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RESUMO
Diversidade genética e conservação de Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. é uma espécie arbórea tropical que
ocorre na Mata Atlântica e está em perigo de extinção devido a fragmentação do bioma e a
exploração de sua madeira. Atualmente três populações da espécie estão sendo
conservadas em um teste de procedências e progênies implantado na Estação Experimental
de Luiz Antônio, estado de São Paulo, Brasil. O teste é composto por procedências de
Alvorada do Sul, estado do Paraná, Gália e Bauru, ambas do estado de São Paulo. Com o
objetivo de verificar o potencial do teste como fonte de sementes para a recomposição
florestal, esse estudo avaliou a biometria de frutos, geminação de sementes, mortalidade e
sobrevivência de plântulas da espécie. Foram desenvolvidos, marcadores microssatélites
para a análise da diversidade genética, endogamia, sistema de reprodução, fluxo e dispersão
de pólen e depressão por endogamia (DE). A variação observada entre as matrizes para a
biometria de frutos, assim como para germinação, mortalidade e sobrevivência sugerem que
estas sejam decorrentes da variabilidade genética, não foi detectada correlação entre a
biometria e germinação. Os microssatélites apresentaram alto nível de polimorfismo e
ausência de desvios de segregação Mendeliana, ligação genética e desequilíbrio de ligação. A
procedência Gália apresentou a maior riqueza alélica ( R = 10,3), heterozigosidade esperada
( H e = 0,60) e índice de fixação ( F = 0,11) e a procedência Alvorada do Sul apresentou a
maior heterozigosidade observada ( H o = 0,58) e o menor índice de fixação ( F = -0,01). As
plântulas apresentaram a menor riqueza alélica ( R = 9,4) e heterozigosidade observada
( H o = 0,48) e o maior índice de fixação ( F = 0,16). A taxa de cruzamento ( t m ) foi alta (>
0,93), mas foi observado para as plântulas uma variação individual na taxa de cruzamento
( t m = 0,68 a 0,99), cruzamento entre parentes ( t m − t s = 0 a 0,18) e na correlação de
paternidade ( rp = 0,041 a 0,182), o que indica que a espécie se reproduz
predominantemente por cruzamentos, é autocompatível e que a reprodução não foi
alelatória. A distância média de dispersão do pólen (71 m) maior que a mediana (21 m)
sugere um padrão de isolamento por distância. Aos 12 meses as plântulas oriundas de
autofecundação apresentaram os menores valores de C e H o e o maior F (2,98 mm; 0,25 e
0,61) do que as de cruzamento entre parentes (3,10 mm, 0,34 e 0,29, respectivamente) e
não parentes (3,30 mm, 0,51 e 0,07, respectivamente). A autofecundação resultou em maior
DE para circunferência à altura do colo (9,6%) e o cruzamento entre parentes para altura
(2,6%). Para fins de conservação, sementes de no mínimo 53 árvores devem ser coletadas
para alcançar um Ne(ref) de 150 indivíduos, da mesma forma, devem ser mantidos também
pelo menos 53 indivíduos com a mesma fenologia de florescimento a cada ciclo de desbaste.
A endogamia decorrente de cruzamentos entre parentes pode ser minimizada se apenas
uma planta por família for selecionada dentro das parcelas e pode ser eliminada se apenas
uma planta por família for selecionada no teste, sendo possível obter ganhos com a seleção
em ambos os casos.
Palavras-chave: Pau-Marfim; Mata Atlântica; Sistema de reprodução; Marcadores
microssatélites; Tamanho efetivo
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ABSTRACT
Genetic diversity and conservation of Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. is a tropical tree species of the Atlantic
Forest that is endangered due to exploitation of its wood and biome fragmentation.
Currently, three populations of the species are preserved in a provenance and progeny test
established in the Luiz Antônio Experimental Station, São Paulo State, Brazil. The test
consists of provenances from Alvorada do Sul, Paraná State, and Gália and Bauru, both from
São Paulo State. In order to verify the potential of the test as a seed source for forest
restoration, this study evaluates the species’ fruit biometry, seed germination, mortality and
seedling survival. Microsatellite markers were developed to analyze genetic diversity,
inbreeding, mating system, pollen flow and dispersal, and inbreeding depression (ID). The
variation observed between seed trees for fruit biometry, as well as for germination,
mortality and survival, suggests a correlation with genetic variability. No correlation was
detected between biometry and germination. Microsatellites presented a high level of
polymorphism and an absence of deviation from Mendelian segregation, genetic linkage,
and linkage disequilibrium. The Gália population had the highest allelic richness ( R = 10.3),
expected heterozygosity ( H e = 0.60), and fixation index ( F = 0.11), and Alvorada do Sul had
the highest observed heterozygosity ( H o = 0.58) and the lowest fixation index ( F = -0.01).
Seedlings showed the lowest allelic richness ( R = 9.4) and observed heterozygosity ( H o =
0.48) and the highest fixation index ( F = 0.16). The outcrossing rate ( t m ) was high (> 0.93).
However, there was individual variation in seedlings for the outcrossing rate ( t m = 0.68 to
0.99), mating between relatives ( t m − t s = 0 to 0.18), and paternity correlation ( r p = 0.041 to
0.182), indicating that the species has a predominantly outcrossed mating system, is selfcompatible, and that reproduction is not random. The mean pollen dispersal distance (71 m)
was greater than the median (21 m), suggesting a pattern of isolation by distance. At 12
months, seedlings resulting from selfing had the lowest values of C, H o , and higher F (2.98
mm, 0.25, and 0.61, respectively) than those from mating between relatives (3.10 mm, 0.34,
and 0.29) and unrelated individuals (3.30 mm, 0.51, and 0.07). Selfing resulted in higher ID
for root-collar circumference (9.6%) and mating between relatives showed a higher ID for
height (2.6%). For conservation purposes, seeds of at least 53 trees must be collected to
reach Ne(ref) of 150 individuals and at least 53 individuals with the same flowering phenology
must be maintained at each thinning cycle. Inbreeding resulting from crosses between
relatives can be minimized if only one plant per family is selected within the plots and can be
eliminated if only one plant per family is selected in the test, thus enabling gains with
selection in both cases.
Keywords: Pau-marfim; Atlantic Forest; Mating system; Microsatellite markers; Effective size
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1. INTRODUÇÃO
Florestas naturais em todo mundo têm sido intensivamente ameaçadas pelo
desmatamento e pela fragmentação florestal (KRAMER et al., 2008). Há registros que
mostram que o desmatamento ocorre há pelo menos 20.000 anos (BROWN e BROWN,
1992), mas tem sido intensificado em decorrência da agricultura, pecuária, silvicultura e
urbanização (RODRIGUES; BRANCALION; INSERNHAGEN, 2009; LANDER et al., 2010;
HADDAD et al., 2015). Estima-se que as perdas florestais sejam de 9,4 milhões de hectares
por ano, dos quais 2,3 milhões de hectares correspondem às florestas brasileiras (RIBEIRO et
al., 2011).
No Brasil, a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ter sua biodiversidade ameaçada
pelo desmatamento, que teve início com a chegada dos europeus, e desde então, atividades
como a extração de Paubrasilia echinata (Sinonímia: Caesalpinia echinata; pau-brasil),
agricultura e a pecuária intensiva estão presentes no bioma. Mas, foi no século XX que o
desmatamento e a exploração madeireira ocorreram de forma mais acentuada (RODRIGUES;
BRANCALION; INSERNHAGEN, 2009) e o bioma teve sua extensão reduzida a apenas 12% em
relação à sua cobertura original (RIBEIRO et al., 2009).
O desmatamento e a fragmentação têm efeitos drásticos, pois a redução dos
habitats em pequenos e isolados fragmentos, imersos em uma grande matriz urbana afetam
importantes processos populacionais como o crescimento, sobrevivência e a reprodução das
espécies da flora (LINDENMAYER e FISHER, 2006) prejudicando a manutenção da
biodiversidade (TAMBARUSSI et al., 2015).
Magragh et al. (2014) observaram que relações mutualistas, como a dispersão de
sementes, diminui significativamente próximo às bordas florestais e em pequenos
fragmentos quando comparado aos grandes fragmentos florestais. Markl et al. (2012) sugere
que a caça dos grandes frugívoros é a principal razão para a redução da dispersão de
sementes em pequenos fragmentos florestais, dessa forma, as espécies vegetais que
possuem grandes sementes sofrem de forma mais severa e negativa os impactos da
fragmentação florestal, já que seus dispersores também são mais propensos à extinção local
(GALLETI et al., 2013).
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Similarmente, espécies arbóreas como Cariniana legalis e Esenbeckia leiocarpa que
possuem pequenas sementes também sofrem de forma negativa os impactos da
fragmentação florestal (FORTI et al., 2014; TAMBARUSSI et al., 2015, 2017). Mudanças no
padrão de forrageamento dos polinizadores vem sendo observada (GHAZOUL, 2005), isso
porque os fragmentos florestais estão separados por grandes matrizes antrópicas e a baixa
conectividade entre os mesmos resulta na diminuição do tamanho populacional, diminuição
do fluxo gênico e consequentemente no isolamento reprodutivo entre populações (DEGEN e
SEBBENN, 2014).
Dessa forma, a fragmentação tem como consequência a redução da variabilidade
genética das populações, isso porque há um aumento nas taxas de autofecundação e de
cruzamento entre indivíduos parentes resultando em gerações com uma maior proporção
de indivíduos endogâmicos (CHAVES et al., 2011). O principal fenômeno resultante da
endogamia é a depressão por endogamia, que ocorre por meio da fixação de alelos
recessivos deletérios com drásticos efeitos, pois reduz o vigor reprodutivo, a produtividade,
a fertilidade e a viabilidade das sementes expondo as populações a um alto risco de extinção
(FRANKHAN, 2012; TAMBARUSSI et al., 2017).
Nesse sentido, programas de conservação ex situ têm sua importância aumentada,
pois estudos recentes de espécies arbóreas tropicais têm encontrado sinais da diminuição da
diversidade genética e aumento da endogamia em populações fragmentadas, porém essas
alterações podem levar algumas gerações para se manifestarem, visto que os indivíduos
adultos remanescentes representam ainda a população anterior à fragmentação (AGUILAR
et al., 2008; MANOEL et al., 2012).
A implantação de bancos para a conservação ex situ tem se mostrado como uma
importante estratégia para a conservação da diversidade genética, pois possibilita a
manutenção da variabilidade genética em condições artificiais (PAIVA e VALOIS, 2001) e a
conservação de amostras representativas, quando considerado o tamanho populacional
efetivo necessário para fundar esta nova população (MORAES e SEBBENN, 2011). Assim, os
efeitos da deriva genética amostral, a perda de alelos raros (FRANKHAN, 2012) e a depressão
por endogamia são minimizados (TAMBARUSSI et al., 2017).
Com o crescente número de espécies arbóreas ameaçadas de extinção, a
manutenção de populações ex situ é uma importante forma de intervenção para
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conservação da biodiversidade e a espécie Balfourodendron riedelianum tem-se beneficiado
com essa estratégia.
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae), popularmente conhecida
como pau-marfim, possui altura de até 35 m e 100 cm de diâmetro à altura do peito (DAP).
Suas folhas são compostas trifolioladas, as inflorescências são hermafroditas com
polinização zoofílica, seus frutos são secos indeiscentes do tipo sâmara (Figura 1) e dispersos
pelo vento. É classificada como secundária tardia e utilizada como espécie ornamental e em
reflorestamentos de matas ciliares. Sua madeira é considerada nobre e muito utilizada na
marcenaria (CARVALHO, 2004).
A espécie ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, no entanto encontra-se em perigo
de extinção (IUCN, 2015). No Brasil, B. riedelianum ocorre naturalmente na Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila Mista e Densa
abrangendo os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (CARVALHO, 2004).

Figura 1. Indivíduo adulto de Bauforoudendron riedelianum (A), detalhe suas folhas, flores e frutos (B e C).
Fonte: http://ceapla2.rc.unesp.br/atlas/esp_balfou.php (A e B) e Gerson L. Lopes:
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/files/2012/08/Pau-marfim.jpg (C)

Nesse sentido, o estudo de B. riedelianum com a utilização de marcadores
microssatélites aliadas às informações sobre a ecologia de germinação de sementes,
biometria de frutos e plântulas, sistema de reprodução e depressão por endogamia serão
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úteis para o manejo de populações da espécie contribuindo em programas de
melhoramento, uso sustentável e conservação.
Para a realização do presente estudo foram utilizados sete locos microssatélites
desenvolvidos para B. riedelianum, que possibilitaram a avaliação da diversidade genética,
endogamia, sistema de reprodução, dispersão de pólen e a depressão por endogamia. Esses
parâmetros genéticos são necessários para fornecer subsídios para o melhoramento,
conservação genética e manejo sustentável da espécie (RATNAM et al., 2014).
A pesquisa foi conduzida na Estação Experimental de Luiz Antônio, administrada
pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo. A unidade possui um teste combinado de
procedências e progênies implantado em 1986 e atualmente possui 1.378 indivíduos da
espécie com o intuito de manter a área como fonte de material para recomposição florestal
e uso sustentável.
De forma mais específica, os objetivos deste estudo foram:
i) aprimorar os sistemas de propagação da espécie em conservação, por meio do
estudo da biometria dos frutos e plântulas, bem como da ecologia de germinação;
ii) desenvolver primers específicos para a espécie em estudo e dessa forma,
aumentar o potencial de estudos futuros;
iii) caracterizar a diversidade genética, o tamanho efetivo para duas gerações da
espécie, o sistema de reprodução, os padrões e distância de dispersão do pólen, assim como
a depressão por endogamia;
iv)

correlacionar os caracteres de crescimento com os parâmetros obtidos pelos

marcadores microssatélites;
v) propor estratégias para condução de populações de conservação, melhoramento
genético e manejo da espécie.

O estudo teve como base as seguintes hipóteses:
i)

assim como a maioria das espécies tropicais, B. riedelianum se reproduz

predominantemente por cruzamentos;
ii)

a densidade populacional e a polinização por pequenos insetos devem

favorecer a dispersão do pólen a curtas distâncias, portanto a diversidade genética é maior
dentro do que entre as procedências e a dispersão do pólen deve seguir o padrão de
isolamento por distância;
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iii)

a estrutura de famílias do teste deve favorecer o cruzamento entre indivíduos

parentes e as plântulas oriundas desses cruzamentos devem apresentar menor diversidade
genética e depressão por endogamia do que as plântulas oriundas de cruzamentos entre não
parentes;
iv)

a estratégia de amostragem do teste foi eficiente para reter importantes

fontes de variação genética e as sementes possuem diversidade genética para serem
utilizadas na conservação in e ex situ, assim como na restauração de áreas degradadas e
melhoramento da espécie.
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2. BIOMETRIA DOS FRUTOS, GERMINAÇÃO DE SEMENTES E SOBREVIVÊNCIA
DE PLÂNTULAS DE Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
RESUMO
As florestas tropicais estão entre as mais ameaçadas do mundo, em decorrência do
desmatamento e da fragmentação. No Brasil, a Mata Atlântica é o bioma mais impactado
pelas atividades antrópicas e que possui o maior número de espécies com risco de extinção.
Nesse sentido, a restauração florestal tem sido adotada como uma importante estratégia
para a recuperação da biodiversidade, no entanto, o conhecimento da ecologia da
germinação das sementes e o seu papel na sucessão é fundamental, pois são estruturas
vitais na dinâmica de uma comunidade, além disso, o estudo da biometria de frutos também
tem se mostrado como uma eficiente estratégia para a compreensão dos fatores ecológicos
e genéticos das espécies contribuindo com os programas de conservação. Balfourodendron
riedelianum é uma espécie arbórea tropical que ocorre na Mata Atlântica e está em perigo
de extinção devido a fragmentação e a exploração de sua madeira, atualmente três
populações da espécie estão sendo conservadas de forma ex situ em um teste de
procedências e progênies localizado na Estação Experimental de Luiz Antônio, estado de São
Paulo, Brasil. Com o objetivo de avaliar a biometria de frutos, a germinação das sementes e a
correlação entre ambos, foram analisados 3.573 frutos de 23 progênies de duas
procedências da espécie. Para todos os frutos foram mensuradas a massa fresca, largura e
comprimento. Foi observada uma grande variação dos parâmetros biométricos entre as
progênies, a massa fresca dos frutos variou de 0,332 a 1,000 mg, a largura variou de 19,02 a
25,00 mm e o comprimento variou de 28,01 a 52,12 mm. A germinação, foi baixa e variou de
5,81% a 67,74%, o índice de velocidade (IVG) e tempo médio de germinação ( t ) revelaram
que para que um conjunto de sementes germine são necessários 82 dias, sendo que em
média 0,62 sementes germinam por dia. A mortalidade variou de zero a 55,88% e a
sobrevivência variou de 44,12% a 100% entre as progênies. Não foi observada correlação
entre a biometria de frutos e a germinação das sementes. Portanto, a variação observada na
biometria dos frutos e taxa de germinação de sementes pode ser atribuída à variabilidade
genética das progênies do teste.

Palavras-chave: Pau-marfim; Mata Atlântica; Espécie arbórea tropical; Variabilidade
genética; Correlação
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FRUIT BIOMETRY, SEED GERMINATION, AND SEEDLING SURVIVAL OF THE Balfourodendron
riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
ABSTRACT
Because of deforestation and fragmentation, tropical forests are the most
endangered type of forest in the world. In Brazil, the Atlantic Forest biome has been
significantly affected by anthropogenic activities and currently has the greatest number of
species at risk of extinction. Forest restoration has been adopted as an important strategy to
recover biodiversity. As such, an understanding of the ecology of seed germination and its
role in succession are fundamental since they are vital structures in community dynamics.
Furthermore, the study of fruit biometry is an effective strategy for understanding ecological
and genetic aspects of the species that can inform conservation programs. Balfourodendron
riedelianum is a tropical tree species that occurs in the Atlantic Forest and is endangered due
to forest fragmentation and exploitation. Currently, three populations of the species are
conserved ex situ in a provenance and progeny test located at the Luiz Antônio Experimental
Station, São Paulo State, Brazil. With the objective of evaluating fruit biometry, seed
germination and their correlation, 3,573 fruits of 23 progenies from two provenances of the
species were analyzed. For all fruits, the fresh mass, width, and length were measured. A
large variation in the biometric parameters was observed among progenies: the fresh fruit
mass ranged from 0.332 to 1,000 mg; width varied from 19.02 to 25.00 mm; and length
ranged from 28.01 to 52.12 mm. Germination was low and ranged from 5.81% to 67.74%,
the speed germination index (SGI) and average germination time ( t )show that for a set of
seeds to germinate it takes 82 days, with a mean of 0.62 seeds germinating per day. The
mortality ranged from zero to 55.88%, and survival ranged from 44.12% to 100% among
progenies. No correlation was observed between fruit biometry and seed germination. Thus,
the observed variation in fruit biometry can be attributed to the genetic variability of the
test progenies.
Keywords: Pau-Marfim; Atlantic Forest; Tropical tree species; Genetic variability; Correlation

2.1. Introdução
As florestas naturais em todo o mundo têm sido severamente impactadas por
atividades antrópicas (LANDER et al., 2010), no entanto, as florestas tropicais são as mais
ameaçadas, pois são as que mais perdem áreas (LAURANCE; SAYER; CASSMAN, 2014).
Segundo levantamento realizado pela FAO (2015), o Brasil lidera o ranking de perdas anuais
de áreas florestais, as quais são convertidas em monoculturas e plantios comerciais, assim
como ocorre com a Mata Atlântica, que teve sua extensão reduzida a apenas 12% em
relação à sua cobertura original (RIBEIRO et al., 2009). A redução dos habitats em pequenos
e isolados fragmentos florestais podem ter efeitos drásticos na diversidade genética das
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populações de espécies arbóreas, pois afetam importantes interações ecológicas entre as
árvores e os seus polinizadores e dispersores (LINDENMAYER e FISHER, 2006).
Nesse cenário de constantes alterações ambientais sofrido pela Mata Atlântica,
conhecer os padrões de germinação, sobrevivência e crescimento das plântulas deixa de ser
uma questão de interesse evolutivo e ecológico para uma questão urgente (HOYLE et al.,
2015), já que as sementes são estruturas vitais na dinâmica de uma comunidade e podem
evitar alterações na composição florística, favorecer a regeneração e a sucessão (GRISCOM e
ASHTON, 2011). Da mesma forma, o estudo da biometria dos frutos e sementes tem se
mostrado como uma eficiente estratégia para a compreensão dos fatores ecológicos e
genéticos das espécies, de modo que estas análises podem auxiliar no entendimento do
processo de germinação, na determinação do vigor e da viabilidade das sementes
(MATHEUS e LOPES, 2007), possibilitando a detecção da variabilidade genética existente
entre e dentro de populações e suas respectivas relações com os fatores ambientais
(GUSMÃO et al., 2006).
Nesse sentido, o estudo da ecologia da germinação de sementes, mortalidade e
sobrevivência das plântulas, aliado à biometria dos frutos podem contribuir no
delineamento de estratégias eficientes de conservação e manejo das espécies arbóreas
tropicais principalmente as ameaçadas, como por exemplo, Balfourodendron riedelianum
(Engl.) Engl., que ocorre na Mata Atlântica e está em perigo de extinção devido à
fragmentação e à exploração da sua madeira que possui alto valor econômico (IUCN, 2015).
Os indivíduos adultos da espécie podem atingir até 35 m de altura e 100 cm de diâmetro à
altura do peito (DAP) (CARVALHO, 2004), suas flores são hermafroditas distribuídas em
inflorescências polinizadas por pequenos insetos (MORELLATO, 1991), seus frutos são do
tipo sâmara, podem conter até quatro sementes viáveis e são dispersos pelo vento. A
espécie ocorre naturalmente na Argentina, Paraguai e Brasil, abrangendo os estados do
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (CARVALHO, 2004).
Portanto, o presente estudo teve como objetivo investigar a biometria dos frutos, a
germinação das sementes, mortalidade e sobrevivência de plântulas de B. riedelianum, de
modo a fornecer informações úteis para o manejo de populações da espécie contribuindo
em programas de melhoramento, conservação genética e restauração florestal.
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Especificamente, esse estudo buscou responder as seguintes questões: i) Há variações na
biometria de frutos entre as matrizes? ii) Qual é a taxa de germinação das sementes,
mortalidade e sobrevivência das plântulas? iii) Há correlação entre a biometria dos frutos e a
germinação das sementes?

2.2. Material e Métodos
2.2.1. Local de estudo e amostragem
O estudo foi conduzido em um teste de procedências e progênies de B. riedelianum
implantado em 1986 na Estação Experimental de Luiz Antônio (EELA), município de Luiz
Antônio, estado de São Paulo, Brasil (Figura 2). O teste é composto por três procedências: 1)
Alvorada do Sul (AS), estado do Paraná, 2) Gália (GA) e 3) Bauru (BA), ambas do estado de
São Paulo, sendo que de cada uma foram amostradas sementes de polinização aberta de 19
árvores matrizes. O teste foi estabelecido utilizando o delineamento experimental de blocos
de famílias compactas, com seis blocos e cinco plantas por parcela no espaçamento de 3 x 3
m, totalizando 1.422 árvores da espécie. Em decorrência da mortalidade, o ensaio possui
atualmente um total de 1.378 árvores.

Figura 2. Localização geográfica da Estação Experimental de Luiz Antônio (EELA) no município de Luiz Antônio,
estado de São Paulo, Brasil.
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Inicialmente pretendia-se realizar a coleta de 10.800 frutos (12 matrizes x 3
procedências x 100 frutos por matriz x 3 repetições), no entanto foram coletados frutos de
apenas 23 matrizes (21 matrizes da procedência AS e duas matrizes da procedência BA),
pois poucas árvores floresceram e somente estas árvores frutificaram, caracterizando, uma
floração e frutificação supra-anual, quando em alguns anos, há pouca ou nenhuma
produção de frutos (ENGEL e MARTINS, 2005) (Figura 3).
A coleta dos frutos ocorreu no mês de junho de 2016, conforme descrição de
Carvalho (2004), apesar disso, os frutos ainda não estavam completamente maduros, no
entanto, a coleta teve que ser realizada nesse período em decorrência das condições
climáticas (fortes chuvas e ventos) registradas no local. Após a coleta, os frutos foram
mantidos em temperatura ambiente (aproximadamente 27 °C) durante 15 dias para a
secagem.

Figura 3. Ensaio de procedências e progênies de Balfourodendron riedelianum (A) e Coleta dos frutos da
espécie (B)
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O número total de frutos coletados foi de 4.051, sendo que o número de frutos
coletados por matriz variou de 62 a 410, mas muitos desses frutos estavam visivelmente
danificados (Figura 4), desse modo, foi realizada uma seleção dos frutos a serem utilizados
nos experimentos de biometria de frutos e germinação de sementes, que contou com um
total de 3.573 frutos.

Figura 4. Frutos de Balfourodendron riedelianum com malformação (A) e ausência de sementes viáveis (B)

Os frutos selecionados tiveram sua massa fresca mensurada com auxílio de balança
analítica com precisão de quatro casas decimais e o comprimento e a largura foram
mensurados com auxílio de paquímetro digital. Após as mensurações, as asas dos frutos
foram cortadas, sendo que um dos cortes foi mais acentuado para facilitar a absorção de
água pelo embrião, posteriormente os frutos foram plantados em tubetes de 280 cm3
contendo substrato para mudas florestais. Os tubetes foram colocados na casa de vegetação
do Departamento de Ciências Florestais (LCF) ESALQ/USP com irrigação por nebulização,
totalizando oito irrigações diárias. As irrigações tinham início às 9h e termino às 16h com
duração de 2 minutos cada uma delas, a fim de manter o substrato constantemente úmido.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, onde os frutos de
cada uma das progênies foram aleatoriamente distribuídos nos 13 blocos que continham
275 frutos cada. O experimento foi instalado no mês de julho de 2016 e finalizado em
janeiro de 2017. A contagem da germinação foi realizada semanalmente e as sementes
foram consideradas germinadas quando apresentaram o epicótilo visível.
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2.3. Análises da variância para biometria de frutos e germinação de
sementes
As análises de variância foram realizadas utilizando o procedimento GLM do
programa SAS (SAS, 1999). Foram utilizados os valores corrigidos, devido ao
desbalanceamento amostral entre cada matriz, portanto, para cada valor observado de
biometria de frutos, germinação de sementes, IVG e t por bloco e por matriz, foi
considerado a contribuição do número de frutos (repetições) de cada matriz em relação à
(1)
amostragem total, assim, pode-se corrigir e determinar o efeito de cada matriz para o
experimento como um todo. O modelo estatístico utilizado foi:
Yijk = m + ti + b j + eij + d ijk

sendo, Yijk : desempenho médio do k-ésimo indivíduo, do j-ésimo bloco, da i-ésima progênie;
m : média geral da variável em análise; t i : efeito aleatório da i-ésima matriz (i = 1, 2,..., I);

b j : efeito fixo do j-ésimo bloco (j = 1, 2, ..., J); eij : efeito aleatório da interação entre a i-

ésima matriz do j-ésimo bloco; d ijk : efeito da k-ésimo indivíduo dentro do ij-ésimo bloco;
K é o número de árvores por progênies, J é o número de blocos, I é o número de

matrizes; K é a média do número de árvores por parcela e m̂ é a estimativa da média do
caractere. As significâncias foram testadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% e para
os casos onde houve a sobreposição de grupos, o teste de Scott-Knott ao nível de 5% foi
utilizado.

2.4. Germinação de sementes, mortalidade e sobrevivência de plântulas
Como a abertura dos frutos de B. riedelianum pode acarretar danos ao embrião,
não foi possível saber com precisão a quantidade de sementes viáveis por fruto, embora as
sâmaras normalmente possuam uma única semente (HUFFORD e HAMRICK, 2003), por esse
motivo, a porcentagem de germinação foi calculada sobre a quantidade de frutos plantados
e a porcentagem das plântulas sobreviventes foi calculada em relação à quantidade de
plântulas emergidas.
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Como complemento às informações sobre a porcentagem de germinação, foi
analisada a velocidade de germinação das sementes por meio do tempo médio de
germinação e do índice de velocidade de germinação (MAGUIRE, 1962).
• Tempo médio de germinação ( t ): É a média do tempo necessário para que
um conjunto de sementes germine. Utilizando-se o número médio de sementes germinadas,
como peso de ponderação tem-se a medida do tempo médio de germinação dada pela
k

seguinte equação: t = ∑ ni t i
i =1

k

∑ n . Onde:

t i : tempo entre o início do experimento e a i-

i =1

ésima observação; ni : número de sementes que germinam no tempo ti ; k : último tempo
de germinação das sementes;
• Índice de velocidade de germinação (IVG): foi contabilizado a cada dia o
número de sementes através da razão entre o número de sementes germinadas (plântulas)
no dia da observação e o número de dias transcorridos da instalação do experimento até o
dia da observação final, indicando o número de sementes germinadas por dia.
Com o intuito de verificar uma possível correlação entre a biometria dos frutos e a
germinação de sementes, foi realizada a análise de Correlação de Spearman utilizando o
programa estatístico SAS (1999).

2.5. Resultados
2.5.1. Análises da variância para biometria de frutos e germinação de sementes
O teste F da análise da variância detectou diferenças significativas para a biometria
de frutos (P≤0,01), sugerindo que há variação genética entre as matrizes e que
possivelmente ganhos genéticos podem ser obtidos para os respectivos caracteres
quantitativos. Da mesma forma, a germinação de sementes e os índices de velocidade e
tempo médio de germinação (IVG e t , respectivamente) também apresentaram diferenças
significativas (P≤0,01 , Tabela 1).
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Tabela 1. Análise da variância: graus de liberdade (GL), teste F e P - valor para a biometria de frutos,
germinação, índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação de sementes ( t ) de
Balfourodendron riedelianum.
Largura
Bloco
Matriz
Erro
Comprimento
Bloco
Matriz
Erro
Germinação
Bloco
Matriz
Erro
IVG
Bloco
Matriz
Erro

12
22
264

1
74,78
1,1

0,4433
<0,0001
0,1324

12
22
264

1,05
105,52
1,13

0,396
<0,0001
0,0837

12
22
264

1,57
8,1
1,46

0,0921
<0,0001
<0,0001

12
22
264

0,39
7,79
5,18

0,9677
<0,0001
<0,0001

12
22
264

0,70
2,83
2,08

0,7474
<0,0001
0,0007

t
Bloco
Matriz
Erro

A variação da massa fresca de um fruto entre as progênies foi de 0,332 a 1,000 mg,
a largura variou de 19,02 a 25,00 mm e o comprimento variou de 28,01 a 52,12 mm, de
modo que, a frequência relativa foi de 60% para os frutos com massa fresca entre 0,330 a
0,499 mg, para a largura foi de 30,43% para frutos com 17,00 a 19,99 mm e para o
comprimento foi de 34,78% para frutos com 40,00 a 43,99 mm (Figura 5).
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Figura 5. Frutos de Balfourodendron riedelianum. A) Variação no tamanho dos frutos e B) Variação no tamanho
e quantidade de asas dos frutos

As diferenças entre as matrizes foram verificadas por meio do teste de Scott-Knott,
que agrupou a massa fresca em sete grupos (variando de duas a cinco matrizes), a largura
em dez grupos (variando de uma a cinco matrizes) e comprimento em oito grupos (variando
de uma a cinco matrizes, Tabela 2).

Tabela 2. Agrupamento de matrizes de Balfourodendron riedelianum para análise da biometria de frutos
realizada por meio do teste de Scott-Knott
Massa fresca

Largura

Comprimento

Grupos

Matrizes

Grupos

Matrizes

Grupos

Matrizes

A1

6, 21

A1

6

A1

6, 21

A2

3, 4, 9, 13, 15, 19

A2

9

A2

9

A3

1, 8, 10, 12, 20, 23

A3

4, 15, 19, 21, 23

A3

3, 4, 19

A4

2, 7

A4

13, 3

A4

1, 5, 8, 13

A5

5, 11, 17

A5

5, 7, 8

A5

10, 11, 12, 15, 20

A6

14, 16

A6

1, 10, 11

A6

2, 16, 17, 22, 23

A7

18, 22

A7

2, 17, 20

A7

7, 14

-

-

A8

16, 18

A8

18

-

-

A9

14

-

-

-

-

A10

22

-

-
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As primeiras germinações das sementes de B. riedelianum foram observadas após
51 dias da implantação do experimento, que teve a duração de 184 dias com um total de
943 sementes germinadas, representando 26,39% de germinação (%G).
Os índices de velocidade e tempo de germinação (IVG e t , respectivamente),
mostram que em média para que um conjunto de sementes germine são necessários 82
dias, sendo que em média 0,62 sementes germinam por dia. A matriz 13 foi a que
apresentou o menor IVG (0,111) e a matriz 20 foi a que apresentou o maior IVG (1,369), a
matriz 8 apresentou o menor t (64,46) e a matriz 7 o maior t (112,02) (Tabela 3).

Tabela 3. Média de valores para germinação, IVG e

t para as sementes de Balfourodendron riedelianum

Matriz

Frutos plantados

Germinação

IVG

t

1

162

34 a

0,473 abc

87,23 cde

2

128

14 c

0,212 abc

74,00 de

3

218

56 b

0,752 abc

89,62 bcd

4

136

29 c

0,421 abc

81,41 cde

5

171

54 b

0,771 abc

82,37 abcd

6

136

59 b

0,819 abc

82,44 abc

7

62

42 a

0,527 abc

112,02 cde

8

162

13 c

0,210 c

64,46 de

9

155

9d

0,128 c

79,00 e

10

179

24 c

0,317 ab

91,54 cde

11

94

41 b

0,569 abc

84,63 cde

12

131

37 c

0,507 a

86,37 cde

13

88

8e

0,111 c

88,62 e

14

158

26 f

1,357 abc

81,96 cde

15

184

57 b

0,786 abc

80,84 abcd

16

160

44 b

0,636 abc

79,79 cde

17

200

64 c

0,872 a

86,00 abc

18

127

38 b

0,512 abc

81,39 cde

19

216

42 c

0,587 abc

80,16 cde

20

194

94 a

1,369 abc

73,78 a

21

187

85 b

1,293 abc

70,84 ab

22

130

19 c

0,274 abc

83,05 cde

23

195

54 b

0,822 abc

76,79 abcd

Média
0,623
82,53
IVG: índice de velocidade de germinação; t : tempo médio de germinação; Médias seguidas pela mesma letra,
não diferem significativamente entre si, sendo que a significância da germinação foi determinada pelo teste de
Scott-Knott e as significâncias de IVG e

t determinadas pelo teste de Tukey, ambos ao nível de 5%.
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A variação na porcentagem de germinação de sementes das matrizes foi muito
grande, variando de 5,81% (matriz 9) a 67,74% (matriz 7), sendo essa com o menor número
de frutos plantados e provavelmente com o menor número de sementes. A sobrevivência
variou de 44,12% (matriz 1) a 100% (matrizes 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 e 22; Tabela 4, Figura 6).

Tabela 4. Porcentagens de germinação, mortalidade e sobrevivência para Balfourodenfron riedelianum
Matrizes

%Germinação

%Mortalidade

%Sobrevivência

1

20,99

55,88

44,12

2

10,94

21,43

78,57

3

25,69

8,93

91,07

4

21,32

41,38

58,62

5

31,58

12,96

87,04

6

43,38

8,47

91,53

7

67,74

0,00

100,00

8

8,02

0,00

100,00

9

5,81

0,00

100,00

10

13,41

20,83

79,17

11

43,62

29,27

70,73

12

28,24

24,32

75,68

13

9,09

0,00

100,00

14

16,46

0,00

100,00

15

30,98

19,30

80,70

16

27,50

13,64

86,36

17

32,00

32,81

67,19

18

29,92

0,00

100,00

19

19,44

0,00

100,00

20

48,45

8,51

91,49

21

45,45

31,76

68,24

22

14,62

0,00

100,00

23

27,69

11,11

88,89

Média

27,06

14,81

85,19

33

Figura 6. Germinação das sementes (A) e desenvolvimento de plântulas de Balfourodendron riedelianum (B)

Uma correlação negativa e não significativa entre a germinação de sementes e a
biometria de frutos entre as matrizes foi observada, mas a correlação foi positiva e
significativa (P≤0,01) entre os parâmetros biométricos massa fresca, largura e comprimento,
indicando que a maior massa fresca está relacionada com as maiores dimensões dos frutos e
não com a presença de mais de uma semente viável por fruto (Tabela 5).

Tabela 5. Matriz de correlação para as 23 matrizes de Balfourodendron riedelianum
Germinação
Germinação

-

Massa fresca

-0,338ns

Massa fresca

Largura

-

Largura

-0,214

ns

0,900*

-

Comprimento

-0,038ns

0,812*

0,821*

ns: não significativo; * P≤0,01

Comprimento

-

34

2.6. Discussão
2.6.1. Biometria de frutos
A dimensão dos frutos analisados foi maior do que as observadas por outros
autores, sendo que a largura dos mesmos foi maior do que as obtidas por Gomes et al.
(2016), cujo valor foi de 9,03 mm, mas, semelhante às obtidas por Carvalho (2003), cujos
tamanhos dos frutos variaram de 5 a 25 mm. Para o comprimento, os valores observados
neste estudo foram muito maiores do que o observado por Gomes et al. (2016) e Carvalho
(2003), sendo que ambos autores observaram uma variação de 20 a 25 mm, e neste estudo,
o menor valor observado foi de 28 mm. É importante ressaltar que os autores acima
citados, realizaram as mensurações após a completa maturação dos frutos e no caso deste
estudo, as mensurações foram realizadas após um período de 15 dias de secagem dos frutos
em temperatura ambiente (aproximadamente 27 °C), pois os mesmos foram coletados antes
da sua maturação em decorrência das condições climáticas que antecederam o período da
maturação.
Outra possibilidade é a variabilidade genética e ambiental existente entre as
matrizes de B. riedelianum para as diferentes localidades, pois Gomes et al. (2016) avaliou
frutos coletados no município de Nova Palma – RS, Carvalho (2003) analisou os frutos
coletados em diversas localidades do Paraná e as avaliadas no presente estudo são de
Alvorada do Sul – PR e Bauru – SP.
A formação de até 10 grupos, para a biometria de frutos, sugere que há variação
genética entre as matrizes, podendo consistir em um importante instrumento para detectar
as relações da variabilidade com o tipo de dispersão e estabelecimento das plântulas
(CARVALHO, 2003; MATHEUS e LOPES, 2007). Nesse sentido, espera-se que as dimensões
dos frutos de B. riedelianum observadas nesse estudo sejam relacionadas à variabilidade
genética dos indivíduos do teste, visto que fatores ambientais, como a disponibilidade
hídrica durante o florescimento, não afetam o tamanho do fruto, mas sim a produtividade,
já que uma menor disponibilidade de água promove decréscimo na fotossíntese e a
transferência de matéria seca (amido) para as sementes (MARCOS FILHO, 2005).
A variabilidade genética dos indivíduos de B. riedelianum localizados no teste de
procedências e progênies deste estudo foi avaliada por Sebbenn et al. (2007), quando os

35

indivíduos tinham 21 anos de idade e por Tavares et al. (dados não publicado) aos 32 anos
de idade. Ambos autores reportaram a existência de variação genética entre procedências
para os caracteres de interesse silvicultural avaliados: diâmetro à altura do peito (DAP),
altura total, altura do fuste, largura da copa, bifurcação e retidão do tronco, com
possibilidade de se capitalizar ganhos com a seleção. Os autores observaram, ainda, que a
maior parte da variação genética detectada entre procedências está distribuída entre
plantas dentro de progênies e que a maior parte da variação fenotípica é de origem
genética, o que pode-se aplicar também às variações observadas nos frutos analisadas no
presente estudo.

2.6.2. Germinação de sementes, mortalidade e sobrevivência de plântulas
O índice de velocidade e tempo médio de germinação revelaram uma grande
dispersão da germinação no tempo, e de acordo com Roberts (1972), a germinação tardia e
a dispersão no tempo podem indicar sinais de deterioração da mesma. Contudo, esse
resultado pode ser em decorrência da antecipação da coleta dos frutos e, assim, antes da
completa maturação fisiológica, dado que quando as sementes atingem a maturação
fisiológica elas atingem o seu ponto máximo de capacidade germinativa (HOPPE; BRUN,
2004) e, portanto, há uma tendência de que o IVG diminua com o decorrer do tempo e

t aumente. No entanto, é imprescindível considerar que no caso do presente estudo, a
qualidade fisiológica das sementes pode ser um reflexo da maior exposição da copa à luz
pois, trata-se de um teste de procedências e progênies nunca desbastado, cuja a copa das
árvores, muitas vezes se sobrepõem, o que pode, também, explicar o fato de que algumas
matrizes tenham produzido poucos frutos.
A baixa taxa de germinação das matrizes (média = 26,39 %) observada é coerente
ao reportado por Carvalho (2004), que segundo o autor, pode variar de 20 a 80% para B.
riedelianum. O autor sugere que os frutos tenham suas asas cortadas para facilitar a
absorção de água pelo embrião e que sejam embebidos em água fria por um período de 24
horas, para que tenham sua taxa de germinação aumentada. Gomes et al. (2016) observou
uma germinação média de 73% para as sementes sem nenhum tratamento, e de 83% para

36

as embebidas em água fria por 48 horas e ressaltam que a maior vantagem dos tratamentos
pré-germinativos é que a porcentagem de diásporos duros diminui e há uma tendência de
aumento na germinação. Contudo, Donazzolo et al. (2013) não observou diferença
significativa entre frutos que tiveram suas asas cortadas e embebidos em água fria por 24 h
quando comparado aos que tiveram suas asas cortadas, mas não embebidos (31% e 24%,
respectivamente), os autores também não observaram diferenças significativas entre os
frutos que não tiveram sua asa cortada e embebidos em água comparados aos que não
tiveram a asa cortada e nem foram embebidos (24% e 29%, respectivamente).
No presente estudo, o único tratamento pré-germinativo realizado foi o corte das
asas, assim como explicado na seção de material e métodos, podendo ter influenciado a
baixa taxa de germinação, além disso, as condições do substrato e da casa de vegetação em
relação a temperatura e umidade podem ter exercido certa influência sobre o resultado,
principalmente quando comparado aos resultados obtidos por Carvalho (2004) e Gomes et
al. (2016), embora a umidade tenha sido cuidadosamente monitorada. No entanto, as
diferenças observadas entre os resultados do presente estudo e os resultados dos autores
acima citados, especialmente os reportados por Donazzolo et al. (2013) pode sugerir que as
variações nas taxas de germinação observadas sejam decorrentes da variabilidade genética
e, possivelmente, a variação ambiental, já que há uma grande diferença entre os resultados
reportados, entre os autores acima citados, para a espécie.
Outra possibilidade é o fato de que a maioria das sementes dos frutos de B.
riedelianum são abortivas, portanto, os resultados observados estão em concordância aos
reportados por Carvalho (2004), visto que dos 3.573 frutos plantados, 835 germinaram
apenas uma semente (88,6%), 87 germinaram duas sementes (9,2%), 19 germinaram três
sementes (2,0 %), dois germinaram quatro sementes (0,2%) e os 2.630 frutos restantes não
germinaram nenhuma semente (73,61). Dessa forma, é possível observar que raramente
mais do que uma semente germina. Resultados semelhantes foram observados para
Platypodium elegans (HUFFORD e HAMRICK, 2003). Ecologicamente, é coerente que haja o
aborto para B. riedelianum, pois para os frutos que possuírem pelo menos duas sementes
viáveis podem dar origem a mais de uma plântula que competirão entre si, já que as
sementes são dispersas conjuntamente.
Ainda, de acordo com Bawa e Webb (1984), o aborto pode ser relacionado com
diferentes forças seletivas que possuem origem e efeitos nos padrões reprodutivos
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maternos e paternos. De acordo com os autores, há três hipóteses que podem resultar no
aborto de flores, frutos e sementes: polinização inadequada; escassez de recursos e a
seleção sexual, onde o sucesso reprodutivo paterno é definido pela quantidade de
cruzamentos e o materno pela disponibilidade de recursos para nutrir os embriões, desse
modo, é possível que boa parte das flores exista somente para cumprir a função masculina e,
posteriormente os frutos são abortados para ajustar o número de flores aos recursos
disponíveis aos embriões. Os autores verificaram que, dentre as sete espécies arbóreas da
Floresta Estacional estudadas, raramente os frutos de Pterocarpus rohrii continham mais
que duas sementes e atribuem ao fato de uma possível competição entre frutos e sementes
por recursos limitados. Há ainda a possibilidade de uma competição por recursos dentro e
entre ovários da mesma inflorescência podendo ser responsável pelo aborto de algumas
sementes, assim como observado para as espécies Bauhinia ungulata e Cochlospermum
vitifolium. Além da disponibilidade de recursos, o aborto de sementes pode ser causado por
limitação de pólen, endogamia e competição entre irmãos (Bawa et al., 1989; Porcher e
Lande, 2005). Dessa forma, o aborto de sementes é o principal mecanismo de seleção pószigótica, permitindo que a alocação de recursos seja otimizada (GHAZOUL e SATAKE, 2009).
É importante ressaltar ainda, que o aborto de sementes e frutos é altamente
afetado pela disponibilidade de água e de recursos energéticos (PÍAS e GUITÍAN, 2006), esse
fator pode ter influenciado os resultados observados, visto que no período que antecedeu a
floração e a frutificação de B. riedelianum foi registrada uma acentuada seca e elevadas
temperaturas em todo o estado de São Paulo, o que deu origem a uma crise hídrica no
estado (COUTINHO; KRAENKEL; PRADO, 2015). Klein et al. (2014) reportaram a influência da
polinização na produtividade de Prunus dulcis, e que por sua vez, está também relacionada
com a disponibilidade de nutrientes e água na planta.
A mortalidade e a sobrevivência das plântulas também apresentaram grandes
variações entre as matrizes de B. riedelianum, e assim como já mencionado para os frutos,
essa variação é, provavelmente, em decorrência da variação genética existente entre as
matrizes, assim como reportado por Sebbenn et al. (2007) e Tavares (dados não publicado).
No entanto, por se tratar de um teste formado por estrutura de famílias onde as árvores
estão uniformemente espaçadas, o cruzamento entre indivíduos parentes deve ocorrer,
visto que em espécies polinizadas por insetos, como B. riedelianum, há visitação sistemática
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de polinizadores às flores de uma mesma árvore (autofecundação) ou em árvores vizinhas,
que tendem ter o maior grau de parentesco, e nesse caso, ocorre o cruzamento entre
parentes (DICK et al., 2008), resultando em indivíduos com baixa diversidade genética e
endogâmicos, portanto, com menores aptidões para a sobrevivência e crescimento, quando
comparados aos não endogâmicos. Resultados semelhantes foram observados para
Cariniana legalis, cujas plântulas provenientes de cruzamentos entre parentes apresentaram
os menores crescimentos e as de autofecundação as menores sobrevivências, o que foi
atribuído à depressão por endogamia (TAMBARUSSI et al., 2017).

2.6.3. Correlação entre biometria de frutos e germinação de sementes
Foram observadas correlações positivas e significativas somente entre a massa
fresca, comprimento e largura dos frutos, o que sugere que a maior massa fresca é em
decorrência das maiores dimensões dos frutos. Portanto, não é possível considerar o
tamanho e massa fresca dos frutos como um indicativo da presença de mais que uma
semente viável por fruto, sendo assim, para B. riedelianum o tamanho dos frutos deve-se
comportar como um indicativo de variabilidade genética, já que os estudos de Sebbenn et al.
(2007) e Tavares (dados não publicado) reportam a variabilidade genética existente nos
indivíduos que compõem o teste.
Resultados semelhantes foram reportados por Lúcio et al. (2013), que observaram
uma correlação positiva e significativa entre a massa fresca, diâmetro e comprimento do
fruto de Hancornia speciosa, mostrando que frutos maiores têm maior massa fresca, além
disso, os autores observaram uma correlação negativa e significativa entre número de
sementes e rendimento da poupa do fruto, assim como uma ausência de correlação
significativa entre diâmetro, comprimento e número de sementes. E assim como atribuído
pelos autores, o tamanho dos frutos atua como um indicativo para a produção, indicando
também variabilidade genética na população. Para Pachira aquatica correlações genéticas e
fenotípicas significativas (variando de 0,65 a 1,00) foram obtidas entre o peso do fruto fresco
com o comprimento do fruto, peso da casca do fruto, peso das sementes por fruto, peso de
uma semente e volume da semente, sendo possível aumentar o rendimento e qualidade das
sementes através da seleção de árvores com maior peso do fruto e/ou peso da casca do
fruto (CAMACHO; TATIS; AYALA, 2018).
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2.7. Considerações finais e conclusão
A baixa taxa de germinação é esperada, visto que há registros de ocorrência de
sementes abortivas em B. riedelianum, sendo a variação na taxa de germinação das
sementes, mortalidade e sobrevivência das plântulas um reflexo da variabilidade genética
das matrizes, a qual é mantida pelo sistema de reprodução da espécie, de modo que os
indivíduos decorrentes de cruzamento entre não parentes devem apresentar a maior
diversidade genética e, portanto, as maiores sobrevivências.
A dispersão da germinação das sementes no tempo, fornece indícios da
variabilidade genética como um importante fator que contribui para a maturação fisiológica
das sementes, e como o uso de sementes de qualidade é de grande importância nos
programas de reflorestamento, sugere-se que o experimento seja repetido nos próximos
anos, afim de que a relação entre a variabilidade genética e a qualidade física e fisiológica
das sementes possa ser melhor compreendida.
Similarmente, a variação genética existente entre as matrizes pode explicar os
padrões biométricos observados, no entanto, a ausência de correlação entre a biometria de
frutos e a germinação de sementes, impossibilitam a inferência de que frutos maiores ou
com maior massa fresca possuam mais do que uma semente viável. Portanto, o estudo do
sistema de reprodução da espécie pode elucidar essas questões.
Os resultados reforçam a importância da realização de estudos que avaliem a
fenologia de florescimento e de frutificação de B. riedelianum, a fim de confirmar a variação
supra-anual na espécie, bem como a conversão de flores em frutos e a taxa de sementes
abortivas na espécie, embora haja grande dificuldade na abertura dos frutos sem prejudicar
as sementes.
O comportamento germinativo também requer mais estudos, visto que a
porcentagem de germinação das sementes é extremamente variável entre os autores,
mesmo quando tratamentos pré-germinativos são realizados. Além disso, auxiliariam
também no entendimento sobre a longevidade das sementes armazenadas, pois de acordo
com Ignácio (2013) e Schneider et al. (2017) o decréscimo diferenciado na germinação das
sementes entre as diferentes procedências e ambientes de armazenamento dificultaram
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prever a longevidade das mesmas, sendo essas variações atribuídas às características
fisiológicas das sementes e, novamente, às genéticas das procedências.
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3. DESENVOLVIMENTO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA A ESPÉCIE
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
RESUMO
Florestas naturais em todo o mundo têm sido devastadas devido a agricultura e
pecuária resultando em ecossistemas altamente fragmentados e isolados. Nesse sentido, as
espécies arbóreas têm o fluxo gênico via pólen e sementes prejudicados e como
consequência, a diversidade genética é diminuída, a endogamia e a diferenciação genética
entre as populações são aumentadas. A espécie Balforoudendron riedelianum possui
madeira nobre utilizada na marcenaria e construção civil e encontra-se em perigo de
extinção, devido à exploração madeireira e a fragmentação florestal. Desta forma, é
fundamental gerar informações que possam auxiliar na conservação e uso sustentável da
espécie. Os marcadores microssatélites são uma ferramenta eficaz para a compreensão e
quantificação dos efeitos da fragmentação de habitats. Microssatélites foram desenvolvidos
para B. riedelianum para avaliar a diversidade genética, tamanho efetivo, sistema de
reprodução e fluxo gênico dos indivíduos em um teste de procedências e progênies da
espécie. Foram desenvolvidos 10 marcadores microssatélites e validados em 98 indivíduos
de B. riedelianum. O número de alelos por loco ( k ) variou um a 25, a heterozigosidade
observada ( H o ) variou de zero a 0,908, a heterozigosidade esperada ( He ) variou de zero a
0,909 e o índice de fixação corrigido após a identificação de alelos nulo ( FNull) variou de 0,036
a 1,000. Dos 10 marcadores desenvolvidos, sete apresentaram polimorfismo e ausência do
desequilíbrio de ligação, o que os tornam adequados para o estudo da diversidade genética,
sistema de reprodução, dispersão e fluxo gênico contemporâneo e a depressão por
endogamia, contribuindo com programas de melhoramento e no delineamento de
estratégias para o manejo, uso sustentável e conservação genética da espécie.
Palavras-Chave: Pau-Marfim; Conservação genética; Microssatélites; Manejo florestal;
Genética de populações

DEVELOPMENT OF MICROSSATELLITE MARKERS FOR Balfourodendron riedelianum (Engl.)
Engl. (Rutaceae)

ABSTRACT
Natural forests around the world have been devastated due to agriculture and
livestock production, resulting in highly fragmented and isolated ecosystems. Therefore, tree
species’ gene flow via pollen and seeds have been compromised, consequently decreasing
genetic diversity and increasing endogamy and genetic differentiation among populations.
Balforoudendron riedelianum is a valuable hardwood used in carpentry and civil construction
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and is endangered due to logging and forest fragmentation. Thus, it is fundamental to
generate information that can aid in the conservation and sustainable use of the species.
Microsatellite markers are an effective tool for understanding and quantifying the effects of
habitat fragmentation. Ten microsatellite markers were developed and validated for 98
individuals of B. riedelianum and used to evaluate the genetic diversity, effective size, mating
system, and gene flow of the individuals in a provenance and progeny test of the species.
The number of alleles per locus ( k ) ranged from 1 to 25, the observed heterozygosity ( H o )
ranged from zero to 0.908, the expected heterozygosity ( He ) ranged from zero to 0.909, and
the fixation index corrected for null alleles ( FNull ) ranged from 0.036 to 1,000. Of the 10
markers developed, seven showed polymorphism and absence of linkage disequilibrium. As
such, they are suitable for the study of genetic diversity, mating system, dispersal and
contemporary gene flow, and inbreeding depression, and can be used to support breeding
programs and the development of strategies for management, sustainable use, and genetic
conservation of the species.
Keywords: Pau-Marfim; Genetic Conservation; Microsatellite Markers; Forest Management;
Population Genetics

3.1. Introdução
As florestas de todo o mundo estão sofrendo com os impactos negativos do
desmatamento e da fragmentação florestal (LANDER et al., 2010), pois seus ecossistemas
estão expostos a alterações severas em decorrência da expansão urbana, corte seletivo de
madeira, incêndios e caça, o que tem resultado na perda da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos (LAURANCE et al., 2012). No Brasil, a Mata Atlântica foi a primeira floresta a
ser devastada, porque a maior parte das suas formações florestais ocorriam ao longo de
toda a costa brasileira, favorecendo a ocupação humana (CÂMARA, 2003), além disso, o solo
local possui grande quantidade de matéria orgânica (serapilheira), o que proporciona
fertilidade suficiente para suprir toda a vegetação (MANTOVANI et al., 2003). Atualmente, os
poucos fragmentos remanescentes de vegetação natural somente resistiram por estarem
localizados em terrenos íngremes, que não possuem as características adequadas para
agricultura, plantios comerciais e ocupação humana (SILVA et al., 2007).
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, durante o período de 2012 a
2013, foi registrado um aumento de 9% no desmatamento da Mata Atlântica (INPE, 2014), o
que equivale a 23.948 hectares. Esta taxa de desmatamento foi a maior desde 2008.
Praticamente toda a área total foi transformada em monoculturas e pastos de gramíneas
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exóticas para pastagem, que mais recentemente foi substituída por plantios de Eucalyptus
para produção de papel e celulose (JOLY; METZGER; TABARELLI, 2014). No Estado de São
Paulo, o bioma apresenta-se sob a forma fragmentos que totalizam uma área de 2 milhões
de hectares concentrados quase que exclusivamente na Serra do Mar (RESERVA DA
BIOSFERA MATA ATLÂNTICA - RBMA, 2008).
A fragmentação isola espacial e reprodutivamente as populações de espécies
arbóreas e diminui a densidade de indivíduos em populações naturais, causando alterações
nos sistemas de cruzamento em decorrência da diminuição de indivíduos reprodutivos e no
comportamento dos polinizadores, no fluxo gênico (via pólen e semente), na seleção que
determinam os níveis de diversidade dentro de populações, perda de diversidade genética
na população, aumento da endogamia e diferenciação entre populações (AGUILAR et al.,
2008).
A espécie Balforoudendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae) pode atingir até 35
m de altura e 100 cm de diâmetro a altura do peito (DAP) na idade adulta. Seu tronco é reto,
cilíndrico com fuste de até 15 m de altura. A madeira é densa (variando de 0,80 a 0,90
g/cm3) com alburno não marcado de cor branca ou levemente amarelada (JANKOWSKY et
al., 1990) é bastante utilizada para a fabricação de móveis de luxo e construção civil
(CARVALHO, 2004).
Por se tratar de uma das espécies da flora nativa com grande valor econômico e ser
considerada pela International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2015) em perigo de
extinção, B. riedelianum vem sendo alvo de alguns estudos genéticos, como o realizado por
Melloni (2010), que descreveu o número cromossômico da espécie, revelando que esse é de
2n = 58. Sebbenn et al. (2007), Kubota et al. (2015) e Tavares et al. (dados não publicado),
estudaram caracteres quantitativos de interesse silvicultural em dois testes de procedências
e progênies localizados no estado de São Paulo e concluíram que: i) há variação genética
entre procedências para os caracteres mensurados com possibilidade de se capitalizar
ganhos com a seleção; ii) a maior parte da variação genética detectada entre procedências
encontra-se distribuída entre plantas dentro de progênies e iii) a maior parte da variação
fenotípica é de origem genética.
Ainda não foram realizados estudos em nível genético molecular com B.
riedelianum. Dessa forma, o presente estudo teve como o objetivo o desenvolvimento de
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marcadores microssatélites para que a espécie tenha sua diversidade genética, sistema de
reprodução e fluxo gênico compreendidos. O conhecimento gerado possibilitará o
delineamento de estratégias eficientes para a conservação, manejo e uso sustentável da
espécie.

3.2. Material e Métodos
3.2.1. Local de estudo e amostragem
O estudo foi conduzido em um teste de procedências e progênies de B. riedelianum
estabelecido em 1986 na estação experimental de Luiz Antônio, município de Luiz Antônio,
estado de São Paulo, Brasil. O teste é composto por três procedências: 1) Alvorada do Sul
(AS), estado do Paraná, 2) Gália (GA), estado de São Paulo e 3) Bauru (BA), estado de São
Paulo, sendo que de cada uma foi amostrada sementes de polinização aberta de 19 árvores
matrizes. O teste foi estabelecido utilizando o delineamento experimental de blocos de
famílias compactas, com seis blocos e cinco plantas por parcela no espaçamento de 3 x 3 m,
totalizando 1.422 árvores da espécie. Em decorrência da mortalidade, o ensaio possui
atualmente um total de 1.378 árvores.
Para o desenvolvimento dos marcadores microssatélites foi escolhido um indivíduo
de B. riedelianum localizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e para a
descrição dos marcadores foram utilizados 98 indivíduos aleatoriamente escolhidos
localizados na Estação Experimental de Luiz Antônio. Para tanto, foram utilizados indivíduos
oriundos de 14 famílias da procedência Alvorada do Sul e de 16 famílias das procedências
Gália e Bauru.

3.2.2. Extração e quantificação de DNA de Balfourodendron riedelianum
A extração do DNA genômico das amostras foliares foi realizada a partir de cerca de
150 mg de tecido vegetal fresco. O método utilizado foi o CTAB descrito por Ferreira e
Grattapaglia (1998). A quantificação do DNA (Figura 7) presente nas amostras por meio da
análise comparativa de cada amostra com amostras de DNA de concentração conhecida
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(DNA λ), submetidos à eletroforese (80V e 41mA) durante 30 minutos em gel de agarose a
1% corado com brometo de etídio e visualizado sob luz ultravioleta.

Figura 7. Perfil de DNA de um indivíduo de Balfourodendron riedelianum (quatro repetições) quantificados em
gel de agarose corado com brometo de etídeo. As três primeiras colunas apresentam concentrações
ascendentes de λ DNA: 20, 100 e 300 ng/μL, respectivamente

3.2.3. Construção de biblioteca genômica enriquecida com microssatélites
Para a caracterização da variabilidade genética em B. riedelianum, foi construída
uma biblioteca genômica utilizando o protocolo descrito por Billotte et al. (1999). O
desenvolvimento da biblioteca foi realizado no Laboratório de Diversidade Genética e
Melhoramento, localizado no Departamento de Genética da ESALQ/USP, Piracicaba, estado
de São Paulo.
O indivíduo de B. riedelianum escolhido teve seu DNA extraído e apresentou
450ng/μL. O DNA foi digerido utilizando a enzima Afa I (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia,
EUA), para garantir que todos os fragmentos digeridos tivessem uma terminação conhecida
o

produto

da

digestão

do

DNA

foi

ligado

aos

adaptadores

Afa

21

(5’

CTCTTGCTTACGCGTGGACTA 3’) e Afa 25 (5’ TAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA 3’).
Os fragmentos enriquecidos com os motivos (CT)8 e (GT)8 foram selecionados e
inseridos ao vetor de clonagem pGEM-T-Vector (Promega Corporation, Madison, Wisconsin,
EUA) e os produtos desta ligação foram utilizados para transformar as células competentes
da cepa DH5α de Escherichia coli (Stratagene, Califórnia, EUA). Por fim, as células
transformadas foram cultivadas em meio LB sólido (0,1% de triptona, 0,05% de extrato de
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levedura, 0,1% de NaCl e 0,15 % de Select Agar em água Miliq autoclavada, com pH igual a
7,0), 100μg/mL de ampicilina, 60μL de isopropil β-D-1-tiogalactopiranosida (IPTG) a 20% e
60μL de X-galactosidase (X-GAL) a 2%.
Um total de 96 colônias recombinantes (brancas) foram obtidas, sequenciadas em
sequenciador 3730 DNA Analyzer (Applied Biosystems) e processadas pelo software
3730/3730xl Data Collection Software v 3.0 (Applied Biosystems). Deste total, foram
encontrados 40 clones contendo microssatélites, sendo que 26 destas apresentaram
motivos dinucleotídeos, 12 apresentaram motivos compostos, um trinucleotídeo e um
tetranucleotídeo. No entanto, 22 colônias não foram passíveis de terem seus primers
desenhados, pois os microssatélites encontravam-se próximos às extremidades ou
apresentaram um sequenciamento de baixa qualidade.
As 18 sequências selecionadas foram transformadas em formato “FASTA” e os
trechos referentes ao vetor e ao adaptador foram excluídos utilizando o programa
VecScreen (disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/).

O programa

Primer3Plus (UNTERGASSER et al., 2007) foi utilizado para o desenho dos primers e os
parâmetros foram configurados para a obtenção de primers com produto final da
amplificação localizado no intervalo de 100 pb a 300 pb, o tamanho dos primers deve estar
entre 18pb e 22 pb e a porcentagem de GC deve estar no intervalo de 40% a 60%.
Os primers foram desenhados para que amplificassem a 60 oC para evitar a
ocorrência de sttuters (HILL; BUTTLER; VALLONE, 2009). No terminal 5’ da sequência reversa
destes primers foi adicionado um marcador Pigtail 5’-GTTT, o que possibilitou uma maior
precisão nas genotipagens. As reações de PCR foram realizadas em sistemas multiplex
combinando marcadores de tal forma que os locos, cujos alelos que amplificam na mesma
faixa de tamanho, foram rotulados com diferentes fluorocromos 6-FAM (azul), NED
(amarelo), VIC ou HEX (verde). Os produtos das reações de PCR para as reações multiplex
continham 1 μl do produto da PCR, 1 μl do marcador interno fluorescente ROX (BRONDANI e
GRATTAPAGLIA, 2001) e 10 μl de formamina Hi-Di (Applied Biosystems, Foster City, CA).
Os multiplex foram desnaturados para eletroforese capilar no equipamento ABI
3100 (Applied Biosystem), a estimativa e tamanho dos alelos em pares de base foram
realizadas na calibração espectral D do conjunto Dye utilizando o software Genescan
(Applied Biosystems), os valores foram importados e analisados com Genotyper (Applied
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Biosystems) para filtragem dos picos e interpretação do genótipo de cada indivíduo. As
genotipagens foram realizadas pela empresa Heréditas/Genomax Tecnologia em DNA Ltda.

3.3. Análise dos resultados
A diversidade genética foi caracterizada pelos índices: número de alelos por loco
( k ), riqueza alélica ( R ), heterozigosidade observada ( H o ) e heterozigosidade esperada
( H e ) segundo as proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg e índice de fixação ( F ), que
foram calculados utilizando o programa FSTAT (GOUDET, 1995). A análise do desequilíbrio
de ligação foi realizada utilizando o mesmo programa.
A presença de alelos nulos afeta a

H o e consequentemente resulta em erros na

estimativa de F , por isso, a análise dos possíveis alelos nulos ( Null ) foi realizada pelo
método Bayesiano (IIM) implementado no programa INEST (CHIBICKI e BURCZYK, 2009)
possibilitando a correção do índice de fixação.

3.4. Resultados e discussão
Dos 10 marcadores moleculares testados, dois (Bri15 e Bri18) não apresentaram
amplificação nítida dos alelos, por esse motivo não foram utilizados no presente estudo e
também não foram submetidos no GenBank. O marcador Bri6 não apresentou polimorfismo,
dessa forma, foram utilizados sete marcadores para a realização do presente estudo (Tabela
6).
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Tabela 6. Marcadores microssatélites desenvolvidos para Balfourodendron riedelianum. Para cada loco são
apresentados os motivos, as sequências foward (F) e reverse (R), amplitude alélica em pares de base (pb) e o
número de acesso no GenBank
Amplitude
(pb)

Número de acesso
GenBank

F: GTCCACTGCTCATGTCAACAC
R: GACAACAAGAGAGGGGATGC

145-170

MG642961

(GA)6

F: CGGTCCGGTCTGAGTTTTAC
R: CGTGGTCCAAATCTACAAAGG

96-120

MG642962

Bri10*

(CA)15

F: CTCGACCCAATCTTATGCAA
R: TTTTTTGGTAGCGGGGAGTAG

140-190

MG642963

Bri13*

(TG)6

F: TTAAATGCCCCAAAAGGATG
R: TGGGAATAGACAGAGGGAAAA

119-140

MG642964

Bri15

(TA)15 (GA)19

F: TCTCAACACCTCATTTACAACCA
R: TGAGTCCTTGAGCTTGATGC

180-210

Não submetido**

Bri16*

(CT)8

F: TTCCTTATCTGGGGTGGAGA
R: AAAGAACGAAGCAGCCAAAC

230-270

MG642965

Bri17*

(TG)18

F: GCGATCGTAGAGAAAAACAACA
R: GAGGGTCGCGATGTAAAAGA

230-274

MG642966

Bri18

(GT)8

F: TCCCAACCACTCATCTCAATC
R: GGCTTGGAGTGACGTATTGC

250-280

Não submetido**

Bri21*

(TC)9 (TA) 4 (TG)8

F: GGTAAGAGCCAAAGGCAACA
R: ACGGGATCATGGCAATTTT

180-210

MG642967

Bri23*

(CA)6

F: TGATAGCTCTCAGATTGATTCTGTC
R: TCCAATTCGGAGGCTTACAT

97-110

MG642968

Locos

Motivo

Bri4*

(AC)19

Bri6

Sequência do primer

* Locos utilizados nesse estudo; ** Locos não submetidos ao GenBank por falta de especificidade na
amplificação dos alelos

O número de alelos por loco ( k ) variou de 1 a 25 com número médio de 9,12 alelos
por loco polimórfico, a riqueza alélica por loco ( R ) variou de 1 a 25 alelos, com média de
9,11 alelos, a heterozigosidade esperada ( H e ) variou de zero para Bri6 a 0,909 para Bri17,
com média de 0,530 e a heterozigosidade observada ( H o ) variou de zero para Bri6 a 0,908
para Bri4, com média de 0,456. O índice de fixação ( F ) variou de -0,640 para Bri4 a 1,000
para Bri6, com média de 0,191. Foi observada a presença significativa de alelos nulos nos
locos Bri16 e Bri17 ( Null = 0,129 e 0,229, respectivamente). Os locos Bri4 e Bri23
apresentam um índice de fixação negativo, indicando excesso de heterozigotos, sugerindo
ausência de alelos nulos (Tabela 7).
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Tabela 7. Descrição dos locos microssatélites validados em 98 indivíduos de Balfourodendron riedelianum
localizados no teste de procedências e progênies da Estação Experimental de Luiz Antônio, estado de São Paulo
Locos

N

NG

k

R

He

Ho

F

Null

FNull

Bri4

98

98

4

4,00

0,551

0,908

-0,640

0,000

-0,640

Bri6

98

98

1

1,00

0,000

0,000

1

NE

NE

Bri10

98

97

18

18,00

0,903

0,794

0,121

0,017

0,121

Bri13

98

98

3

3,00

0,390

0,367

0,057

0,000

0,057

Bri16

98

98

12

11,95

0,688

0,398

0,422

0,129*

0,137

Bri17

98

98

25

25,00

0,909

0,423

0,535

0,229*

0,036

Bri21

98

98

6

6,00

0,752

0,704

0,064

0,000

0,064

Bri23

98

97

4

3,98

0,050

0,051

-0,021

0,000

-0,210

Média

98

97,5

9,12

9,11

0,530

0,456

0,191

0,047

0,036

N = número de indivíduos amostrados; N G = número de indivíduos perfeitamente genotipados; k = número
alelos; R = Riqueza alélica

H e = heterozigosidade esperada; H o = heterozigosidade observada; F = índice de
fixação; Null = alelos nulos; FNull = correção do índice de fixação; NE = não estimado; *P≥0,01

Das 560 permutações realizadas entre os pares de locos avaliados para as progênies
de B. riedelianum, nenhum par sugere desequilíbrio de ligação após a correção de
Bonferroni (P = 0,05). Assim, o valor limite de significância foi de 0,001786 e os resultados
variaram de 0,02500 para os locos Bri10 x Bri16 a 0,93393 para os locos Bri10 x Bri13. Com
exceção do Bri6, por ser monomórfico e dos locos Bri15 e Bri18 por serem duplicados, os
demais locos apresentam um bom potencial para a realização de estudos genéticos
moleculares em B. riedelianum.

3.5. Conclusão
Os marcadores microssatélites mostraram alto nível de polimorfismo, o que os
tornam adequados para estudos de genética de populações em B. riedelianum. O presente
estudo utilizou os respectivos marcadores para inferir a diversidade genética, sistema de
reprodução, dispersão e fluxo gênico contemporâneo e a depressão por endogamia, com
intuito de contribuir com programas de melhoramento e no delineamento de estratégias
para o manejo, uso sustentável e conservação genética da espécie.
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Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
RESUMO
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. é uma espécie arbórea tropical que
ocorre em formações florestais de Mata Atlântica e está em perigo de extinção devido a
fragmentação do bioma e a exploração da sua madeira. Atualmente, três populações da
espécie estão sob conservação ex situ em um teste de procedências e progênies implantado
na Estação Experimental de Luiz Antônio, estado de São Paulo, Brasil. Com o objetivo de
verificar se sete locos microssatélites desenvolvidos para espécie podem ser utilizados como
marcadores genéticos para auxiliar no delineamento de estratégias de conservação e uso
sustentável, foram coletadas amostras de tecido foliar de indivíduos das três procedências e
sementes de 17 árvores de uma das procedências. Foram analisadas a herança Mendeliana e
ligação genética para as 17 mães, o desequilíbrio de ligação genotípico foi analisado para os
indivíduos das três procedências. Em seis dos sete locos analisados, as 17 mães
apresentaram heterozigosidade e as análises de herança e ligação genética foram realizadas
utilizando os respectivos locos, mas a análise de desequilíbrio de ligação genotípico foi
realizada para os sete locos. Após a correção de Bonferroni, nenhum dos 75 testes
apresentaram desvio da segregação Mendeliana e ligação genética, também não foram
detectados desequilíbrio de ligação genotípico. Os resultados sugerem que os sete locos
podem ser utilizados para estudos genéticos populacionais de B. riedelianum.
Palavras-chave: Espécie arbórea tropical; Mata Atlântica; Marcadores Microssatélites;
Herança; Conservação

MENDELIAN INHERITANCE, GENETIC LINKAGE, AND GENOTYPIC DISEQUILIBRIUM AT
SEVEN MICROSATELLITE LOCI OF Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
ABSTRACT
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. is a tropical tree species that occurs in
Atlantic forests and is endangered due to biome fragmentation and extensive exploitation.
Three populations of the species are currently conserved ex situ in a provenance and
progeny test at the Luiz Antônio Experimental Station, São Paulo State, Brazil. To verify if
seven microsatellite loci developed for the species can be used as genetic markers to aid in
strategies for conservation and sustainable use, leaf tissue samples were collected from
three provenances and from 17 seeds trees from one provenance. We analyzed the
Mendelian inheritance and genetic linkage for the 17 seed trees and the genotypic linkage
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disequilibrium for individuals from the three provenances. For six of the seven loci analyzed,
the 17 seed trees showed heterozygosity. The inheritance and genetic linkage analyses were
performed using the respective locus, while the genotypic linkage disequilibrium analysis
was performed for the seven loci. After Bonferroni correction, none of the 75 tests showed
deviation from Mendelian segregation and genetic linkage, nor was genotypic linkage
disequilibrium detected. The results suggest that the seven loci can be used for population
genetic studies of B. riedelianum.
Keywords: Tropical tree species; Atlantic Forest; Microsatellite Markers; Inheritance;
Conservation

4.1. Introdução
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae) ocorre naturalmente na
Argentina, Paraguai e Brasil, onde compreende os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em áreas com
formações florestais características da Mata Atlântica (CARVALHO, 2004). A espécie está em
perigo de extinção (IUCN, 2015) em decorrência da exploração de sua madeira, que possui
alto valor econômico (CARVALHO, 2004) e da fragmentação florestal, já que ocorre no bioma
brasileiro mais severamente impactado por atividades antrópicas (RIBEIRO et al., 2009).
Para o delineamento de estratégias de conservação, uso sustentável e para a coleta
de sementes com a finalidade de recuperação ambiental, é imprescindível o conhecimento
da diversidade genética, sistema de reprodução e do fluxo gênico (DEGEN e SEBBENN, 2014).
Nesse sentido, os marcadores microssatélites são uma eficiente ferramenta nos estudos de
genética de populações por serem robustos, codominantes, altamente polimórficos e por
terem um custo relativamente baixo (NYBOM; WEISING; ROTTER, 2014). No entanto, para
que sejam utilizados como marcadores genéticos, é necessário conhecer a ligação genética,
equilíbrio de ligação entre os locos e se o padrão de herança segue as leis da segregação
Mendeliana independente. Essas informações são fundamentais para que as estimativas
multilocos não sejam viesadas, visto que as análises genéticas assumem os pressupostos da
herança Mendeliana regular, ausência de ligação genética e de desequilíbrio genotípico
entre pares de locos (TARAZI et al., 2010; TAMBARUSSI et al., 2013; MANOEL et al., 2015).
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Portanto, o presente estudo objetivou verificar se sete marcadores microssatélites
desenvolvidos para B. riedelianum possuem as características necessárias para a sua
utilização em estudos de genética de populações e pesquisas correlatas.

4.2. Material e Métodos
4.2.1. Área de estudo e amostragem
O estudo foi realizado em um teste de procedências e progênies de B. riedelianum
estabelecido em 1986 na Estação Experimental de Luiz Antônio, município de Luiz Antônio,
estado de São Paulo, Brasil. O teste foi implantado, utilizando sementes coletadas de
polinização aberta de três procedências: 1) Alvorada do Sul (AS), estado do Paraná, 2) Gália
(GA) e 3) Bauru (BA), ambas do estado de São Paulo. Em cada população foram coletadas
aleatoriamente sementes de 19 árvores matrizes. O teste foi estabelecido utilizando o
delineamento experimental de blocos de famílias compactas, com três procedências, 19
progênies por procedência, seis blocos e cinco plantas por parcela no espaçamento de 3 x 3
m, totalizando 1.422 árvores da espécie. Em decorrência da mortalidade (3,1%), o ensaio
possui atualmente um total de 1.378 árvores.
Para a realização das análises de segregação Mendeliana e ligação genética foram
coletadas amostras foliares e sementes de 17 progênies da procedência AS, pois no ano em
que o estudo foi conduzido poucas árvores do teste floresceram e somente 23 frutificaram
(21 matrizes da procedência AS e duas matrizes da procedência BA), sugerindo que a espécie
possui floração e frutificação supra-anuais (ENGEL e MARTINS, 2005). Foram coletadas
amostras foliares de um total de 235 plântulas, oriundas das 17 progênies de AS. Para a
realização da análise de desequilíbrio de ligação genotípico, foram utilizadas 19 mães de
cada uma das procedências. Portanto, a amostragem total desse estudo foi de 309
indivíduos.
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4.2.2. Extração de DNA e genotipagem dos locos microssatélites
A extração de DNA genômico das amostras foliares dos indivíduos adultos foi
realizada a partir de 30 mg de amostras desidratadas em sílica gel e para as plântulas foram
utilizadas 100 mg de tecido vegetal fresco (INGLIS; PAPPAS; GRATTAPAGLIA, 2016). A
quantificação do DNA foi realizada através de espectrofotometria utilizando o equipamento
NanoDrop® (Nanodrop/Thermo Fisher Inc.) e as amostras continham razão de absorbância
260/280 nm entre 1,8 e 2,0 e 260/230 nm acima de 2,0. A genotipagem dos locos
microssatélites de B. riedelianum foi realizada pela empresa Heréditas/Genomax Tecnologia
em DNA Ltda. As genotipagem foram conduzidas em sistemas multiplex no equipamento ABI
3100 (Applied Biosystem), a detecção dos alelos foi realizada por fluorescência e a
estimativa dos tamanhos dos alelos foi realizada através do software Genescan (Applied
Biosystem). Os valores foram importados e analisados com Genotyper (Applied Biosystems)
para filtragem dos picos e interpretação do genótipo de cada indivíduo.

4.3. Análise de Herança, Ligação Genética e Desequilíbrio de Ligação
O método desenvolvido por Gillet e Hattemer (1989) foi utilizado para investigar a
herança Mendeliana. Este método compara o genótipo heterozigoto materno com a
segregação de seus alelos nas suas progênies. Esse método assume que todos os locos
possuem segregação regular e seus alelos seguem o padrão de segregação Mendeliana
baseada nas seguintes pressuposições: i) segregação meiótica regular durante a produção
dos óvulos; ii) fertilização aleatória dos óvulos e iii) não há seleção entre o momento da
fertilização e a genotipagem das plântulas. O modelo assume relação codominante entre
todos os alelos e que todas as plântulas possuem pelo menos um alelo materno, e no caso
das mães heterozigotas (por exemplo: Ai A j ; i ≠ j ) é necessário: i) cada indivíduo dentro da
progênie possuir pelo menos um alelo materno ( Ai ou A j ); ii) o número de indivíduos
heterozigotos Ai A j ( nij ) deve ser igual à soma do número de indivíduos homozigotos

Ai Ai (nii ) e A j A j (n jj ) : nij = nii + n jj dentro da mesma progênie; iii) o número de indivíduos
heterozigotos com o alelo i ( Ai Ak ; nik ) deve ser igual ao número de indivíduos com o alelo j
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( A j Ak ; n jk ), assim k≠ i, j. A segregação observada para cada mãe heterozigota foi comparada
de acordo com o esperado para a hipótese de segregação 1:1, por meio do teste G (SOKAL e
ROHLF, 1981).


 nij 
 ( n + n jj )  
 
 + ( nii + nij ) ln  ii
G1 = 2  nij ln 
E
(
n
1
)
E
(
n
1
)






(2)

em que ln é o logaritmo natural, E (n1) é o número esperado para o genótipo das progênies:
A j A j ( n jj ) e Ai Ai + A j A j ( nii + n jj ) : E (n1) = 0,5( nij + nii + n jj ) , ou:
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em que E (n 2)

(3)

é o número esperado dos genótipos para os alelos Ai Ak (nik ) e

A j Ak ( n jk ) : E ( n 2) = 0,5( nik + n jk ) . Para evitar falsos positivos, o teste G foi determinado

somente quando n1 e n2 ≥ 10 e o desvio do teste G entre a segregação esperada e
observada foi determinada estatisticamente utilizando a correção de Bonferroni para
comparações múltiplas (95%, α = 0,05).
Para determinar se os locos estavam geneticamente ligados, foi realizado um teste
entre pares de locos utilizando informações genéticas de árvores-mãe que eram duplamente
heterozigotas para dois locos ( Ai A j , Bl Bm ). A segregação foi registrada nas suas progênies e
no caso da hipótese nula ( H 0 ), a segregação Mendeliana foi regular de 1:1:1:1. A hipótese
de segregação regular entre pares de locos foi aceita ou rejeitada baseada na máxima
verossimilhança do teste G (SOKAL e ROHLF, 1981), realizada para cada progênie.


 n 
 n 
 n 
 n 
G = 2 nil ln  il  + nim ln  im  + n jl ln  jl  + n jm ln  jm  
 E (n) 
 E (n) 
 E ( n) 
 E ( n) 


(4)
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em que nil , nim , n jl , n jm são os números de fenótipos observados para os fenótipos
Ai Bl , Ai Bm , A j Bl , A j B m

e

E (n) é

Ai Bl , Ai Bm , A j Bl , A j B m , calculado por

o

número

esperado

de

cada

genótipo

E ( n) = 0,25( nil + nim + n jl + n jm ) . Novamente, a

correção de Bonferroni foi aplicada para comparações múltiplas (95%, α =0,05) para evitar
falsos positivos.
O desequilíbrio de ligação foi testado entre pares de locos somente para os
indivíduos adultos, isso porque as estimativas das frequências gênicas nas progênies são
viesadas porque todas elas possuem pelo menos um alelo materno, o que pode resultar em
desequilíbrio de ligação. Esta análise foi realizada utilizando o programa FSTAT (GOUDET,
2002). As probabilidades de significância do teste foram obtidas por meio da permutação
dos alelos entre indivíduos com a correção de Bonferroni para comparações múltiplas (95%,
α =0,05).

4.4. Resultados
Após a correção de Bonferroni, não foi observado nenhum desvio da proporção
esperada da segregação Mendeliana de 1:1 (Tabela 8). Para a segregação independente
entre os pares de locos, após a correção de Bonferroni não foi detectado desvio em relação
ao esperado entre os pares de locos (Tabela 9). Também não foram detectados
desequilíbrios de ligação genotípico entre os pares de locos após a correção de Bonferroni
(Tabela 10).
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Tabela 8. Herança Mendeliana (1:1) testada para seis locos microssatélites desenvolvidos para a espécie
Balfourodendron riedelianum
(continua)
Loco/mãe
Bri16
1
2
5
6
9
12
14
15
17
Bri21
1
2
3
6
7
8
12
14
15
17
Bri4
2
6
8
9
11
12
Bri10
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Bri13
6
7
8
9
14
Bri17

Genótipo
materno

n

n1

nij : nii + n jj

G1

n2

nik : n jk

G2

275/285
267/285
275/285
275/285
267/285
285/305
279/285
275/285
275/285

16
13
16
16
13
17
12
23
8

11
12
13
13
12
15
7
17
8

1:10
2:10
3:10
7:6
2:10
1:14
0:7
8:9
5:3

8,55
5,82
3,98
0,08
5,82
13,45
NE
0,06
0,51

5
1
3
3
1
2
5
6
0

0:5
0:1
1:2
1:2
0:1
1:1
3:2
4:2
0

NE
NE
0,33
0,33
NE
0
0,20
0,67
-

197/201
191/197
199/201
197/201
197/201
197/201
197/201
199/201
191/201
197/201

16
13
20
16
15
11
17
12
23
8

10
10
14
12
10
8
11
9
20
8

2:8
2:8
7:7
6:6
6:4
4:4
5:6
4:5
7:13
1:7

3,85
3,85
0
0
0,40
0
0,09
0,11
1,83
5,06

6
3
6
4
5
3
6
3
3
0

4:2
0:3
3:3
2:2
3:2
1:2
3:3
3:0
0:3
0

0,67
NE
0
0
0,20
0,33
0
NE
NE
-

156/168
156/168
156/168
156/168
156/168
156/168

13
16
11
13
8
17

13
16
10
13
7
17

11:2
12:4
8:2
11:2
5:2
12:5

6,86
4,19
3,85
6,86
1,33
2,97

0
0
1
0
1
0

0
0
1:0
0
1:0
0

NE
NE
-

163/165
157/159
159/161
157/171
163/171
159/169
157/167
159/167
157/159
161/165
145/165
157/165
157/159

16
13
15
16
16
15
11
13
8
17
13
12
23

7
5
8
9
6
5
7
9
7
11
4
5
10

2:5
4:1
3:5
5:4
3:3
4:1
5:2
3:6
2:5
5:6
2:2
2:3
5:5

1,33
1,93
0,51
0,11
0
1,93
1,33
1,02
1,33
0,09
0
0,20
0

9
7
6
7
10
10
4
4
1
6
9
7
13

7:2
4:3
2:4
5:2
8:2
6:4
4:0
2:2
0:1
3:3
0:9
2:5
7:6

2,94
0,14
0,67
1,32
3,85
0,40
NE
0
NE
0
NE
1,32
0,07

116/118
116/118
116/120
116/120
116/120

16
15
11
13
12

16
15
10
11
12

6:10
4:11
4:6
6:5
6:6

1,01
3,40
0,40
0,09
0

0
0
1
2
0

0
0
1:0
2:0
0

NE
NE
-
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1
253/255
16
13
4:9
1,97
3
2:1
NE
3
243/257
20
10
3:7
1,65
10
6:4
0,40
4
243/257
15
5
0:5
NE
9
5:4
0,11
5
239/999
16
5
0:5
NE
8
2:6
2,09
8
281/999
11
3
0:3
NE
8
4:4
0
10
255/277
14
9
2:7
2,94
5
4:1
NE
12
257/283
17
9
2:7
2,94
8
2:6
2,09
13
267/283
13
9
1:8
6,20
4
1:3
NE
14
255/267
12
3
0:3
NE
9
5:4
0,11
15
257/277
23
15
2:13
9,01
8
2:6
2,09
n : é o tamanho amostral; G1 e G 2 : são o teste G de máxima verossimilhança para 1 grau de liberdade; NE: é
não estimado; O valor dos testes G1 e G 2 para ser considerado estatisticamente significativo após a
correção de Bonferroni para os 75 testes realizados deve ser maior do que 17,36
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Tabela 9. Valores do teste G para a hipótese nula da segregação independente (1:1:1:1) entre os pares de locos desenvolvidos para Balfourodendron riedelianum
Bri16xBri21

Bri16xBri17

Bri16xBri4

Bri16xBri10

Bri21xBri17

Bri21xBri4

Bri21xBri10

Bri4xBri10

Bri4xBri17

Bri10xBri17

1

0,33 (1)

1,47 (1)

9,55 (2)

7,22 (1)

2,23 (1)

11,93 (2)

10,03 (1)

0,31 (2)

8,87 (2)

11,22 (1)

2

9,50 (2)

11,05 (2)

2,28 (6)

3,97(2)

4,57 (3)

0,88 (6)

4,73 (2)

4,24 (6)

6,87 (6)

5,50 (2)

3

1,09 (6)

2,30 (5)

2,71 (8)

2,94(5)

4,05 (6)

0,86 (7)

3,59 (6)

3,29 (8)

0,56 (8)

3,23 (4)

4

2,30 (3)

5,64 (6)

6,67 (9)

10,68 (6)

2,09 (8)

0,73 (8)

0,67 (7)

1,86 (11)

2,39 (12)

0,50 (5)

5

1,44 (13)

3,20 (8)

1,40 (11)

6,59 (8)

3,62 (11)

1,07 (11)

0,89 (11)

2,66 (12)

-

7,86 (6)

6

2,40 (10)

6,59 (10)

5,68 (12)

4,25 (9)

3,13 (12)

1,79 (12)

5,69 (12)

-

-

3,33 (8)

7

1,41 (14)

4,58 (12)

-

8,54 (10)

7,35 (15)

-

2,04 (14)

-

-

6,12 (9)

8

7,60 (15)

4,029 (14)

-

3,31 (11)

-

-

1,72 (15)

-

-

5,83 (11)

9

2,30 (17)

10,19 (15)

-

2,23 (12)

-

-

2,69 (17)

-

-

1,61 (12)

10

-

-

-

2,65 (14)

-

-

-

-

-

14,98 (13)

11

-

-

-

2,28 (15)

-

-

-

-

-

0,50 (14)

12

-

-

-

1,58 (17)

-

-

-

-

-

4,43 (15)

( ): os números entre parênteses referem-se às famílias analisadas; O valor do teste
para os 79 testes realizados deve ser maior do que 17,75

G para ser considerado estatisticamente significativo após a correção de Bonferroni
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Tabela 10. Probabilidade de desequilíbrio de ligação entre pares de locos amostrados para mães de cada uma
das três procedências de Balfourodendron riedelianum
Pares de locos

Alvorada do Sul

Gália

Bauru

Bri16xBri21

0,17202

0,83512

0,99643

Bri16xBri23

1,00000

0,24821

1,00000

Bri16xBri4

0,15417

0,28036

0,92083

Bri16xBri10

0,26012

0,90893

0,89345

Bri16xBri13

0,33333

0,01786

1,00000

Bri16xBri17

0,42143

0,53214

0,90833

Bri21xBri23

0,62560

0,41964

1,00000

Bri21xBri4

0,66845

0,54048

0,70655

Bri21xBri10

0,02321

0,47321

0,59107

Bri21xBri13

0,33155

0,34167

0,96429

Bri21xBri17

0,24524

0,74405

0,20595

Bri23xBri4

0,64286

1,00000

0,70119

Bri23xBri10

0,67619

0,56310

0,22560

Bri23xBri13

1,00000

0,20893

1,00000

Bri23xBri17

0,35536

0,49226

0,91607

Bri4xBri10

0,04524

0,56548

0,52440

Bri4xBri13

1,00000

1,00000

0,03869

Bri4xBri17

0,35238

1,00000

0,86071

Bri10xBri13

0,02262

1,00000

0,78452

Bri10xBri17

0,41964

1,00000

0,53452

Bri13xBri17

0,51131

0,10000

0,91607

os valores representam a probabilidade do desequilíbrio genotípico após 1680 permutações de alelos entre
indivíduos. Probabilidade após a correção de Bonferroni P = 0,000595 (95%, α = 0,05)

4.5. Discussão
Seis dos sete locos possíveis de serem avaliados por terem mães heterozigotas
apresentaram segregação Mendeliana e não rejeitaram a hipótese nula para a segregação
1:1:1:1. Além disso, houve ausência de desequilíbrio de ligação genotípica detectada para os
seis locos, pois somente as mães foram analisadas. Essa estratégia foi utilizada porque a
amostra do presente estudo é estruturada em famílias. Sendo assim, todos os indivíduos
devem apresentar pelo menos um alelo materno e isso causaria um viés na análise. Assim
como reportado por Tarazi et al. (2010), onde todas as plântulas de C. langsdorffii
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apresentaram desequilíbrio de ligação, o que não foi observado nos indivíduos adultos e
jovens da espécie. É importante ressaltar que o resultado observado no presente estudo
pode ser diferente quando populações naturais de B. riedelianum forem estudadas, pois o
desequilíbrio de ligação genotípico pode ser detectado em decorrência da autofecundação,
cruzamentos correlacionados, cruzamento entre indivíduos parentes, deriva genética, efeito
fundador e a seleção natural, sendo esses efeitos tanto maiores quanto maior for a
fragmentação na qual as populações estiverem sujeitas (FLINT-GARCIA; THORNSBERRY;
BUCKLER IV, 2003; GANDARA et al., 2014).

4.6. Conclusão
Seis dos sete locos microssatélites desenvolvidos e possíveis de análise para B.
riedelianum não apresentaram desvios de segregação Mendeliana, não estão geneticamente
ligados, nenhum dos sete locos apresentam desequilíbrio de ligação genotípico. Portanto, os
locos podem ser utilizados para quantificar a diversidade genética, sistema de reprodução e
parentesco em B. riedelianum.
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5. DIVERSIDADE GENÉTICA, SISTEMA DE REPRODUÇÃO E TAMANHO EFETIVO
COMO INDICADORES DA VARIABILIDADE GENÉTICA RETIDA NO TESTE DE
PROCEDÊNCIAS E PROGÊNIES DE Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. E
SEU POTENCIAL COMO FONTE DE SEMENTES
RESUMO
As florestas naturais em todo o mundo têm sido devastadas pelo desmatamento e
fragmentação devido as atividades antrópicas. No Brasil, a Mata Atlântica é o bioma mais
impactado por essas atividades e com o maior número de espécies animais e vegetais
ameaçadas. Balfourodendron riedelianum é uma espécie arbórea que está em perigo de
extinção em decorrência do desmatamento e exploração da sua madeira que possui alto
valor econômico. Com base em marcadores microssatélites, este estudo avaliou a
diversidade genética, o sistema de reprodução, o tamanho efetivo populacional e as
respectivas correlações com caracteres quantitativos dos indivíduos adultos e de plântulas
de B. riedelianum. O estudo foi realizado no teste de procedências e progênies localizado na
Estação Experimental de Luiz Antônio, estado de São Paulo, Brasil. O teste é composto por
populações provenientes de Alvorada do Sul, estado do Paraná, Gália e Bauru do estado de
São Paulo, sendo que as plântulas analisadas são provenientes de 17 árvores da procedência
Alvorada do Sul. A procedência Gália apresentou a maior riqueza alélica ( R = 10,3),
heterozigosidade esperada ( H e = 0,60) e índice de fixação ( F = 0,11) e a procedência
Alvorada do Sul apresentou a maior heterozigosidade observada ( H o = 0,58) e o menor
índice de fixação ( F = -0,01). As plântulas apresentaram a menor riqueza alélica ( R = 9,4) e
heterozigosidade observada ( H o = 0,48) e o maior índice de fixação ( F = 0,16). A
'
diferenciação genética ( G ST
) entre as procedências foi de 25,7%, sugerindo baixa taxa de

fluxo gênico entre as populações naturais. A taxa de cruzamento ( t m ) foi alta (> 0,93),
contudo, foi observado para as plântulas uma variação individual na taxa de cruzamento
( t m = 0,68 a 0,99), cruzamento entre indivíduos parentes ( t m − t s = 0 a 0,18) e na correlação
de paternidade ( rp = 0,041 a 0,182), o que indica que a espécie se reproduz
predominantemente por cruzamentos, é autocompatível e que a reprodução não foi
alelatória. A associação entre os índices de diversidade genética e do sistema de reprodução
indica que a diversidade genética confere a B. riedelianum a capacidade de estabelecimento
e desenvolvimento nos estágios iniciais com impactos positivos sobre os caracteres
quantitativos de sobrevivência e crescimento. Para fins de conservação, sementes de no
mínimo 53 árvores devem ser coletadas para alcançar um Ne(ref) de 150 indivíduos. Como
estratégia de manejo do ensaio, devem ser mantidos também pelo menos 53 indivíduos
reprodutivos com a mesma fenologia de florescimento a cada ciclo de desbaste.
Palavras-chave: Conservação genética, Espécie arbórea tropical, Mata Atlântica, Marcadores
Microssatélites, Depressão por endogamia
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GENETIC DIVERSITY, MATING SYSTEM, AND EFFECTIVE SIZE AS INDICATORS OF GENETIC
VARIABILITY RETAINED IN THE PROVENACE AND PROGENY TEST OF Balfourodendron
riedelianum (Engl.) Engl. AND ITS POTENTIAL AS A SEED SOURCE
ABSTRACT
Natural forests around the world have been drastically affected by deforestation
and fragmentation due to human activities. In Brazil, the Atlantic Forest biome has been
most affected by these activities, and currently has the greatest number of endangered
animal and plant species. The tree species Balfourodendron riedelianum is endangered due
to deforestation and the exploitation of its valuable wood. Based on microsatellite markers,
this study evaluated the genetic diversity, mating system, effective population size, and their
correlation with quantitative traits of B. riedelianum adults and seedlings. The study was
carried out in a provenance and progeny test located at the Luiz Antônio Experimental
Station, São Paulo State, Brazil. The test consists of populations from Alvorada do Sul, Paraná
State, and Gália and Bauru, São Paulo State; the analyzed seedlings come from 17 trees from
Alvorada do Sul. The provenance of the Gália had the highest allelic richness ( R = 10.3),
expected heterozygosity ( H e = 0.60), and fixation index ( F = 0.11) and Alvorada do Sul had
the highest observed heterozygosity ( H o = 0.58) and the lowest fixation index ( F = -0.01).
Seedlings had the lowest allelic richness ( R = 9.4) and observed heterozygosity ( H o = 0.48)
'
and the highest fixation index ( F = 0.16). Genetic differentiation ( GST
) among provenances
was 25.7%, suggesting a low rate of gene flow among natural populations. The outcrossing
rate ( t m ) was high (> 0.93); however, individual variation in the outcrossing rate ( t m = 0.68 to

0.99) was observed for seedlings, outcrossing between relatives ( t m − t s = 0 to 0, 18), and in
paternity correlation ( r p = 0.041 to 0.182). These results indicate that the species reproduces
predominantly by outcrossing, is self-compatible, and reproduction is not random. The
association between genetic diversity indexes and the mating system indicates that genetic
diversity gives B. riedelianum the ability to establish and develop in the early stages with
positive impacts on the quantitative traits of survival and growth. For conservation purposes,
seeds of at least 53 trees should be collected to obtain Ne(ref) of 150 individuals. As a strategy
for managing the trial, at least 53 reproductive individuals with the same flowering
phenology should be maintained at each thinning cycle.
Keywords: Genetics Conservation; Tropical Tree Species; Atlantic Forest; Microsatellite
Markers; Inbreeding Depression

5.1. Introdução
Florestas naturais em todo mundo têm sido intensivamente ameaçadas pelo
desmatamento, fragmentação e atividades antrópicas (KRAMER et al., 2008). No Brasil, a
Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ter sua biodiversidade ameaçada, mas foi no século XX

71

que o desmatamento e a exploração madeireira ocorreram de forma mais acentuada e o
bioma teve sua extensão reduzida para apenas 12% da cobertura original (RIBEIRO et al.,
2009). O desmatamento e a fragmentação florestal podem ter efeitos drásticos na
diversidade genética das populações de espécies arbóreas, pois resulta em pequenos e
isolados fragmentos que podem afetar importantes interações ecológicas entre árvores,
seus polinizadores e dispersores de sementes e, consequentemente, alterar o sistema de
reprodução, padrões de dispersão de pólen e sementes, refletindo no crescimento,
adaptação e sobrevivência das gerações descendentes das espécies arbóreas (LINDENMAYER
e FISHER, 2006), pois alterações na densidade populacional influenciam o comportamento
de forrageamento dos polinizadores (GHAZOUL et al., 2005).
Espécies arbóreas tropicais possuem uma ampla variedade de estratégias
reprodutivas, como reprodução sexual e assexual por apomixia e reprodução vegetativa
(SEBBENN, 2002). A reprodução sexual ocorre predominantemente por meio de
cruzamentos (BAWA, 1974; BAWA et al., 1985), no entanto, a taxa de cruzamento pode
variar entre populações, plantas e eventos reprodutivos de uma mesma população e entre
flores de uma mesma árvore (SEBBENN, 2006). Esta variação pode ser natural, decorrente
do histórico de vidas das populações, como presença de maior carga genética, resultando
em maior depressão por endogamia, menor densidade populacional, ou originada de
alterações antrópicas, como a redução do tamanho das populações reprodutivas, aumento
da distância entre árvores, isolamento espacial entre populações, como consequência da
fragmentação florestal e/ou corte seletivo de árvores (DEGEN e SEBBENN, 2014). Alguns
estudos em espécies arbóreas tropicais têm reportado que populações que estão confinadas
em pequenos fragmentos florestais e espacialmente isolados têm experimentado mudanças
nos padrões de diversidade genética, endogamia, estrutura genética espacial, sistema de
reprodução e dispersão de pólen e sementes, especialmente às que possuem dispersão de
pólen e sementes restritos a curtas distâncias (FORTI et al., 2014; TAMBARUSSI et al., 2015).
Devido a isso, graves consequências ecológicas e evolutivas são esperadas, como por
exemplo, a extinção local de populações (ECKERT et al., 2010).
Com o crescente número de espécies arbóreas ameaçadas de extinção, a
manutenção de populações conservadas ex situ em forma de testes de procedências e
progênies tem sido utilizada como uma importante alternativa complementar para evitar a
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extinção de populações naturais. Para o caso de espécies de árvores da Mata Atlântica, o
Instituto Florestal de São Paulo vem desde a década de 1970 implantado bancos de
conservação ex situ, em forma de testes de procedências e progênies, estabelecidos em
delineamentos experimentais, como por exemplo, em blocos de famílias compactas e blocos
ao acaso. A utilização de delineamentos experimentais no estabelecimento de bancos de
conservação ex situ tem diversas vantagens como, por exemplo: i) permitir monitorar o
crescimento e adaptação de diferentes procedências e/ou suas progênies ao longo do
tempo; ii) investigar o controle genético de caracteres de interesse econômico e iii)
produção de sementes com alta variabilidade genética. Um exemplo de caso, é a
conservação ex situ de procedências e progênies de Balfourodendron riedelianum (Engl.)
Engl. (Rutaceae), de ocorrência na Mata Atlântica e objeto do presente estudo. A espécie
atualmente está em perigo de extinção em decorrência da fragmentação florestal e
exploração da sua madeira, que possui alto valor econômico (IUCN, 2015). Os indivíduos
adultos podem atingir até 35 m de altura e 100 cm de diâmetro a altura do peito (DAP)
(CARVALHO, 2004). As flores são hermafroditas distribuídas em inflorescências polinizadas
por pequenos insetos (MORELLATO, 1991), seus frutos são do tipo sâmara e dispersos pelo
vento (CARVALHO, 2004). Ocorre naturalmente na Argentina, Paraguai e Brasil, abrangendo
os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (CARVALHO, 2004).
Um problema da conservação ex situ de espécies arbóreas é a possibilidade de
perda dos bancos de germoplasma, em decorrência de desastres ambientais, pragas,
doenças, entre outros. Por isso, é fundamental que a diversidade genética retida em tais
condições seja recombinada e redistribuída em plantios de reflorestamentos e recuperação
ambiental para a conservação in situ. No entanto, para fazer isso, compreender o sistema de
reprodução é fundamental para delinear estratégias de coleta e manejo dos bancos de
conservação ex situ, visto que os padrões de reprodução, como cruzamentos,
autofecundações, cruzamentos entre indivíduos parentes e cruzamentos correlacionados
determinam o parentesco e a endogamia de sementes coletadas em forma de estrutura de
famílias por polinização aberta, e, consequentemente, afetam o tamanho efetivo
populacional e os níveis de diversidade genética das futuras gerações (SEBBENN, 2006; SILVA
et al., 2011).
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Apesar das estruturas reprodutivas e fenofases de B. riedelianum serem bem
conhecidas (CARVALHO, 2004), o sistema de reprodução da espécie nunca foi estudado.
Assim, este estudo objetivou investigar os padrões de reprodução em um banco de
conservação ex situ de B. riedelianum, estabelecido em forma de procedências e progênies e
determinar os níveis de diversidade genética em sementes coletadas de polinização aberta.
Especificamente acessaram-se as seguintes questões: i) Qual é a diversidade genética e o
tamanho efetivo retidos no banco de conservação? ii) Qual é a diversidade genética,
endogamia e o tamanho efetivo de sementes coletadas de polinização aberta no banco? iii)
De quantas árvores do banco é necessário coletar sementes para obter-se um lote com um
tamanho efetivo de 150 indivíduos, para serem utilizados em reflorestamentos ambientais
com espécies nativas?

5.2. Material e Métodos
5.2.1. Local de estudo e amostragem
O estudo foi conduzido em um teste de procedências e progênies de B. riedelianum
estabelecido em 1986 na estação experimental de Luiz Antônio, Município de Luiz Antônio,
estado de São Paulo, Brasil. O teste é composto por três procedências: 1) Alvorada do Sul
(AS), estado do Paraná, 2) Gália (GA), estado de São Paulo e 3) Bauru (BA), estado de São
Paulo, sendo que de cada uma foi amostrada sementes de polinização aberta de 19 árvores
matrizes. A distância entre as populações Alvorada do Sul e Gália é de 255 km, Alvorada do
Sul e Bauru é de 310 km e Gália e Bauru é 67 km (Figura 8). O teste foi estabelecido
utilizando o delineamento experimental de blocos de famílias compactas, com seis blocos e
cinco plantas por parcela no espaçamento de 3 x 3 m, totalizando 1.422 árvores da espécie.
Em decorrência da mortalidade (3,1%), o ensaio possui atualmente um total de 1.378
árvores.
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Figura 8. Localização geográfica das cidades de Alvorada do Sul, estado do Paraná (azul) e das cidades Gália e
Bauru, ambas do estado de São Paulo (verde)

Para o estudo dos caracteres quantitativos das plântulas, sementes de polinização
aberta foram coletadas de 23 matrizes (21 matrizes da procedência Alvorada do Sul e duas
matrizes da procedência Bauru), pois poucas árvores do teste floresceram e somente estas
árvores frutificaram, o que caracteriza uma floração e frutificação supra-anual, quando em
alguns anos, há pouca ou nenhuma produção de frutos (ENGEL e MARTINS, 2005). O
experimento de biometria de plântulas teve duração de nove meses e foi instalado no mês
de janeiro de 2017 e conduzido no viveiro de mudas do Departamento de Ciências
Florestais, ESALQ/USP, Piracicaba, estado de São Paulo. O delineamento experimental
utilizado foi o de blocos ao acaso, com plântulas aleatoriamente distribuídas em oito blocos,
com 100 plântulas por bloco, totalizando 800 plântulas. Como o número de sementes viáveis
por fruto variou de um a quatro, embora 88,6% dos frutos que germinaram, tenham
germinado somente uma semente, as medições foram realizadas em somente uma plântula
por fruto. Nos casos onde houve a germinação de pelo menos duas sementes, a maior
plântula foi escolhida e marcada para que as medições fossem realizadas sempre com o
mesmo indivíduo, dessa forma, um total de 664 plântulas foram mensuradas.
Para o estudo da diversidade genética e sistema de reprodução, todos os indivíduos
de B. riedelianum do teste tiveram suas folhas coletadas para a extração de DNA e posterior
genotipagem. No entanto, 1.100 foram passíveis de ter o DNA extraído, visto que somente
esses apresentaram o DNA dentro dos padrões de qualidade exigido pela respectiva
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empresa. Assim, para o estudo do sistema de reprodução foram utilizadas 17 árvores mães,
todas pertencentes à procedência Alvorada do Sul e um total de 235 plântulas. Portanto,
este estudo teve uma amostragem total de 1.335 indivíduos de B. riedelianum.

5.2.2. Extração de DNA e amplificação dos locos microssatélites
A extração de DNA genômico das amostras foliares foi realizada a partir de 30 mg
de amostras desidratadas em sílica gel (adultos) e 100 mg para amostras frescas (plântulas).
Foi utilizado o protocolo de Inglis, Pappas e Grattapaglia (2016) desenvolvido para obter
DNA com alta qualidade para espécies ricas em compostos secundários. A quantificação do
DNA foi realizada por meio de espectrofotometria utilizando o equipamento NanoDrop®
(Nanodrop/Thermo Fisher Inc.) com o objetivo de obter amostras com razão de absorbância
260/280 nm entre 1,8 e 2,0 e 260/230 nm acima de 2,0. A genotipagem dos locos
microssatélites

desenvolvidos

para

B.

riedelianum

foi

realizada

pela

empresa

Heréditas/Genomax Tecnologia em DNA Ltda., por meio da técnica de PCR, as quais foram
conduzidas em sistemas multiplex no equipamento ABI 3100 (Applied Biosystem), a
detecção dos alelos foi realizada por fluorescência e a estimativa dos tamanhos dos alelos foi
realizada através do software Genescan (Applied Biosystems), os valores foram importados e
analisados com Genotyper (Applied Biosystems) para filtragem dos picos e interpretação do
genótipo de cada indivíduo.

5.2.3. Mensuração dos caracteres silviculturais
Para todos os indivíduos adultos de B. riedelianum do teste de procedências e
progênies foram mensurados os caracteres: altura total (H), altura do fuste (FUS) e o
diâmetro da copa (DC) com o auxílio do aparelho Hipsômetro Vertex III. O diâmetro à altura
do peito (DAP) foi estimado pela circunferência à altura do peito (CAP) medido com auxílio
de fita métrica. Para a avaliação da retidão (RET) e bifurcação do fuste (BIF), foram atribuídas
notas que variam 1 a 5 para todas as progênies (SANT’ANA et al., 2013), a partir das quais
calculou-se uma média ponderada. As plântulas tiveram a circunferência à altura do colo (C)
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medidas com auxílio de paquímetro digital e altura (A) medidas com régua e as medições
ocorreram durante nove meses, nos dias 20.01.2017, 10.04.2017, 29.06.2017 e 20.09.2017.

5.3. Análise dos índices de diversidade genética
A análise da diversidade genética das árvores do teste foi realizada em nível de
procedências e de progênies dentro de procedências, assim como entre progênies para as
plântulas. A diversidade genética nas duas gerações foi caracterizada utilizando os índices:
número total de alelos por loco ( k ), riqueza alélica ( R ) utilizando um método de rarefação
(EL MOUSADIK e PETIT, 1996), heterozigosidade observada ( H o ) e heterozigosidade
esperada ( H e ) de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A endogamia foi avaliada por
meio do índice de fixação ( F ) e a significância foi avaliada utilizando a permutação de
Monte Carlo (permutações de alelos entre indivíduos). Todas essas análises foram realizadas
utilizando o programa estatístico FSTAT (GOUDET, 1995). Contudo, como o teste está
estabelecido em estrutura de progênies, o que pode gerar viés nas estimativas do índice de
fixação por superestimar as frequências dos alelos maternos, este índice também foi
estimado utilizando as frequências alélicas calculadas para o pólen, como descrito em
Manoel et al. (2015). Para o cálculo da heterozigosidade esperada ( H e ) e do índice de
fixação ( F ) foram consideradas as frequências alélicas de todos os indivíduos do teste
(amostra) e somente do pólen, com o objetivo de verificar a influência dos alelos maternos
nos respectivos índices de diversidade. Para o cálculo da diferenciação genética entre as
procedências ( G ST ) também foram utilizadas as frequências alélicas de todos os indivíduos
(amostra) e somente a do pólen. Além disso, utilizou-se os estimadores de diferenciação
genética de Nei (1973) e Hedrick (2005) com o objetivo de verificar a influência do viés nas
frequências alélicas.

5.4. Análise do sistema de reprodução
O sistema de reprodução em nível de população e de famílias foi analisado
utilizando o modelo misto de reprodução (RITLAND e JAIN, 1981) e de cruzamentos
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correlacionados (RITLAND, 1989) e utilizando o programa MLTR (RITLAND, 2002). Os
seguintes índices foram estimados: taxa de cruzamento multilocos ( t m ), taxa de cruzamento
unilocos ( t s ), taxa de cruzamento entre parentes ( t m − t s ), correlação de autofecundação
em nível populacional ( rs ) e correlação multilocos de paternidade ( rp ( m ) ). O intervalo de
confiança foi obtido a partir de 1000 reamostragens bootstraps, utilizando como unidades
de reamostragens as progênies para as análises populacionais e as plantas dentro de cada
progênie na análise em nível de famílias. A partir desses índices foi estimado o coeficiente
médio de coancestria ( Θ ) entre plantas dentro de progênies, conforme Sebbenn (2006):

[

Θ = 0,125(1 + Fˆ p ) 4 sˆ + (tˆm + sˆtˆm rˆs )(1 + rˆp (m ) )

]

(5)

A frequência dos pares de coancestria entre irmãos de autofecundação ( θ IA ), meios
irmãos ( θ MI ), irmãos completos ( θ IC ) e entre irmãos de autofecundação e cruzamento
( θ AC ) foram estimados de acordo com Sebbenn (2006). Foi estimado também o número
efetivo de doadores de pólen, conforme Ritland (1989)

Nˆ ep = 1 / rˆp ( m )

(6)

e o tamanho efetivo de variância como descrito em Sebbenn (2002), respectivamente:

Nˆ e ( v ) =

Θ
 n − 1  1 + Fˆ o
Θ
+
2n
 n 

(7)

O número de matrizes necessárias para a coleta de sementes, objetivando reter um
tamanho efetivo de referência de 150 (LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008) foi calculado
conforme proposto por Sebbenn (2003):
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mˆ = N e ( referência )

(8)

N e (v )

O índice de fixação estimado nas plântulas ( Fo ) foi utilizado para determinar a
contribuição da autofecundação ( Fs ) e cruzamentos entre parentes ( Ftm −ts ) na endogamia
total, conforme proposto por Sebbenn (2006)

Fˆo = Fˆs + Fˆtm −ts = 0,5 sˆ.(1 + Fˆ p ) + (1 − sˆ)θˆ p

(9)

em que: Fs = 0,5 sˆ(1 + Fˆ p ) , Ftm −ts = (1 − sˆ)θˆ p , θˆ p = Fˆo − 0,5 sˆ (1 + Fˆ p ) / tˆm .

5.5. Correlações entre os índices de diversidade genética, sistema de
reprodução e caracteres quantitativos
Para investigar as associações entre os índices de diversidade genética ( k , R e
H o ), sistema de reprodução ( t m , t m − t s e s + (t m − t s ) ) e caracteres quantitativos (C, A, DAP,

FUS, BIF, RET e Sobrevivência) foram realizadas análises de correlações de Spearman dentro
das procedências de B. riedelianum mensuradas aos 32 anos de idade e para a amostragem
total de plântulas mensuradas durante os nove meses.

5.6. Resultados
5.6.1. Diversidade genética e endogamia
Para a amostragem total (procedências e plântulas) foi obtido um total de 291
alelos (Tabela 11), sendo que a procedência Gália apresentou o maior número total de alelos
( k = 79), a maior riqueza alélica média ( R = 10,3) e a maior heterozigosidade esperada ( H e =
0,60). A procedência Alvorada do Sul apresentou a maior heterozigosidade observada ( H o =
0,58) e as plântulas apresentaram o menor número total de alelos ( k = 66), o menor R (9,4)
e H o (0,48).
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Tabela 11. Média dos índices de diversidade para as três procedências e para as plântulas de polinização
aberta de Balfourodendron riedelianum
Pólen

n

k

R (DP)

H o (DP)

Alvorada do Sul

387

72

9,6 (9.0)

Gália

359

79

Bauru

354

Plântulas
Total

Amostra

Amostra

H e (DP)

Fo (DP)

F (DP)

0,58 (0,20)

0,58 (0,35)

-0,01 (0,99)

-0,02 (0,34)

10,3 (8,0)

0,54 (0,26)

0,60 (0,28)

0,11* (0,49)

0,08* (0,33)

74

9,9 (9.0)

0,52 (0,33)

0,54 (0,32)

0,04 (0,48)

0,01 (0,30)

235

66

9,4 (8,9)

0,48 (0,28)

0,59 (0,32)

0,19* (0,59)

0,16* (0,38)

1335

291

n : tamanho amostral; k : número total de alelos; R : riqueza média de alelos por loco; H o :
heterozigosidade observada;
frequência alélica do pólen.
0,05.

H e : heterozigosidade esperada; Fo : índice de fixação calculado a partir da
F : índice de fixação calculado a partir das frequências alélicas da amostra. *P <

A procedência Alvorada do Sul apresentou um total de 72 alelos, dos quais, 42 são
raros (frequência < 0,05) e um alelo privado, a procedência Gália apresentou um total de 79
alelos, dos quais 54 são raros e oito são privados e a procedência Bauru apresentou um total
de 74 alelos, dos quais 48 são raros e cinco são privados.
O índice de fixação calculado a partir da heterozigosidade esperada ( H e ) das
frequências alélica do pólen ( Fo ) foi sempre maior do que o estimado diretamente da
amostra ( F ). O índice de fixação ( Fo ) foi significativamente maior do que zero na
procedência Gália (0,11) e plântulas (0,19), indicando endogamia. As plântulas apresentaram
os maiores valores do índice de fixação ( F = 0,19) e esse excesso de homozigotos é
influenciado pela endogamia e pelo coeficiente de coancestria ( θ xy ), já que a população
possui estrutura familiar (VENCOVSKY e CROSSA, 2003). Além disso, o pequeno número de
indivíduos que frutificaram no ensaio, dos quais em sua maioria pertenciam à procedência
Alvorada do Sul, contribuíram para esse resultado.
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5.6.2. Divergência genética entre procedências
Assim como observado para os índices de fixação ( F ) e heterozigosidade esperada
( H e ), a frequência alélica quando considerado o alelo materno (amostra) e somente do
pólen influenciou de forma significativa no índice de diferenciação genética entre as
procedências. Esse resultado é esperado, pois a heterozigosidade intrapopulacional ( H S ) é
um importante componente para o cálculo da diferenciação genética ( G ST ). Da mesma
forma, a influência do alelo materno também foi observada nos métodos de Nei (1973) e
Hedrick (2005) (Tabela 12).

Tabela 12. Diferenciação genética ( G ST ) entre as procedências de Balfourodendron riedelianum calculada de
acordo com Nei (1973) e Hedrick (2005), considerando a frequência alélica de todos os indivíduos (amostra) e
somente do pólen
Amostra

Pólen

G ST Nei

G ' ST Hedrick

G ST Nei

G ' ST Hedrick

Média (EP)

Média (EP)

Média (EP)

Média (EP)

Todas

0,039 (0,055)

0,139 (0,229)

0,033 (0,013)

0,257 (0,314)

AS x GA

0,016 (0,004)

0,060 (0,058)

0,020 (0,004)

0,191 (0,102)

AS x BA

0,047 (0,028)

0,162 (0,102)

0,032 (0,017)

0,187 (0,074)

0,025 (0,022)

0,087 (0,063)

0,025 (0,014)

0,203 (0,125)

Procedências

GA x BA
EP: erro padrão

O estimador de diferenciação genética proposto por Nei (1973) possui magnitude
dependente da quantidade de variação genotípica populacional, o que pode ser
problemático

quando

utilizados

marcadores

altamente

polimórficos

como

os

microssatélites, pois o G ST pode não variar de 0 a 1 ou ser muito pequeno mesmo quando
as populações são muito distantes, assim como observado para as procedências Alvorada do
Sul (AS) x Bauru (BA) ( G ST = 0,032) mesmo quando considerando a frequência alélica do
pólen.
O método desenvolvido por Hedrick (2005) para calcular a diferenciação genética
entre populações é análogo ao FST e adaptado para alelos múltiplos, que considera além das
frequências alélicas, os diferentes tipos de alelos presentes na população, sendo possível
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observar um substancial aumento na diferenciação entre as procedências Alvorada do Sul
(AS) x Bauru (BA) ( G ' ST =0,187) quando comparado ao método de Nei, mesmo considerando
a frequência alélica do pólen. Portanto, esse estimador foi escolhido para analisar a
divergência genética entre as procedências, que variou de 0,187 a 0,203, sendo que a
'
= 0,257).
diferenciação entre todas as procedências é de 25,7% ( G ST

5.6.3. Sistema de reprodução
A análise do sistema de reprodução de B. riedelianum em nível de população
mostrou que todas mães possuem um índice negativo de fixação variando de Fm = -0,31 a
-0,10 para a procedência Bauru e plântulas, respectivamente. A taxa de cruzamento
multilocos variou de t m = 0,93 a 1,00 para as plântulas e a procedência Bauru,
respectivamente, e a taxa de cruzamento entre parentes variou de t m − t s = 0,03 a 0,20 para
a procedência Alvorada do Sul e plântulas, respectivamente. A correlação de
autofecundação variou de rs = 0,03 a 0,11 para as plântulas e procedência Alvorada do Sul,
respectivamente. A correlação multilocos de paternidade foi baixa, variando de rp ( m ) = 0,05 a
0,11 para a procedência Alvorada do Sul e plântulas, assim como o número efetivo de
doadores de pólen ( N ep ) que fertilizaram as árvores matrizes mães variou 9,4 a 18,1 para as
plântulas e para a procedência Alvorada do Sul. O coeficiente de coancestria ( Θ ) variou de
0,13 a 0,14 para a procedência Alvorada do Sul e para as procedências Gália e Bauru. O
tamanho efetivo ( N e ) variou de = 2,82 a 3,29 para plântulas e procedência Alvorada do Sul.
O número de matrizes ( m ) necessárias para reter o tamanho efetivo de 150 indivíduos
variou de 45 a 53 para a procedência Alvorada do Sul e plântulas, respectivamente (Tabela
13).
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Tabela 13. Média e intervalo de confiança (95% IC) para os índices do sistema de reprodução para as três procedências e para as plântulas de Balfourodendron riedelianum
Alvorada do Sul

Gália

Bauru

Plântulas

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

Fm

-0,26 (-0,39/-0,14)

-0,31 (-0,45/-0,16)

-0,27 (-0,37/-0,17)

-0,10 (-0,49/0,29)

tm

0,99 (0,98/1,00)

0,98 (0,96/1,00)

1,00 (0,99/1,00)

0,93 (0,89/0,95)

tm − ts

0,03 (0,05/0,01)

0,09 (0,04/0,11)

0,04 (0,04/0,02)

0,20 (0,20/0,17)

rs

0,11 (0,11/0,11)

0,11 (0,10/0,11)

0,10 (0,08/0,10)

0,03 (0,02/0,03)

0,05 (0,01/0,09)

0,08 (0,04/0,10)

0,08 (0,04/0,10)

0,11 (0,04/0,12)

18,1 (83,3/11,5)

11,8 (9,5/23,8)

11,9 (10.0/27,8)

9,4 (8,0/26,3)

0 (0/0)

0 (0/0)

0 (0/0)

0,01 (0,00/0,01)

0,14 (0,00/0,04)

0,03 (0,00/0,07)

0,01 (0,00/0,02)

0,14 (0,09/0,19)

0,93 (0,91/0,95)

0,89 (0,89/0,90)

0,91 (0,90/0,94)

0,77 (0,77/0,80)

0,05 (0,01/0,09)

0,08 (0,04/0,11)

0,08 (0,04/0,1)

0,09 (0,03/0,11)

0,13 (0,12/0,14)

0,14 (0,13/0,15)

0,14 (0,13/0,14)

0,15 (0,14/0,21)

Índice de fixação das matrizes:

Taxa de cruzamento multilocos:
Cruzamento entre parentes:

Correlação de autofecundação:

Correlação multilocos de paternidade:
Número de doadores de pólen:

rp (m )

N ep

Proporção de parentescos
Irmãos de autofecundação:

PIA

Irmãos de autofecundação e cruzamentos:
Meios-irmãos:

PAC

PMI

Irmãos completos:

PIC

Coancestria dentro da família:

Θ

Índice de fixação dentro das progênies:

Fo

-0,13 (-0,27/0,25)

0,11 (0,01/0,21)

0,04 (-0,11/0,19)

0,19 (0,07/0,30)

Tamanho efetivo dentro das progênies:

Ne

3,29 (3,02/3,44)

3,12 (2,94/3,35)

3,22 (3,06/3,38)

2,82 (2,12/3,11)

45 (43/49)

48 (45/51)

47 (44/49)

53 (48/71)

Número de matrizes para coleta de sementes:

m
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Em nível de família, o maior índice de fixação das árvores maternas ( Fm ) variou de
-0,37 a 0,49 para as mães de 8 e 13, respectivamente. O número total de alelos ( k ) variou
de 16 a 34 para as mães 16 e 6, respectivamente. A heterozigosidade observada ( H o ) variou
de 0,38 a 0,57 para as mães 17 e 4, respectivamente. O índice de fixação ( Fo ) dentro das
plântulas variou de 0,03 a 0,37 para as mães 4 e 17, respectivamente. A taxa de correlação
de paternidade ( rp ) variou de 0,041 a 0,182 as mães 15 e 17, respectivamente. A taxa de
cruzamento entre parentes ( t m − t s ) variou de -0,10 a 0,18 para as mães 17 e 3,
respectivamente. O número efetivo de doadores de pólen ( N ep ) variou de 5,5 a 24,4 para as
mães 17 e 15, respectivamente, o coeficiente de coancestria ( Θ ) variou de 0,138 a 0,229
para as mães 15 e 17, respectivamente, e o tamanho efetivo ( N e ) variou de 1,75 a 2,94 para
as mães 17 e 6, respectivamente (Tabela 14).

84

Tabela 14. Resultados da média para os índices do sistema de reprodução em nível de família para as plântulas de Balfourodendron riedelianum avaliadas aos 12 meses de
idade e localizadas no viveiro e mudas do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, Piracicaba, estado de São Paulo
Mães

n

k

Ho

Fm

tm (DP)

t m − t s (DP)

s + (t m − t s )

1

16

24

0,44

-0,15

0,94 (0,00)

0,15 (0,03)

0,21

2

13

31

0,47

-0,19

0,92 (0,00)

0,11 (0,04)

3

20

30

0,41

0,47

0,95 (0,00)

0,18 (0,03)

4

15

31

0,57

0,38

0,93 (0,00)

5

16

28

0,46

-0,07

6

16

34

0,52

-0,32

7

15

29

0,51

0,11

0,87 (0,00)

0,02 (0,02)

8

11

31

0,53

-0,37

0,92 (0,00)

0,05 (0,01)

9

13

26

0,43

-0,24

0,87 (0,01)

0,07 (0,05)

10

14

25

0,49

0,01

0,86 (0,00)

11

8

23

0,43

-0,19

12

17

31

0,45

13

13

28

0,55

14

12

31

15

23

16
17

N ep

Fo

F

Θ

Ne

0,174 (0,016)

5,7

0,26

0,06

0,160

2,64

0,19

0,069 (0,018)

14,5

0,20

-0,07

0,152

2,68

0,23

0,124 (0,036)

8,1

0,30

-0,05

0,151

2,85

0,09 (0,02)

0,16

0,055 (0,017)

18,2

0,03

-0,24

0,148

2,89

0,94 (0,00)

0,14 (0,03)

0,20

0,068 (0,018)

14,7

0,22

-0,02

0,149

2,82

0,94 (0,01)

0,04 (0,01)

0,09

0,043 (0,014)

23,3

0,12

-0,02

0,144

2,94

0,15

0,054 (0,017)

18,5

0,15

-0,17

0,164

2,62

0,13

0,059 (0,014)

16,9

0,10

-0,02

0,151

2,67

0,20

0,157 (0,017)

6,4

0,27

0,01

0,173

2,40

0,07 (0,04)

0,21

0,081 (0,019)

12,3

0,17

-0,08

0,169

2,51

0,98 (0,01)

0,16 (0,05)

0,18

0,102 (0,018)

9,8

0,28

0,10

0,142

2,45

-0,17

0,89 (0,00)

0,10 (0,04)

0,21

0,091 (0,021)

11,0

0,25

0,06

0,162

2,64

0,49

0,99 (0,00)

0,16 (0,02)

0,17

0,109 (0,026)

9,2

0,07

-0,27

0,209

2,14

0,56

0,08

0,99 (0,00)

0,11 (0,01)

0,12

0,084 (0,026)

11,9

0,05

0,02

0,149

2,78

30

0,50

-0,27

0,97 (0,00)

0,11 (0,02)

0,14

0,041 (0,010)

24,4

0,15

-0,04

0,138

3,19

5

16

0,40

0,04

0,97 (0,01)

0,13 (0,06)

0,16

0,128 (0,025)

7,8

0,32

-0,02

0,155

1,95

8

17

0,38

-0,19

0,68 (0,02)

-0,10 (0,00)

0,32

0,182 (0,063)

5,5

0,37

-0,05

0,229

1,75

rp

(DP)

n = tamanho amostral; k =número total de alelos; H o = heterozigosidade observada t m = taxa de cruzamento; t m − t s = taxa de cruzamento entre parentes; s+(tm −ts) =
autofecundação ( s) somada ao cruzamento entre parentes; rp = correlação de paternidade; Fm e Fo = índices de fixação das mães e das progênies, respectivamente; Θ =
correlaçaõ de coancestria; N ep = número de doadores de pólen;

N e = tamanho efetivo.
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5.6.4. Correlações entre os índices de diversidade genética, sistema de reprodução
e caracteres quantitativos
Correlações significativas ( ρ ) e positivas foram detectadas entre o tamanho
amostral das progênies ( n ) e N e nas plântulas (0,690), indicando que quanto maior é o
tamanho da amostra, maior tende ser o tamanho efetivo nas progênies (Tabela 15). O índice
de fixação dentro das progênies ( Fo ) foi significativamente e positivamente correlacionada
com s+(tm −ts) (0,690) e negativamente correlacionada com N ep , R , H o e N e (-0,490 a 0,999), indicando que quanto maior é o Fo maior é s+(tm −ts) e menor o número efetivo de
polinizadores, tamanho efetivo, riqueza alélica e heterozigosidade dentro das progênies. A
soma da taxa de autofecundação e de cruzamento entre parentes ( s+(tm −ts)) foi
significativamente e negativamente correlacionada com N ep , R e H o (-0,670 a -0,690),
indicando que quanto maior s+(tm −ts), menor é o número efetivo de polinizadores, riqueza
alélica e a heterozigosidade dentro das progênies. O tamanho efetivo ( N e ) foi
significativamente e positivamente correlacionado com N ep (0,700) e R (0,540), como
também foi para H o e N ep (0,696), N ep e R (0,660) e, H o e R (0,731), indicando que
quanto maior o tamanho efetivo, maior foi o número efetivo de polinizadores, a riqueza
alélica e heterozigosidade e quanto maior a riqueza alélica, maior é a heterozigosidade
dentro das progênies. Correlações significativas ( ρ ) entre os índices de diverisidade
genética e sistema de reprodução e caracteres quantitativos nas plântulas foram detectadas
como positivas apenas entre N ep e C1 (0,490), N ep e C2 (0,530), H o e C2 (0,510), R e A2
(0,510), R e A3 (0,630) e R e A4 (0,560) e negativas entre Fo e C2 (-0,520), s+(tm −ts) e C1 (0,530), e s+(tm −ts) e C2 (-0,490), indicando que quanto maior é o número efetivo de
polinizadores ( N ep ) maior foi C1 e C2, assim como maior H o implicou em maior C2, maior R
implicou em maiores A2, A3 e A4, menor Fo implicou em maior C1 e, por fim, menor s+(tm −ts)
implicou em maiores C1 e C2 .
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Tabela 15. Correlação de Spearman ( ρ ) entre os índices de diversidade genética, sistema de reprodução e
caracteres quantitativos para plântulas de Balfourodendron riedelianum mensuradas durante nove meses,
localizadas no viveiro e mudas do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, Piracicaba, estado de
São Paulo

n

tm

s+(tm −ts)

N ep

Fo

Ne

R

Ho

tm

0,010

N ep

0,390

0,030

-0,670**

Fo

-0,161

-0,200

0,690**

-0,690**

Ne

0,690**

0,250

0,380

0,700**

-0,490*

R

0,040

0,200

-0,680**

0,660**

-0,720**

0,540*

Ho

0,147

0,210

-0,690**

0,696**

-0,999**

0,480

0,731**

C1

-0,020

0,039

-0,530**

0,490*

-0,400

0,220

0,310

0,380

A1

-0,110

0,037

-0,320

0,270

-0,420

0,050

0,340

0,340

C2

0,210

0,137

-0,490**

0,530*

-0,520*

0,280

0,450

0,510*

A2

-0,110

-0,113

-0,360

0,360

-0,330

0,140

0,510*

0,320

C3

0,280

0,059

-0,370

0,460

-0,270

0,380

0,420

0,260

A3

-0,150

0,149

-0,480

0,400

-0,380

0,220

0,630**

0,380

C4

0,240

-0,051

-0,340

0,450

-0,240

0,360

0,440

0,230

A4

0,110

-0,076

-0,360

0,360

-0,360

0,200

0,560*

0,360

Sob

-

0,011

0,120

-

-0,160

-

-

0,150

n = tamanho amostral; t m = taxa de cruzamento; s+(tm −ts) = autofecundação ( s) somada
ao cruzamento entre parentes; Fo = índice de fixação das progênies; N ep = número de doadores de pólen; R =
*P≤ 0,05; **P≤ 0,01;

riqueza alélica;

H o = heterozigosidade observada; N e = tamanho efetivo; C1 e A1 = colo e altura mensurados

em 20.01.2017; C2 e A2 = colo e altura mensurados em 10.04.2017; C3 e A3 = colo e altura mensurados em
29.06.2017, C4 e A4 = colo e altura mensurados em 29.09.2017 e Sob= sobrevivência expressa em
porcentagem.

Correlações significativas ( ρ ) e positivas foram detectadas entre o tamanho
amostral das progênies das procedências ( n ) e t m (0,512), entre n e N e (0,662) e negativas
entre n e N ep (-0,273) indicando que quanto maior é o tamanho da amostra, maior tende
ser a taxa de cruzamanto estimada, o número efetivo de polinizadores e o tamanho efetivo
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(Tabela 16). A taxa de cruzamento ( t m ) foi significativamente e positivamente
correlacionada com N e (0,594) e R (0,275) e negativamente correlacionada com s+(tm −ts),
indicando que quanto maior a taxa de cruzamento maior é o tamanho efetivo e riqueza
alélica dentro das progênies, e, consequentemente menor é a taxa de autofecundação
somada a cruzamantos entre parentes e endogamia dentro de progênies. A soma da taxa de
autofecundação e de cruzamento entre parentes ( s+(tm −ts)) foi significativamente e
positivamente correlacionada com Fo (0,592) e negativamente correlacionada com N ep ,
N e , R e H o (-0,426 a -0,681), indicando que quanto maior é a soma s+(tm −ts), maior é a

endogamia dentro de progênies e menor é o número efetivo de polinizadores, tamanho
efetivo, riqueza alélica e a heterozigosidade dentro das progênies. O número efetivo de
polinizadores ( N ep ) foi significativamente e positivamente correlacionada com N e , R e H o
(0,282 a 0,685) e negativamente correlacionada com Fo (0,263), indicando que quanto
maior N ep , maior é o tamanho efetivo, riqueza alélica e a heterozigosidade observada, e
menor é a endogamia dentro das progênies. O índice de fixação dentro das progênies ( Fo )
foi significativamente e negativamente correlacionada com N e , R e H o (-0,434 a 0,838),
indicando que quanto maior Fo menor é o tamanho efetivo, riqueza alélica e
heterozigosidade dentro das progênies. O tamanho efetivo ( N e ) foi significativamente e
positivamente correlacionado com R e H o (0,460–0,692), indicando que quanto maior é o
tamanho efetivo, maior é a riqueza alélica e heterozigosidade, e, por sua vez, quanto maior a
riqueza alélica, maior a heterozigosidade dentro das progênies.
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Tabela 16. Correlação de Spearman ( ρ ) entre os índices de diversidade genética, sistema de reprodução e
caracteres quantitativos mensurados para as três procedências de Balfourodendron riedelianum aos 32 anos de
idade, localizadas no teste de procedências e progênies da Estação Experimental de Luiz Antônio, estado de
São Paulo

n

tm

s+(tm −ts)

N ep

Fo

Ne

R

Ho

DAP

tm

0,512**

N ep

-0,273*

0,189

-0,426**

Fo

-0,117

-0,310*

0,592**

-0,263*

Ne

0,662**

0,594**

-0,681**

0,685**

-0,434**

R

0,188

0,275*

-0,642**

0,683**

-0,565**

0,674**

Ho

0,065

0,191

-0,560**

0,282*

-0,838**

0,460**

0,692**

DAP

-0,233

-0,243

0,107

-0,151

0,174

-0,251

-0,248

-0,218

A

-0,227

-0,243

0,032

0,094

0,080

-0,047

0,080

-0,044

0,695**

Sob

-0,162

-0,017

-0,007

-0,216

-0,004

-0,236

-0,085

-0,043

-0,041

*P≤ 0,05; **P≤ 0,01;

A

-0,103

n = tamanho amostral; t m = taxa de cruzamento; s+(tm −ts) = autofecundação ( s) somada

ao cruzamento entre parentes; = índice de fixação das progênies; N ep = número de doadores de pólen;
riqueza alélica;

R=

H o = heterozigosidade observada; N e = tamanho efetivo; DAP= diâmetro a altura do peito; A =

altura e Sob = sobrevivência expressa em porcentagem.

5.7. Discussão
5.7.1. Diversidade genética e endogamia
Considerando os índices de diversidade genética, observou-se elevados níveis de
polimorfismo ( k = 291), no entanto, o menor número total de alelos nas plântulas do que
nos adultos das três procedências pode ser atribuído ao menor tamanho amostral e a
reprodução restrita apenas entre as árvores que floresceram no teste. Para Cariniana legalis
também foi observado uma grande diversidade genética e as plântulas provenientes da
menor e fragmentada população apresentaram a menor riqueza alélica e heterozigosidade
observada e os maiores índices de fixação (TAMBARUSSI et al., 2016), Koompassia
malaccensis também apresentou elevados níveis de polimorfismo e diversidade genética. No
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entanto, diferenças significativas não foram observados entre os adultos e as classes mais
jovens, embora essas tenham apresentado um maior número de alelos privados (NOREEN e
WEBB, 2013), Metrodorea nigra também apresentou elevado polimorfismo, no entanto, a
diversidade genética não diferiu significativamente entre adultos e plântulas, embora os
adultos tenham apresentado um maior número de alelos privados (SCHWARCZ et al., 2010).
Os desvios de homozigotos e heterozigotos em relação ao esperado pelo equilíbrio
de Hardy-Weinberg observados pelo índice de fixação ( Fo ) na procedência Gália e nas
plântulas provavelmente ocorreram como resultado da endogamia em decorrência do fluxo
gênico via pólen. Para as plântulas, esse resultado fica evidente, visto que poucas árvores do
teste floresceram e apenas 23 frutificaram. Em populações naturais, resultados semelhantes
foram observados para Copaifera langsdorffii, onde o menor tamanho populacional refletiu
no maior índice de fixação nos estágios mais jovens (TARAZI et al., 2013; MARTINS et al.,
2016).
É importante ressaltar, o quanto o índice de fixação pode ser subestimado quando
considerado o alelo materno no seu cálculo. A procedência Gália foi a que apresentou maior
diferença no respectivo índice quando considerada a frequência alélica de todos os
indivíduos (alelos maternos, F = 0,079) e somente do pólen ( Fo = 0,114). De acordo com
Vencovsky e Crossa (1999) a importância de se conhecer a influência do alelo materno no
cálculo do índice de fixação é essencial para que o tamanho populacional efetivo ( N e ) seja
obtido com precisão, o que tornam efetivas as estratégias de conservação de B. riedelianum.
Uma elevada porcentagem de alelos raros (P≤ 0,05) foi observada nas três
procedências (Alvorada do Sul = 58,3%, Gália = 68,3% e Bauru = 64,8%). Resultado
semelhante foi reportado para duas populações de Myracrodruon urundeuva, cujo maior
número de alelos raros foi observado na população localizada em uma área de intensa
exploração pecuária (VIEGAS et al., 2011). Para K. malaccenis também foram observadas
altas proporções de alelos raros, as quais foram atribuídas em decorrência de possíveis
indivíduos não amostrados, pólen vindo de indivíduos isolados e localizados em matrizes
urbanas, ou ainda, mutações (NOREEN e WEBB, 2013). A população de Bathysa australis
localizada na floresta de planície apresentou maior proporção de alelos raros quando
comparada a população localizada nas porções elevadas da Serra do Mar, o que foi atribuído
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ao fato de que esta população é mais seletiva, já que não foram observados indícios de
gargalos genéticos (REIS et al., 2015).
Os alelos raros possuem fundamental importância, pois podem conferir condições
para a adaptação às alterações ambientais (KRUSCHE e GEBUREK, 1991), assim como
sugerido por Siqueira et al. (2000), cuja estimativa do tamanho populacional efetivo dos
indivíduos de B. riedelianum aos 11 anos de idade indicou que a diversidade genética retida
no teste é suficiente para que não haja perda de alelos raros, o que foi confirmado pelo
presente estudo. Portanto, os baixos níveis de endogamia, as elevadas heterozigosidades,
riqueza alélica e a grande proporção de alelos raros indicam a viabilidade em longo prazo
das populações conservadas (FRANKHAN, 2012), evidenciando a diversidade genética retida
no teste e o seu potencial como fonte de sementes para restauração e programas de
melhoramento da espécie.

5.7.2. Diferenciação genética
Ao longo do tempo as populações de espécies arbóreas tendem a divergir como
consequência dos processos evolutivos, como por exemplo, a deriva genética e a seleção
natural (HOLSINGER e WEIR, 2009). Nesse sentido, a existência de barreiras geográficas que
separam espacialmente as populações e dificultam a troca de pólen, contribuem com essa
diferenciação e resultam no isolamento reprodutivo pela distância, havendo um menor fluxo
gênico entre as populações mais distantes em decorrência da atividade dos polinizadores e
dispersores de sementes (LOVELESS e HAMRICK, 1984; GHAZOUL, 2005).
A diferenciação genética observada entre as procedências sugere o isolamento
reprodutivo pela distância entre as populações naturais de B. riedelianum, embora a maior
diferenciação tenha ocorrido entre as populações mais próximas (Gália x Bauru = 66 km,
'
G ST
= 0,203) e a menor entre as populações mais distantes (Alvorada do Sul x Bauru = 310
'
km, G ST
= 0,187). No entanto, essa diferença é de apenas 1,6%. Assim, a polinização de B.

riedelianum, que é realizada por pequenos insetos (MORELLATO, 1991) e que possuem curto
alcance de voo podem explicar esse resultado. Resultados semelhantes foram obtidos para
Protium subserratum, cujos níveis mais altos de diferenciação genética ocorreu entre as
populações próximas, mas localizadas em diferentes tipos de solo quando comparado com
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as populações geograficamente distantes, mas com mesmo tipo de solo. Os resultados
foram atribuídos à heterogeneidade ambiental que funciona como uma barreira ecológica
onde os indivíduos sofreram a deriva genética e a adaptação local (MISIEWICZ e FINE, 2014).
A diferenciação genética entre as populações também pode ser explicada pela
ausência de áreas que funcionam como trampolins ecológicos que facilitam e incentivam o
deslocamento dos polinizadores entre as populações, e como resultado tem-se maior
diversidade genética dentro das populações do que entre elas. Na presença desses
trampolins é possível que o fluxo gênico ocorra, assim como observado para K. malaccenis,
cuja dispersão máxima de pólen realizada pelos insetos atingiu 6,4 km (NOREEN et al., 2016).
A densidade de indivíduos é outro fator que afeta a distância de dispersão do pólen
(Murawski e Hamrick, 1991) e de acordo com Durigan et al. (2000) B. riedelianum possui
densidade de apenas oito indivíduos por hectare. Dick et al. (2008) afirma que as maiores
distâncias de dispersão de pólen ocorrem em espécies que possuem baixa densidade de
indivíduos, o que obriga a maior movimentação dos polinizadores. No entanto, Degen e
Sebbenn (2014) ressaltam que nas florestas tropicais raramente o pólen alcança distâncias
maiores do que 300 m quando a espécie possui mais do que cinco indivíduos por hectare, o
que corrobora com os resultados obtidos para B. riedelianum. Resultados semelhantes
foram observados para Hymenaea courbaril (LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008) e C.
legalis (TAMBARUSSI et al., 2015; 2016).

5.7.3. Sistema de reprodução
A taxa de cruzamento de B. riedelianum foi alta ( t m > 0,93) indicando que a espécie se
reproduz predominantemente por cruzamentos ( t m > 0,80; GOODWILLIE et al., 2005). A
proporção de irmãos de autofecundação e de cruzamento da procedência Alvorada do Sul e
das plântulas ( Pac = 0,14) indica que a espécie é autocompatível. A probabilidade de dois
indivíduos amostrados aleatoriamente compartilharem o mesmo pai ( rp (m ) ) foi baixa para as
três procedências, o que sugere que nas populações naturais o cruzamento aproximava-se
do aleatório (RITLAND, 1989). A baixa taxa de cruzamento entre parentes ( t m − t s ), o
coeficiente de coancestria ( Θ ) com valores similares ao esperado em uma população
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panmitica ( Θ = 0,125) e o tamanho efetivo ( N e > 3,12) corroboram com esse resultado.
Esses resultados são particularmente importantes porque representam o cruzamento
realizado há 32 anos nas áreas naturais de onde foram coletadas as sementes para o
estabelecimento do teste estudado. As matrizes das procedências de Gália e Bauru estão
localizadas em estações ecológicas, também administradas pelo Instituto Florestal, portanto,
permanecem protegidas. No entanto, as matrizes de Alvorada do Sul estavam localizadas em
uma área particular que hoje é composta por monoculturas (informação pessoal), desse
modo, é provável que os genótipos conservados no teste existam na natureza de forma
bastante reduzida, isso levando em consideração que o fluxo gênico via pólen e sementes
era favorecido pela paisagem existente, distribuição espacial das árvores e polinizadores
(LANDER et al., 2010; DEGEN e SEBBENN, 2014; ELLSTRAND, 2014), o que torna evidente a
importância dos bancos de conservação ex situ para evitar a extinção de genótipos.
As plântulas apresentaram a menor taxa de cruzamento ( t m = 0,93) e a maior taxa de
cruzamento entre parentes ( t m − t s = 0,20), isso em decorrência do menor número de
indivíduos que floresceram no ensaio e consequentemente um menor número de doadores
de pólen ( N ep = 9,4), bem como maior correlação de paternidade ( rp (m ) = 0,11). Isso
contribuiu para a maior coancestria ( Θ = 0,16) e índice de fixação ( Fo = 0,186), cujas
estimativas são ainda mais contrastantes quando comparada às da procedência Alvorada do
Sul ( N ep = 18,1; Θ = 0,134 e Fo = -0,133), evidenciando que no teste o cruzamento não foi
aleatório, já que apenas 23 árvores frutificaram no ensaio. Resultados semelhantes foram
obtidos para C. legalis, onde a menor e isolada população ( n = 26; nmães = 2) apresentou os
maiores índices de coancestria e proporção de irmãos de autofecundação ( Θ = 0,190; PIA =
2,9), o menor tamanho efetivo ( N e = 2,59) e a maior taxa de autofecundação (18%)
(TAMBARUSSI et al., 2015). O mesmo padrão foi observado para Gomortega keule, onde as
maiores taxas de autofecundação foram observadas nas populações isoladas (56%) (LANDER
et al., 2010). Para C. langsdorffii, Tarazi et al. (2013) observaram que a população da borda
do fragmento estudado, além de possuir a menor densidade populacional ( n = 220; nmães =
11), também apresentaram os maiores índices de coancestria ( Θ = 0,199) e menor tamanho
efetivo ( N e = 2,3).
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O maior índice de fixação nas progênies ( Fo = 0,37) e coancestria ( Θ = 0,229), com
indivíduos relacionados próximos ao grau de irmãos completos ( Θ = 0,250) foi observado na
mãe 17, o que está relacionado com o menor número de doadores de pólen ( N ep = 5,5),
maior taxa de autofecundação somada ao cruzamento entre parentes ( s + (t m − t s ) = 0,32),
menor taxa de cruzamento ( t m = 0,68), maior correlação de paternidade ( r p = 0,182) e
consequentemente menor tamanho efetivo ( N e = 1,75), tais resultados são compatíveis ao
esperado para espécies com sistema misto de cruzamento (20 > t m ≤ 80; GOODWILLIE et al.,
2005).
Os menores índices do sistema de reprodução dessa família, especialmente quando
comparadas às famílias 15 e 6, que possuem os maiores números de doadores de pólen e
tamanho efetivo ( N ep = 24,4 e 23,3; N e = 3,19 e 2,94, respectivamente) fornecem indicíos
sobre como a espécie se reproduz em baixa densidade populacional. Murawski e Hamrick
(1991) avaliaram nove espécies arbóreas tropicas e observaram que a densidade de
indivíduos com flores desempenha um papel importante na autofecundação nas espécies
com baixa densidade populacional, pois aparentemente há um menor número de doadores
de pólen e consequentemente um menor número de indivíduos com flores, o que afeta o
comportamento de forrageamento dos polinizadores (GHAZOUL, 2005).
Eckert et al. (2010) estudaram 27 espécies arbóreas características de florestas
tropicais e temperadas e observaram que atividades antrópicas influenciam de forma
negativa a interação entre planta e polinizador, limitam o pólen e aumentam a frequência da
autofecundação nas populações. Ainda, de acordo com Sebbenn (2006) e Tambarussi et al.
(2016), a taxa de cruzamento pode variar amplamente entre populações, entre eventos
reprodutivos da mesma população e entre flores do mesmo indivíduo.
Em florestas tropicais, o ritmo fenológico pode variar muito entre os anos,
principalmente para o florescimento e frutificação, os quais não são revelados em estudos
de curto prazo, devido a diferenças de regularidades das fenofases (ENGEL e MARTINS,
2005). Dessa forma, um período de pelo menos cinco anos é necessário para se descrever os
padrões fenológicos das espécies tropicais (NEWSTROW; FRANKIE; BAKER, 1994). Ainda, de
acordo com Engel e Martins (2005), as variações fenológicas ocorrem principalmente em
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decorrência de eventos climáticos como o “El Niño”, com impactos na floração e frutificação
sendo observados em sete espécies tropicais que apresentaram ciclos de floração e
frutificação supra-anual, o qual foi atribuído à limitação de recursos e a consequente
variação no número de flores, pólen e quantidade de sementes.
Aparentemente, B. riedelianum apresenta ciclos de florescimento e frutificação
supra-anual, pois em 2015 foi observada uma grande floração e frutificação dos indivíduos
do teste, mas em 2016 poucas árvores floresceram e somente 23 das 1.378 árvores
frutificaram (observação pessoal). Apesar de apresentar fenofases bem conhecidas, como
floração no período de setembro a fevereiro e amadurecimento dos frutos em junho
(CARVALHO, 2004), a fenologia da espécie para o estado de São Paulo não é conhecida,
portanto, o acompanhamento fenológico dos indivíduos que compõem o teste é
fundamental para elucidar essa questão.
Assim como as oscilações climáticas influenciam a reprodução, o isolamento das
populações, a baixa densidade de indivíduos em espécies que possuem fluxo gênico a curtas
distâncias, como B. riedelianum, a diversidade genética e tamanho efetivo tendem a ser
diminuídos, enquanto a endogamia e coancestria são aumentadas (FORTI et al., 2014;
TAMBARUSSI et al., 2015). As principais consequências da endogamia é o fenômeno
denominado de depressão por endogamia (DE), que ocorre devido à exposição dos alelos
recessivos deletérios anteriormente “mascarados” nos heterozigotos. A DE leva a redução
da produtividade, fertilidade e viabilidade das sementes, expondo as populações das
espécies a um alto risco de extinção (FRANKHAN, 2012).
De modo geral, as espécies arbóreas possuem alta carga genética (CHEPTOU, 2004)
isso em decorrência do sistema reprodutivo e das frágeis barreiras que controlam a
autoincompatibilidade, de modo que a DE é comum nas espécies arbóreas (PETIT e
HAMPER, 2006) e funciona como uma estratégia para garantir que somente os indivíduos
provenientes de cruzamentos alcancem o estágio reprodutivo. Nesse sentido, é provável que
as progênies de B. riedelianum decorrentes de autofecundação e/ou com altos níveis de
endogamia e DE tenham sido eliminadas ainda nos estágios iniciais, o que explica os
negativos e baixos índices de fixação das mães ( Fm , Tabela 14 e 15), assim como a alta
diversidade genética observada nas duas gerações avaliadas.

95

5.7.4. Correlações entre os índices de diversidade genética, sistema de reprodução
e caracteres quantitativos
Os resultados evidenciam a influência do tamanho populacional (n) sobre o tamanho
populacional efetivo ( N e ) e que o cruzamento diminui a coancestria ( Θ ), refletindo de
forma positiva sobre a diversidade genética da população. A correlação positiva entre N ep ,

N e , C1, C2 e Sob mostram a importância dos cruzamentos para a diversidade genética, pois
proporcionam maior número de alelos ( k ), maior riqueza alélica ( R ) e heterozigosidade
observada ( H o ), as quais refletem positivamente sobre o estágio inicial de desenvolvimento
e sobrevivência das plântulas. Resultados semelhantes foram obtidos para Eucalyptus
regnans, cuja sobrevivência foi maior nas progênies oriundas de cruzamentos (GRIFFIN e
COTTERIL, 1998), e para as plântulas de C. legalis oriundas de cruzamentos entre não
parentes também apresentaram maior sobrevivência quando comparadas às de cruzamento
entre parentes e de autofecundação, assim como, maior diversidade genética (TAMBARUSSI
et al., 2017). Essa informação é particularmente importante, pois assim como a escolha de
espécies é fundamental para restaurar áreas degradas, o conhecimento da diversidade
genética, que por sua vez confere maior capacidade de crescimento e sobrevivência,
especialmente nos estágios iniciais de desenvolvimento, pode evitar perdas econômicas, isso
porque a diversidade genética garante o potencial evolutivo e adaptativo às espécies (REED
e FRANKHAN, 2003). Portanto, a maior capacidade de tolerância e resiliência, a eventos
como, por exemplo, a geada (RORATO et al., 2017).
A análise conjunta das três procedências evidencia a importância do cruzamento
como uma importante e eficiente estratégia da espécie para gerar diversidade genética e
para conferir aptidão para sobrevivência e crescimento, visto que as características
quantitativas se manifestam ao longo do tempo (HAMRICK; GODT; SHERMAN-BROYLES,
1992). Aos 32 anos de idade os índices do sistema de reprodução e diversidade genética não
exerceram influência sobre o DAP, A e Sob. de B. riedelianum, cuja a maior mortalidade no
teste foi registrada ao longo dos quatro anos iniciais após sua implantação (SIQUEIRA et al.,
2000). De acordo com Jolivet; Rogge; Degen (2013), a análise conjunta do sistema de
cruzamento e a variação quantitativa nas progênies possibilita uma melhor compreensão
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dos efeitos da endogamia na diversidade genética e no desempenho dos indivíduos, cujos
efeitos podem ser extremamente diferentes entre as espécies.
A grande diversidade genética observada tanto nos indivíduos adultos como nas
plântulas de B. riedelianum, aliada às correlações significativas entre os índices de
diversidade genética e do sistema de reprodução com impactos positivos sobre os
caracteres quantitativos e de interesse silvicultural, evidencia o potencial do teste de
procedências e progênies como uma fonte de material genético para a restauração e
melhoramento da espécie. Nesse sentido, é fundamental adotar estratégias de desbastes
não somente por meio da avaliação fenotípica, mas considerar a fenologia dos indivíduos,
que aparentemente possuem florescimento e frutificação supra-anual, para garantir a
sustentabilidade do ensaio (RATNAN et al., 2014).
De acordo com Lemes et al. (2007) a redução da densidade de indivíduos faz com
que os polinizadores se movimentem a longas distâncias, o que pode contribuir com o
aumento da autofecundação, cruzamento entre parentes, diminuição da diversidade
genética e tamanho populacional efetivo. Para H. courbaril, foi detectada a presença de
autofecundação após o desbaste de uma população localizada na Floresta Nacional dos
Tapajós, PA, que foi atribuída como uma estratégia da espécie em decorrência do
isolamento reprodutivo, já que a espécie é autoincompatível, no entanto, apesar da redução
do tamanho populacional, a proporção de meios irmãos e irmãos completos não foi
significativamente modificada quando comparado com os encontrados antes do desbaste
(LACERDA, KANASHIRO; SEBBENN, 2008; CARNEIRO et al., 2011). Os resultados encontrados
por Carneiro et al. (2011) para H. courbaril rejeitam a hipótese de que a diminuição da
densidade populacional causada pelo desbaste diminua o número de doadores de pólen e
aumente o cruzamento entre parentes, isso porque os polinizadores percorrem maiores
distâncias, contribuindo para a diversidade genética da população.
Os resultados sugerem que as estratégias de desbaste do teste devem contemplar a
biologia reprodutiva dos indivíduos de B. riedelianum, portanto, o acompanhamento
fenológico é indispensável, mantendo-se pelo menos 53 indivíduos reprodutivos e com a
mesma fenologia de florescimento a cada ciclo de desbaste.
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5.8. Considerações finais e conclusões
As progênies de B. riedelianum mantém alta diversidade genética, a qual é maior
dentro das procedências do que entre elas, assim como para a maioria das espécies arbóreas
tropicais. Esse resultado é favorecido pelo sistema de reprodução da espécie, que é
polinizada por pequenos insetos e se reproduz predominantemente por cruzamentos. As
sementes coletadas no teste também apresentaram alta diversidade genética, além disso, a
detecção de sementes oriundas de autofecundação e cruzamentos entre parentes sugerem
que B. riedelianum é autocompatível. Nesse sentido, para fins de conservação da espécie,
sementes de no mínimo 53 árvores devem ser coletadas para alcançar um Ne(ref) de 150
indivíduos.
As correlações entre os índices de diversidade genética e os índices do sistema de
reprodução comprovam a importância do cruzamento como uma estratégia geradora de
diversidade genética conferindo às plântulas a capacidade de estabelecimento e
desenvolvimento nos estágios iniciais. Similarmente, as correlações entre os referidos
índices e os caracteres quantitativos mostram que o teste serve como fonte de material
genético (sementes) para a conservação e restauração florestal. A associação positiva entre
os respectivos índices e os caracteres de interesse silvicultural evidenciam o potencial para o
melhoramento da espécie.
Em decorrência da floração e frutificação supra-anual, é essencial o
acompanhamento fenológico dos indivíduos de B. riedelianum e que as estratégias de
desbaste mantenham sempre pelo menos 53 árvores reprodutivas com a mesma fenologia
de florescimento a cada ciclo de desbaste.
Finalmente, esse estudo apresenta os primeiros resultados em nível de genética
molecular e sistema de reprodução de B. riedelianum, sendo o único estudo que
conhecemos que avaliou o cruzamento realizado de uma espécie tropical nativa três
décadas após a coleta de suas sementes fornecendo informações sobre uma população que
atualmente não existe mais na natureza, no caso a de Alvorada do Sul, e, portanto, evidencia
a importância da manutenção de bancos de conservação ex situ.
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MATERIAL SUPLEMENTAR
Nas tabelas a seguir são apresentados os resultados da média do sistema de
reprodução em nível de família para as procedências de Alvorada do Sul (Tabela 17), Gália
(Tabela 18) e Bauru (Tabela 19) analisadas aos 32 anos de idade.
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Tabela 17. Resultados da média para os índices do sistema de reprodução em nível de família para as famílias de Balfourodendron riedelianum da procedência Alvorada do
Sul mensuradas aos 32 anos de idade
Família

n

k

Ho

Fm

tm (DP)

t m − t s (DP)

s + (t m − t s )

rp (DP)

N ep

Fo

F

Θ

Ne

1

20

24

0,56

-0,15

0,85 (0,0)

0,26 (0,1)

0,41

0,55 (0,11)

1,8

0,02

-0,24

0,214

2,2

2

24

41

0,58

-0,10

1,00 (0,0)

0,05 (0,0)

0,05

0,03 (0,01)

38,5

0,00

-0,14

0,129

3,5

3

23

44

0,61

-0,15

1,00 (0,0)

0,05 (0,0)

0,05

0,02 (0,01)

66,7

0,00

-0,12

0,128

3,5

4

22

33

0,51

-0,19

1,00 (0,0)

0,08 (0,0)

0,09

0,08 (0,01)

12,7

0,11

-0,04

0,136

3,2

5

22

37

0,54

-0,29

1,00 (0,0)

0,07 (0,0)

0,08

0,06 (0,01)

16,4

0,06

-0,07

0,134

3,3

6

17

39

0,64

-0,31

0,99 (0,0)

0,03 (0,0)

0,04

0,05 (0,01)

20,4

0,00

-0,11

0,134

3,2

7

22

37

0,63

-0,20

1,00 (0,0)

0,04 (0,0)

0,05

0,03 (0,01)

34,5

0,00

-0,11

0,130

3,4

8

14

29

0,54

-0,29

0,95 (0,0)

0,06 (0,0)

0,11

0,09 (0,01)

10,8

0,06

-0,09

0,149

2,8

9

18

38

0,57

-0,12

0,99 (0,0)

0,06 (0,0)

0,07

0,04 (0,01)

27,0

0,01

-0,08

0,132

3,3

10

19

35

0,56

-0,12

0,99 (0,0)

0,05 (0,0)

0,06

0,06 (0,01)

16,9

0,04

-0,07

0,134

3,2

11

16

36

0,59

-0,11

0,99 (0,0)

0,07 (0,0)

0,08

0,04 (0,01)

22,7

0,00

-0,08

0,133

3,2

12

23

34

0,61

-0,42

1,00 (0,0)

0,07 (0,0)

0,08

0,04 (0,01)

23,8

0,00

-0,13

0,131

3,4

13

15

33

0,62

-0,31

0,99 (0,0)

0,06 (0,0)

0,07

0,07 (0,01)

15,2

0,00

-0,13

0,137

3,1

14

23

36

0,54

-0,24

1,00 (0,0)

0,09 (0,0)

0,09

0,09 (0,01)

11,8

0,06

-0,06

0,137

3,2

15

24

43

0,61

-0,11

1,00 (0,0)

0,03 (0,0)

0,04

0,02 (0,01)

43,5

0,00

-0,17

0,129

3,5

16

22

37

0,63

-0,20

1,00 (0,0)

0,05 (0,0)

0,06

0,03 (0,01)

31,3

0,00

-0,12

0,130

3,4

17

22

33

0,54

-0,19

1,00 (0,0)

0,07 (0,0)

0,07

0,07 (0,01)

13,9

0,06

-0,08

0,135

3,3

18

19

34

0,56

-0,12

0,99 (0,0)

0,06 (0,0)

0,07

0,05 (0,01)

21,7

0,03

-0,13

0,133

3,3

19

22

40

0,64

-0,18

1,00 (0,0)

0,04 (0,0)

0,04

0,07 (0,01)

15,2

0,00

-0,22

0,134

3,3

n = tamanho amostral; k =número total de alelos; H o = heterozigosidade observada t m = taxa de cruzamento; t m − t s = taxa de cruzamento entre parentes; s+(tm −ts) =
autofecundação ( s) somada ao cruzamento entre parentes;

rp = correlação de paternidade; Fm e Fo = índices de fixação das mães e das progênies, respectivamente; Θ =

correlaçaõ de coancestria; N ep = número de doadores de pólen;

N e = tamanho efetivo
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Tabela 18. Resultados da média para os índices do sistema de reprodução em nível de família para as famílias de Balfourodendron riedelianum da procedência Gália
mensuradas aos 32 anos de idade
Família

n

k

Ho

Fm

tm (DP)

t m − t s (DP)

s + (t m − t s )

rp (DP)

N ep

Fo

F

Θ

Ne

1

15

29,0

0,50

-0,26

0,99 (0,0)

0,10 (0,0)

0,11

0,07 (0,0)

13,9

0,18

0,00

0,137

3,0

2

20

31,0

0,54

-0,34

0,99 (0,0)

0,11 (0,0)

0,12

0,07 (0,0)

14,9

0,10

-0,02

0,135

3,2

3

15

31,0

0,54

-0,27

0,99 (0,0)

0,09 (0,0)

0,10

0,05 (0,0)

21,7

0,11

0,03

0,134

3,1

4

21

30,0

0,43

-0,29

0,82 (0,0)

0,14 (0,1)

0,32

0,19 (0,0)

5,3

0,29

-0,05

0,191

2,4

5

17

28,0

0,52

-0,10

0,99 (0,0)

0,17 (0,0)

0,18

0,14 (0,0)

7,2

0,15

-0,07

0,144

2,9

6

19

35,0

0,58

-0,45

0,99 (0,0)

0,07 (0,0)

0,07

0,11 (0,0)

9,2

0,05

-0,04

0,140

3,1

7

15

30,0

0,54

0,02

0,93 (0,0)

0,07 (0,0)

0,14

0,10 (0,0)

9,9

0,10

-0,04

0,158

2,7

8

20

37,0

0,53

-0,31

0,99 (0,0)

0,07 (0,0)

0,07

0,06 (0,0)

16,1

0,13

-0,01

0,134

3,2

9

20

28,0

0,46

-0,13

0,96 (0,0)

0,12 (0,0)

0,16

0,12 (0,0)

8,7

0,23

0,01

0,148

2,9

10

23

35,0

0,56

-0,45

0,98 (0,0)

0,07 (0,0)

0,10

0,07 (0,0)

15,2

0,08

-0,01

0,138

3,2

11

23

34,0

0,57

-0,42

0,99 (0,0)

0,05 (0,0)

0,06

0,06 (0,0)

16,4

0,05

-0,05

0,136

3,3

12

19

38,0

0,63

-0,14

0,99 (0,0)

0,04 (0,0)

0,04

0,03 (0,0)

29,4

-0,04

-0,20

0,131

3,3

13

21

34,0

0,46

-0,29

1,00 (0,0)

0,15 (0,0)

0,15

0,06 (0,0)

16,7

0,24

0,04

0,134

3,2

14

25

38,0

0,49

-0,43

0,98 (0,0)

0,08 (0,0)

0,09

0,02 (0,0)

41,7

0,20

-0,02

0,132

3,3

15

19

34,0

0,60

-0,39

0,99 (0,0)

0,05 (0,0)

0,06

0,08 (0,0)

13,2

0,01

-0,18

0,136

3,2

16

20

37,0

0,58

-0,24

0,99 (0,0)

0,05 (0,0)

0,05

0,06 (0,0)

16,9

0,05

-0,12

0,134

3,3

17

19

28,0

0,59

-0,28

0,99 (0,0)

0,04 (0,0)

0,05

0,15 (0,0)

6,5

0,02

-0,07

0,146

3,0

18

15

28,0

0,57

-0,23

0,99 (0,0)

0,08 (0,0)

0,09

0,12 (0,0)

8,6

0,05

-0,19

0,142

3,0

19

13

27,0

0,51

-0,42

0,98 (0,0)

0,09 (0,0)

0,10

0,08 (0,0)

13,0

0,16

-0,07

0,138

2,9

n = tamanho amostral; k =número total de alelos; H o = heterozigosidade observada t m = taxa de cruzamento; t m − t s = taxa de cruzamento entre parentes; s+(tm −ts) =
autofecundação ( s) somada ao cruzamento entre parentes; rp = correlação de paternidade; Fm e Fo = índices de fixação das mães e das progênies, respectivamente; Θ =
correlaçaõ de coancestria; N ep = número de doadores de pólen;

N e = tamanho efetivo.
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Tabela 19. Resultados da média para os índices do sistema de reprodução em nível de família para as famílias de Balfourodendron riedelianum da procedência Bauru
mensuradas aos 32 anos de idade
Família

n

k

Ho

Fm

tm (DP)

t m − t s (DP)

s + (t m − t s )

rp (DP)

N ep

1

20

33,0

0,54

-0,39

1,00 (0,0)

0,07 (0,0)

0,07

0,08 (0,0)

11,9

0,00

-0,12

0,137

3,2

2

19

37,0

0,55

-0,44

0,99 (0,0)

0,08 (0,0)

0,09

0,07 (0,0)

14,1

-0,01

-0,08

0,135

3,2

3

16

29,0

0,50

-0,34

0,97 (0,0)

0,07 (0,0)

0,11

0,07 (0,0)

14,5

0,08

-0,14

0,142

3,0

4

21

30,0

0,52

0,18

1,00 (0,0)

0,10 (0,0)

0,11

0,27 (0,0)

3,7

0,04

-0,20

0,189

2,4

5

17

27,0

0,56

-0,28

0,99 (0,0)

0,06 (0,0)

0,07

0,11 (0,0)

8,8

-0,04

-0,14

0,141

3,1

6

18

31,0

0,52

-0,35

0,94 (0,0)

0,06 (0,0)

0,12

0,06 (0,0)

15,9

0,04

-0,04

0,147

3,0

7

21

36,0

0,48

-0,41

0,96 (0,0)

0,05 (0,0)

0,08

0,03 (0,0)

34,5

0,11

-0,01

0,138

3,2

8

25

39,0

0,51

-0,28

1,00 (0,0)

0,04 (0,0)

0,04

0,11 (0,0)

9,4

0,05

-0,06

0,139

3,3

9

20

35,0

0,51

0,09

1,00 (0,0)

0,07 (0,0)

0,07

0,04 (0,0)

27,0

0,05

-0,11

0,142

3,1

10

11

30,0

0,61

-0,35

0,98 (0,0)

0,05 (0,0)

0,08

0,07 (0,0)

13,9

-0,12

-0,11

0,139

2,9

11

21

34,0

0,52

-0,02

1,00 (0,0)

0,06 (0,0)

0,06

0,05 (0,0)

19,2

0,04

-0,12

0,133

3,3

12

22

29,0

0,53

-0,44

1,00 (0,0)

0,07 (0,0)

0,07

0,14 (0,0)

7,4

0,03

-0,09

0,143

3,1

13

20

34,0

0,47

-0,06

1,00 (0,0)

0,05 (0,0)

0,06

0,08 (0,0)

13,3

0,13

-0,07

0,136

3,2

14

14

32,0

0,45

-0,09

0,99 (0,0)

0,07 (0,0)

0,08

0,06 (0,0)

16,9

0,17

0,02

0,135

3,0

15

17

35,0

0,50

-0,13

0,99 (0,0)

0,05 (0,0)

0,06

0,06 (0,0)

18,2

0,09

-0,07

0,134

3,2

16

17

27,0

0,49

-0,06

0,99 (0,0)

0,08 (0,0)

0,09

0,12 (0,0)

8,6

0,10

-0,23

0,142

3,0

17

21

39,0

0,54

-0,23

0,96 (0,0)

0,06 (0,0)

0,10

0,02 (0,0)

45,5

0,01

-0,08

0,138

3,2

18

17

30,0

0,51

-0,23

0,99 (0,0)

0,10 (0,0)

0,11

0,12 (0,0)

8,6

0,06

-0,06

0,142

3,0

19

17

29,0

0,59

-0,29

0,99 (0,0)

0,06 (0,0)

0,07

0,09 (0,0)

10,8

-0,08

-0,19

0,139

3,1

Fo

F

Θ

Ne

n = tamanho amostral; k =número total de alelos; H o = heterozigosidade observada t m = taxa de cruzamento; t m − t s = taxa de cruzamento entre parentes; s+(tm −ts) =
autofecundação ( s) somada ao cruzamento entre parentes; rp = correlação de paternidade; Fm e Fo = índices de fixação das mães e das progênies, respectivamente; Θ =
correlaçaõ de coancestria; N ep = número de doadores de pólen;

N e = tamanho efetivo
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6. FLUXO E DISPERSÃO CONTEMPORÂNEA DE PÓLEN E DEPRESSÃO POR
ENDOGAMIA EM Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
RESUMO
Balfourodendron riedelianum ocorre na Mata Atlântica e está em perigo de extinção
devido a fragmentação e a exploração de sua madeira. Atualmente, três populações da
espécie estão em conservação ex situ no teste de procedências e progênies implantado na
Estação Experimental de Luiz Antônio, estado de São Paulo, Brasil. Com base em sete locos
microssatélites, esse estudo quantificou o tamanho efetivo, o padrão e distância de
dispersão de pólen e a depressão por endogamia (DE) em caracteres de crescimento de
plântulas com o objetivo de determinar a utilização do teste como fonte de sementes para
recuperação ambiental. Foi mensurado o diâmetro à altura do peito (DAP) e amostrado
tecido foliar das três procedências, também foram coletadas sementes de 17 árvores de
uma das procedências, as plântulas tiveram sua circunferência à altura do colo (C) e altura
(A) mensuradas e tecido foliar amostrado para quantificar a heterozigosidade observada
( H o ) e o índice de fixação ( F ), as plântulas foram agrupadas em oriundas de
autofecundação ( s ) cruzamento entre parentes ( t r ) e não parentes ( tu ). O tamanho efetivo
foi menor ( N e = 53,8) que o número de famílias das três procedências (57) em decorrência
do parentesco existente dentro das famílias. As plântulas foram geradas
predominantemente por cruzamentos (96%), sendo que 28% foram de cruzamento entre
indivíduos parentes e 4% de autofecundação, sugerindo que a espécie é autocompatível. A
distância média de dispersão do pólen foi de 71 m e a mediana foi de 21 m, sugerindo que a
dispersão do pólen segue o padrão de isolamento por distância. Aos 12 meses de idade, as
plântulas originadas de autofecundação apresentaram os menores valores de C e H o e o
maior F (2,98 mm; 0,25 e 0,61) do que as originadas de cruzamento entre parentes (3,10
mm, 0,34 e 0,29, respectivamente) e entre não parentes (3,30 mm, 0,51 e 0,07,
respectivamente). A DE mostrou uma tendência de aumento com o desenvolvimento das
plântulas, a autofecundação resultou em maior DE para C (9,6%) e o cruzamento entre
parentes para A (2,6%). Para fins de produção de sementes para reflorestamentos é
fundamental a eliminação de plântulas com crescimento lento para aumentar a
probabilidade de sucesso nos plantios. A endogamia decorrente de cruzamentos entre
parentes pode ser minimizada se apenas uma planta por família for selecionada dentro das
parcelas e pode ser eliminada se apenas uma planta por família for selecionada no teste. Em
ambos casos será possível obter ganhos com a seleção, de modo que o teste serve como
fonte de material genético (sementes) para o estabelecimento de populações melhoradas e
com variabilidade genética.
Palavras-chave Pau-Marfim; Florestas Tropicais; Conservação; Marcadores Microssatélites;
Caracteres Quantitativos
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CONTEMPORARY POLLEN DISPERSAL AND FLOW AND INBREEDING DEPRESSION IN
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae)
ABSTRACT
Balfourodendron riedelianum occurs in the Atlantic Forest and is endangered due to
biome fragmentation and species exploitation. Currently, three populations of the species
are conserved ex situ in a provenance and progeny test established at the Luiz Antônio
Experimental Station, São Paulo State, Brazil. With the objective of determining the use of
the test as a seed source for environmental recovery, this study used seven microsatellite
loci to assess the effective size, pollen dispersal pattern and distance, and inbreeding
depression (ID) for seedling growth traits. Diameter at breast height (DBH) was measured
and foliar tissue of the three provenances were sampled. Meanwhile, seeds from 17 trees of
one of the provenances were also collected; developed seedlings had their root-collar
circumference (C) and height (H) measured and leaf tissue sampled to quantify the observed
heterozygosity ( H o ) and the fixation index ( F ). Seedlings were grouped as resulting from
self-fertilization ( s ), mating between relatives ( t r ), or mating between unrelated individuals
( tu ). The effective size was smaller ( N e = 53.8) than the number of families of the three
provenances (57) due to the existing kinship within families. Seedlings were predominantly
outcrossed (96%), with 28% mating between relatives, and 4% selfing, suggesting that the
species is self-compatible. The average pollen dispersal distance was 71 m and the median
was 21 m, indicating a pattern of isolation by distance. At 12 months, selfed seedlings had
the lowest values of C and H o , and the highest F (2.98 mm, 0.25, and 0.61, respectively)
than those from mating between relatives (3.10 mm, 0.34, and 0.29) and unrelated
individuals (3.30 mm, 0.51, and 0.07). We found a tendency of increased ID as seedlings
developed, with higher ID for selfed seedlings for C (9.6%) and inbred seedlings for H (2.6%).
For reforestation seed production purposes, the elimination of slow-growing seedlings is
essential to increase the probability of success in restoration. Inbreeding from mating
between relatives can be minimized if only one plant per family is selected within the plots.
However, inbreeding can be eliminated if only one plant per family is selected in the test. In
both cases it is possible to obtain gains from selection, thus the test can serve as a source of
genetic material (seeds) for the establishment of improved populations with genetic
variability.
Keywords: Pau-Marfim; Tropical Forests; Conservation; Microsatellite Markers; Quantitative
Traits

6.1. Introdução
A fragmentação e o desmatamento ameaçam severamente as florestas de todo o
mundo, especialmente as florestas tropicais (LAURANCE; SAYER; CASSMAN, 2014), pois um
considerável número de espécies arbóreas possui uma baixa densidade de indivíduos por
hectare, além de dependerem de animais para sua reprodução e dispersão de sementes
(CAUGHLING et al., 2014). As espécies arbóreas possuem função chave na manutenção do
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equilíbrio do ecossistema, pois atuam como fonte de nutrientes e abrigo para fauna e flora,
além de proporcionar condições microclimáticas favoráveis à germinação de sementes
(YANG et al., 2017), portanto a conservação das florestas e dessas espécies evita o declínio
da biodiversidade como um todo.
A diminuição do tamanho populacional e a mudança na distribuição espacial das
espécies de árvores modificam o comportamento de forrageamento dos polinizadores e
dispersores (GHAZOUL, 2005). Brossi (2008) reportou que o tamanho dos fragmentos
influencia a ocorrência de abelhas da tribo Meliponini, de modo que em fragmentos com
menor área apresentam menor ocorrência desses indivíduos, além disso, o autor reforça que
a presença de árvores, mesmo em áreas pequenas e rodeadas por paisagem agrícola é
importante para a manutenção dos pequenos fragmentos, pois favorece a presença dos
polinizadores nesses locais. No entanto, a falta de conectividade entre os fragmentos
dificulta o fluxo gênico, pois os polinizadores e dispersores de sementes ficam restritos aos
pequenos fragmentos em decorrência do gasto energético que dispendem para mover-se
entre as populações (DEGEN e SEBBENN, 2014).
A distância alcançada pelo pólen é um importante indicador da vizinhança
reprodutiva das espécies arbóreas tropicais (AUSTERLITZ et al., 2004) e o movimento de
genes entre e dentro das populações determinam os níveis de diversidade genética, que é
diminuído em função da redução do sucesso reprodutivo e dos níveis de parentesco,
expondo às populações a um alto risco de extinção (FRANKHAM, 2012). Sinais da diminuição
da diversidade genética, aumento da endogamia, da coancestria, depressão por endogamia
e diferenciação genética das populações foram registrados para Esenbeckia leiocarpa (FORTI
et al., 2014), Cariniana legalis (TAMBARUSSI et al., 2017) Cariniana estrellensis (KUBOTA,
2017) e Copaifera langsdorffiii (SEBBENN et al., 2011, MANOEL et al., 2012, TARAZI et al.,
2013). Devido a isso, a conservação ex situ, associada à conservação in situ é fundamental
para que a diversidade genética das populações naturais remanescentes não seja perdida. A
estratégia de conservação ex situ tem beneficiado várias espécies arbóreas tropicais, dentre
as quais pode-se destacar Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., foco do presente
estudo.
Balfourodendron riedelianum pode atingir até 35 m de altura e 100 de diâmetro a
altura do peito (DAP), possui flores hermafroditas distribuídas em inflorescências polinizadas
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por pequenos insetos e seus frutos são do tipo sâmara e dispersos pelo vento (MORELLATO,
1991). Ocorre em áreas com formações florestais características da Mata Atlântica e está em
perigo de extinção (IUCN, 2015) em decorrência da exploração de sua madeira que possui
alto valor econômico (CARVALHO, 2004) e da fragmentação florestal, já que a espécie ocorre
no bioma brasileiro mais severamente impactado por atividades antrópicas (RIBEIRO et al.,
2009). Aparentemente, a espécie possui floração e frutificação supra-anual (observação
pessoal), quando em alguns anos há pouca ou nenhuma frutificação (ENGEL e MARTINS,
2005). No Brasil, algumas populações da espécie estão sendo conservada ex situ na forma de
testes de procedências e progênies, em estações experimentais administradas pelo Instituto
Florestal de São Paulo.
A diversidade genética assegura o potencial evolutivo e adaptativo às espécies,
possibilitando respostas negativas ou positiva frente a alterações ambientais, no entanto, é
influenciada pelo tamanho e densidade populacional, assim como pela fragmentação e fluxo
gênico (BOSHIER et al., 2015). Assim, espécies conservadas ex situ podem diferir das suas
populações de origem, em função do tamanho e da forma como as amostras foram
coletadas (LAUTEBACH et al., 2012). Dessa forma, é fundamental conhecer o sistema de
cruzamento das espécies, assim como o tamanho efetivo das populações dos bancos de
conservação ex situ, a fim da compreensão de como a diversidade genética está distribuída
entre as populações amostradas e para o seu uso para a coleta de sementes para a
restauração de áreas degradadas.
O fluxo gênico pode ser quantificado indireta ou diretamente a partir de
marcadores moleculares microssatélites. O método indireto consiste em análises de
diferenciação genética entre populações ( FST ), presença de alelos privados e correlação
genética espacial baseada no fluxo gênico ocorrido no passado, ou seja, no fluxo gênico
histórico. O método direto é realizado a partir de análises de parentesco (maternidade e
paternidade) e atualmente é o método mais utilizado (fluxo gênico contemporâneo), que
possibilita estimar o tamanho da vizinhança reprodutiva e a distância exata entre o doador
de pólen e a árvore mãe (ELLSTRAND, 2014) e a presença da depressão por endogamia
(TAMBARUSSI et al., 2017).
A análise de paternidade permite determinar o sistema de reprodução, número de
doadores de pólen, taxa de imigração, distância e padrões de dispersão de pólen. A detecção
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das sementes endogâmicas, provenientes de autofecundação e cruzamentos entre
indivíduos parentes, associadas a medições das taxas de germinação e crescimento de
caracteres quantitativos como altura e diâmetro do colo das plântulas permite também
identificar a presença de depressão por endogamia (DE). A taxa de cruzamento entre
indivíduos parentes pode ser determinada pela estimativa do grau de parentesco entre os
indivíduos determinados como parentes, que é inferido por meio da estimativa do
coeficiente de coancestria ( θ xy ≤ 0, quando não há parentesco e θ xy > 0 quando há
parentesco). Desse modo, é possível agrupar as plântulas em provenientes de
autofecundação, cruzamentos entre parentes e entre não parentes para avaliar o
desempenho das mesmas com base nos caracteres quantitativos, já que as plântulas
endogâmicas e com DE podem exibir menor vigor, crescimento e sobrevivência (FRANKHAN,
2012) quando comparadas às não endogâmicas (ou exogâmicas). Tais informações são
fundamentais para o uso de bancos de conservação ex situ para a produção de sementes
para a recuperação ambiental.
O presente estudo teve como objetivo estimar a taxa de migração, distância e
padrões de dispersão de pólen, o sistema de reprodução e a depressão por endogamia em
um teste de procedências e progênies de B. riedelianum a partir de sete marcadores
microssatélites. Mais especificamente, quatro questões motivaram esse estudo: i) Qual a
distância percorrida pelo pólen? ii) Em decorrência da autocompatibilidade (ver capítulo 4) e
floração supra-anual de B. riedelianum existe variação individual nas taxas de cruzamento,
cruzamentos correlacionados e cruzamentos entre parentes? iii) Plântulas provenientes de
autofecundação e cruzamento entre indivíduos parentes apresentam DE e em caso positivo,
qual o caractere quantitativo mais afetado? iv) De quantas árvores matrizes do teste deve
ser coletado sementes para a sua utilização na recuperação ambiental?

6.2. Material e Métodos
6.2.1. Área de estudo e amostragem
O estudo foi realizado em um teste de procedências e progênies de B. riedelianum
estabelecido em 1986 na estação experimental de Luiz Antônio, Município de Luiz Antônio,
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estado de São Paulo, Brasil. Localizada nas coordenadas 21°40’ S, 47°49’ W, altitude de 550
m, clima tropical (Cwa), temperatura média anual do mês mais quente de 22,7 °C e do mês
mais frio de 17,2 °C, inverno seco e precipitação média anual de 1.280 mm. O relevo do local
é plano com inclinação em torno de 5% e solo do tipo Latossolo Roxo (SEBBENN et al., 2007).
O teste foi estabelecido, utilizando sementes coletadas de polinização aberta de três
procedências: 1) Alvorada do Sul (AS), estado do Paraná, 2) Gália (GA) e 3) Bauru (BA),
ambas do estado de São Paulo. Em cada população foram coletadas aleatoriamente
sementes de 19 árvores matrizes. O teste foi estabelecido utilizando o delineamento
experimental de blocos de famílias compactas, com três procedências, 19 progênies por
procedência, seis blocos e cinco plantas por parcela no espaçamento de 3 x 3 m, totalizando
1.422 árvores da espécie. Em decorrência da mortalidade (3,1%), o ensaio possui atualmente
um total de 1.378 árvores.
Para as análises de dispersão de pólen, todos os indivíduos adultos do teste de
procedências e progênies de B. riedelianum tiveram suas folhas coletadas para a extração de
DNA e posterior genotipagem pela empresa Heréditas/Genomax Tecnologia em DNA Ltda.
No entanto, 278 indivíduos adultos não apresentaram os padrões de DNA exigido pela
empresa e, assim, apenas 1.100 indivíduos adultos (79,8%) foram genotipados.
Para

o estudo dos caracteres quantitativos das plântulas, sementes de polinização

aberta foram coletadas de 23 matrizes (21 matrizes da procedência AS e duas matrizes da
procedência GA), pois poucas árvores do teste floresceram e somente estas frutificaram,
caracterizando floração e frutificação supra-anual. Os frutos de B. riedelianum tiveram suas
asas cortadas para facilitar a absorção de água pelo embrião (CARVALHO, 2004) e foram
semeados em tubetes de 280 cm3 contendo substrato para mudas florestais. O experimento
de biometria de plântulas foi conduzido no viveiro de mudas do Departamento de Ciências
Florestais, ESALQ/USP, Piracicaba e teve duração de nove meses. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com oito blocos e 100 plântulas por bloco,
totalizando 800 plântulas. Como a abertura dos frutos de B. riedelianum pode acarretar
danos ao embrião, não foi possível saber com precisão a quantidade de sementes viáveis por
fruto, já que este pode ser de até quatro sementes viáveis, embora as sâmaras normalmente
possuam uma única semente (HUFFORD e HAMRICK, 2003) e 88,6% dos frutos que
germinaram, tenham germinado somente uma semente, assim, a porcentagem de
germinação foi calculada sobre a quantidade de frutos plantados e a porcentagem das
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plântulas sobreviventes foi calculada em relação à quantidade de plântulas emergentes. Nos
casos onde houve a germinação de pelo menos duas sementes, a maior plântula foi
escolhida e marcada para que as medições fossem realizadas sempre com o mesmo
indivíduo, dessa forma, apenas 664 plântulas foram mensuradas. Para extração de DNA,
foram amostrados tecidos foliares de 235 plântulas provenientes de 17 matrizes da
procedência AS. As plântulas tiveram a circunferência a altura do colo (C) medidas com
auxílio de paquímetro digital e altura (A) medidas com régua. Foram realizadas quatro
medições ao longo de nove meses, as quais ocorreram nos dias 20/01/2017, 10/04/2017,
29/06/2017 e 20/09/2017.

6.2.2. Extração de DNA e amplificação dos locos microssatélites
A extração de DNA genômico das amostras foliares foi realizada a partir de 30 mg
de amostras desidratadas em sílica gel (adultos) e 100 mg para amostras frescas (plântulas).
Foi utilizado o protocolo de Inglis, Pappas e Grattapaglia (2016) desenvolvido para obter
DNA com alta qualidade para espécies ricas em compostos secundários. A quantificação do
DNA foi realizada por meio de espectrofotometria utilizando o equipamento NanoDrop®
(Nanodrop/Thermo Fisher Inc.) com o objetivo de obter amostras com razão de absorbância
260/280 nm entre 1,8 e 2,0 e 260/230 nm acima de 2,0 foram encaminhadas para a
empresa. A genotipagem dos locos microssatélites desenvolvidos para B. riedelianum foi
realizada pela empresa Heréditas/Genomax Tecnologia em DNA Ltda. A genotipagem foi
realizada por meio da técnica de PCR’s, as quais foram conduzidas em sistemas multiplex no
equipamento ABI 3100 (Applied Biosystem), a detecção dos alelos foi realizada por
fluorescência e a estimativa dos tamanhos dos alelos foi realizada por meio do software
Genescan (Applied Biosystem), os valores foram importados e analisados com Genotyper
(Applied Biosystems) para filtragem dos picos e interpretação do genótipo de cada
indivíduo..
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6.3. Análises do fluxo gênico contemporâneo e dispersão de pólen
O fluxo de pólen foi estimado por análise de paternidade e utilizando o programa
estatístico CERVUS 3.0.7 (MARSHALL et al., 1998), a qual foi realizada utilizando todos os
indivíduos adultos genotipados nas três procedências (1.335) como potenciais candidatos
doadores de pólen para as plântulas (235) coletadas de polinização aberta de 17 árvores
matrizes da procedência Alvorada do Sul (AS). A paternidade de cada plântula foi
determinada com base na estatística ∆ (MARSHALL et al., 1998), que é definida como a
diferença entre o “LOD score” do primeiro provável pai e o “LOD score” do segundo provável
pai. O valor críptico de ∆ foi determinado por meio de simulações de testes de paternidade
e o valor crítico de ∆ foi determinado para a confiança estatística de 95 e 80%, utilizando
10.000 repetições, taxa de erro de genotipagem de 0,01 e assumindo que 100% dos
doadores de pólen estavam localizados dentro do teste, visto que não existem outros
indivíduos da espécie no local estudado, assim como não há registros de populações de B.
riedelianum no entorno da Estação Experimental de Luiz Antônio.
Foi considerada ainda, a possibilidade de ocorrerem autofecundações ( s ), a qual foi
estimada como a proporção das plântulas tendo a árvore mãe também determinada como o
doador de pólen ( n s ) em relação ao número total de plântulas amostradas ( n ):

SE ( sˆ ) = sˆ (1 − sˆ ) / mst

(10)

em que: m st é o número de árvores maternas amostradas no referido ensaio.
Por se tratar de um ensaio de procedências e progênies, todos os indivíduos de B.
riedelianum possui sua localização conhecida, já que as árvores foram plantadas a 3 m de
distância uma das outras, dessa forma, a distância espacial ( D ) entre elas foi obtida a partir
da distância Euclidiana entre duas árvores:

D = ( xi − x j ) + ( y i − y j )

(11)
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em que x i e y i correspondem as coordenadas da árvore mãe e x j e y j refere-se às
coordenadas do doador de pólen.

6.4. Análise da diversidade genética nas plântulas
Para quantificar a diversidade genética, as plântulas foram separadas em três
grupos: plântulas provenientes de cruzamentos entre indivíduos parentes ( t r ), de
autofecundação ( s ) e de cruzamento entre indivíduos não parentes ( tu ). A heterozigosidade
observada ( H o ) e sua significância estatística foi testada por meio da permutação de alelos
entre indivíduos utilizando o programa FSTAT (GOUDET, 1995). Para verificar se H o era
significativamente diferente entre os três grupos de plântulas o teste t não pareado (SOKAL
e ROHLF, 1995) foi realizado com base nos genótipos unilocos.

6.5. Análise do coeficiente de coancestria
A coancestria de grupo ( Θ ) foi estimada a partir do coeficente de coancestria ( θ xy )
entre pares de indivíduos adultos utilizando o estimador de Loiselle et al. (1995),
implementado no programa SPAGEDI 1.3 (HARDY e VENKMANS, 2002). A análise foi
realizada entre e dentro de famílias para cada uma das três procedências, assim como entre
procedências. Para testar se os valores médios eram significativamente diferentes de zero,
um intervalo de confiança de 95% de probabilidade foi estimado para cada valor observado.

6.6. Análise da depressão por endogamia
As diferenças no crescimento médio da circunferência à altura do colo (C) e altura
(A) das plântulas para cada um dos três grupos ( s , t r e tu ) foram testadas utilizando os
procedimentos ANOVA e Tukey por meio do programa estatístico SAS (SAS, 1999). A
depressão por endogamia (DE) média foi estimada para as plântulas provenientes de
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autofecundação ( DEs ), de cruzamentos entre indivíduos parentes ( DEtr ) e para o total de
autofecundações e cruzamentos entre parentes ( DEs +tr ) a partir dos caracteres C e A
mensurados ao longo dos nove meses, conforme expressões utilizadas por Tambarussi et al.
(2017):

DEs = 100%[1 − (xs / xu )]

(12)

DEtr = 100% 1 − xtr / xu

(13)

DEs+tr

[ (
= 100%[1 − (x

s +t r

)]

/ xu

)]

(14)

em que xu , xs , xtr e xs+tr correspondem às médias dos caracteres para os indivíduos
provenientes de cruzamentos entre indivíduos não parentes, oriundos de autofecundação,
cruzamentos entre indivíduos parentes e para o total de indivíduos endogâmicos
(autofecundações e cruzamentos entre parentes), determinados por meio de análises de
paternidade e coeficiente de coancestria.

6.7. RESULTADOS
6.7.1. Coancestria de grupo e tamanho efetivo do teste de procedências e
progênies
A coancestria de grupo ( Θ ) das procedências e para o total das procedências foi
baixa (máximo de 0,032), indicando que se os cruzamentos foram aleatórios, uma baixa taxa
de endogamia originada pelo cruzamento entre parentes é esperada (< 3,2%). O tamanho
efetivo ( N e ) retido no teste indicou que as 19 progênies de cada procedência correspondem
de 15,6 a 20,4, totalizando 53,8. Em contraste, se as progênies fossem compostas por meios
irmãos, a coancestria de grupo ( Θ ) das procedências e total de procedências seria mais
baixa (máximo de 0,0078) e o N e retido no teste seria maior, totalizando 192,9. Em ambos
cenários, o tamanho efetivo ( N e ) foi sempre menor que o tamanho censo ( n )
independentemente do nível de parentesco considerado, sugerindo que os 1.100 indivíduos
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representam no máximo 193 indivíduos não endogâmicos e não parentes, quando
considerado o parentesco de meios-irmãos (Tabela 20).

Tabela 20. Coancestria e tamanho efetivo de variância dentro e total para as procedências de Balfourodendron
riedelianum localizadas no teste de procedências e progênies da Estação Experimental de Luiz Antônio, estado
de São Paulo, aos 32 anos de idade
Número de progênies: m
Número de indivíduos: n
Número de pares de indivíduos

Alvorada do Sul
19
387
141.714

Gália
19
359
121.914

Bauru
19
354
118.540

Total
57
1.100
382.168

0,0245

0,0320

0,0276

0,0093

20,4

15,6

18,1

53,8

0,0077

0,0078

0,0078

0,0026

65,0

64,0

63,9

192,9

19
1
114

19
1
114

19
1
114

57
1
342

50,67

50,67

50,67

152

θ xy > 0,125
Coancestria do grupo: Θ
Tamanho efetivo:

Ne

θ xy = 0,125
Coancestria do grupo: Θ
Tamanho efetivo:

Ne

Simulação de seleção
Caso A
Assumindo θ xy = 0,125
Número de progênies: m
Seleção por parcela
Número de indivíduos: n
Tamanho efetivo:
Assumindo

Ne

θ xy = 0,25

Tamanho efetivo:

Ne

32,57

32,57

32,57
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Caso B
Número de progênies: m
Seleção por família
Número de indivíduos: n

19
1
19

19
1
19

19
1
19

57
1
57

Tamanho efetivo:

19

19

19

57

Ne

6.7.2. Dispersão de pólen
Apenas duas plântulas não tiveram seu doador de pólen identificado, sugerindo
uma migração de pólen ( m p ) de 1% (Tabela 21). O coeficiente médio de coancestria entre as
plântulas e a mãe ( Θ plm : 0,15 a 0,39) e entre as plântulas e os pais determinados ( Θ plp : 0,21
a 0,36), com médias de 0,23 e 0,29, respectivamente, foram próximas ao esperado (0,25),
sugerindo que as análises de paternidade estão corretas. A distância média percorrida pelo
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pólen variou entre progênies de 57 a 100 m, com média de 71 m. Com exceção da progênie
16, todas as outras progênies apresentaram mediana menor do que a média, indicando um
padrão de dispersão de pólen de isolamento por distância.

Tabela 21. Resultados da análise de paternidade em nível de famílias e total para as procedências de
Balfourodendron riedelianum localizadas no teste de procedências e progênies da Estação Experimental de Luiz
Antônio, estado de São Paulo, aos 32 anos de idade
Mãe

n

nnd

nd

Θ plm (EP)

Θ plp (EP)

D (EP) (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

16
13
20
15
16
16
15
11
13
14
8
17
13
12
23
5
8
235

0
0
0
1 (0,07)
0
1 (0,06)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 (0,01)

16
13
20
14
16
15
15
11
13
14
8
17
13
12
23
5
8
233

0,18 (0,02)
0,24 (0,02)
0,24 (0,02)
0,32 (0,02)
0,20 (0,02)
0,15 (0,02)
0,20 (0,02)
0,15 (0,02)
0,27 (0,02)
0,32 (0,02)
0,24 (0,03)
0,19 (0,02)
0,34 (0,03)
0,32 (0,03)
0,15 (0,01)
0,39 (0,06)
0,27 (0,02)
0,23 (0,01)

0,21 (0,06)
0,29 (0,04)
0,34 (0,03)
0,30 (0,03)
0,28 (0,02)
0,28 (0,03)
0,29 (0,03)
0,26 (0,03)
0,35 (0,04)
0,27 (0,04)
0,30 (0,04)
0,28 (0,04)
0,25 (0,04)
0,36 (0,03)
0,30 (0,03)
0,35 (0,08)
0,28 (0,06)
0,29 (0,01)

76 (14)
87 (12)
60 (10)
72 (14)
64 (7)
57 (13)
74 (15)
83 (18)
71 (15)
100 (15)
78 (18)
77 (11)
69 (9)
57 (11)
65 (7)
72 (26)
65 (24)
71 (3)

n

Min/Máx Mediana
(m)
(m)
6/171
15/171
7/143
4/160
27/125
7/165
4/166
7/166
3/147
13/172
13/150
11/139
21/144
7/127
3/147
19/133
7/142
3/172

51
72
48
55
58
42
64
41
51
96
52
74
66
53
60
109
21
21

nnd e nd são o número de plântulas em que o pólen parente não foi e foi
determinado, respectivamente; Θ plm e Θ plp são as médias da coancestria entre plântulas e mães e entre
plântulas e pais, respectivamente; EP é o erro padrão; D é a distância média de dispersão do pólen
é o tamanho amostral;

6.7.3. Sistema de reprodução e endogamia
Em seis progênies foram detectadas plântulas provenientes de autofecundação ( s ),
sendo que um total de nove plântulas dentro de progênies foram provenientes de
autofecundação (4%) (Tabela 22). Assim, das 235 plântulas, 226 foram provenientes de
cruzamento ( t = 96%). Assumindo que o coeficiente de coancestria entre os pais
determinados e as mães ( Θ mp ) seja maior do que 0,125 indicam que estes são parentes, os
resultados (0,21) mostram que mães e dadores de pólen possuem um grau de parentesco
próximo aos de irmãos-completos (0,25). Assim, das 226 plântulas de cruzamento, 65 (28%)
plântulas foram aparentemente originadas de cruzamentos entre parentes ( t r ) e 161 (68%)
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de cruzamentos entre indivíduos não parentes ( t u ). O coeficiente médio de coancestria
entre as mães e os pais determinados ( Θ mp : 0,04 a 0,28), com média total de 0,21 indica que
parentesco entre os pais é próximo aos de irmãos-completos (0,25).
O índice de fixação estimado para a média das seis progênies que apresentam
autofecundações ( Fo ( s ) = 0,67) foi maior do que o mínimo esperado de 0,5 (Tabela 23). O
coeficiente médio de endogamia estimado, assumindo que a coancestria dos pais ( θ mp ) é a
endogamia nas progênies ( θ mp = Fr (θ ) ) para a média das progênies originadas de cruzamento
entre parentes ( Fr (θ ) ) foi menor (0,18) do que o estimado pelo índice de fixação ( Fo (tr ) =
0,29). O índice de fixação médio das progênies ( Fo ) foi menor (0,18) do que a soma do
índice de fixação das progênies de autofecundação com o coeficiente de endogamia das
progênies de cruzamento entre parentes ( Fo ( s ) + Fr (θ ) = 0,24) e do que o estimado pela
soma do índice de fixação para as plântulas de autofecundação e o índice de fixação das
progênies de cruzamento entre parentes ( Fo ( s ) + Fo (tr ) = 0,35).
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Tabela 22. Resultados médios em nível de família para a endogamia por autofecundação e cruzamento entre indivíduos parentes em plântulas de Balfourodendron
riedelianum localizadas no viveiro do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, Piracicaba, estado de São Paulo, aos 12 meses de idade
Mãe

s

t

Θ mp (EP)

tr

tu

Fo ( s )

Fr (θ )

Fo (tr )

Fo ( s ) + Fr (θ )

Fo ( s ) + Fo (tr )

Fo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

0
0
1 (0,05)
1 (0,07)
0
0
0
0
0
2 (0,14)
0
0
1 (0,08)
0
0
1 (0,20)
3 (0,38)
9 (0,04)

1,00
1,00
0,95
0,93
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,86
1,00
1,00
0,92
1,00
1,00
0,80
0,63
0,96

0,27 (0,04)
0,20 (0,02)
0,18 (0,02)
0,15 (0,03)
0,23 (0,01)
0,16 (0,01)
0,16 (0,01)
0,21 (0,02)
0,28 (0,02)
0,23 (0,04)
0,04 (0,03)
0,14 (0,00)
0,21 (0,01)
0,22 (0,03)
0,13 (0,02)
0,23 (0,03)
0,20 (0,01)
0,21 (0,01)

6 (0,38)
4 (0,31)
4 (0,20)
3 (0,20)
5 (0,31)
3 (0,19)
4 (0,27)
3 (0,27)
6 (0,46)
3 (0,21)
2 (0,25)
2 (0,12)
5 (0,38)
5 (0,42)
5 (0,22)
2 (0,40)
3 (0,38)
65 (0,28)

10 (0,63)
9 (0,69)
15 (0,75)
11 (0,73)
11 (0,69)
13 (0,81)
11 (0,73)
8 (0,73)
7 (0,54)
9 (0,64)
6 (0,75)
15 (0,88)
7 (0,54)
7 (0,58)
18 (0,78)
2 (0,40)
2 (0,25)
161 (0,68)

0,72
0,81
0,47
0,73
0,80
0,50
0,67

0,27
0,20
0,15
0,11
0,23
0,16
0,16
0,21
0,28
0,14
0,16
0,14
0,18
0,22
0,13
0,15
0,10
0,18

0,51
0,36
0,30
0,24
0,32
0,43
0,21
0,25
0,34
0,19
0,36
0,25
0,22
0,27
0,35
0,16
0,15
0,29

0,27
0,20
0,26
0,31
0,23
0,16
0,16
0,21
0,28
0,33
0,16
0,14
0,30
0,22
0,13
0,42
0,35
0,24

0,51
0,36
0,40
0,44
0,32
0,43
0,21
0,25
0,34
0,37
0,36
0,25
0,34
0,27
0,35
0,43
0,40
0,35

0,22
0,20
0,25
0,08
0,10
0,10
0,08
0,07
0,25
0,22
0,27
0,20
0,12
0,19
0,09
0,25
0,33
0,18

s

é a taxa de autofecundação; t ,

respectivamente;

t r e t u são as taxa de cruzamento total, entre indivíduos parentes (assumindo θ xy > 0,125 ) e entre indivíduos não parentes,

Θ mp é a média da coancestria entre mães e pais, respectivamente; Fo ( s ) é o índice de fixação estimado para as plântulas de autofecundação; Fr (θ ) é o

coeficiente de endogamia estimado para as plântulas de cruzamento entre parentes, assumindo que a coancestria entre os pais é a endogamia nas plântulas;
índice de fixação estimado para as plântulas de a cruzamento entre parentes; EP é o erro padrão

Fo (tr ) é o
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6.7.4. Germinação, sobrevivência e crescimento de plântulas
A menor taxa de germinação foi observada na mãe 11 (13,4%) e a maior na mãe 10
(67,7%). A menor taxa de sobrevivência foi observada na mãe 1 (44,1%) e as maiores foram
observadas nas mães 10, 12, 14 e 16 (100%). Esse resultado sugere que o cruzamento entre
não parentes exerce maior influência sobre o desenvolvimento das plântulas do que sobre a
germinação e sobrevivência, dado que algumas mães, como por exemplo, a mãe 10
apresentou autofecundação e possui altas taxas de germinação e sobrevivência (67,7 e 100
%, respectivamente). No entanto, esta está entre as que apresentaram um dos menores
crescimentos (C = 3,33 e A = 13,70), embora o menor crescimento tenha sido observado na
mãe 17 (C = 2,31 e A = 12,77) que apresentou alta taxa de sobrevivência (88,9 %). A mãe 2
apresentou taxas de germinação relativamente baixa (25,7%) e sobrevivência alta (91,1%),
no entanto foi a que apresentou plântulas com o maior crescimento (C = 3,83 mm e A =
17,50 cm), reforçando que o cruzamento entre não parentes exerce maior influência sobre o
desenvolvimento das plântulas (Tabela 23).
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Tabela 23. Taxa de germinação de sementes, da sobrevivência das plântulas e suas respectivas médias da circunferência à altura do colo (C) e altura (A), taxa de
autofecundação e cruzamento das plântulas de Balfourodendron riedelianum localizadas no viveiro do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, Piracicaba,
estado de São Paulo, mensuradas ao longo de nove meses
SOB
20/01/2017
10/04/2017
29/06/2017
20/09/2017
GER
s
tu
tr
(%)
(%)
C (mm) A (cm) C (mm) A (cm) C (mm) A (cm) C (mm) A (cm)
1
162
21,0
44,1
1,92
10,13
2,27
11,03
2,70
11,72
3,06
13,03
0
6 (0,38)
10 (0,63)
2
218
25,7
91,1
2,24
12,38
3,22
13,88
3,54
15,15
3,83
17,50
0
4 (0,31)
9 (0,69)
3
136
43,4
91,5
1,89
9,95
2,40
11,30
2,94
12,40
3,23
13,88
1 (0,05) 4 (0,20)
15 (0,75)
4
94
43,6
70,7
1,90
10,43
2,32
10,82
2,68
11,79
3,03
12,93
1 (0,07) 3 (0,20)
11 (0,73)
5
131
28,2
75,7
1,97
9,81
2,41
11,09
2,79
12,38
3,04
12,78
0
5 (0,31)
11 (0,69)
6
136
21,3
58,6
2,11
11,53
2,53
12,16
3,00
13,31
3,31
14,16
0
3 (0,19)
13 (0,81)
7
184
31,0
80,7
2,06
10,67
2,68
12,37
3,12
13,27
3,43
14,93
0
4 (0,27)
11 (0,73)
8
171
31,6
87,0
2,14
11,59
2,46
12,77
2,84
13,82
3,23
15,32
0
3 (0,27)
8 (0,73)
9
200
32,0
67,2
2,18
11,77
2,50
12,65
3,04
13,58
3,26
15,50
0
6 (0,46)
7 (0,54)
10
62
67,7
100
2,14
11,64
2,50
12,29
2,91
12,75
3,33
13,70
2 (0,14) 3 (0,21)
9 (0,64)
11
179
13,4
79,2
1,93
11,19
2,29
12,25
2,83
13,63
3,07
13,69
0
2 (0,25)
6 (0,75)
12
158
16,5
100
1,88
10,56
2,55
12,09
2,98
12,74
3,38
14,29
0
2 (0,12)
15 (0,88)
13
160
27,5
86,4
2,00
11,72
2,59
12,00
2,82
12,81
2,95
13,42
1 (0,08) 5 (0,38)
7 (0,54)
14
127
29,9
100
2,08
11,70
2,77
12,74
3,18
14,33
3,67
15,97
0
5 (0,42)
7 (0,58)
15
187
45,4
68,2
2,30
12,17
2,87
12,46
3,36
13,67
3,53
14,92
0
5 (0,22)
18 (0,78)
16
130
14,6
100
1,97
9,20
2,41
10,10
2,76
11,60
3,10
12,00
1 (0,20) 2 (0,40)
2 (0,40)
17
195
27,7
88,9
1,84
10,63
2,04
11,19
2,31
12,13
2,31
12,75
3 (0,38) 3 (0,38)
2 (0,25)
Média 2630
30,6
81,7
2,03
11,00
2,52
11,95
2,93
13,00
3,22
14,16
9 (0,04) 65 (0,28) 161 (0,68)
n : é o número de frutos semeados; GER (%): é a porcentagem de germinação calculada sobre a quantidade de frutos plantados; SOB (%): é a porcentagem de plântulas
Mãe

n

sobreviventes calculadas sobre a quantidade de plântulas emergentes;

s : autofecundação; t r

e

t u : cruzamento entre parentes e não parentes, respectivamente.
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6.7.5. Depressão por endogamia
Plântulas originadas de autofecundação ( s ), geralmente apresentaram ao longo
dos quatro períodos de medição os menores valores de C e plântulas originadas de
cruzamento entre parentes ( t r ) os menores valores de A (Tabela 23). Além disso, as
plântulas originadas de autofecundação ( s ) apresentaram os menores valores de
heterozigosidade observada ( H o ) e maior índice de fixação ( F ) do que as de cruzamento
entre parentes ( t r ) e entre não parentes ( tu , Tabela 24).
A depressão por endogamia para ambos os caracteres C e A mostra a tendência de
aumento com o desenvolvimento das plântulas (Figura 9). Contudo, a autofecundação
resultou geralmente em maior depressão para C e o cruzamento entre parentes para o A.

Tabela 24. Influência do sistema de cruzamento sobre os caracteres circunferência à altura do colo (C) e altura
(A), heterozigosidade observada ( H o ) e no índice de fixação ( F ) nas plântulas de Balfourodendron
riedelianum mensuradas durante nove meses
20/01/2017

Autofecundação: s
Cruzamento entre parentes:
Cruzamento entre não
parentes:

s + tr

tu

tr

10/04/2017

29/06/2017

20/09/2017

C

A

C

A

C

A

C

A

Ho

F

2,05

11,50

2,39

12,63

2,72

13,50

2,98

14,25

0,25

0,61

2,02

10,77

2,41

11,75

2,85

12,88

3,10

13,97

0,34

0,29

2,03

11,05

2,52

12,02

2,98

13,06

3,30

14,34

0,51

0,07

2,03

10,94

2,40

11,96

2,82

13,03

3,07

14,04

0,32

0,36
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C
10,0
8,0
DE

6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0

1

2

3

4

Data
s

tr

s+tr

A
4,0

DE

2,0
0,0
-2,0

1

2

3

4

-4,0
-6,0
Data
s

tr

s+tr

Figura 9. Depressão por endogamia devido a autofecundação ( s ), cruzamento entre indivíduos parentes ( t r )
e a soma de ambas ( s + t r ) para as plântulas de Balfourodendron riedelianum mensuradas ao longo de nove
meses para os carcateres circunferência à altura do colo (C) e altura (A). Data 1= 20/01/2017, Data 2=
10/04/2017, Data 3= 29/06/2017, Data 4= 20/09/2017.

6.8. Discussão
6.8.1. Dispersão de pólen
A baixa taxa de migração de pólen (1%) observada no presente estudo era
esperada, pois esse é o único ensaio com a espécie na Estação Experimental de Luiz Antônio
e em áreas do entorno não há registros da ocorrência de B. riedelianum. O fato de o teste
possuir bordadura dupla com indivíduos da espécie e que 278 indivíduos não tiveram seu
DNA amostrado pode justificar a aparente migração de pólen, ou seja, não ocorreu migração
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de pólen e este foi originado do cruzamento das árvores matrizes com os indivíduos não
genotipados. Outra explicação pode ser a ocorrência de erros de genotipagem, resultando
em alelos diferentes entre os doadores de pólen e seus filhos.
A pequena distância média de dispersão de pólen (71 m) pode ser atribuída à
elevada densidade populacional, distância entre árvores que floresceram e cruzaram no
teste, de modo que os polinizadores não necessitam voar grandes distâncias dispendendo
grandes gastos energéticos, como reportado por Degen e Sebbenn (2014) que observaram
uma correlação negativa e significativa ( ρ = - 0,705) entre a distância de dispersão do pólen
e a densidade populacional. No presente estudo, a distância máxima que o pólen poderia
alcançar é de 189 m quando considerado os dois indivíduos localizados nas extremidades
diagonais do teste. Assim, a distância máxima observada de 172 m foi próxima à máxima
possível e foi possivelmente determinada pelo sincronismo de florescimento e
comportamento dos polinizadores. Não existe estudo da dispersão de pólen na espécie em
populações naturais, mas esse resultado sugere que em áreas naturais o pólen
possivelmente deve alcançar maiores distâncias, mesmo sendo polinizada por pequenos
insetos, assim como observado para Cariniana legalis (máxima de 2,9 km, TAMBARUSSI et
al., 2015), Cariniana estrellensis (máxima de 3,5 km, KUBOTA, 2017) e Koompassia
malaccensis (máximo de 6,4 km, NOOREN et al., 2016).
Contudo, o fato de a distância mediana ser menor do que a distância média para 16
famílias evidencia o padrão de dispersão de pólen por isolamento por distância (IPD), o qual
é afetado pela fenologia de florescimento e comportamento dos polinizadores (van STRIEN;
HOLDEREGGER; van HECK, 2015). Para B. riedelianum, pode se especular que provavelmente
o IPD ocorra também em ambientes naturais, visto que a espécie tem baixa densidade de
indivíduos por hectare (≈ 8, DURIGAN et al., 2000) e ocorre em áreas de Mata Atlântica
altamente fragmentadas (IUCN, 2015).

6.8.2. Sistema de reprodução
A reprodução ocorreu predominantemente por cruzamentos ( t = 0,96), embora
parte foi originada de cruzamentos entre indivíduos parentes ( t r = 0,28), o que aliado à
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ocorrência de algumas autofecundações ( s = 0,04) indica que a espécie é autocompatível e
que as progênies apresentam algum grau de endogamia. No entanto, é importante ressaltar
que o sistema de reprodução analisado por meio das plântulas representa o cruzamento
realizado de B. riedelianum e que este possivelmente é diferente do que ocorreu durante o
momento da fertilização, pois algumas sementes podem não ter germinado devido a
depressão por endogamia (DE), decorrente de autofecundação ou cruzamentos entre
parentes e, assim, estas não foram genotipadas. Isso pode ter resultado em uma maior taxa
de cruzamento entre indivíduos não parentes e menor para cruzamentos entre parentes,
como reportado para C. legalis (TAMBARUSSI et al., 2017), Neobalanocarpus heimii (NAITO
et al., 2005) e Platypodium elegans (HUFFORD e HAMRICK, 2003). Carvalho (2004) relata que
B. riedelianum possui alta taxa de aborto de sementes, o que pode ser decorrente de
sementes provenientes de autofecundação e/ou cruzamentos entre parentes, corroborando
com as baixas taxas de germinação (30,6%) e a grande quantidade de frutos que germinam
apenas uma semente (88,6%). Ecologicamente, é coerente que haja o aborto de sementes
endogâmicas, visto que o investimento de recursos energéticos seria desperdiçado em
decorrência da mortalidade de indivíduos endogâmicos na natureza, ou mesmo na
competição por recursos dentro do próprio fruto (BAWA e WEBB, 1984).

6.8.3. Depressão por endogamia
O sistema de reprodução, e, portanto, a endogamia e a depressão por endogamia
(DE) não exercem influência sobre a germinação, pois para todas as mães a taxa de
germinação foi baixa (máxima de 67,7% para a mãe 10). Esse resultado é, de certa forma,
esperado na espécie que possui como característica uma baixa taxa de germinação
(CARVALHO, 2004). No entanto, fatores ambientais, como a disponibilidade hídrica e
nutrientes durante o florescimento afetam a produtividade das árvores (PÍAS e GUITÍAN,
2006), esse fator pode ter influenciado os resultados observados, visto que no período que
antecedeu a coleta dos frutos de B. riedelianum foi registrada uma acentuada seca e
elevadas temperaturas em todo o estado de São Paulo (COUTINHO; KRAENKEL; PRADO,
2015). Da mesma forma, a sobrevivência, também não é influenciada pelo sistema de
reprodução, pois para as mães que apresentaram autofecundação as taxas de sobrevivência
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foram altas (variando de 70,7 a 100%). Resultado oposto foi reportado para C. legalis, cujas
plântulas que foram provenientes de autofecundação tiveram baixa taxa de sobrevivência,
sendo esse o caractere mais afetado pela DE (máxima de 36%, TAMBARUSSI et al., 2017).
O cruzamento entre indivíduos não parentes resultou em plântulas com maior
diversidade genética e crescimentos e com menor endogamia do que as plântulas de
autofecundação e cruzamentos entre parentes. Assim, o cruzamento é uma importante
fonte promotora de diversidade genética, principalmente se ocorrer entre indivíduos não
parentes. Resultados semelhantes foram reportados em C. legalis (TAMBARUSSI et al., 2017)
e C. estrellensis (KUBOTA, 2017). A endogamia afeta principalmente os caracteres
relacionados à aptidão e sobrevivência em espécies arbóreas, sendo assim as plantas com
DE devem exibir as menores taxas de sobrevivência e crescimento (CHARLESWORTH e
WILLIS, 2009; PETIT e HAMPER, 2006). Em concordância, os menores crescimentos aos 12
meses de idade foram observados em plântulas de B. riedelianum originadas de s (C = 2,98
mm, A = 14,25 cm) e t r (C = 3,10 mm e A = 13,97 cm), quando comparada às plântulas
originadas de tu (C = 3,30 mm e A = 14,34 cm), Portanto, o cruzamento entre indivíduos não
parentes resulta em maior crescimento e heterozigosidade e menor endogamia.
A manifestação da DE pode variar entre indivíduos e entre populações, pois
depende da quantidade e frequência dos alelos deletérios trazidos pelos indivíduos em
decorrência do sistema de reprodução das espécies (KOELEWIJN et al., 1999). A
autofecundação resulta em no mínimo em 50% de endogamia ( Fs ), enquanto que o
cruzamento entre parentes resulta numa endogamia ( Fr ) similar à coancestria ( Fr = Θ r )
entre os pais (LINDGREN et al., 1997), ou seja, o cruzamento entre irmãos-completos (0,25)
resulta em 25% de endogamia. Devido a isso, os efeitos da endogamia originada de
cruzamento entre parentes tende a ser menor do que o da autofecundação, assim como
observado para o caractere C que apresentou 9,6% de DE nas plântulas de autofecundação
aos 12 meses de idade, mas para o caractere A, a maior DE foi observada para as plântulas
de cruzamentos entre parentes ( DEtr = 2,6%). Tambarussi et al. (2017) reportou resultados
semelhantes, cujas as plântulas de C. legalis provenientes de cruzamentos entre parentes
apresentaram maior DE para altura (máxima de 12,8%) e diâmetro (máxima de 5,5%). Naito
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et al. (2005) reportaram a menor massa e germinação das sementes provenientes de
autofecundações quando comparadas às de cruzamentos para N. heimii.
As plântulas de B. riedelianum apresentaram uma ampla variação na expressão da
DE ao longo do tempo, sendo as maiores variações observadas para as de autofecundação
para ambos os caracteres (C: -0,7 a 9,6%; A: -4,1 a 0,7%), sugerindo que a expressão dos
alelos deletérios pode variar também entre os diferentes estágios de vida. Resultados
semelhantes foram reportados para Eucalyptus globulus, cujas plantas provenientes de
autofecundação, aos 19 meses, apresentaram DE para a altura e diâmetro a altura do peito
de 22 e 21%, respectivamente e aos 43 meses de 26 e 24%, respectivamente (HARDNER e
POTTS, 1995). Nakanishi et al. (2015) observaram a ocorrência da DE no estágio de
estabelecimento das plântulas de Castanopsis sieboldii e indícios da DE após o
estabelecimento das mesmas, o que foi atribuída a uma estratégia da espécie para prevenir
o aumento do nível da endogamia nas gerações subsequentes. Esses resultados evidenciam
a tendência do aumento na expressão dos alelos deletérios ao longo do tempo.

6.9. Considerações finais e conclusão
O conhecimento da distância percorrida pelo pólen, sistema de reprodução,
dinâmica da DE e a fenologia de florescimento e frutificação de B. riedelianum auxiliam no
delineamento de estratégias de desbaste, visto que o corte seletivo das árvores altera a
densidade populacional e consequentemente, aumenta a distância entre os indivíduos
reprodutivos, assim como o parentesco entre e dentro das famílias. Os resultados obtidos
para B. riedelianum evidenciam a influência do sistema de reprodução, autocompatibilidade
e o grau de parentesco dos indivíduos sobre a diversidade genética e o desempenho dos
caracteres de crescimento. A expressão de alelos deletérios em estado de homozigose
gerando DE foi maior aos 12 meses de idade. Os indivíduos provenientes de autofecundação
apresentaram o pior crescimento para C e os provenientes de autofecundação para A.
Assim, para fins de produção de sementes para reflorestamentos ambientais é fundamental
a eliminação de plântulas com ausência de clorofila (albinas), com crescimento lento e/ou
anormal para aumentar a probabilidade de sucesso nos plantios, e consequentemente
diminuir a possibilidade de mortalidade, o que reduz os custos de replantio.
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A endogamia observada decorrente de cruzamentos entre parentes pode ser
minimizada se apenas uma planta por família for selecionada dentro das parcelas (6 plantas
selecionadas por família, ou seja, 114 plantas por procedência - caso A) e pode ser eliminada
se apenas uma planta por família for selecionada, ou seja, 19 plantas por procedência (caso
B). Assumindo, ausência de parentesco entre indivíduos de diferentes famílias de mesma
procedência e que nenhum deles é endogâmico, após a seleção o tamanho efetivo do teste
será de 152 se os indivíduos adultos de mesma família forem parentes no grau de meios
irmãos e de 98 se forem parentes no grau de irmãos completos, para o caso A. No caso B o
tamanho efetivo será menor (57), pois não existirão indivíduos parentes dentro das famílias
e as sementes não apresentarão endogamia decorrente de cruzamentos entre parentes.
Para ambos os casos, será possível obter ganhos com a seleção, evidenciando que o teste
serve como uma fonte de material genético (sementes) para o estabelecimento de novas
populações melhoradas e com variabilidade genética.
Os resultados indicam que nas presentes condições do teste, com parentesco entre
indivíduos entre e dentro das famílias das procedências, a dispersão de pólen seguindo o
padrão de isolamento por distância e grande variação na fenologia de florescimento entre
plantas e procedências, a coleta de sementes para reflorestamentos ambientais deve ser
realizada em pelo menos 54 árvores do teste de procedências e progênies para que as novas
populações fundadas sejam estabelecidas com um tamanho efetivo de 150 (semelhante ao
obtido no capítulo 5).
Além disso, descrições fenológicas precisas são essenciais para delinear estratégias
de manejo, conservação e restauração (MORELLATO et al., 2016), principalmente em
decorrência do elevado número de espécies tropicais (94%) que necessitam de animais para
a polinização (OLLERTON et al., 2011). Aparentemente os indivíduos de B. riedelianum
apresentam floração e frutificação supra anual que ocorrem como respostas às variações
sazonais e climáticas e que são comuns nas espécies tropicais (ENGEL e MARTINS, 2005;
LUNA-NIEVES et al., 2017), podendo ser uma estratégia para evitar a predação de sementes
e aumentar a eficiência da polinização, assim como observado para C. langsdorffii (SOUZA;
FAGUNDES, 2016).
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