatto et al., 2005), que são muito variáveis 

dentro de sua distribuição no Cerrado, mas a maioria é quimicamente pobre, com baixa 

disponibilidade de bases disponíveis, o que os classifica como distróficos, ácidos (pH 
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variando de 4,0 a 5,0), com baixa capacidade de troca de cátions, ricos em óxidos de Fe 

(Ferro) e Al (alumínio), bem drenados e com boa permeabilidade à água (Reatto et al., 

2005). Algumas dessas características tornam os solos desse tipo pouco favoráveis para o 

crescimento de plantas. Em muitos casos a quantidade de Al é tão alta que chega a níveis 

tóxicos para as raízes. Porém, esses solos possuem boas qualidades físicas que os torna 

resistentes à erosão natural (Motta et al., 2002). 

Paisagisticamente o Cerrado é composto por um mosaico de vegetações que 

engloba desde formações florestais, savânicas até campestres (Ribeiro et al., 2008). 

Também e composto por áreas de transição – ecótonos - que caracterizam as regiões 

limítrofes entre o Cerrado e os biomas que o circundam. As áreas limítrofes se estendem da 

porção norte a Floresta Amazônica, a leste e nordeste a Caatinga e a leste e sudeste a 

Floresta Atlântica as quais compartilham exemplares da fauna e da flora com o Cerrado 

(Ab'sáber & Ferri, 1971; Ab'sáber, 1977). 

Nas formações florestais há predominância de espécies arbóreas e formação de 

dosséis contínuos e descontínuos (Ribeiro et al., 2008). Nessas formações podemos 

encontrar áreas de: Mata Ciliar, que se estendem ao longo do curso de rios, comumente, 

sua largura é proporcional ao leito do rio, mas não formam galerias. Matas de Galeria, 

apesar de também se estenderem ao longo de um curso d’água, no entanto, esses são 

pequenos como riachos e córregos. Estas matas formam galerias, conectando os dosséis 

dos lados do rio. As Matas Secas são formações onde predominam terrenos ricos em 

nutrientes que não possuem associação a curso d’água, caracteristicamente caducifólia (i.e, 

plantas que perdem todas as folhas durante uma estação do ano, nesse caso, durante a 

estação seca). Por fim, o Cerradão - é composto por áreas florestais com características 

esclerofilas (i.e, planta que apresentam esclerênquima mais desenvolvido, dando às folhas 

maior rigidez, comum em plantas de ambientes que passam por estresse hídrico), com a 

presença de espécies comuns a cerrado sentindo restrito e de matas (Ribeiro et al., 2008). 

As formações savânicas são as áreas que mais caracterizam o Cerrado 

Brasileiro. No Brasil o termo é usado para designar a formação tropical com domínios de 

gramíneas, contendo uma porção maior ou menor de vegetação lenhosa aberta com 

formação de dossel contínuo ou descontínuo, e arbustos sobre um estrato gramíneo 

(Ribeiro et al., 2008). Estas formações são compostas por quatro tipos fitofisionômicos 
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principais: Cerrado sentido restrito (Cerrado sensu stricto), Cerrado Parque, Palmeirais e 

Veredas. Cerrado sentido restrito, caracterizado pela presença de árvores baixas, 

inclinadas, tortuosas, com galhos irregulares e retorcidos, geralmente com evidências de 

queimadas. O tronco possui casca espessa e com fendas. As gemas apicais são protegidas 

por densa camada pilosa. Algumas plantas possuem órgãos subterrâneos perenes 

(xilopódios) que dão a capacidade de rebrotarem após o fogo ou o corte. Essas 

características são denominadas como xeromórficas e são comuns em plantas adaptadas a 

restrições hídricas extremas (Ribeiro et al., 2008). 

Dentro o Cerrado sentido restrito, ainda, pode-se encontrar mais três 

subdivisões fitofisionômicas: (i) Cerrado Denso, predominantemente arbóreo, sendo suas 

árvores as mias altas – entre 5 e 8 m – encontradas nesse bioma, com cobertura de 50 a 

70%. (ii) Cerrado Típico, arbóreo-arbustivo. Essa é a forma intermediária com cobertura 

de 20 a 50%. (iii) Cerrado Ralo: também com vegetação arbóreo-arbustiva, sendo que essa 

possui cobertura de apenas 5 a 20% (Ribeiro et al., 2008). 

Ainda dentro das formações savânicas podemos encontrar: Cerrado Parque – 

composto por árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno que nem sempre são 

distinguíveis e outras vezes podem estar em destaque. Estas elevações são conhecidas 

como “murunduns” ou “monchões” (Ribeiro et al., 2008). Palmeirais – predominantemente 

composto por uma espécie de palmeira, com baixa ou nenhuma incidência de árvores 

dicotiledôneas. Os palmeirais podem variar de acordo com o tipo de palmeira que o 

compõe (Ribeiro et al., 2008). Veredas – nessa fitofisionomia, a presença da palmeira 

Mauritia flexuosa é bem marcada em meio a um estrato gramíneo menos ou mais denso. 

Geralmente, a sua ocorrência está associado a um curso d’água (Ribeiro et al., 2008).  

Por fim, há as formações campestres denominadas como: Campo sujo – 

predominantemente arbustivo-herbáceo, com arbusto e subarbustos espaçados, com a 

presença de alguns indivíduos, pouco desenvolvidos, pertencentes a espécies típicas do 

Cerrado sentido restrito. Campo limpo – predominantemente herbácea, com raros arbustos 

e ausência de árvores. Campo rupestre – presença de vegetação predominantemente 

herbáceo-arbustivo, com eventual presença de árvores. Comuns a paisagens de micro 

relevo com espécies típicas de terrenos rochosos (Ribeiro et al., 2008). 
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As sazonalidades ambientais e a presença constante do fogo, juntamente com a 

composição físico-química do solo e a localização geográfica desse bioma, compõe um 

conjunto de fatores que influenciam a dinâmica das espécies no Cerrado (Oliveira-Filho & 

Ratter, 2002). Toda sua heterogeneidade ambiental somada à sua extensa área de 

distribuição acarreta em uma alta diversidade de espécies e um elevado número de 

endemismos. Em um levantamento feito pela Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária 

– Embrapa e publicado em 2008, foram relacionadas 12 mil espécies de plantas (Sano et 

al., 2008), com aproximadamente 40% destas plantas endêmicas (Klink & Machado, 

2005).  

Estudos filogenéticos feitos com linhagens plantas do Cerrado mostram que 

essas são fortemente associadas ao fogo. Elas possuem, no entanto, linhagens irmãs, que 

ocorrem em florestas úmidas, não apresentando associação alguma ao fogo. Como por 

exemplo, as linhagens de Florestas Sazonalmente Secas, de Campos Subtropicais ou de 

vegetação de áreas úmidas (Simon et al., 2009). Essas informações podem nos levar a 

concluir que as linhagens do Cerrado, desenvolveram adaptações de resistência ao fogo, e 

não que esta resistência tenha surgido pela migração de linhagens já adaptadas. A 

localização do Cerrado entre dois biomas muito ricos em diversidade de espécies, aliada à 

característica de resistência ao fogo, são duas hipóteses que explica a incrível diversidade e 

endemismo que há no Cerrado (Simon et al., 2009). 

Registros fósseis de pólen, coletados em lagos e pântanos, fornecido dados 

eficazes para elucidar os padrões e causas das mudanças na vegetação através do tempo e 

do espaço. (Ledru, 2002). Outras ferramentas, como análises multivariadas e marcadores 

moleculares, vêm sendo utilizadas para elucidar a história evolutiva e a dinâmica das 

espécies no Brasil central (eg.: Oliveira-Filho & Ratter, 1995; Pennington, 2006; Collevatti 

et al., 2009; Werneck et al., 2011; Collevatti et al., 2012a). 

O Cerrado é um hotspot da biodiversidade, termo conferido a ele devido a sua 

grande diversidade, endemismo e ao alto grau de ameaça (Myers et al., 2000). As 

principais ameaças à biodiversidade do Cerrado são a degradação dos solos, o 

desmatamento, para a plantação de monoculturas e o pastoreio de gado (Klink & Machado, 

2005). As pesquisas sobre o bioma vêm crescendo desde a década de 90 (Oliveira & 

Marquis, 2004). Atualmente, o número de artigos e de projetos de pesquisa que utilizam 

espécies do Cerrado como objeto de estudo, como intuito entender a origem de tão peculiar 
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diversidade e endemismo tem crescido de forma exponencial (eg., Ramos et al., 2007; 

Collevatti et al., 2009; Ramos et al., 2009; Novaes et al., 2010). 

 

2.2 FILOGEOGRAFIA 

Uma das grandes questões, atuais, para ecólogos, evolucionistas e geneticistas 

é como as mudanças na dinâmica da vegetação ocorridas no passado, influenciaram o atual 

padrão de distribuição das espécies. A filogeografia é um campo de estudo que pode 

responder essa questão, pois, se ocupa das relações genéticas e evolutivas que há entre os 

táxons estudados. Ocupa-se, também, com os fatores históricos responsáveis pela 

distribuição espacial das linhagens no tempo e no espaço, a níveis intraespecíficos (Avise 

et al., 1987; 2000; 2009).  

A filogeografia é um “campo” interdisciplinar, que une os processos micro e 

macroevolutivos que governam o padrão de distribuição das linhagens (Figura 3). Sua 

interdisciplinaridade engloba conceitos de: sistemática filogenética, genética de 

populações, etologia, demografia, paleontologia, geologia e ainda modelos 

paleogeográficos e paleoclimáticos. (Avise et al., 1987; Avise, 2000). 

 

 
Figura 3. Disciplinas micro e macroevolutivas, envolvidas no estudo dos padrões de 

distribuição de linhagens genealógicas, no tempo e no espaço (fonte: Adaptado 

de Avise, 2002). 

 

Processos como deriva gênica/genética, mudanças no tamanho da população e 

isolamento populacional afetam o curso evolutivo de linhagens de plantas deixa uma 

“assinatura” na história demográfica das linhagens. Estes processos afetam as relações 
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geográficas e genealógicas entre os haplótipos e a população que esta sendo estudada. 

(Figura 4) (Avise, 2000; Schaal & Olsen, 2000; Posada & Crandall, 2001). 

 

Figura 4. Distinção entre a árvore de haplótipo e a árvore da população. Ilustrando eventos 

demográficos que afetaram a relação entre os haplótipos sem afetar a relação 

entre as populações. A - representa a diferença causada por recombinação, B – 

representa a diferença causada por sorteio de linhagens (Fonte: Posada 

&Crandall, 2001).  

 

Populações que experimentam barreira ao fluxo gênico , seja ela geográfica, ou 

devido ao comportamento dos indivíduos, por um período longo de tempo, sofrerão 

mutações microestruturais - indel (inserção/deleção, substituição de nucleotídeos). Os 

indels, causados por barreiras ao fluxo gênico, podem levar tal população a se diferenciar 

em linhagens distintas ou mesmo em espécies diferentes (Avise, 2000; Borsch & Quandt, 

2009).  

Diferentes regiões do genoma sofrem diferentes taxas de mutação, sendo 

algumas regiões mais conservadas ou não. Além disso, grupos de plantas, apresentam 

diferenças entre si (Wolfe et al., 1987). As regiões não codificantes, são altamente 

conservadas em alguns grupos de plantas e, no genoma plastidial não sofrem 

recombinação. Assim, estas regiões têm apresentado significante importância no estudo da 

distribuição das linhagens e como os eventos demográficos afetaram a sua dinâmica 

(Wolfe et al., 1987; Borsch et al., 2003; Borsch & Quandt, 2009). Os estudos 

filogeográfico fazem uso dessas taxas de substituição, impressas no DNA citoplasmático, 

para entender a dinâmica de distribuição das espécies (Avise, 2000).  
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Em plantas podem ser encontrados os dois tipos de DNA citoplasmático, o 

mitocôndrial (mtDNA) e o cloroplastidial (cpDNA). No entanto, para os estudos 

filogenéticos e filogeográficos, desse grupo de indivíduos são usadas somente as variações 

encontradas no cpDNA. Esse genoma possui origem materna, na maioria das plantas e taxa 

de evolução lenta quando comparado com mtDNA de animais, porém mais  rápida quando 

comparado com mtDNA de plantas.  

O cpDNA é encontrado em muitas cópias por organela/célula como sequencia 

haplotípica única (n) e circular. O seu tamanho pode variar em plantas terrestres de 120 a 

217 Kb, com cerca de 120 genes que codificam o RNA transportador de polipeptídios 

envolvidos no sistema fotossintético (Avise, 2009) (Figura 5).  

As regiões não codificantes do cpDNA - os espaçadores intergênicos e íntrons 

– possuem uma riqueza de informação diferente daquela encontrada em regiões 

codificantes. No que diz respeito às frequências das mutações microestruturais, como 

adição/deleção e substituição de nucleotídeos, a dinâmica mutacional não é a mesma entre 

as regiões não codificantes e as codificantes. Essas características fazem das regiões não 

codificantes do cpDNA uma valiosa fonte de informação sobre os eventos demográficos 

que atuaram sobre as linhagens de uma espécie (Borsch & Quandt, 2009). 

 

Figura 5. Estrutura do genoma do cpDNA de Nicotina tabacum (planta do tabaco) Fonte: 

(Borsch & Quandt, 2009). 

 

Os genes do DNA nuclear que transcrevem o RNA ribossomal (nrDNA), também 

têm sido utilizados em estudos filogeográficos (eg.: Lorenz-Lemke et al., 2005; Collevatti 
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et al., 2009). O DNA ribossomal nuclear (nrDNA) em plantas superiores são organizados 

em blocos em uma ou mais regiões homólogas do genoma, cada bloco consiste em 

centenas ou milhares de cópias parálogas (Burckler et al., 1997). As Mutações nessas 

regiões repetidas são geralmente homogeneizadas por evolução em concerto, que se 

comporta de forma diferente entre os diferentes grupos de plantas. Geralmente o nrDNA. 

Geralmente a diversidade do nrDNA é baixo, mas algumas espécies apresentam grande 

heterogeneidade na região. Os casos de heterogeneidade ocorrem quando a evolução em 

concerto não são rápidas o suficiente para homogeneizar o genoma (Buckler et al., 1997; 

Campbell et al., 1997). 

Para que o nrDNA seja usado na reconstrução da história evolutiva de uma 

espécie é necessário que se tenha conhecimento dos genes parálogos e da recombinação, 

pois essas características podem ser um obstáculo ao uso desse tipo genoma em estudos de 

evolução de linhagens (Buckler et al., 1997). 

A filogeografia tem sido usada para estudar linhagens de plantas do cerrado e 

estes estudos têm gerado informações contribuem para elucidar a história evolutiva do 

bioma como um todo.  

Ramos et al (2007; 2009) estudaram duas espécies de jatobá: Hymenaea 

stigonocarpa, que ocorre exclusivamente em áreas de cerrado, e Hymenaea courbari, que 

ocorre principalmente na Mata Atlântica, mas pode, também, ser encontrada em áreas de 

matas ribeirinhas no Cerrado. Os autores sugerem que mudanças ocorridas no clima 

durante a última máxima glacial geraram condições climáticas que restringiram as 

populações analisadas (tanto do Cerrado como da Mata a Atlântica) à áreas onde as 

condições climáticas eram favoráveis, os denominados “refúgios” (Ramos et al., 2007; 

Ramos et al., 2009). 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae) (Collevatti et al., 

2012b), uma espécie endêmica das Florestas Neotropicais Sazonalmente secas (Sesonally 

dry Neotropical forests - SDF). No Brasil, as SDF ocorrem exclusivamente em solos 

férteis, com alto teor de nutrientes disponível. Essas podendo ser encontradas dispersas 

dentro de áreas savânicas e florestais, ao longo da “diagonal de formações abertas”. 

(Oliveira-Filho & Ratter, 2002). Um estudo feito com esta espécie mostrou que T. 

impeginosa já apresentou ampla distribuição no Sudeste e centro do Brasil, e que, sua atual 

distribuição é uma relíquia climática de tempos em que o ambiente ficou seco e frio. 

T.impetiginosa e outras espécies de SDFs também podem ser encontradas em áreas 
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espaçadas na Floresta Amazônica, em manchas de solos férteis. Isso corre devido à 

expansão das SDFs para dentro da Bacia Amazônica, pois, durante os períodos glaciações 

do Pleistoceno, o nível dos oceanos diminuiu, diminuindo, assim, o nível dos rios dessa 

Bacia, deixando expostas faixas de solos férteis que puderam ser colonizadas pelas SDF. 

Os resultados apresentados pelos autores mostram que a atual distribuição é devido a uma 

relíquia de uma distribuição mais ampla, datada para a Última Máxima Glacial (Collevatti 

et al., 2012b). 

Os primeiros estudos, utilizando ferramentas molecular, e que hoje poderiam ser 

considerados filogeografia, datam de 1979 (Avise et al., 1979), antes mesmo da disciplina 

ser introduzida por John Avise em 1987 (Avise et al., 1987; Avise, 2000). Desde então, os 

artigos publicados abordando análises filogeográficas cresceram de forma considerável. 

Em 1987, eram menos de 100 e vinte anos depois, em 2006 já eram mais de 600 artigos 

publicados e mais de 10 000 citações (Beheregaray, 2008). 

 

2.3 Tabebuia aurea (SILVA MANSO) BENTH & HOOK. F. EX S. MOORE 

(BIGNONIACEAE) 

A família Bignoniaceae é amplamente distribuída pelas florestas tropicais, onde é 

uma das mais importantes famílias de plantas lenhosas. Possui cerca de 600 espécies 

dividas em três tribos: Bignonieae, Crescentieae e Tecomeae. A distribuição ampla e a sua 

grande diversidade faz desta família um bom modelo de estudo da evolução que deu 

origem à incrível diversidade encontrada nessas florestas (Gentry, 1992b). 

O gênero Tabebuia contém algumas das mais características espécie de árvores 

Neotropicais. Este gênero pode ser facilmente identificado, pois só florescem depois que 

todas, ou a maioria, das folhas tenham caído; suas inflorescências são grandes, vistosa e de 

cores fortes (Figura 6). Tabebuia é o maior e mais (taxonomicamente) complexo dos 

gêneros de Bignoniaceae, com cerca de 100 espécies. É um grupo monofilético, segundo o 

formato da folha, mas, apresenta alta diversidade morfológica (Figura 7) (Grose & 

Olmstead, 2007a). 
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Figura 6. (a) Tabebuia aurea e (b) Tabebuia impetiginosa (sinonímia: Handroanthus 

impetiginosus) durante a estação de floração (fonte: A autora; Talita Cristina 

Mamedes). 

 

 

Análises filogenéticas baseadas nos marcadores trnL e ndhF, realizadas para 

Tabebuia mostraram que esse gênero na verdade é polifilético e formando por três grupos 

bem definidos (Tabebuia grupo I, Tabebuia grupo II e Tabebuia donnell-smithii). 

Tabebuia grupo I é composto por espécies com cálice lepidoto e flores com corola branca, 

rosa e magenta. Tabebuia grupo II é formado por espécies com cálice cupular, com 

indumentos e flores com corola amarela ou magenta. O grupo III de Tabebuia donnell-

smithii é distinto, pois o cálice possui a mesma coloração e textura da corola, além de, 

possuir tricomas (Figura 7) (Grose & Olmstead, 2007a; Grose & Olmstead, 2007b). 
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Figura 7. Relação monofilética de dois gêneros Neotropicais, gênero Tabebuia e o gênero 

Crescentieae. A seta indica a ligação evolutiva dos gêneros Neotropicais com 

alguns gêneros do “Velho Mundo”. Os valores nos ramos são valores de 

bootstrap acima de 50% (fonte: Grose & Olmastead, 2007a). 

 

Uma nova taxonomia foi feita para o gênero Tabebuia, onde o táxon foi 

dividido em dois gêneros: Handroanthus e Tabebuia. O gênero Handroanthus compreende 

as espécies, que anteriormente pertenciam ao grupo II de Tabebuia. E as espécies que 

pertenciam ao grupo I permaneceram como Tabebuia. A Tabebuia donnell-smithii, 

também mudou de gênero, passando a ser Roseodendron donnell-smitbii (Figura 8) (Grose 

& Olmstead, 2007b).  
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Figura 8. Nova filogenia do gênero Tabebuia. Em destaque os três novos gêneros: 

Handroantus; Roseodenfron e Tabebuia (fonte: Grose & Olmastead, 2007b). 

 

As espécies do gênero Tabebuia são exploradas pelo comércio de floricultura e 

paisagismo devido às suas vistosas e coloridas inflorescências, também, pelo comércio de 

madeira e farmacologia. A madeira das espécies de Tabebuia possui a valorosa 

característica de resistência à degradação causada por fungos, outros patógenos e a cupins 

(Cryptotermes sp.), são madeiras pesadas de coloração acastanhada, ideais para a 
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fabricação de móveis, portas e pisos (ver: http://www.ipt.br). Uma porta de madeira de 

“ipê” pode chegar a R$ 960, em um site de compra on-line, (ver: 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443646416-portas-de-madeira-macica-ip-_JM). 

A casca do tronco é amplamente explorada pela medicina fitoterápica devido às 

propriedades anti-inflamatória, cicatrizantes e anticancerígenas (Gentry, 1992a). 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook. F. ex S. Moore, Bignoniaceae, 

possui ampla distribuição pela “diagonal de formações abertas” (Prado & Gibbs, 1993). No 

Brasil ela ocorre em solos pobres e bem drenados da Caatinga, Cerrado sensu stricto e 

cerradão, mas pode ser encontrada em solos úmidos de áreas alagadas do Pantanal 

Matogrossense (Prado & Gibbs, 1993). Sua distribuição abrange o Distrito Federal, 

Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Roraima, São Paulo e Tocantins, 

formando um arco Nordeste-Sudoeste (Figura 9) (Lorenzi, 1992). 

 
Figura 9. Distribuição de T. aurea na diagonal  de formações abertas ao longo do arco 

Nortedeste-Sudoeste. As coordenadas para confecção do mapa foram retiradas 

de sites de herbários e museus (fonte: A autora). 
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T.aurea é uma espécie de hábito arbóreo, tronco tortuoso, e de casca espessa. 

Possui inflorescência vistosa, assim como as outras espécies do gênero. As flores são 

amarelo ouro, ricas em néctar e são utilizadas por algumas espécies de psitacídeos, como 

fonte alternativa de alimento (Gentry, 1992a). O papagaio verdadeiro (Amazona aestiva), e 

algumas espécies de periquitos (Nandayus nenday) usam as sementes e os frutos de T. 

aurea como fonte de alimento. Apesar de ser dispersa pelo vento os papagaios e periquitos 

que se alimentam de seus frutos acabam por se tornarem potenciais dispersores de 

sementes (Ragusa-Netto, 2005).  

A casca do tronco é muito utilizada na medicina fitoterápica, pois T. aurea é rica 

em flavonoides que auxiliam no tratamento de várias inflamações, no combate a bactérias e 

até mesmo no tratamento de câncer (Barbosa-Filho et al., 2004). A madeira é resistência à 

decomposição por patógenos e por cupins, pesada e durável, mesmas características 

apresentadas por outras espécies do gênero (Gentry, 1992a). 

Essa espécie ocorre em simpatria com outras espécies do gênero. Elas florescem 

sincronicamente por, aproximadamente, um mês durante a estação seca, de junho a 

setembro. Suas flores são condensadas em uma inflorescência localizada no ápice dos 

galhos, elas são polinizadas por abelhas do gênero Centris e Bombus (Figura 10). Apesar 

de muitas espécies de psitacídeos utilizarem o néctar das flores como fonte auxiliar de 

alimentação, esses não são tidos como polinizadores, pois, destroem as flores e brotos ao 

se alimentarem (Gibbs & Bianchi, 1993; Barros, 2001). 
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Figura 10. Abelhas do gênero Bombus visitando uma flor de Tabebuia aurea (fonte: 

Collevatti, RG; Fernando Pessoa). 

Quando comparadas com outras espécies de árvores Neotropicais que são 

polinizadas por abelhas de grande porte, T. aurea apresentou maior distância de dispersão 

de pólen, 2600m, sendo que, a maior parte dos eventos de polinização foi abaixo de 300m. 

Essa limitação na dispersão de pólen pode ser devido ao hábito de forrageamento do 

polinizador. Abelhas, mesmo as de grande porte como as Centris e Bombus, não têm 

grande capacidade de voo. Isso se refletiu na baixa heterozigozidade e alta endogamia 

encontrada em populações estudadas por Braga et al. (2012) e Rosa (2011) (Braga & 

Collevatti, 2010; Rosa, 2010). 

A diversidade genética entre e dentro das populações é fortemente afetada pelo 

fluxo gênico, e esse é influenciado, no caso de plantas, pelo tipo de polinizador e de 

dispersão (Slatkin, 1985). Barreiras geográficas que impeça o polinizador de visitar outras 

populações impedirá o fluxo gênico entre as mesmas (Slatkin, 1987). No caso de T. aurea, 

a simpatria e a floração sincronizada atuam como uma barreira ao fluxo gênico, podendo, 

afetar a diversidade genética das populações. 

Tendo em vista sua importância ecológica, econômica, a ampla ocorrência na 

“diagonal de formações aberta”, e que pode estar havendo barreira ao fluxo gênico entre as 

populações de T.aurea, o conhecimento mais aprofundado da diversidade genética e dos 

padrões de diferenciação dessa espécie é importante para entendermos como eventos 

demográficos têm influenciado a sua estrutura genética e espacial e, assim, contribuir com 

informações sobre a evolução e formação do Bioma Cerrado. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 AMOSTRAGEM 

Para este trabalho foram utilizados 298 indivíduos compreendidos em 21 

populações (Tabela 1) distribuídas por um arco Nordeste – Sudoeste. Todas as populações 

foram devidamente georeferenciadas, para posteriormente ser construído um mapa de 

distribuição da espécie (Figura 11). 

Tabela 1. Populações de T.aurea usadas no presente trabalho, devidamente 

georreferênciadas. 

Cód. Siglas Localidades 
Coordenadas Geográficas 

         (S)                 (W) 

1 AGE Estação Ecológica de Águas Emendadas - DF -15.58463 -47.66658 

2 ARA Fazenda Araguaia - TO -11.56219 -49.80441 

3 BAG Barra do Garça - MT -15.01313 -51.27850 

4 BAR Barreiras - BA -12.08508 -45.44744 

5 BOD Serra da Bodoquena - MS -20.59977 -56.00344 

6 CAR Carceres - MT -16.13991 -57.98883 

7 CHG Parque Nacional da Chapada Guimarães-MT -15.39583 -55.83352 

8 FAT Fátima - TO -10.80577 -48.90636 

9 GSV Parque Nacional Grande Sertões Veredas - MG -15.22377 -45.82000 

10 NIQ Niquelândia - GO -14.19436 -48.31061 

11 PAN Pandeiros - MG -15.51488 -44.69236 

12 PNE Parque Nacional de Emas - GO -17.91200 -52.35247 

13 POT Portelândia - GO -17.32544 -52.70475 

14 PTU Paracatu - MG -17.46230 -46.65736 

15 SAF Santa Filomena - PI -09.17625 -45.54027 

16 SCA Serra da Canastra - MG -19.57377 -46.49891 

17 SDO Goiás Velhos/Serra Dourada - GO -16.06725 -50.17655 

18 SEC Sete Cidades - PI -04.13619 -41.71872 

19 SUM Parque Estadual do Sumidouro/Lagoa Santa - MG -19.28375 -43.63322 

20 STZ Santa Terezinha de Goiás - GO -14.35194 -49.50438 

21 VIB Vila Boa - GO -15.01277 -47.04247 

 
CYA* Sapucaia - RJ -21.95861 -42.90488 

 
TCH* Sapucaia - RJ -21.97463 -42.92405 

  TIM* Altamiro Pacheco - GO -16.53891 -49.13819 

Cód.: código das populações, usados para designar cada população no mapa de 

georreferenciamento das coletas mostrado na figura 11, Sigla: Nome dado a cada população. 

Referente à sua localidade. Localidades: localidade onde cada população foi coletada. Coordenadas 

Geográficas em grau decimal: Georreferenciamento de cada população, usado para confecção do 

mapa de coleta mostrado na figura 3.1.1. *Populações que foram usadas como grupo externo. 
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Figura 11. Distribuição das coletas de T.aurea ao longo da Caatinga, Cerrado e Pantanal. 

Os pontos indicam as localidades onde foram feitas as coletas para o presente 

trabalho. O número de cada ponto refere – se ao código das populações 

numeradas na Tabela 1. O Bioma Caatinga é representado por cinza, o Cerrado 

por cinza claro e Pantanal por cinza escuro. 

 

Além disso, 49 indivíduos foram usados como grupo externo para as análises de 

padrões filogeográficos. Esses foram compreendidos em três populações, com uma média 

de 16 indivíduos cada, de três espécies: Tabebuia impetiginosa - TIM (sin.: Handroantus 

impetiginosus), Tabebuia chrysotrica – TCH (sin.: Handroantus chrysotrichus), ambas do 

grupo I de Tabebuia (Grose & Olmstead, 2007a) ou do novo gênero Handroantus (Grose 

& Olmstead, 2007b) e Cybistax antisyphillitica (Figura 12).  
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Figura 12. Relações filogenéticas entre as e espécies usadas como grupo externo (verde) e 

T.aurea (vermelho). 

 

3.2 OBTENÇÃO DE DADOS 

O DNA dos indivíduos foi extraído de acordo com o protocolo de CTAB2% (Doyle 

& Doyle, 1987) a partir de tecido foliar conservado em freezer a -80º C. O DNA extraído 

foi quantificado usando, como base, o marcador de peso molecular λ DNA (Invitrogen) a 

25, 50 e 100 ng/µL em gel de agarose 1%. Após esta quantificação, o DNA foi diluído à 

3ng/µL em água ultrapura autoclavada. Para verificar a diluição, o DNA foi novamente 

quantificado com base no marcador de peso molecular λ DNA (Invitrogen) a 25ng/ µL, 

para esse procedimento foi feito um gel de agarose 1,5%. Tanto as amostras de estoque 

quanto as de trabalho foram armazenadas em freezer a -20º C. 
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Neste trabalho usamos quatro fragmentos de DNA, sendo três deles espaçadores 

intergênicos do cpDNA: trnS-trnG2S,  ycf06-trnC (Shaw et al., 2005) e trnH-psbA (Azuma 

et al., 2001). Também foi utilizado um marcador nuclear de nrDNA 75 e 92 usados para 

amplificar a região ITS1+ 5.8S + ITS2 (Internal transcript spacer) (Desfeux & Lejeune, 

1996). Os fragmentos foram amplificados por meio de PCR (Polymerase Chain Reaction) 

a um volume final de 20 µL (Tabela 2).  

Tabela 2. Protocolo da reação de PCR usada para amplificar os fragmentos de espaçadores 

intergênicos e ITS**. 

Reagente  
Concentração 

final 

Tampão da Taq 1X 

dNTP*  250µM 

BSA*  250µg 

Taq* 1,5U 

DNA  15ng 

Primer (forward) 1,5µM 

Primer (reverse)  1,5µM 

H2O -- 

Total -- 
* Tampão da Taq – 10 mM tris-HCl, ph 8,3, 50mM KCl e 1,5 mM MgCl; dNTP – 

Desoxirribonucleotídeo Trifosfato; BSA - Bovine Serum Albumin; Taq – DNA polimerase.  

** Para a amplificação do fragmento ITS o BSA foi substituído por 2µL de DMSO 50%. 

 

A amplificação dos fragmentos foi desenvolvida em termociclador GeneAmp PCR 

System 9700 (Applied Biosystems, CA) sob as seguintes condições: (94°C por 3mim - 1 

ciclo); (94°C por 1mim, X por 1 min (temperatura de anelamento do iniciador), 72 °C por 1 

mim e 30 seg - 35 ciclos); (72°C por 10 min - 1 ciclo). As temperaturas de anelamento 

foram: trnS-trnG2S - 64ºC; ycf06-trnC - 58ºC; trnH-psbA - 54 ºC e ITS 52ºC.  O sucesso 

da amplificação foi visualizado em gel de agarose 2,0% tendo com base o marcador 1 Kb 

plus DNA Ladder (Invritogen). 

Antes do sequenciamento os produtos de PCR foram purificados por Exonuclease I 

- ExoI e SAP  - Shrimp Alkaline Phosphatase – SAP, para cada 5µL de produto de PCR 

foram usados 01 unidade de EXO e de SAP, em seguida submetido em termociclador por 

90min a 37ºC e 20 min. a 80 ºC.   



35 

 

O produto da purificação foi submetido à reação de sequenciamento de 10 µL com 

volume final. Para isso foi usado o kit de sequenciamento DYEnamic
TM

 ET terminator 

(GE, Sweden). O protocolo da reação foi otimizada o padrão dos nossos fragmentos: 1,5µL 

de kit DYEnamicTM ET terminator (GE, Sweden); 2,0µL de tampão save money 

(protocolo sugerido pelo fabricante); 0,8µL de produto de PCR purificado; 2,5µL do 

iniciador diluído a 1µM; água ultra pura até completar o volume final, a reação foi 

encaminha a termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, CA) sob as 

seguintes condições: 20 min. a 95ºC; 15 min. a 50 ºC; 1 min. a 60 ºC – 25 ciclos. A reação 

de sequenciamento foi purificação para eliminar resíduos da reação de sequenciamento e 

deixar apenas os fragmentos de amplificados de acordo com o protocolo do fornecedor 

(GE, Sweden). 

O sequenciamento foi desenvolvido em sequenciador automático de DNA ABI 

Prism 3100 (Applied Biosystems, CA). Para a montagem da fita consenso os fragmentos 

trnH-psbA e  ITS foram sequenciados em ambas as direções: foward e reverse. Os 

fragmentos trnS-trnG2S e ycf06-trnC foram sequenciados apenas em uma direção: foward 

e reverse respectivamente. Isso porque, há regiões microssatélites no início da fita de DNA 

desses fragmentos, que prejudicou o sequenciamento do restante da fita. Assim, esses 

fragmentos foram sequenciados duas vezes na mesma direção. 

As sequências foram analisadas e as fitas consenso montadas e editadas utilizando o 

software SeqScape 2.1 (Applied Biosystems, CA) e as fitas consenso foram alinhadas 

utilizando o programa Muscle (Edgar, 2004). Os fragmentos cloroplastidiais foram 

concatenados, sendo considerados como um mesmo fragmento, pois os eventos 

demográficos atuam de forma semelhante em todo este genoma. 

 

3.3 ANÁLISES POPULACIONAIS E DE DIVERSIDADE 

As diversidades nucleotídica (π) e haplotípica (h) (Nei, 1987) foram estimadas para 

cada população. Para os fragmentos cloroplastidiais concatenados e para o fragmento 

nuclear, usando o programa Arlequin 3.11 (Excoffier et al., 2006). A hipótese de 

diferenciação e estruturação populacional foi testada por meio de uma análise molecular da 
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variância AMOVA, onde a significância do índice de fixação é testada usando uma 

abordagem de permutações não paramétrica entre os haplótipos (Excoffier et al., 1992). 

A hipótese de isolamento por distância foi testada por teste de Mantel. Este teste 

correlaciona duas matrizes par - a – par: uma de φst linearizado, e uma de distâncias 

geográficas logaritmizada, implementado, também, no programa Arlequin 3.11. Esse teste 

se baseia na correlação gerada pela permutação entre pares de matrizes (Excoffier et al., 

2006). A matriz de distância geográfica foi confeccionada no programa 

GeographicDistanceMatrixGenerator_v1.2.3 (http://biodiversityinformatics.amnh.org), 

usando as coordenadas registradas na durante as coletas de cada população. 

 

3.4 ANÁLISE FILOGEOGRÁFICA 

As relações filogeográficas entre os haplótipos do Brasil Central e as populações do 

Nordeste e extremo Oeste do Brasil, foram acessadas através de uma análise “median-

joining network” (Bandelt et al., 1999), implementado no programa Network (Forster et 

al., 2000) Este método combina “minimum-spanning network” em uma rede de haplótipos 

(Bandelt et al., 1999), incluindo vetores médios a partir do método da parcimônia. Estes 

vetores visam minimizar o número de mutações entre haplótipos e podem ser interpretadas 

biologicamente como possíveis haplótipos ancestrais não amostrados ou extintos (Bandelt 

et al., 1999).  

 

3.5 ANÁLISES DOS PADRÕES DEMOGRÁFICOS 

 

A hipótese de retração seguida de expansão foi testada por meio do teste sugerido 

por Roger – Harpending, em que os índices θ0 (2µN0) , θ1 ( 2µN1)  e τ (2µt) - µ é a taxa de 

mutação - foram estimados para todas as populações, para os fragmentos de cpDNA e 

rnDNA separadamente. Quando assumimos que uma população haploide em equilíbrio 

demográfico que tem, sucessivamente, passado por τ gerações de uma população N0 para 

N1 apresentará uma curva multimodal (Excoffier et al., 2006; Rogers & Harpending, 1992). 
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Esse teste pode ser influenciado pelo número de gerações após o episódio de retração. 

Assim, episódios de retração ocorridos há muitas gerações podem não ser detectados. 

A hipótese de equilíbrio populacional foi estimada, por meio do teste D de Tajima, 

que se baseia no modelo de infinitos sítios, comparando dois estimadores do parâmetro teta 

(θ). Um θπ é baseado no número de par-a-par entre os haplótipos e o outro θs é baseado no 

número de sítios segregantes (Tajima, 1989). A significância do D de Tajima pode ser 

devido à expansão populacional, efeito de gargalo de garrafa (bottleneck) ou taxas 

heterogenias de mutação. O teste F de Fu as amostras são simuladas de acordo com um 

dado valor de θ considerando o número médio de diferenças par-a-par. A partir dessas 

simulações, é gerada uma distribuição da estatística F. Este teste é especialmente sensível a 

efeitos de seleção (Excoffier et al., 2006). 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS FRAGMENTOS E ANÁLISE DE DIVERSIDADE 

O sequenciamento dos espaçadores intergênicos cloroplastidiais trnS-trnG2S; 

ycf06-trnC e trnH-psbA, gerou 865pb, 892pb, e 574pb respectivamente. Esses foram 

combinados somando 2330 pb. No fragmento trnC-ycf106 encontramos dois grandes 

eventos mutacionais, que somados resultou em 335pb. Foram observados 79 sítios com 

transições, 110 com transversões, 178 com substituições, 218 com indels e 43 haplótipos. 

Os valores relativos da composição nucleotídica foram de: C – 14,73%; T - 30,22%; A - 

37,35% e G - 17,71%. 

O sequenciamento do fragmento nuclear, ITS, gerou sequencias de 567pb. 

Nesse fragmento observamos 81 sítios polimórficos, 21 transições, 21 transversões, 42 

substituições e 39 indels e 07 haplótipos. A composição nucleotídica das sequencias foi de: 

C – 31.06%; T – 18.95%; A – 17.88%; G – 32.10%.  

As diversidades nucleotídica (π) e a haplotípica (h) observadas para cpDNA, 

apresentaram grande variação entre as populações (Tabela 3). A diversidade nucleotídica 

(π) variou de 0,08415 em CAR a zero (sem polimorfismo) em sete populações: BAG, 

BAR, BOD, GSV, POT, SDO e VIB.  A diversidade haplotípicas (h) variou de 0,934 a 

zero para as mesmas populações (Tabela 3).  Apesar das diversidades individuais terem 

sido altas, as diversidades globais foram baixas: nucleotídica (π = 0,04661; SD 0,02231) e 

haplotípica (h = 0,933) (Tabela 3).  

O fragmento de nrDNA apresentou polimorfismo apenas para quatro 

populações: CHG, FAT, SEC e STZ (Tabela 3). O polimorfismo encontrado foi baixo 

quando comparado com os valores encontrados em cpDNA. As diversidades globais 

também foram baixas: nucleotídica (π = 0,01857; SD 0,00957), a haplotípica (h = 0,148) 

(Tabela 3). 
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Tabela 3. Diversidade genética das 21 populações de T. aurea, para os fragmentos de cpDNA combinados e para o fragmento nuclear ITS.  

      DNAcp 

 

ITS 

Cod. Sigla N k S h π SD 
 

k S h π SD 

1  AGE 16 4,00 44 0,441 0,01270 0,00671 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

2  ARA 13 2,00 01 0,282 0,00023 0,00030 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

3  BAG 18 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

4 BAR 12 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

5  BOD 16 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

6  CAR 16 8,00 91 0,892 0,08419 0,04276 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

7  CHG 15 10,0 44 0,934 0,03336 0,01723 

 

2,00 - 0,182 0,00043 0,00068 

8  FAT  21 9,00 18 0,834 0,00998 0,00525 

 

2,00 - 0,143 0,00874 0,00527 

9  GSV  08 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

10  NIQ  14 2,00 - 0,538 0,00045 0,00044 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

11  PAN  16 2,00 - 0,325 0,00027 0,00032 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

12  PNE  16 2,00 01 0,234 0,00116 0,00084 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

13  POT  16 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

14  PTU  16 7,00 33 0,792 0,02743 0,01414 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

15  SAF  16 8,00 24 0,700 0,01369 0,00721 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

16  SCA  15 5,00 29 0,628 0,01476 0,00779 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

17  SDO  03 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

18  SEC  04 2,00 02 0,500 0,00083 0,00082 

 

1,00 2,00 0,667 0,00320 0,00329 

19  SUM  17 2,00 01 0,494 0,00041 0,00042 

 

1,00 1,00 0,000 0,00000 - 

20  STZ 14 2,00 01 0,118 0,00010 0,00018 

 

1,00 - 0,222 0,00053 0,00078 

21  VIB 16 1,00 - 0,000 0,00000 - 

 

1,00 - 0,000 0,00000 - 

 
Média - 3,34 13,8 0,367 0,01396 0,01274 

 

1,20 0,70 0,061 0,00061 0,00251 

 
DS - 3,12 23,50 0,337 - - 

 

0,41 2,25 0,158 - - 

   total 298 220 27,50 0,933 0,04661 0,02231   7,00 3,00 0,148 0,01857 0,00957 

N – tamanho da amostra; k – Número de haplótipos; S – Número de sítios polimórficos; h – Diversidade haplotípica; π – Diversidade nucleotídica; SD – 

Desvio padrão. 
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A análise de variância molécula (AMOVA) foi feita com os quatro fragmentos 

concatenados, resultando em uma alta e significativa diferenciação entre as populações (φst 

= 0,79419; P< 0,001). A diferenciação entre pares de populações variou de zero, entre 

BAG-BOD, até um, entre 19 pares de populações, apenas seis pares de populações não 

tiveram diferenciação significativa (Tabela 4). A correlação entre as diversidades genéticas 

linearizadas e as distâncias geográficas logaritmizadas (teste de Mantel) foi baixa, e 

significativa para os fragmentos combinados (r
2
= 0,05244; P=0,046). 
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Tabela 4. φst par-a-par dos fragmentos cpDNA e nrDNA combinados para P≤0,05. Os pares de população que apresentam a sigla NS 

sobrescrito não apresentaram valores P significantes. 

Cód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0,000 

                    2 0,513 0,000 

                   3 0,086 0,987 0,000 

                  4 0,140 0,985 1,000 0,000 

                 5 0,075
NS

 0,986 0,000 1,000 0,000 

                6 0,332 0,413 0,415 0,353 0,397 0,000 

               7 0,891 0,915 0,927 0,910 0,922 0,610 0,000 

              8 0,386 0,675 0,560 0,497 0,545 0,430 0,903 0,000 

             9 0,501 0,991 1,000 1,000 1,000 0,342 0,896 0,352 0,000 

            10 0,546 0,977 0,978 0,972 0,976 0,415 0,916 0,406 0,381 0,000 

           11 0,577 0,984 0,986 0,982 0,985 0,435 0,922 0,424 0,061
NS

 0,140
NS

 0,000 

          12 0,514 0,948 0,931 0,924 0,926 0,431 0,920 0,434 0,513 0,217 0,448 0,000 

         13 0,566 0,993 1,000 1,000 1,000 0,439 0,923 0,452 1,000 0,483 0,800 0,067 0,000 

        14 0,485 0,635 0,617 0,571 0,600 0,413 0,866 0,482 0,403 0,462 0,489 0,471 0,481 0,000 

       15 0,908 0,947 0,954 0,944 0,951 0,746 0,928 0,917 0,930 0,943 0,947 0,944 0,948 0,820 0,000 

      16 0,501 0,718 0,682 0,643 0,667 0,417 0,890 0,471 0,448 0,497 0,530 0,499 0,518 0,310 0,889 0,000 

     17 0,521 0,990 1,000 1,000 1,000 0,252
NS

 0,868 0,465 1,000 0,946 0,965 0,878 1,000 0,370 0,913 0,047 0,000 

    18 0,553 0,983 0,992 0,987 0,991 0,294 0,875 0,501 0,966 0,934 0,952 0,877 0,983 0,409 0,917 0,127
NS

 0,429
NS

 0,000 

   19 0,596 0,991 0,995 0,993 0,995 0,461 0,927 0,693 0,993 0,976 0,982 0,940 0,995 0,617 0,952 0,569 0,987 0,971 0,000 

  20 0,640 0,983 0,986 0,981 0,985 0,439 0,918 0,621 0,966 0,948 0,958 0,908 0,978 0,560 0,945 0,460 0,922 0,906 0,950 0,000 

 21 0,675 0,995 1,000 1,000 1,000 0,465 0,924 0,689 1,000 0,980 0,987 0,947 1,000 0,610 0,951 0,562 1,000 0,981 0,991 0,931 0,000 

Cód é referente ao código das populações. Ver tabela 1 para relacionar o código com a população. 
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4.2 RELAÇÕES FILOGEOGRÁFICAS 

Dos 2330 somente 960pb, foram utilizados nas análises, pois, os 

microssatélites foram retirados por gerarem muita homoplasia, assim como os indels, com 

mais de 05pb, foram reduzidos para que fossem tratados como apenas um passo 

mutacional. A análise de median-joining network para os marcadores de cpDNA gerou 

uma rede de haplótipos (Figura 13A) em que apenas os haplótipos H1 e H14 são 

compartilhados por várias populações. Os haplótipos H6 e H24 também são 

compartilhados, mas somente entre duas e três populações, respectivamente (Figura 13B). 

A população FAT apresentou o haplótipo H1 e dois outros haplótipos exclusivos a ela 

(H12 e H13). Os outros haplótipos não foram compartilhados entre as populações, eles se 

restringiram a uma distribuição intrapopualacional (Figura 13A e B). 

 

 

A 

2 
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Figura 13. A - Median-joining network para cpDNA. Os grupos externos estão destacados 

por um circulo. A cada população foi designada uma cor, que se manteve 

padrão para os dois tipos de marcadores. A população GSV, na rede de 

haplótipos esta na cor vermelha e rachurada, no diagrama de cores ela está 

especificada como preto. Os números em vermelho representam as os passos 

mutação e os números pretos os haplótipos especificados na cor preta. (B) 

ilustra a distribuição dos haplótipos nas populações estudadas. O código de 

cada população pode ser encontrado na tabela1. O diâmetro dos círculos não 

indica a frequência dos haplótipos. O diâmetro dos círculos não indica a 

frequência dos haplótipos. 

 

No marcador nrDNA, dos 567 pb apenas 438 foram usados, pois os 

microssatélites e os indels foram editados conforme descrito para os marcadores de 

cpDNA. A mesma análise, acima descrita, foi feita para o fragmento nuclear. Como 

resultado observou – se, que o haplótipo H1 foi compartilhado entre quase todas as 

populações (Figura 14A). Nesse fragmento encontramos apenas três haplótipos exclusivos. 

A população CHG não apresentou haplótipos compartilhados com as outras populações 

(Figura 14B), sendo que a relação filogenética entre essas populações não é muito clara, 

devido à existência de um median vector que indica a não amostragem ou extinção de 

haplótipos (Figura 14A). A quantidade de passos mutacionais de um haplótipo para outro 

foi alto para ambos os marcadores. 

B 
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Figura 14. A Median-joining network para rnDNA. Os grupos externos estão destacados 

por um retângulo. B – Distribuição dos haplótipos pelas populações estudadas 

Segue mesma especificação da figura 13.  

 

 

 

 

B 

A 
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4.3 PADRÕES DEMOGRÁFICOS  

 

As populações estudadas não mostram indício de retração seguida de expansão 

demográfica, pois, os testes D de Tajima (D de Tajima = -0,869; P ≥ 0,208) e o de Rogers 

- Harpending (Raggedness índex = 0,313; P ≤0,700) não apresentaram valores 

significativos. No entanto, o teste F de Fu foi significativo, mesmo apresentando um baixo 

valor do índice (Fu= -5,978; P= 0,007). Esses resultados indicam que as populações de T. 

aurea estudadas nesse trabalho encontram – se em equilíbrio demográfico. Um gráfico 

feito no programa DNAsp, usando os valores θ inicial, θ final e Ʈ, confirma o resultado dos 

testes acima (Figura 15). 

 

A 
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Figura 15. Distribuição de diferenças entre pares de haplótipos (A) para cpDNA e (B) para 

nrDNA, gerada pelo teste de Rogers-Harpending, implementado no programa 

Arlequin 3.1. A linha contínua demonstra o esperado pelo teorema de Rogers 

& Harpending. A linha pontilhada demonstra a distribuição encontrada baseada 

nos valores de θ0, θ1  e Ʈ. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados sugerem que T.aurea tem baixa diversidade, já que, 

76% das populações apresentaram ausência de polimorfismo ou polimorfismo muito baixo. 

No entanto, as populações CAR, CHG, FAT PTU e SAF apresentaram valores de alta 

diversidade. Assim, a diversidade global de T.aurea pode ser contribuição dessas cinco 

populações. Collevatti et al., (2012c) encontraram baixa diversidade em populações de 

Caryocar brasiliense e assim como T. aurea algumas populações não apresentaram 

polimorfismo. No entanto, Ramos et al (2007; 2009) encontraram alta diversidade para 

populações de Hymenaea courbaril e Hymenaea stigocarpa. Essas espécies ocorrem na 

mesma região que T. aurea e possuem hábitos semelhantes.  

A diversidade do marcador nuclear foi muito baixa, com apenas quatro 

populações polimórficas, mesmo assim, o polimorfismo dessas foi baixo (Tabela 3). Isso 

indica que a região ITS em T.aurea pode estar passando por rápida homogeneização, 

devido à evolução em concerto. Evolução em concerto é quando todas as cópias de uma 

família multigênica evoluem em conjunto, compartilhando as mesmas substituições 

mutacionais. Assim, leva a uma maior similaridade entre os membros de uma família 

dentro de uma espécie do que entre espécies (Campbell et al., 1997; Lorenz-Lemke et al., 

2005). Polimorfismos de nrDNA podem ocorrer quando a evolução em concerto não é 

rápida o suficiente para homogeneizar as altas taxas de mutação e / ou hibridação 

interespecífica recente (Campbell et al., 1997).  

Assim como C. brasiliense, T. aurea mostrou alta diversidade e baixa 

estruturação para marcadores microssatélites, indicando que as populações estudadas 

podem estar passando por seleção de varredura (selective sweep) (Rosa, 2011).  

A diferenciação, entre as populações, foi alta e significativa, indicando que 

essas estão bem estruturadas. Rosa (2011) amplificou 11 locos microssatélites para 12 

populações de T.aurea e encontrou valores altos e significativos para os índices de fixação 
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e de endogamia intrapopulacional. Collevatti & Braga (2010) sugeriu que T.aurea 

apresenta sistema de acasalamento misto, diferentemente do que havia proposto Gentry em 

seus trabalhos. 

Com bases em nossos resultados, nos de Rosa (2011) e nos de Collevatti & 

Braga (2010), há indícios que a baixa diversidade genética e a alta estruturação, encontrada 

podem ser fruto de autofecundação, ou da baixa densidade de plantas mães nas populações 

estudadas, já que estamos analisando herança matrilinear. 

A alta e significativa diferenciação par-a-par sugerem que as populações estão 

estruturadas entre se, corroborando a hipótese acima. Apenas os pares de populações: 

AGE-BOD, CAR-SDO, GSV-PAN, NIQ-PAN, SCA-SEC e SDO-SEC não apresentaram 

diferenciação significativa (P>0,05) (Tabela 3). 

Outra hipótese poder ser levantada com base nos valores de diversidade e 

diferenciação. As populações que passam por lenta contração apresentam baixa 

diversidade e alta diferenciação (Leblois et al., 2006; Arenas et al., 2012). Outros autores 

têm encontrado padrões semelhantes aos de T. aurea (Ramos et al., 2009; Novaes et al., 

2010), o que indica que populações savânicas do Brasil Central foram conectadas no 

passado, em uma área de refúgio e que posteriormente se contraíram isolando se uma da 

outra (AB’Saber, 2000).  

A baixa diversidade genética encontrada em ambos os marcadores é, 

possivelmente, devido à perda de haplótipos, por deriva, durante os períodos de retração, 

que sucederam os períodos de expansão. A alta diferenciação entre as mesmas, indicando 

forte estruturação intrapopulacional, e também, pode resíduo do período em que as 

populações estavam isoladas, não tendo havido tempo suficiente para que as forças 

evolutivas atuem sobre elas reestruturando sua diversidade. Porém, para confirmar tais 

hipóteses é necessário que outras análises sejam feitas. 

A baixa, porém significativa correlação entre a distância genética e geográfica 

de T. aurea é corroborada pela rede de haplótipo. As populações SCA, SEC e SDO são 

localizadas, cada uma em um ponto diferente, na “amplitude de coleta”, no entanto, 

compartilham o mesmo haplótipo H12 (Figura 13B). Os haplótipos H1 e H14 foram 

amplamente distribuídos entre as populações de Goiás e Minas Gerais, principalmente 
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(Figura 13B). No entanto, as populações de SAF e ARA são totalmente isoladas, 

geneticamente, sendo que, SAF pode ter divergido das outras populações de T. aurea, pois 

essa, não apresenta amplificação para marcadores microssatélites desenvolvidos para a 

espécie (Trabalho em andamento). Essas em conjunto com CAR e CHG apresentam 

maiores valores de diferenciação par – a –par (Tabela 4). Assim, a correlação genética e 

geográfica foi baixa, porém positiva, devido à presença de muitos haplótipos exclusivos, a 

apenas alguns compartilhados (Figura 13B). 

Os resultados filogeográficos, encontrados para ITS, mostram uma rede de 

haplótipos em formato de estrela (Figura 14A). Sugerindo que essas populações, para esse 

marcador, tenham passado por processo de expansão recente (Excoffier et al., 2009). O 

haplótipo H1 ocorreu em todas as populações estudadas, com exceção de CHG e SEC, que 

apresentaram haplótipos únicos a elas. As populações FAT e STZ também foram 

polimórficas. Nessas populações encontramos o haplótipo H1 e mais um segundo 

haplótipo, H4, exclusivo a cada uma. (Figura 14B). O padrão filogeográfico encontrado 

para ITS pode, também, ser visto nas taxas de diversidade, onde somente as populações 

CHG, FAT, SEC e STZ diversidade.  

Lorenz-Lemke e colaboradores encontraram semelhante padrão de diversidade 

para Passiflora elegans, para o marcador ITS. Essa espécie ocorre na porção sul da Mata 

Atlântica, no interior do estado do Rio Grande do Sul, em áreas de mata ciliar. Os 

pesquisadores encontram baixa diversidade, que foi confirmado pelas análises 

filogeográficas, onde, um único haplótipo foi mais frequente nas populações de P. elegans, 

sugerindo que esse pode ser pleisiomórfico nessa espécie. (Lorenz-Lemke et al., 2005).  

O teste e de D de Tajima e o de Rogers - Harpending indicam que as 

populações não apresentam indícios de retração populacional seguido expansão, no 

entanto, o teste F de Fu foi significativo, indicando que as populações podem estar sob 

seleção positiva. Mas esse teste é muito sensível à seleção e a sinais de expansão 

populacional, apresentando uma tendência a rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira. 

Estudos feitos com Caryocar brasiliense e outras espécies do Cerrado têm 

apresentado resultados semelhantes aos que encontramos aqui (eg.: Collevatti et al., 2009; 

Ramos et al., 2009; Novaes et al., 2010; Collevatti et al., 2012a; Collevatti et al., 2012c), 

sugerindo que os padrões encontrados são resquício do eventos estocásticos ocorridos no 
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passado provocando intensas mudanças na dinâmica da vegetação e um grande refúgio 

Noroeste se formou, quando, possivelmente, essas populações se encontravam conectadas 

(Ab'saber, 2000). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A fragmentação das savanas durante o Quaternário, possivelmente, levou a 

extinção de alguns haplótipos que acarretou ao atual padrão de diversidade das populações 

estudadas. A colonização de novas áreas (refúgios), após os períodos de retração, pode ter 

levado a alta frequência de outros haplótipos devido ao surfe de alelos (allele surf). A 

distribuição de dois haplótipos, principalmente, corrobora a teoria da existência de um 

grande refúgio no Brasil Central. 

Tendo em vista resultados semelhantes para outras espécies do Cerrado, 

podemos sugerir que as linhagens deste Bioma estão fortemente estruturadas e, em alguns 

casos, com baixa diversidade genética. Assim, esse Bioma merece maiores esforços, no 

sentido de conservação das suas espécies. Para isso, faz se necessário, mais estudos sobre 

as linhagens gerando mais informações sobre sua composição genética. Pois, aqui no 

Brasil, ainda, é necessário que comprove a necessidade de se conservar um Bioma e suas 

riquezas. 
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