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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile A. St. Hil.) é referência nutricional 

de grande importância para a população dos locais de ocorrência e tem se tornado 

uma das fruteiras de elevado potencial para a exploração sustentável no Bioma 

Cerrado e em diferentes regiões do Brasil (VIEIRA et al., 2006; LONDE et al., 2010). 

Portanto, a fim de preservar a espécie, que tem sofrido extrativismo, é importante a 

sua inclusão em cultivos para produção em larga escala (LONDE et al., 2010). 

Para a domesticação da espécie, a realização de pesquisas visando seleção 

de material genético superior e desenvolvimento de sistemas de cultivo torna-se o 

meio ideal para evitar a erosão genética (JUNQUEIRA et al., 2012). O passo inicial 

para estes estudos e para a conservação da espécie é o conhecimento da 

diversidade genética existente nas populações (CRUZ et al., 2011).                                                               

 

2 BASE TEÓRICA 

Para o entendimento dessa diversidade, estudos morfológicos de frutos, 

sementes e caracterização química da polpa são frequentes para diversas espécies 
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cultivadas e estes são essenciais em espécies nativas (MOURA et al., 2013). 

Diversas técnicas multivariadas podem se aplicadas, utilizando vários caracteres 

aleatórios para quantificar a divergência genética de acessos (DUTRA FILHO et al., 

2011). A partir desse tipo de análise é possível estabelecer um coeficiente de 

distância genética entre os indivíduos avaliados que permite agrupá-los, assim como 

detectar o nível de absorção de variância de cada variável avaliada e a relação entre 

elas (CRUZ et al., 2012).           

                                   

3 OBJETIVOS 

Avaliar a diversidade genética entre acessos com base nas características 

físicas, químicas e físico-química de pseudofrutos e frutos de Cajuzinho-do-cerrado.                                                                    

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido utilizando frutos obtidos da coleção Biológica “ex 

situ” de Anacardium humile A. St.-Hil, no campo de Recursos Genéticos da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. Foram colhidos de 5 a 15 unidades 

de frutos e pseudofrutos de 27 acessos, gerados de sementes advindas de sete 

procedências (Caiapônia, Chapadão do Céu, Itarumã, Jataí, Mineiros, Portelândia e 

Serranópolis). O critério para colheita foi a coloração da epiderme do pseudofruto, 

que deveriam apresentar coloração totalmente amarelo ou totalmente vermelho, ou 

seja, pseudofrutos completamente maduros. 

Depois de colhidos os frutos foram levados ao laboratório e analisados quanto 

a: nos pseudofrutos: comprimento, diâmetro da base, diâmetro do ápice, massa, 

coloração instrumental da epiderme e da polpa, acidez titulável, teor de vitamina C e 

teor de carotenoides; nos frutos: comprimento, largura, espessura e massa. 

Os resultados foram submetidos à análise descritiva, obtendo-se média, 

mínimo, máximo, coeficiente de variação (%) e importância relativa dos caracteres 

para variação total (%) (SINGH, 1981). Foi utilizada, também, à análise multivariada 

estimando-se a distância euclidiana média obtida a partir dos 27 acessos de 

Cajuzinho-do-cerrado, avaliados com base nos atributos da frutificação analisados. 

A medida de similaridade e agrupamento dos acessos foi feita pelo algoritmo de 



 
 

otimização de Tocher (CRUZ et al., 2012).  As análises dos dados foram realizadas 

com o auxílio do programa computacional GENES (CRUZ, 2013).                                                               

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A contribuição dos caracteres para dissimilaridade genética entre os acessos 

foi relativamente bem distribuída, variando de 2,998 a 9,431% (Tabela 1).  De 

acordo com Cruz et al. (2012) esta análise auxilia no descarte de variáveis, 

possibilitando uma melhor escolha dos atributos a serem considerados numa 

avaliação de divergência genética. Entretanto, no presente trabalho não é possível 

descartar variáveis, pois as ambas tem S.j (%) com valores próximos. 

 

Tabela 1. Valores médios, mínimos, máximos, coeficiente de variação (CV) e 
contribuição relativa (S.j) das 17 variáveis, para a dissimilaridade dos 
acessos de Cajuzinho-do-cerrado 

Variáveis Média Mínimo Máximo CV (%) S. j (%) 

CP 24,432 16,505 37,918 24,646 8,508 

DBP 15,208 9,424 21,105 18,385 6,165 

DAP 24,345 17,578 33,949 16,221 6,261 

MP 7,345 2,179 18,779 50,258 5,468 

CF 15,465 11,990 22,700 13,190 3,903 

LF 14,583 11,513 22,627 14,084 3,674 

EF 11,437 9,349 13,692 8,969 6,003 

MF 1,419 0,626 3,575 42,141 4,421 

SS 9,027 5,287 13,000 25,297 9,431 

AT 1,137 0,657 1,652 22,241 6,943 

ratio 8,173 3,877 13,78 33,340 8,146 

VITC 137,971 74,086 279,643 33,214 5,347 

CRT 0,235 0,103 0,479 33,298 4,667 

CEP  39,962 30,333 49,233 13,165 8,337 

hEP 82,060 9,700 101,067 22,267 4,303 

CPP 27,693 10,367 43,000 26,463 5,426 

hPP 98,668 49,633 114,033 10,896 2,998 

CP: comprimento do pseudofruto (mm); DBP: diâmetro da base do pseudofruto (mm); DAP: 
diâmetro do ápice do pseudofruto (mm); MP: massa do pseudofruto (g); CF: comprimento do 
fruto (mm); LF: largura do fruto (mm); EF: espessura do fruto (mm); MF: massa do fruto (g); 
SS: sólidos solúveis (%); AT: acidez titulável (% de ácido cítrico); ratio: sólidos 

solúveis/acidez titulável; VITC: vitamina C (mg de ácido ascórbico/ 100g de polpa); CRT: 
carotenoides (%); CEP: coordenada C* da epiderme do pseudofruto; hEP: ângulo hue da 
epiderme do pseudofruto (hº); CPP: coordenada C* da polpa do pseudofruto; hPP: ângulo 
hue da polpa do pseudofruto (hº). 



 
 

A realização do agrupamento pelo método de Tocher, utilizando como medida 

de dissimilaridade a distância euclidiana a partir das 17 características, promoveu a 

formação de 2 grupos (Tabela 2). O uso da técnica aumenta as informações a 

respeito do acesso mais divergente, que neste caso é o acesso 1, o qual foi alocado 

isoladamente no grupo 2, enquanto que o grupo 1 contém a maior parte dos acessos 

(26). 

 

Tabela 2. Grupos estabelecidos pelo método de Tocher, com base nas 17 
características para os 27 acessos de Cajuzinho-do-cerrado 

Grupos Acessos 

1 

04  21   9   23   05   15   26   19   11   10   13   
07   16   14  08   02   18   25   12   03   20   22   
17   27   06   24  
  

2 01 

 

Para se observar melhor a divergência dos acessos presentes no grupo 1 foi 

feito reagrupamento pelo método de Tocher (Tabela 3), onde foram formados seis 

grupos, sendo que 14 dos acessos ficaram no mesmo grupo (grupo 1) e os demais 

se dividiram nos outros cinco grupos. 

 

Tabela 3. Grupos estabelecidos pelo método de Tocher, com base nas 17 
características para 26 acessos de Cajuzinho-do-cerrado 

Grupos Acessos 

1 05 15 26 10 19 21 13 23 07 11 14 04 16 09 
2 08 18 03 
3 20 25 17 
4 12 22 
5 02 06 
6 24 27 

 

Vasconcelos et al. (2007) ressaltam que esse método apresenta a 

peculiaridade de reunir um maior número de genótipos nos primeiros grupos e 

geralmente indivíduos agrupados isoladamente nos últimos grupos. Nesse tipo de 

estudo, tal característica do método torna-se interessante, pois permite identificar 

indivíduos geneticamente dissimilares e não somente grupos. 

               

 

                                                 



 
 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo mostrou variabilidade genética dentro da população estudada de 

Anacardium humile (A. St. Hil.), sendo o acesso 1 o mais divergente.  

As variáveis contribuíram de maneira semelhante para a variação total. 
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 FLUXO DE PÓLEN EM Psychotria carthagenensis Jacq. EM FRAGMENTO 

FLORESTAL ANTROPIZADO1 
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Palavras-chave: Heterostilia, Polimorfismos florais, Rubiaceae 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A heterostilia é um polimorfismo floral onde estigmas e anteras se encontram 

em alturas diferentes dentro da mesma flor. O tipo mais comum de heterostilia é a 

distilia, onde as espécies possuem dois morfos florais, um longistilo e outro 

brevistilo. Neste caso a separação entre as estruturas ocorre de maneira recíproca 

entre os morfos  (COELHO, 2013; GANDERS, 1979).  

Esta hercogamia recíproca tem função de otimizar o fluxo de pólen entre 

indivíduos diferentes, visto que a separação das peças reprodutivas evitaria a 

contaminação por auto pólen. Há ainda um sistema de autoimcompatibilidade 

heteromorfo que evitaria a autopolinização e ainda a reprodução entre indivíduos do 

mesmo morfo (COELHO, 2013; GANDERS, 1979).  

O fluxo de pólen é um importante fator na manutenção da variabilidade 

genética, e um fator determinante na permanência das espécies em locais 

fragmentados e com alterações ambientais. Deste modo estudos que avaliem a 

dinâmica de doação de pólen podem revelar muito sobre a interação entre espécies 

de um local. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O Cerrado é um dos maiores biomas brasileiros, ocupando cerca de 21% do 

território nacional. Possui grande quantidade de espécies endêmicas, entretanto, 

possui grande percentual de degradação e fragmentação, o que classifica a região 

como hotspot de biodiversidade (BALDUINO et al., 2005). 

A fragmentação causa consequências para as populações de plantas e 

animais, visto que quanto menor a área, menos recursos estarão disponíveis para as 

espécies que vivem no local (CARVALHO, 2009; SANTOS; AIZEN; SILVA, 2014; 



 
 
WHITE; BOSHIER; POWELL, 2002). Espera-se que populações com maior 

diversidade possuam maiores chances de apresentar características que suportem 

as mudanças ocorridas nos fragmentos (KEARNS; INOUYE, 1993). 

Para as plantas, uma das estratégias reprodutivas para aumentar essa 

diversidade é a heterostilia, um polimorfismo floral onde as estruturas reprodutivas 

estão localizadas em alturas diferentes, a qual permite que os grãos de pólen sejam 

depositados em locais diferentes do corpo do polinizador e dessa maneira 

aperfeiçoar o fluxo de pólen e a diversidade genética da população (COELHO, 2013; 

CONSOLARO, 2008; GANDERS, 1979). 

Uma das famílias com maior número de espécies heterostílicas é a família 

Rubiaceae, que também constitui uma importante família do Cerrado e é comum em 

florestas neotropicais. Possui mais espécies distílicas do que todas as outras 

famílias de angiospermas juntas (COELHO, 2013; FONSECA; ALMEIDA; ALVES, 

2008). Suas espécies normalmente ocorrem juntas, o que poderia levar a 

contaminação dos estigmas por pólen de espécies diferentes. Espera-se que a 

distilia presente nestas espécies atue evitando a contaminação e a germinação de 

grãos de pólen não viáveis, favorecendo a reprodução cruzada.  

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho foi avaliar o fluxo de pólen nos estigmas de Psychotria 

carthagenenesis, espécie distílica pertencente a família Rubiaceae que ocorre no 

Cerrado.  

 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado em um fragmento florestal as margens do 

Ribeirão Paraíso na cidade de Jataí – GO (17°48'17.9"S 51°47'35.2"W), entre os 

meses de setembro e dezembro de 2018.  

P. carthagenensis, possui flores pentâmeras, gamopétalas, de coloração 

branca com cindo estames e estigma bibífido. No local existem outras espécies 

pertencentes à família Rubiaceae que possuem floração que se sobrepõe a espécie 

(CONSOLARO; SILVA; OLIVEIRA, 2011).  



 
 

Para a avaliação da morfologia floral, flores abertas foram coletadas e 

armazenadas em álcool 70%. Posteriormente foram dissecadas e as medidas de 

comprimento da corola, comprimento das anteras, comprimento do estigma, altura 

da antera e altura do estigma foram aferidos. Os resultados foram avaliados com o 

auxilio do programa Bioestat versão 5.0 (teste T e Teste U de Man-Whitney-KrusKal-

Wallis). Os valores também foram submetidos aos testes de Richards e Koptur 

(1993) para avaliar a presença de hercogamia recíproca.  

Para a avaliação do dimorfismo polínico, foram coletados botões florais, e 

suas anteras retiradas, maceradas sob lâminas e observadas em fotomicroscópio. 

Foi aferido o diâmetro de 1500 grãos de pólen para cada morfo com o programa 

Image J. Os valores obtidos também foram avaliados em o programa Bioestat 5.0, 

usando o Teste U de Man-Whitney-KrusKal-Wallis para avaliar diferenças 

significativas (FURTADO, 2015).  

Para a avaliação do fluxo de pólen nos estigmas, flores abertas foram 

coletadas, e armazenadas em álcool 70% e delas retirados os estigmas, que foram 

depositados sob lâmina com gel de fucsina. Foram realizadas fotomicrografias e 

analisadas com o auxilio do programa Image J, para que as medidas dos grãos de 

pólen fossem aferidas. Estes foram alocados em classes de tamanho, excluindo 

aqueles que se sobrepunham, para identificar a qual morfo eles pertencem 

(FURTADO, 2015), além de avaliação de possíveis grãos de pólen interespecífico. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os valores obtidos para a morfologia floral bem como os 

resultados dos testes estatísticos foi possível observar que com exceção dos valores 

para comprimento das anteras, todos os valores apresentaram diferenças 

estatísticas significativas, demonstrando a presença de hercogamia e dois morfos 

florais na população estudada.  

Além disso, foi observada uma correlação entre a altura dos estigmas e o 

comprimento da corola (r=0,6521). O mesmo foi observado entre a altura das 

anteras e o comprimento da corola (r=0,7178). A correlação mais forte observada 

entre as anteras e a corola é devido ao fato da espécie apresentar estames 



 
 
epipétalos, o que tem efeito direto na hercogamia.  

Na avaliação da hercogamia recíproca os resultados do teste de Richards 

& Koptur (1993) para as estruturas reprodutivas altas foi de -0,07±0,15, e para as 

estruturas reprodutivas baixas de 0,03±0,10. Tais resultados demonstram que existe 

reciprocidade entre as estruturas reprodutivas baixas. Entretanto existe grande 

variação entre as alturas nos dois casos, o que indica que estames e estigmas estão 

distribuídos em diversas alturas. Situação que permite que os grãos de pólen sejam 

depositados em uma maior área do corpo do polinizador, o que tanto poderia facilitar 

a deposição de pólen legitimo sobre o estigma, como também pode aumentar o risco 

de contaminação por autopolen. 

Já os valores encontrados para o dimorfismo polínico demonstraram que 

existe diferença significativa entre os valores para cada morfo (U=872083,00; 

P=<0,0001), sendo aqueles oriundos dos morfo brevistilo maiores (39,57±4,64 µm) 

do que os longistilos (37,54±4,78 µm). A provável razão para isso seria o fato de que 

estes grãos de pólen precisariam de uma maior reserva energética para percorrer o 

estilete maior no morfo longistilo, resultados semelhantes aos encontrados por 

Furtado (2015), Barrett et al. (1992) e Coelho e Barbosa (2004). 

Dos grãos encontrados nos estigmas brevistilos, 26% eram oriundos do 

morfo longistilo (fluxo legítimo), 38% fluxo ilegítimo e 36% estavam na faixa de 

sobreposição. Para os estigmas longistílicos 33% eram de fluxo legítimo, 19% 

ilegítimo e 48% se encontravam na faixa de sobreposição. Tais valores demonstram 

maior eficiência do morfo longistílico para P. carthagenensis, resultados 

semelhantes aos observados por Furtado (2015), mas ainda demonstrando grande 

volume de pólen de rigem duvidosa. 

Além do fluxo ilegítimo foi observada contaminação de pólen interespecífico 

sobre os estigmas longistílicos avaliados, tais resultados podem ser justificados pela 

falta de hercogamia recíproca entre as estruturas reprodutivas altas. A grande 

variação observada entre a altura dos estigmas e anteras, e a maior exposição dos 

estigmas longistilos pode favorecer a contaminação com pólen de outras espécies 

(COELHO, 2013).  

 



 
 
6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados encontrados demonstram que os polimorfismos 

característicos da distilia não estão atuando de modo a evitar contaminações. A falta 

de hercogamia recíproca perfeita pode ser a provável razão. A presença de pólen de 

outras espécies encontrados nos estigmas indica que P. carthagenensis compartilha 

polinizadores com outras espécies encontradas no local. Sugere-se que estudos 

sobre o sistema reprodutivo sejam realizados para avaliar a eficiência do sistema de 

autoincompatibilidade associado normalmente a espécies distílicas, buscando 

indícios de processos de fluxo de pólen em fragmentos florestais. 
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