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RESUMO 

 

Variabilidade e estrutura genética populacional de Solanum mauritianum 

Scop. (Solanaceae) 

Solanum mauritianum, conhecido popularmente como fumo-bravo, é uma 

angiosperma pioneira e nativa da Mata Atlântica. Esta espécie tem um 

importante papel ecológico na recuperação de áreas abertas e perturbadas. A 

compreensão da variação genética dentro e entre populações de S. 

mauritianum pode ser útil para implantação de estratégias de conservação 

desta e de outras espécies relacionadas. Assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar a variabilidade e estrutura genética populacional de S. mauritianum 

utilizando marcadores moleculares ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) e 

correlacionar os dados obtidos com a biologia da espécie. Para isso, foram 

avaliadas sete populações (218 indivíduos) oriundas dos estados do Paraná e 

Santa Catarina. O DNA da cada indivíduo foi extraído e amplificado via PCR 

(Polymerase Chain Reaction) utilizando nove primers ISSR. Também foram 

tomadas medidas de crescimento e período de frutificação de S. mauritianum. 

A diversidade genética de Nei (h) e o índice de Shannon (I) apresentaram 

valores de 0,32 e 0,49, respectivamente. A análise da distribuição de grupos de 

locos evidenciou que as populações apresentam elevada similaridade. A 

AMOVA demonstrou que a maior parte da variação está dentro das populações 

(84%) e a menor parte entre elas (16%). Valores elevados de fluxo gênico 

foram obtidos (entre 1,72 e 11,79) quando as populações foram comparadas 

aos pares e a PCoA demonstrou fraca estruturação. Foi observado que S. 

mauritianum apresenta um crescimento acelerado e produção de frutos 

contínua ao longo do ano, o que pode explicar os elevados valores de 

variabilidade genética e fluxo gênico e a baixa estruturação da espécie. O teste 

de Mantel apontou que não há correlação entre a distância genética e a 

distância geográfica para as populações estudadas. Esta situação pode estar 

relacionada com as diferentes condições ambientais em que são encontradas 

as populações deste estudo, sendo que aquelas submetidas às mesmas 

condições climáticas são as mais similares. 

Palavras-chave: Mata Atlântica, ISSR, Fluxo gênico, Frugivoria, Fumo-bravo. 



ABSTRACT 

 

Variability and population genetic structure of Solanum mauritianum 

Scop. (Solanaceae) 

Solanum mauritianum, popularly known as “fumo-bravo”, is a pioneer and 

native angiosperm of the Atlantic Forest. This species has remarkable 

ecological importance in the recovery of disturbed areas. The knowledge of 

genetic variation within and among populations of S. mauritianum may be useful 

for the implementation of conservation strategies of this and other related 

species. The objective of this study was to evaluate the variability and 

population genetic structure of S. mauritianum using ISSR (Inter-Simple 

Sequence Repeat) molecular markers and to relate the data obtained with the 

biology of the species. For molecular analysis were used seven populations 

(218 plants) from the states of Paraná and Santa Catarina. The DNA of each 

plant was extracted and amplified by PCR (Polymerase Chain Reaction) using 

nine ISSR primers. Measures of growth and fruiting period of S. mauritianum 

were evaluated. The Nei's genetic diversity (h) and the Shannon diversity index 

(I) showed values of 0.32 and 0.49, respectively. The analysis of the distribution 

of groups of loci showed that the populations have high similarity. The AMOVA 

showed that most variation occurs within populations (84%) than among 

populations (16%). High values of gene flow were obtained (between 1.72 to 

11.79) between populations and the PCoA showed no structuring. It was 

observed that Solanum mauritianum show an accelerated growth and 

continuous fruit production. This may explain the high values of genetic 

variability and gene flow and the low structuring of the species. The Mantel test 

showed no significant correlation between geographic and genetic distances for 

the populations studied. This situation may be related with the different 

environmental conditions where the populations of this study are located, and 

those subjected to the same climatic conditions are the most similar. 

Keywords: Atlantic Forest, ISSR, Gene Flow, Frugivory, Bugweed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O bioma Mata Atlântica é um dos mais importantes do mundo, pois 

abriga ampla diversidade animal e vegetal e elevados índices de endemismo. 

No entanto, devido à ação antrópica, atualmente resta apenas 7% da área de 

cobertura original conservada em fragmentos acima de 100 hectares. Estas 

características fazem com que a Mata Atlântica seja considerada um hotspot 

de biodiversidade, onde as ações de conservação são prioritárias. Uma 

espécie nativa da Mata Atlântica e que pode auxiliar na recuperação de áreas 

degradadas desta formação é Solanum mauritianum Scop. 

Solanum mauritianum, popularmente conhecido como fumo-bravo, é 

uma espécie arbórea de pequeno porte e classificada como pioneira. A espécie 

prevalece nos estágios iniciais da colonização florestal, proporcionando 

condições para o estabelecimento de espécies mais exigentes em fertilidade, 

umidade do solo e sombreamento. Por ser uma espécie zoocórica atrai animais 

frugívoros que, além de dispersarem suas sementes, trazem consigo sementes 

de outras espécies, aumentando a riqueza específica da área e tornando a 

restauração mais eficiente. 

Apesar da evidente importância ecológica de S. mauritianum, é 

conhecido na literatura apenas um trabalho sobre a genética populacional 

desta espécie. Desta maneira, se fazem necessários mais estudos que visem 

esclarecer a estrutura das populações, bem como outros aspectos genéticos 

de S. mauritianum. 

Para elucidar a estrutura genética em populações naturais de plantas, 

os marcadores moleculares baseados em DNA são as ferramentas mais 

indicadas, pois permitem a análise direta do material genético sem a influência 

ambiental e em qualquer estágio do desenvolvimento da planta. Existem 

diversos marcadores moleculares disponíveis atualmente, e a escolha da 

técnica a ser utilizada é de extrema importância para o sucesso do estudo. 

O ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) é um marcador molecular 

indicado quando o genoma da espécie alvo não é conhecido, como é o caso de 

S. mauritianum. Esta técnica apresenta diversas vantagens, como o baixo 

custo quando comparado a outros marcadores, a possiblidade de analisar 
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múltiplos locos com apenas uma reação de PCR (Polymerase Chain Reaction), 

a alta reprodutibilidade e os elevados níveis de polimorfismo observados. 

Desta maneira, o uso de marcadores moleculares ISSR torna-se uma 

alternativa viável para realização de estudos genéticos populacionais em 

Solanum mauritianum, estudos estes, necessários considerando a elevada 

importância ecológica desta espécie. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A Mata Atlântica 

 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes do mundo, 

abrigando ampla diversidade de ecossistemas e fauna e flora únicas. Esta 

formação florestal é a mais antiga do Brasil, sendo estabelecida no país há 

pelo menos 50 milhões de anos (MARQUES et al., 2016). 

Originalmente, a Mata Atlântica estendia-se por quase toda a costa 

brasileira, passando por 17 estados e abrangendo uma área de 

aproximadamente 1,3 milhões de Km2 (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2016). Entretanto, a contínua expansão da população humana e suas 

atividades nesta região comprometeram seriamente a integridade deste bioma 

(SILVA e CASTELETI, 2005), que, atualmente, apresenta apenas 7% de sua 

formação original conservada em fragmentos acima de 100 hectares 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016) (Figura 1). Além disso, os 

fragmentos remanescentes da Mata Atlântica apresentam grandes distâncias 

entre si, mais de 80% são menores de 50 hectares e menos de 9% estão em 

unidades de conservação integral (RIBEIRO et al., 2009). 

A Mata Atlântica abriga alta diversidade animal e vegetal, contendo 

entre 1% e 8% de toda a flora e fauna mundial, sendo uma das florestas com 

maior número de espécies. Grande parte das espécies de vertebrados 

presentes no Brasil ocorre na Mata Atlântica, sendo 40% dos mamíferos, 38% 

das aves, 29% dos répteis e 35% dos anfíbios. Com relação a flora, metade 

das espécies de angiospermas registradas no Brasil está presente na Mata 

Atlântica, sendo 54% destas endêmicas deste bioma (MARQUES et al., 2016). 

Do total de plantas e vertebrados descritos no planeta, 2,7% e 2,1% são 

endêmicos da Mata Atlântica, respectivamente. Esta alta diversidade e elevado 

endemismo, somados ao avançado estado de devastação, fazem com que a 

Mata Atlântica seja reconhecida como um hotspot de biodiversidade, onde são 

prioritárias as ações de conservação (MYERS et al., 2000). 

A grande diversidade ambiental deste bioma contribui para a alta 

diversidade de espécies e elevado endemismo. As consideráveis variações na 

latitude, altitude e longitude criam uma variedade única de fitofisionomias 
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(SILVA e CASTELETI, 2005). Por esse motivo, a Mata Atlântica não é 

considerada uma única floresta homogênea. Na verdade, este bioma é dividido 

em diversas formações com características próprias. Dentre elas, destacam-se 

a Floresta Ombrófila Densa, com clima quente e úmido, a Floresta Estacional 

(Semidecidual e Decidual), com verões quentes e úmidos e invernos frios e 

secos, e a Floresta Ombrófila Mista, com clima úmido e frio (MARQUES et al., 

2016). 

 

 

Figura 1. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica 2014/2015. A área em amarelo 

representa a cobertura original da Mata Atlântica e a área em verde os remanescentes no ano 

de 2014/2015. Fonte: FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2016. 
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Uma espécie nativa da Mata Atlântica e que pode auxiliar na 

recuperação de áreas degradadas deste bioma é Solanum mauritianum (GRIS, 

TEMPONI e MARCON, 2012). Esta espécie é considerada pioneira, 

prevalecendo na colonização florestal e produzindo abundante recurso 

forrageiro para pássaros e insetos. Também produz grande quantidade de 

serrapilheira, proporcionando, assim, condições à colonização das espécies 

mais exigentes em fertilidade, umidade do solo e sombreamento (RUSCHEL e 

NODARI, 2011). 

 

2.2 Solanum mauritianum Scop. 

 

A família Solanaceae apresenta distribuição cosmopolita e grande 

diversidade, sendo composta por aproximadamente 150 gêneros e 3000 

espécies. No Brasil são encontrados 33 gêneros e 471 espécies (SOUZA e 

LORENZI, 2005). Os membros desta família podem apresentar formas de vida 

variadas, como arbusto, árvore, erva, liana e epífita. Muitos representantes são 

venenosos ou fontes de drogas farmacêuticas ou narcóticas, como espécies 

dos gêneros Nicotiana L., Atropa L. e Datura L.. Esta família também inclui 

espécies importantes para a alimentação humana, como algumas dos gêneros 

Solanum L. (batata, tomate) e Capsicum L. (pimenta). Também pode ser 

evidenciado o interesse ornamental de alguns gêneros, como Browallia L., 

Solandra Sw. e Petunia Juss. (JUDD et al., 1999). 

Um importante membro da família Solanaceae é Solanum mauritianum 

Scop (Figura 2), conhecido popularmente no Brasil como fumo-bravo, cuvitinga, 

fumeiro ou tabaqueira (RUSCHEL e NODARI, 2011). Sinônimos para esta 

espécie incluem Solanum auriculatum Aiton, Solanum carterianum Rock, 

Solanum tabaccifolium Vell e Solanum verbascifolium L. (ISSG, 2016). 

Solanum mauritianum é nativo do nordeste da Argentina, sul do Brasil, 

Paraguai e Uruguai (ROE, 1972). Atualmente, sua distribuição no Brasil ocorre 

nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (FLORA DO BRASIL, 2016). Além 

disso, S. mauritianum é invasora em diversas regiões do planeta. Em países 

como Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, a espécie representa  um 

grave problema ambiental por sua agressividade de ocupação. Assim, são 
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muito comuns na literatura trabalhos que visam eliminar a espécie destes locais 

(OLCKERS e ZIMMERMANN, 1991; OLCKERS, 1999; OLCKERS, MEDAL e 

GANDOLFO, 2002; PEDROSA-MACEDO et al., 2003; BARBOZA et al., 2009; 

OLCKERS, 2011; PATRICK e OLCKERS, 2014).  

Solanum mauritianum apresenta hábito arbóreo arbustivo perene, com 

altura variando de dois a 10 metros. Suas folhas são simples e com coloração 

verde clara a esbranquiçada, o que confere destaque na paisagem. As 

inflorescências tem aspecto corimbiforme, com pedúnculo ereto, flores 

azuladas ou lilases e anteras amarelas poricidas. Os frutos são carnosos, 

globosos, verde a amarelados e posicionados para fora da copa. Cada fruto 

contém aproximadamente 150 sementes de 1,0 a 1,5 mm de comprimento 

(PEDROSA-MACEDO et al., 2003; SOARES et al., 2008; OLCKERS, 2011). 

Solanum mauritianum apresenta sistema de cruzamento parcialmente 

autogâmico, podendo realizar tanto polinização cruzada quanto autopolinização 

(RAMBUDA e JOHNSON, 2004). Porém, por apresentar polinização vibrátil 

(buzz pollination), é possível que ocorra predominância de polinização cruzada. 

Na medicina popular, esta espécie é utilizada no tratamento de 

doenças inflamatórias e controle do ciclo menstrual (LEWIS, 1989). Também 

há relatos da utilização da planta no tratamento de câncer (OCHWANG‟I et al., 

2014) e dos sintomas da AIDS (MBAMBALA, TSHISIKHAWE e MASEVHE, 

2015). Além disso, foi detectada em S. mauritianum alta concentração de 

solasodina. Esta substância é análoga a diosgenina, uma droga comumente 

utilizada para síntese de hormônios, em especial contraceptivos. Este fato 

demonstra o potencial farmacológico da espécie (VIEIRA e CARVALHO, 1993). 

Solanum mauritianum apresenta grande importância ecológica por se 

tratar de uma espécie pioneira que coloniza facilmente áreas degradadas e 

fornece condições para o estabelecimento de espécies de estágios 

sucessionais mais avançados (RUSCHEL e NODARI, 2011). Além disso, seus 

frutos são consumidos por diversas espécies de animais, como aves 

(JORDAAN, JOHNSON e DOWNS, 2011; MOKOTJOMELA, MUSIL e ESLER, 

2013) e morcegos (SILVEIRA et al., 2011), que acabam atuando como 

dispersores de sementes. 

Por apresentar a característica pioneira, S. mauritianum só se 

desenvolve em locais com alta incidência de luz, como clareiras e bordas de 
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florestas. Também é muito comum em áreas antropizadas e beira de estradas 

por não apresentar grandes exigências quanto às condições físicas do solo 

(RUSCHEL e NODARI, 2011). 

 

 

Figura 2. Aspectos da espécie Solanum mauritianum Scop. A: Indivíduo adulto; B: Destaque 

para os frutos. 

 

Apesar da elevada importância ecológica de Solanum mauritianum, há 

apenas um trabalho na literatura sobre a genética populacional desta espécie 

(RUSCHEL, PEDRO e NODARI, 2008). Com isso, se fazem necessários mais 

estudos que visem esclarecer a estrutura das populações, bem como outros 

aspectos genéticos da espécie. 

 

2.3 Genética de populações e conservação 

 

A genética de populações é uma parte fundamental da biologia 

evolutiva. Ela busca entender como os mecanismos evolutivos; como mutação, 
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seleção natural, deriva genética, fluxo gênico, entre outros; atuam sobre a 

estrutura genética das populações naturais (RIDLEY, 2006). 

Divergências genotípicas entre populações podem ocorrer quando 

mutações produzem novas variantes em uma população que não estão 

presentes em outra. Outros fatores que podem levar a diferença genética entre 

populações são a endogamia e a deriva genética, sendo que ambos se tornam 

mais expressivos quanto menor for o tamanho da população. (RIDLEY, 2006). 

A endogamia é definida como o acasalamento entre indivíduos 

relacionados e, em plantas, pode ocorrer por autofecundação ou pelo 

cruzamento entre parentes, sendo que ambos os casos levam a um aumento 

do número de homozigotos na população (ELLSTRAND e ELAM, 1993). 

Já a deriva genética se trata da mudança aleatória na frequência 

alélica ao longo das gerações. Este mecanismo altera a distribuição da 

variação genética por levar a perda de heterozigotos, e eventual fixação de 

alelos, aumentando a diferenciação entre as populações (FUTUYMA, 2005). 

Alguns destes processos evolutivos básicos das populações podem ser 

alterados pela fragmentação florestal, pois esta condição leva a redução dos 

habitats naturais e isolamento espacial das populações, fazendo com que os 

fatores evolutivos atuem de forma diferente em cada fragmento (MOURA et al., 

2012). 

Sempre que um mecanismo evolutivo atuar modificando uma 

população natural ocorre estruturação genética, ou seja, uma distribuição não 

aleatória dos genótipos entre as populações. Em plantas, a estruturação é 

determinada principalmente pelo sistema reprodutivo das espécies. Por 

exemplo, espécies que realizam autofecundação apresentam maior 

estruturação que espécies alógamas (LOVELESS e HAMRICK, 1984). 

Um importante mecanismo evolutivo que diminui ou até impede a 

estruturação de populações é o fluxo gênico. Definido como qualquer 

mecanismo que leve ao movimento de genes de uma população para a outra, o 

fluxo gênico limita a divergência genética entre populações por homogeneizar 

os seus conjuntos gênicos (SLATKIN, 1985). Em vegetais, existem dois 

mecanismos que são responsáveis pelo fluxo gênico: a dispersão de sementes 

e a dispersão de pólen, sendo que ambos podem ser alcançados com o auxílio 

de vento, animais ou água. 
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Atualmente, muitos estudos em genética de populações visam 

compreender os fatores evolutivos que atuam sobre as populações para traçar 

estratégias de conservação das espécies (OLIVEIRA et al., 2008; MOURA et 

al., 2012; LI et al., 2016). Assim, o conhecimento da distribuição da 

variabilidade genética entre e dentro das populações naturais é de extrema 

importância para o planejamento de estratégias de conservação eficientes que 

visem a manutenção da diversidade genética das espécies (LACERDA e 

KAGEYAMA, 2003). 

Para elucidar a estrutura genética em populações de plantas, os 

marcadores moleculares baseados em DNA são as ferramentas mais 

indicadas, pois eles permitem a análise direta do material genético (NYBOM, 

2004). 

 

2.4 Marcadores Moleculares 

 

Marcadores moleculares são características do DNA que diferenciam 

dois ou mais indivíduos e são herdadas geneticamente (MILACH, 1998). Ainda, 

segundo Ferreira e Grattapaglia (1998), marcador molecular é todo e qualquer 

fenótipo molecular oriundo de um gene expresso ou de uma sequência 

específica de DNA. 

Os marcadores moleculares baseados em DNA apresentam diversas 

aplicações em programas de conservação, pois permitem a geração de 

informações sobre a identidade genética, a diversidade, a frequência gênica e 

a estruturação de populações. Além disso, também são importantes em 

programas de melhoramento para seleção de genótipos com características 

desejadas e planejamento dos cruzamentos (FALEIRO, 2007). 

Este tipo de marcador apresenta diversas vantagens em relação aos 

marcadores morfológicos convencionais. Dentre elas, pode-se citar o elevado 

polimorfismo genético observado, o fato de não sofrerem influência ambiental 

por acessarem diretamente o genoma, a possibilidade de detecção do 

polimorfismo em qualquer estágio de desenvolvimento da planta e a 

possibilidade de revelar maior quantidade de informação genética por loco no 

caso dos marcadores codominantes (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1998). 
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O primeiro marcador molecular baseado em DNA, desenvolvido e 

descrito por Botstein et al. (1980), foi denominado RFLP (Restriction fragment 

length polymorphism). A obtenção deste marcador consiste na fragmentação 

do DNA total por enzimas de restrição e visualização por hibridização com 

sondas de sequências complementares marcadas com radioatividade ou 

fluorescência. Esta técnica apresenta codominância e alta reprodutibilidade. 

Entretanto, exige elevada quantidade e qualidade de DNA, apresenta alto custo 

e é trabalhosa e demorada (FALEIRO, 2007). 

Mais tarde, a descoberta da PCR (Polymerase Chain Reaction) 

permitiu o desenvolvimento de diversas outras técnicas moleculares, como o 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), o AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism), os Microssatélites (ou SSR - Simple Sequence Repeat) 

e os ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat). 

O RAPD, primeiro marcador baseado em PCR, é obtido pela 

amplificação de fragmentos de DNA utilizando primers curtos e de sequência 

aleatória. Apesar do alto polimorfismo e da facilidade da técnica, este marcador 

apresenta baixa reprodutibilidade e caráter dominante (WILLIAMS et al., 1990). 

O AFLP combina os princípios dos marcadores RFLP e RAPD, sendo 

obtido com o uso de enzimas de restrição, ligação de adaptadores específicos 

nas regiões terminais dos fragmentos e amplificação seletiva via PCR. Este 

marcador revela elevado polimorfismo, mas apresenta alto custo e caráter 

dominante (VOS et al., 1995). 

Os microssatélites, também conhecidos como SSR, consistem em 

pequenas sequências, de um a cinco nucleotídeos, repetidas em tandem e 

amplificadas por primers específicos que as flanqueiam. As vantagens deste 

marcador estão na codominância, alto nível de polimorfismo e alta 

reprodutibilidade. Porém, é requerido um elevado investimento para o 

desenvolvimento dos primers, pois é necessário o conhecimento prévio do 

genoma a ser analisado (LITT e LUTY, 1989). 

Para resolver o problema de obtenção dos microssatélites foi 

desenvolvido o ISSR. Este marcador utiliza como primers as próprias regiões 

SSR, amplificando os fragmentos entre estas regiões sem a necessidade de se 

ter o genoma do organismo sequenciado (ZIETKIEWICZ, RAFALSKI e 

LABUDA, 1994). 
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Como apresentado, existem diversos marcadores moleculares 

disponíveis atualmente, sendo que cada técnica apresenta suas vantagens e 

desvantagens. A escolha de qual ferramenta será utilizada vai depender de 

diversos fatores, como o objetivo do estudo, a infraestrutura e os recursos 

financeiros disponíveis, bem como o nível de conhecimento do genoma da 

espécie a ser estudada (FALEIRO, 2007). 

 

2.5 ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) 

 

O marcador ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) foi desenvolvido de 

tal forma que seu uso é possível sem a necessidade do conhecimento prévio 

do genoma a ser analisado (GODWIN, AITKEN e SMITH, 1997). Esta condição 

faz com que este marcador apresente baixo custo quando comparado a outras 

técnicas de análise molecular. Além disso, outras vantagens no uso do ISSR 

incluem a possiblidade de analisar múltiplos locos com apenas uma reação de 

PCR, a alta reprodutibilidade e os elevados níveis de polimorfismo observados 

(ZIETKIEWICZ, RAFALSKI e LABUDA, 1994). 

O ISSR se baseia na amplificação de fragmentos de 100 a 3000 pares 

de base localizados entre duas regiões microssatélites orientadas em direções 

opostas. Para a reação de PCR, um único primer é utilizado, sendo este, a 

própria sequência microssatélite. Estes primers apresentam sequências longas, 

variando de 16 a 25 pares de base, o que permite o uso de uma elevada 

temperatura de pareamento (45-60ºC), diminuindo, assim, o risco de 

amplificação de bandas inespecíficas (REDDY; SARLA e SIDDIQ, 2002). 

Uma desvantagem deste marcador é que ele apresenta herança 

dominante, sendo a análise baseada na presença ou ausência dos locos. 

Desta maneira, não é possível a distinção entre genótipos homozigotos e 

heterozigotos (GUPTA et al., 1994). 

O ISSR tem se mostrado eficiente em estudos de variabilidade 

genética de diferentes espécies de plantas (WANG, YU e DING, 2009; CAI et 

al., 2010; DEVARUMATH et al., 2012; ROCHA et al., 2012; WANG et al., 2012; 

CICHORZ, GOS´KA e LITWINIEC, 2014; SEYEDIMORADI e TALEBI, 2014). 

Além disso, este marcador também vem sendo empregado em estudos de 

estrutura genética populacional (VERMA e RANA, 2011; BHATTACHARYYA, 
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KUMARIA e TANDON, 2015; TIWARI et al., 2015; HU et al., 2016; LI et al., 

2016), na identificação de parentais com características desejadas para 

programas de melhoramento (CHARTERS e WILKINSON, 2000; RAVANFAR 

et al., 2013; INNARK et al., 2014) e em estudos que buscam elucidar relações 

filogenéticas (LIU et al., 2011; DOGAN et al., 2015; REALINI et al., 2015). 

Devido à ausência de dados de sequência de DNA de S. mauritianum, 

os marcadores moleculares ISSR são uma boa opção para estudos genéticos 

populacionais desta espécie. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Estimar a variabilidade e estrutura genética populacional de Solanum 

mauritianum utilizando marcadores moleculares ISSR. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Estimar a variabilidade genética dentro e entre populações de S. 

mauritianum dos estados do Paraná e Santa Catarina, Brasil; 

- Interpretar os índices de variabilidade genética, fluxo gênico e 

estruturação das populações; 

- Correlacionar os dados moleculares com dados de frutificação e 

crescimento da espécie. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material Vegetal 

 

Para as análises moleculares foram coletadas folhas jovens de 

indivíduos adultos pertencentes a sete populações de S. mauritianum. Destas, 

seis estão localizadas no estado do Paraná; nos municípios de Marialva, 

Pitanga, Guarapuava, Palmeira, Bituruna e Pato Branco; e uma está localizada 

no estado de Santa Catarina, no município de Concórdia. Os indivíduos 

amostrados de cada população se encontravam a uma distância mínima de 50 

m entre si, sendo que a maior distância entre dois indivíduos foi de 10 km. O 

número de amostras em cada população variou de 30 a 33 (Tabela 1). As 

populações foram codificadas conforme apresentado na tabela 1 e os pontos 

de coleta estão representados na figura 3. As folhas coletadas foram 

armazenadas em sacos plásticos contendo sílica gel até o momento da 

extração do DNA. 

 

 

Figura 3. Mapa com a localização geográfica das populações de Solanum mauritianum Scop. 

utilizadas para obtenção dos dados moleculares deste trabalho. A: Marialva; B: Pitanga; C: 

Guarapuava; D: Palmeira; E: Bituruna; F: Pato Branco; G: Concórdia. 



24 
 

Tabela 1. Locais de coleta e identificação das populações de Solanum mauritianum Scop. 

utilizadas para obtenção dos dados moleculares deste trabalho. 

Município da 
Coleta 

UF 
Código da 
População 

Formação vegetal original N 

Marialva PR A Estacional Semi Decidual 33 
Pitanga PR B Ombrófila Mista 30 
Guarapuava PR C Ombrófila Mista 30 
Palmeira PR D Ombrófila Mista 31 
Bituruna PR E Ombrófila Mista 31 
Pato Branco PR F Ombrófila Mista 30 
Concórdia SC G Ombrófila Mista 33 

UF: Unidade da Federação; N: Número de indivíduos amostrados.  

 

4.2 Extração do DNA 

 

As folhas coletadas foram esmagadas com o auxílio de nitrogênio 

líquido até a obtenção de um pó fino. O DNA foi extraído segundo a 

metodologia proposta por Doyle e Doyle (1987) com modificações. Em 

microtubos contendo 100 mg de tecido macerado foram adicionados 700 µl de 

tampão de extração composto por: 20 mM de EDTA (Ácido etilenodiamino 

tetra-acético); 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0 (Tris, hidroximetil, aminometano); 1,4 M 

de NaCl (Cloreto de sódio); 2% de CTAB (Brometo de cetil trimetilamônio); 2% 

de PVP (Polivinolpirrolidona); 2% de β-mercaptoetanol. Os microtubos foram 

incubados em banho-maria por 45 minutos a 65°C. A seguir as amostras 

passaram por duas etapas de lavagem com uma solução de clorofórmio-álcool 

isoamílico (24:1) e centrifugadas por 10 minutos a 12000 rpm. Em seguida, o 

DNA foi precipitado com isopropanol e foram realizadas duas lavagens com 

etanol para obtenção de um material genético livre de contaminantes. 

Depois de seco o DNA foi ressuspenso em 100 μl de tampão TE (10 

mM Tris-HCl pH 8,0; 1 mM EDTA), tratado com RNAse a 10 mg/mL-1 e 

incubado a 37ºC por 1 hora. Após, o DNA foi precipitado com 10μl de acetato 

de sódio 3 M e 200 μl de etanol gelado (99%), seguido de duas lavagens com 

etanol. Por fim, as amostras foram ressuspensas em água ultrapura e 

armazenadas a -20ºC até o momento da utilização. A quantificação do DNA 

extraído foi realizada por eletroforese, em gel de agarose 0,9% corado com 

brometo de etídio, utilizando como padrão concentrações conhecidas do DNA 

Fago λ (100, 200 e 300 ng). 

 



25 
 

4.3 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e Eletroforese 

 

Para amplificação do DNA foram utilizados nove primers ISSR 

desenvolvidos pela University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canadá 

(Tabela 2). As reações de amplificação do DNA de cada genótipo via PCR 

foram conduzidas em volume final de 12,5 μl contendo: 20 ng de DNA, 0,2 μM 

de primer, 200 μM de cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 1 U de Taq DNA 

Polimerase e 1x de tampão para PCR. Para as amplificações o termociclador 

foi programado para uma desnaturação inicial a 94ºC por 5 min, seguida de 35 

ciclos de 94ºC por 45 s, temperatura de pareamento dos primers (Tabela 2) por 

45 s e 72ºC por 90 s. Por fim, foi adicionado um passo a 72°C por 7 min para 

extensão final dos fragmentos. Os produtos de amplificação foram submetidos 

à corrida de 4 horas a 110 V em gel de agarose 1,8% corado com brometo de 

etídio (0,5 μg/mL-1). Como marcador de peso molecular foi utilizado DNA 

Ladder 100 pb. O resultado da eletroforese foi visualizado em luz UV e 

fotodocumentado em sistema digital. 

 

Tabela 2. Relação dos nove primers ISSR avaliados em Solanum mauritianum Scop. e suas 

respectivas sequências e temperaturas de pareamento (TP). 

Primer Sequência (5’-3’) TP (ºC) 

UBC-807 (AG)8T 52 
UBC-808 (AG)8C 50 
UBC-815 (CT)8G 53 
UBC-823 (TC)8C 52 
UBC-827 (AC)8G 53 
UBC-848 (CA)8AGG 55 
UBC-855 (AC)8CTT 55 
UBC-866 (CTC)6 55 
UBC-868 (GGA)6 50 

 

4.4 Obtenção dos dados de crescimento e frutificação 

 

Além dos dados moleculares, foram tomadas medidas de crescimento 

e frutificação de Solanum mauritianum. Para isso, o diâmetro do tronco a uma 

altura de 50 cm do chão foi avaliado mensalmente em 20 indivíduos, de 

diversas idades, pertencentes a uma população natural de Guarapuava/PR. A 

tomada das medidas foi realizada entre os dias cinco e dez de cada mês, 
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sendo iniciada no mês de maio de 2015, e finalizada em abril de 2016, 

totalizando um ano de acompanhamento. 

Duas populações naturais, formadas por 100 indivíduos de diversas 

idades cada, foram avaliadas quanto à presença de frutos. Estas populações 

estão localizadas nos municípios de Guarapuava e Vitorino, ambos no estado 

do Paraná. Foram observadas mensalmente quantas plantas de cada 

população estavam em período de frutificação. Na população de Guarapuava, 

as observações iniciaram em junho de 2015 e foram finalizadas em maio de 

2016. Já na população vitorinense a primeira observação foi em julho de 2015 

e a última em junho de 2016. Assim, em ambas as populações obtiveram-se 

dados referentes a um ano de observações. 

 

4.5 Análises Estatísticas 

 

Os indivíduos de todas as populações foram genotipados quanto à 

presença (1) ou ausência (0) dos locos amplificados, sendo que apenas os 

locos polimórficos foram utilizados para as análises. A porcentagem de 

polimorfismo de cada primer foi calculada dividindo o número de bandas 

polimórficas pelo número total de bandas amplificadas pelo referido primer. 

Foi realizada a avaliação do padrão de distribuição de grupos de locos 

nas populações. Para isso, os locos foram agrupados de acordo com o padrão 

de presença e ausência nas populações. Após obtenção dos grupos de locos, 

foi computado o número de ocorrências observadas de cada grupo em cada 

população. As ocorrências em cada população foram utilizadas para desenho 

dos gráficos. 

Com o software PopGene versão 1.32 (YEH; YANG e BOYLE, 1999) 

foram calculados o Índice de Diversidade de Shannon (I), a Diversidade 

Genética de Nei (h), porcentagem de polimorfismo (%P), Coeficiente de 

Diferenciação Genética (Gst), Fluxo Gênico (Nm) e foi construído o 

dendrograma das populações baseado na Distância Genética de Nei (1978) 

pelo método UPGMA. Para estes cálculos, foi assumido que as populações 

estão em Equilíbrio de Hardy-Weiberg (EHW). 

Para determinar a distribuição da variabilidade genética dentro e entre 

as populações foi realizada a Análise de Variância Molecular (AMOVA). Para 
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ordenação espacial dos indivíduos foi realizada a Análise das Coordenadas 

Principais (PCoA) com base na matriz de distâncias genéticas. A AMOVA e a 

PCoA foram realizadas utilizando o programa GenAlEx versão 6.5 (PEAKALL e 

SMOUSE, 2012). 

O teste de Mantel foi realizado para estimar a correlação entre 

distância genética de Nei (1978) e distância geográfica utilizando o programa 

NTSYS versão 2.01, com 1000 permutações (ROHLF, 2000). 

O programa STRUCTURE versão 2.3.4 (PRITCHARD; WEN e 

FALUSH, 2010) foi utilizado para determinar a distribuição dos grupos 

genéticos entre as populações, através de agrupamento baseado no modelo 

Bayesiano. Para determinar o número ideal de grupos genéticos (número de 

clusters = K) foram feitas simulações partindo do princípio que era possível a 

obtenção de qualquer número de clusters entre um e 10. Para esta análise foi 

utilizado o modelo de ascendência sem mistura, e as frequências alélicas foram 

correlacionados por 250000 burn-in e 1000000 MCMC (Markov Chain Monte 

Carlo) repetições após burn-in. Para definição do K mais provável em relação 

aos propostos pela análise, utilizou-se o critério proposto por Evanno, Regnaut 

e Goudet (2005), por meio do programa Structure Harvester versão 6.93 (EARL 

e VONHOLD, 2012). 

Para avaliar a diferença no diâmetro do tronco entre os indivíduos ao 

longo dos meses foi aplicada a Análise de Variância (ANOVA) para dados 

sequenciais. Como teste post-hoc foi aplicado o teste de Tukey. Para estas 

duas análises foi utilizado o programa PAST versão 2.14 (HAMMER, 2012). 

Foram desenhados gráficos com os dados de frutificação da espécie ao longo 

de um ano. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Variabilidade genética e estrutura populacional de Solanum 

mauritianum 

 

Os nove primers avaliados nas sete populações de Solanum 

mauritianum apresentaram bons produtos de amplificação. Na figura 4 é 

possível observar o padrão de amplificação do primer UBC-868 em parte da 

população de Pato Branco. Ao todo, foram obtidos 114 locos, sendo 105 

(92,1%) polimórficos. O polimorfismo de cada primer variou de 84,62% (UBC-

868) a 100% (UBC-808 e UBC-848) (Tabela 3). 

 

 

Figura 4. Gel de agarose com o padrão de amplificação do primer ISSR UBC 868 em 20 

indivíduos da população de Pato Branco de Solanum mauritianum Scop. A letra M indica o 

marcador de peso molecular DNA Ladder 100pb. A seta indica o fragmento de 600 pb. 

 

O polimorfismo dentro das populações variou de 72,38%, na população 

de Pitanga, a 89,52%, nas populações de Guarapuava, Bituruna e Concórdia 

(Tabela 4). A diversidade genética de Nei (h) variou de 0,21 (Palmeira) a 0,31 

(Guarapuava), sendo de 0,32 considerando todas as populações. Quanto ao 

índice de Shannon (I), os valores foram de 0,33 (Palmeira) a 0,46 

(Guarapuava), sendo de 0,49 quando consideradas as sete populações 

(Tabela 4). 
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Tabela 3. Primers utilizados para análise da estrutura genética de sete populações de Solanum 

mauritianum Scop. com seus valores de número total de fragmentos amplificados (NT); número 

de fragmentos polimórficos (NP) e porcentagem de polimorfismo (%P). 

Primer NT NP %P 

UBC-807 19 17 89,47 
UBC-808 16 16 100,0 
UBC-815 13 12 92,31 
UBC-823 8 7 87,50 
UBC-827 11 10 90,91 
UBC-848 14 14 100,0 
UBC-855 10 9 90,00 
UBC-866 10 9 90,99 
UBC-868 13 11 84,62 

Total 114 105 92,10 

 

Tabela 4. Índices de variabilidade genética das populações de Solanum mauritianum Scop. 

População h I %P 

Marialva 0,24 0,36 80,00 
Pitanga 0,23 0,35 72,38 
Guarapuava 0,31 0,46 89,52 
Palmeira 0,21 0,33 78,10 
Bituruna 0,28 0,42 89,52 
Pato Branco 0,29 0,44 88,57 
Concórdia 0,28 0,43 89,52 

Todas 0,32 0,49 92,10 

h: diversidade genética de Nei; I: índice de Shannon; %P: porcentagem de locos polimórficos.  

 

Dos 114 locos avaliados, 98 formaram 10 grupos, com no mínimo dois 

locos por grupo (Tabela 5). O maior grupo, presente em todas as populações, 

foi formado por 73 locos. Quatro grupos apresentaram apenas dois locos, 

sendo os menores agrupamentos (Tabela 5). Apenas 16 locos não 

apresentaram um padrão de distribuição e foram nomeados de outros. Na 

figura 5 é possível observar a distribuição gráfica dos grupos nas populações. 

 

Tabela 5. Padrão de presenças (+) e ausências (-) de 10 grupos de locos nas sete populações 

de Solanum mauritianum Scop. avaliadas neste trabalho. 

Grupos de 
locos 

Nº de locos 
Populações 

A B C D E F G 

1 73 + + + + + + + 
2 5 - + + - + + + 
3 4 + + + - + + + 
4 3 + - + + + + + 
5 3 - + + + + + + 
6 2 + + + + - + + 
7 2 + + + + + - + 
8 2 + + + - + + - 
9 2 - + + - - + + 
10 2 - - - + - + + 

A: Marialva; B: Pitanga; C: Guarapuava; D: Palmeira; E: Bituruna; F: Pato Branco; G: Concórdia 
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Figura 5 Padrão de distribuição dos grupos de locos ISSR nas populações de Solanum 

mauritianum Scop. 

 

A Análise de Variância Molecular evidenciou que a maior parte da 

variação está distribuída dentro das populações (84%) e a menor parte entre as 

populações (16%) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Resultado da Análise de Variância Molecular (AMOVA) com base nos dados dos 

marcadores ISSR das sete populações de Solanum mauritianum Scop. 

Fonte da 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Componentes 
da variância 

Variação total 
(%) 

Entre 
populações 

6 872,060 3,976 16 

Dentro de 
populações 

211 4549,766 21,563 84 

Total 217 5412,826 25,539 100 

 

O fluxo gênico (Nm) entre todas as populações de Solanum 

mauritianum foi de 2,22. Quando as populações foram comparadas aos pares, 

este resultado foi variável (Tabela 7). Os menores valores de fluxo gênico 

foram observados entre as populações de Pitanga e Palmeira (1,72) e Marialva 

e Pitanga (1,99). Já as maiores taxas foram apresentadas entre as populações 
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de Marialva e Palmeira (11,79), Pato Branco e Concórdia (9,49) e Pitanga e 

Guarapuava (8,61). O Coeficiente de Diferenciação Genética (Gst) foi de 0,18, 

revelando uma grande estruturação entre as populações segundo Wright 

(1978). Quando comparadas aos pares, a maioria dos valores de Gst indicou 

estruturação moderada, sendo que a menor estruturação foi observada entre 

as populações de Marialva e Palmeira (0,04) e a maior entre Pitanga e 

Palmeira (0,22) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Fluxo gênico (abaixo da diagonal) e Gst (acima da diagonal) entre populações de 

Solanum mauritianum Scop. estimados com base em dados gerados por marcadores ISSR. 

 Pop A Pop B Pop C Pop D Pop E Pop F Pop G 

Pop A  0,20 0,14 0,04 0,11 0,12 0,10 
Pop B 1,99  0,05 0,22 0,19 0,11 0,12 
Pop C 3,09 8,61  0,16 0,12 0,07 0,09 
Pop D 11,79 1,72 2,68  0,12 0,13 0,11 
Pop E 3,83 2,05 3,64 3,51  0,09 0,08 
Pop F 3,67 3,98 6,82 3,30 4,78  0,05 
Pop G 4,26 3,48 5,21 3,89 5,82 9,49  

A: Marialva; B: Pitanga; C: Guarapuava; D: Palmeira; E: Bituruna; F: Pato Branco; G: Concórdia 

 

O dendrograma, construído a partir das distâncias genéticas de Nei 

(1978), separou as populações em três grupos (Marialva e Palmeira; Pato 

Branco, Concórdia e Bituruna; Pitanga e Guarapuava). Sendo que as 

populações de Palmeira e Marialva são as mais próximas geneticamente 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Dendrograma com base na distância genética de Nei (1978), estimada com dados de 

marcadores ISSR, das populações de Solanum mauritianum Scop. avaliadas neste trabalho. 
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O teste de Mantel demonstrou não haver correlação significativa entre 

as distâncias genéticas de Nei (1978) e as distâncias geográficas em Km 

(Tabela 8) (r = 0,25; p = 0,86). 

A Análise de Coordenadas Principais (PCoA) permitiu a organização 

espacial dos indivíduos de todas as populações. Foi observado que nenhuma 

população apresentou-se isolada, sendo que todos os indivíduos, independente 

da localização geográfica, formaram um único grupo, evidenciando fraca 

estruturação (Figura 7). 

 

Tabela 8. Estimativas das distâncias genéticas de Nei (1978) (abaixo diagonal) obtidas com 

dados de marcadores ISSR e distâncias geográficas em Km (acima diagonal) entre as 

populações de Solanum mauritianum Scop. avaliadas neste trabalho. 

 Pop A Pop B Pop C Pop D Pop E Pop F Pop G 

Pop A  140 212 281 197 317 416 
Pop B 0,16  77 194 157 187 274 
Pop C 0,12 0,04  147 85 152 213 
Pop D 0,02 0,17 0,13  176 281 284 
Pop E 0,08 0,17 0,11 0,08  112 128 
Pop F 0,09 0,09 0,06 0,10 0,07  126 
Pop G 0,08 0,10 0,08 0,08 0,05 0,04  

A: Marialva; B: Pitanga; C: Guarapuava; D: Palmeira; E: Bituruna; F: Pato Branco; G: Concórdia 

 

 
Figura 7. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) com base em dados obtidos com 

marcadores ISSR em populações de Solanum mauritianum Scop. 

 

Nas simulações feitas pelo programa STRUCTURE com abordagem 

Bayesiana, o número de K (Clusters, grupos genéticos) foi definido como dois 

(Figura 8). A distribuição dos grupos genéticos nas populações demostrou que 
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as populações de Guarapuava e Pitanga apresentam predominância do grupo 

representado pela cor vermelha. O grupo de cor verde predomina nas 

populações de Marialva e Palmeira. Já as populações de Bituruna, Concórdia e 

Pato Branco mostraram uma mistura dos dois grupos genéticos (Figura 9). 

 

Figura 8. Determinação do número ótimo de K (grupos genéticos) em Solanum mauritianum 

Scop. pelo método Bayesiano. O ponto de intersecção entre o maior valor no eixo Y com o eixo 

X indica o número ótimo de K (grupos genéticos). 

 

 

Figura 9. Estrutura genética de Solanum mauritianum Scop. de acordo com os dois grupos 

genéticos (K) estabelecidos pela análise Bayesiana utilizando dados moleculares obtidos com 

nove primers ISSR. 
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5.2 Análise de crescimento e frutificação de Solanum mauritianum 

 

Os 20 indivíduos avaliados quanto ao crescimento demonstraram 

aumento no diâmetro do tronco ao longo dos 12 meses em que foram 

avaliados. A tabela 9 mostra a medida do tronco e o incremento anual, em 

centímetros, de cada indivíduo em todos os meses de acompanhamento. O 

incremento médio anual foi de 6,84 cm (variando de 1,3 a 19,1 cm). 

A Análise de Variância para dados sequenciais demostrou haver 

diferença significativa no crescimento dos indivíduos de S. mauritianum ao 

longo dos 12 meses (F = 37,32; p = 0,000). O teste de Tukey revelou que a 

diferença no crescimento começou a ser significativa a partir do mês de 

novembro de 2015 (Tabela 10). 

Na população de Guarapuava houve um grande aumento na produção 

de frutos nos meses de dezembro e janeiro (Figura 10). Este pico de 

frutificação, na população de Vitorino, pode ser observado nos meses de 

novembro e dezembro (Figura 11).  
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Tabela 9. Diâmetro do tronco e incremento anual (IA), em cm, das plantas de Solanum mauritianum Scop. ao longo dos meses do ano. 

Indivíduos Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr IA  

1 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 13,4 15,2 16,1 16,8 17,6 18 18,1 5,5 
2 11,7 11,7 11,6 11,4 11,5 12,1 14,8 15,3 16 17,1 17,3 17,3 5,6 
3 14,9 14,9 15 14,8 15,1 15,1 15,6 15,7 16,8 16 16,1 16,3 1,4 
4 3 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 4 4,6 5 4,8 5,3 5,5 2,5 
5 35,9 36,2 36,9 36,9 38,1 40,6 43,7 45,6 49 50,1 52,6 54,5 18,6 
6 53 53,5 52,5 52,9 53,1 54,2 56,8 58,2 58,9 59,6 60 61,4 8,4 
7 29,7 29,7 29,1 29,2 29,2 30,5 31,6 32,8 34,5 35,6 37,8 37,7 8 
8 46,5 46,8 47 47,1 47,4 48,2 50 50,6 51,7 51,8 52,3 52,3 5,8 
9 18,1 18 18,1 18,1 18,8 19,3 20,4 20,6 21 21,5 20,4 20,3 2,2 

10 31,8 33,4 33,3 33,4 33,7 36,1 38,8 42,3 45 47,7 48,8 50,9 19,1 
11 11,7 11,8 12,1 12,2 12,4 12,8 13,1 13,1 13 13,2 13,3 13,9 2,2 
12 29,8 29,8 30 30,1 30 30,6 30,9 31,4 31,5 31,2 31,4 31,5 1,7 
13 7,5 7,5 7,6 7,6 8,2 8,8 9,8 10,3 10,3 11,7 11,6 11,6 4,1 
14 12,5 12,6 12,6 12,6 13,3 14,2 15,3 15,9 17 17,5 18,1 18,5 6 
15 11,4 11,7 12 12,2 14,2 15,7 17,5 19,3 20,7 22,3 23,1 23,9 12,5 
16 9 8,9 9,3 9,3 9,7 10,5 12,6 12,8 14,2 14,8 15,3 16 7 
17 42 42,2 43 43 43,2 44 45 45,9 47 47,4 47,5 47 5 
18 41,5 41,4 41,4 41,9 42 42 42,4 42,4 43 42,6 42,5 42,8 1,3 
19 32,5 32,6 33,5 33,6 34,7 35,9 38,3 40,1 41 42 44,5 44,5 12 
20 53,5 54 53,7 53,7 55,1 56,4 58,6 59,4 61 60,5 61,3 61,4 7,9 

Média - - - - - - - - - - - - 6,84 
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Tabela 10. Valores de Q (abaixo da diagonal) e de p (acima da diagonal), obtidos pelo teste de Tukey, demostrando a diferença no diâmetro do tronco 

dos indivíduos de Solanum mauritianum Scop. ao longo de 12 meses (maio de 2015 a abril de 2016). 

 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Mai  1 1 1 0,963 0,148 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Jun 0,447  1 1 0,995 0,301 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Jul 0,687 0,240  1 0,999 0,411 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Ago 0,848 0,401 0,160  0,999 0,492 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Set 1,983 1,536 1,296 1,135  0,947 0,004* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Out 4,07 3,623 3,382 3,222 2,087  0,367 0,005* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Nov 7,544 7,097 6,856 6,695 5,56 3,474  0,951 0,068 0,002* 0,000* 0,000* 

Dez 9,608 9,16 8,92 8,759 7,624 5,538 2,064  0,867 0,255 0,014* 0,001* 

Jan 12,02 11,57 11,33 11,17 10,03 7,945 4,471 2,408  0,998 0,74 0,282 

Fev 13,35 12,9 12,66 12,5 11,36 9,275 5,801 3,738 1,33  0,997 0,888 

Mar 14,74 14,3 14,06 13,9 12,76 10,67 7,2 5,136 2,729 1,399  1 

Abr 15,68 15,24 15 14,84 13,7 11,61 8,14 6,076 3,669 2,339 0,94  

*valores com diferença significativa (p<0,05). 
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Figura 10. Plantas de Solanum mauritianum Scop. com frutos na população de Guarapuava 

avaliada de junho de 2015 a maio de 2016. A população é composta de 100 indivíduos no total. 

 

 

Figura 11. Plantas de Solanum mauritianum Scop. com frutos na população de Vitorino 

avaliada de julho de 2015 a junho de 2016. A população é composta de 100 indivíduos no total. 

 

Solanum mauritianum apresentou produção de frutos em praticamente 

todos os meses do ano nas duas populações avaliadas. Se os dados das duas 

populações forem analisados juntos, é possível perceber que a produção foi 

expressiva ao longo de todos os meses de acompanhamento (Figura 12). 
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Figura 12. Plantas de Solanum mauritianum Scop. com frutos, no período de junho de 2015 a 

maio de 2016, nas populações de Guarapuava e Vitorino. Cada população é composta de 100 

indivíduos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos para S. mauritianum para porcentagem de 

polimorfismo, Diversidade Genética de Nei e Índice de Shannon indicam alta 

variabilidade genética na espécie. Em espécies de Solanum, altos valores de 

porcentagem de polimorfismo têm sido comuns quando analisadas utilizando 

marcadores ISSR (Solanum melongena L. (99,1%) (ISSHIKI, IWATA e KHAN, 

2008), Solanum trilobatum L. (86,7%) (SHILPHA et al., 2013) e Solanum 

tuberosum L. (84,4%) (ONAMU et al., 2015)). Também são comuns na 

literatura trabalhos que evidenciam alta variabilidade genética em espécies de 

plantas pioneiras (ALVAREZ-BUYLLA e GARAY, 1994; DAVIES et al., 2010; 

GUICKING et al., 2013; SILVESTRINI et al., 2015). 

O conhecimento da variabilidade e estrutura genética de uma espécie é 

de extrema importância para a tomada de decisões sobre a conservação e o 

uso dos recursos genéticos disponíveis (THRIVENI et al., 2014). Além disso, 

estes resultados podem auxiliar no entendimento da biologia da espécie e dos 

processos evolutivos pelos quais a mesma passou e/ou está passando 

(MÄDER et al., 2013; TURCHETTO et al., 2014). A elevada variabilidade 

genética observada nas populações de S. mauritianum aqui estudadas é 

importante para a manutenção da espécie na natureza, pois quanto maior for a 

variabilidade genética em uma espécie, maior também será a habilidade de 

suas populações resistirem a mudanças nas condições ambientais. 

Vários são os fatores que podem influenciar nos processos de geração 

e manutenção da variabilidade genética em populações de uma espécie, 

dentre estes pode-se destacar a velocidade do ciclo de vida (número de 

gerações), a capacidade reprodutiva (período de frutificação e número de 

sementes produzidas) e de dispersão de pólen e sementes (tipos de 

dispersão). Solanum mauritianum é conhecida pela capacidade de atrair aves 

(FLORENTINE, CRAIG e WESTBROOKE, 2003; MOKOTJOMELA, MUSIL e 

ESLER, 2013) e morcegos (SILVEIRA et al., 2011; PAULINO-NETO et al., 

2014). Esta atratividade é devido a elevada concentração de açúcares em seus 

frutos (JORDAAN, JOHNSON e DOWNS, 2011). Esta situação já pode garantir 

para a espécie uma elevada capacidade de dispersão e, consequentemente, 
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de possibilidade de novas combinações gênicas, garantindo a elevada 

variabilidade genética observada neste trabalho. 

Alta variabilidade genética em uma espécie pioneira e frutífera é o 

esperado. No entanto, fraca estruturação em populações distantes 

geograficamente não tem sido o padrão observado na literatura. Os dados 

analisados em S. mauritianum de distribuição dos locos nas populações, 

AMOVA, PCoA, Teste de Mantel e número e distribuição de grupos genéticos 

evidenciaram fraca estruturação das populações, mesmo naquelas com as 

maiores distâncias geográficas. Esta situação pode estar sendo condicionada 

pelo elevado fluxo gênico observado entre as populações da espécie (Tabela 

7). 

Aves e morcegos exercem um papel importante na dispersão de 

sementes de espécies frutíferas (JORDANO et al., 2006) e, consequentemente, 

também no fluxo gênico entre populações destas espécies. Ao observar o fluxo 

gênico par-a-par entre as populações de S. mauritianum aqui estudadas 

(Tabela 7) é evidente que este é elevado comparado ao fluxo de outras 

espécies frutíferas e zoocóricas, como Eugenia dysenterica DC. (Nm = 0,68), 

(ZUCCHI et al., 2003), Syzygium cumini Linn. (Nm = 0,5) (KHAN, VAISHALI e 

SHARMA, 2010), Eugenia uniflora L. (Nm = 4,06) (MARGIS et al., 2002) e 

Solanum lycocarpum A. St. Hil. (Nm = 4,42) (MARTINS et al., 2011). Neste 

sentido, é esperado que a espécie apresente características diferenciadas de 

outras espécies frutíferas que garantem o elevado fluxo gênico observado. 

Duas características de S. mauritianum avaliadas neste trabalho 

(crescimento acumulado em um ano e período de frutificação) parecem estar 

influenciando no elevado fluxo gênico e consequente baixa estruturação nas 

populações. A maioria das espécies frutíferas ocorrentes na região de estudo 

produzem frutos durante um período de aproximadamente quatro meses 

(LIEBSCH e MIKICH, 2009). Os dados obtidos para período de frutificação de 

S. mauritianum mostram que a espécie produz frutos durante o ano todo 

(Figura 12), possibilitando a dispersão contínua da espécie por aves e 

morcegos. Ainda, é fácil concluir que além da dispersão de sementes ser 

contínua, o mesmo acorre com a dispersão de pólen, pois frutificação e 

floração são eventos dependentes. Esta situação potencializa o fluxo gênico da 

espécie nas duas formas mais eficientes, por pólen e por sementes. Ainda, os 
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dados de crescimento mostram que a espécie apresenta incremento médio 

anual de 6,84 cm. Este valor de incremento é considerado elevado quando 

comparado com os dados obtidos para outras espécies pioneiras (FERREIRA 

et al., 2007; CARPANEZZI et al., 1988). Este crescimento acelerado permite a 

planta atingir sua maturidade reprodutiva rapidamente. 

Solanum mauritianum é a espécie mais utilizada pela COPEL 

(Companhia Paranaense de Energia) na recuperação de áreas degradadas. 

Este uso é devido à presença da espécie propiciar uma rápida recuperação do 

ambiente degradado. O rápido crescimento, e consequente frutificação, de uma 

espécie pioneira arbórea e frutífera possibilitam algumas alterações no 

ambiente que podem fazer a diferença no sucesso da recuperação de áreas 

degradadas. Dentre estas alterações está a atração de animais (dispersores), 

disponibilização de plataforma de pouso para aves, produção de sombra e 

serrapilheira. A atração que S. mauritianum exerce sobre aves e morcegos e a 

criação de locais onde as aves possam pousar, garante que estes animais 

defequem no local trazendo sementes de outras espécies em seus 

excrementos. Além disso, sombra e serrapilheira criam condições para que 

estas sementes germinem dando prosseguimento a sucessão com espécies 

secundárias. A frutificação em pouco tempo, devido ao rápido crescimento, 

aliada a produção de frutos bastante apreciados por pássaros e morcegos, 

potencializa a atração destes animais para as áreas de ocorrência da espécie. 

O dendrograma, baseado nas distâncias genéticas de Nei (1978), 

separou as populações em três grupos (Figura 6). Dois destes grupos (Pato 

Branco/Concórdia/Bituruna e Pitanga/Guarapuava) estão de acordo com a 

localização geográfica das populações (Figura 3). Porém, o que chama 

atenção é o agrupamento das populações de Palmeira e Marialva, que estão 

distantes uma da outra e apresentam localizadas entre si as populações de 

Pitanga e Guarapuava. Estes agrupamentos demonstraram forte relação com 

os valores de fluxo gênico (Tabela 8). A distribuição dos dois grupos genéticos 

(k = 2) entre as populações (Figura 9) demostrou o mesmo padrão de 

separação observado pelo agrupamento baseado na distância genética de Nei 

(1978) (Figura 6). 

As variações climáticas estão entre os fatores que podem influenciar a 

variação genética entre populações e, consequentemente, a estruturação 
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destas. A precipitação média anual de Palmeira é de 1476 mm e de Marialva é 

de 1372 mm. Estas precipitações são consideravelmente menores quando 

comparadas as dos locais onde estão situadas as outras cinco populações 

(Pitanga 1692 mm, Guarapuava 1711 mm, Bituruna 1751 mm, Pato Branco 

1947 mm e Concórdia 1878 mm) (Figura 13). A similaridade observada neste 

estudo entre as populações de Palmeira e Marialva pode ser produto de 

adaptações locais ao ambiente. Savolainen, Pyhäjärvi e Knürr (2007) 

mencionaram que a diferenciação genética em espécies de árvores depende 

também da escala de heterogeneidade ambiental. Edler (2000) e Mousseau 

(2000) afirmam que ao longo do tempo uma população pode ajustar seu 

genótipo/fenótipo em resposta às condições ambientais nas quais são 

encontradas graças ao surgimento de alelos que expressam certos traços que 

são favorecidos naquelas condições. A correlação entre estruturação genética 

de populações e fatores ambientais já foi observada em Prunus armeniaca L. 

na Turquia (YILMAZ et al., 2012) e Psidium guajava L. no México (CÁZARES-

SÁNCHEZ et al., 2010). Desta forma, os dados aqui encontrados para S. 

mauritianum podem estar refletindo uma plasticidade adaptativa em resposta 

às condições ambientais nas quais as populações são encontradas. 
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Figura 13. Mapa da precipitação média anual no estado do Paraná e localização das 

populações de Solanum mauritianum utilizadas neste estado. Adaptado de: Instituto 

Agronômico do Paraná - IAPAR, 2016.  
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7. CONCLUSÕES 

 

- Solanum mauritianum apresenta valores elevados de variabilidade 

genética e fluxo gênico e baixa estruturação populacional; 

- Os dados genéticos populacionais de S. mauritianum podem ser 

explicados pela eficiente dispersão de sementes da espécie, crescimento 

acelerado e produção contínua de frutos; 

- Os dados de variabilidade e estrutura de populações de S. 

mauritianum podem ser utilizados como padrão para espécies pioneiras 

arbóreas; 

- A similaridade entre duas populações distantes geograficamente 

(Palmeira e Marialva) pode estar relacionada com as condições ambientais nas 

quais elas são encontradas; 

- Os marcadores moleculares ISSR são eficientes para o estudo 

genético populacional de S. mauritianum. 
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