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Resumo 

Redução de floresta é uma das principais ameaças para biodiversidade em 

florestas tropicais, reduzindo a disponibilidade de recursos e aumentando as chances de 

extinção local. Compreender como a redução de floresta em escala de paisagem 

influencia na diversidade genética neutra e adaptativa pode ser estratégico para 

conservação de espécies arbóreas. Neste contexto, a nova abordagem de genômica da 

paisagem, que combina conceitos e tecnologias genômicas com genética da paisagem, 

possibilita avaliar os impactos gerados pela redução de floresta sobre variação genética 

neutra e adaptativa. Portanto, possibilita identificar regiões genômicas relacionadas a 

fatores ambientais de relevância ecológica e evolutiva.  Decorrente da necessidade de 

estudos com abordagem de genômica da paisagem com plantas em florestas tropicais, 

selecionamos como modelo biológico a espécie arbórea Euterpe edulis Mart, para 

realizar uma abordagem empírica. Essa espécie possui ampla distribuição geográfica na 

Mata Atlântica Brasileira e apresenta importância econômica (extração do meristema 

apical - palmito) e ecológica (fornece alimento para diversas espécies da fauna). As 

coletas serão realizadas em 20 paisagens com raio de 2km
2
 e porcentagem de cobertura 

florestal variando entre 19–85%, inseridas na Mata Atlântica no sul da Bahia, Brasil. 

Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar a influencia da redução de floresta 

em escala de paisagem sobre locos transcritos, e associar mudanças nas frequências 

alélicas com variação fenotípica e ambiental em populações naturais de E. edulis.       
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Introdução 

A perda de floresta constitui uma das principais ameaças para biodiversidade 

tropical (Brooks et al. 2002). Estudos demostram que os riscos de extinção populacional 

aumentam quando o tamanho do fragmento é menor que 60% (Andrén 1994; Huggett 

2005). Além disso, os efeitos negativos da redução e fragmentação de floresta sobre a 

biodiversidade podem ser potencializados, através de interações sinergéticas (Tabarelli 

et al. 2004) que se intensificam quando resta menos de 30% de floresta na paisagem 

(Pardini et al. 2010).   

Neste contexto, entender como a perda de floresta em escala de paisagem pode 

influenciar na variação genética neutra e sob seleção, torna-se estratégico para prever 

respostas futuras das espécies frente à heterogeneidade de fatores ambientais e da 

paisagem (Fitzpatrick & Keller 2015). Neste âmbito, a nova abordagem de genômica da 

paisagem, que combina conceitos e tecnologias genômicas com genética da paisagem, 

possibilita avaliar os impactos gerados pela redução de floresta sobre variação genética 

neutra e adaptativa (Steane et al. 2014). Além disso, com o advento da tecnologia de 

sequenciamento de próxima geração (Next Generation Sequencing - NGS), tem 

possibilitado sequenciar genomas de espécies não modelo com custo moderado 

(Andrews & Luikart 2014), e identificar sequências genômicas relacionadas com 

características ambientais (Steane et al. 2014).  A detecção de alterações nas frequências 

alélicas de uma população pode indicar que indivíduos possuem alelos de certos locos 

sob seleção, possivelmente em resposta a alguma alteração ambiental (ex: tipo de solo, 

radiação, estresse hídrico), em escala local (Turner et al. 2010; Steane et al. 2014). 

Portanto, para compreender os efeitos de mudanças antrópicas em escala de paisagem e 

local sobre a variação genômica em populações naturais de espécies perenes, 

selecionamos como modelo biológico a palmeira Euterpe edulis Mart, que possui 

importância ecológica e econômica (Galetti et al. 1999).      

Estudo realizado com abordagem de genética da paisagem utilizando marcadores 

moleculares microssatélites na Mata Atlântica no sul da Bahia revelou mudança no pool 

gênico entre populações de adultos e plântulas e redução de fluxo gênico de E. edulis 

em paisagens com baixa porcentagem de floresta. Além disso, foi observado o aumento 

de endogamia nas populações de plântulas, sugerindo seleção natural a favor dos 

heterozigotos (Santos 2015). Portanto, abordagem de genômica da paisagem nessas 



populações possibilitará avaliar os impactos gerados pela redução de floresta sobre 

variação genética neutra e adaptativa. Desta maneira, esse estudo propõe avaliar 

empiricamente as seguintes questões: i) Como porcentagem de floresta na paisagem 

influencia locos transcritos sob seleção e locos transcritos neutros em populações 

naturais de E. edulis? ii) Como a escala espacial e distância geográfica influenciam 

diferentemente locos transcritos sob seleção daqueles locos transcritos neutros, uma vez 

que para os primeiros haveria também a seleção agindo em escala local?  iii) Qual é a 

associação entre locos transcritos sob seleção e variáveis fenotípicas e ambientais? iv) 

Será que estimativas genéticas em nível de paisagem com ferramentas moleculares 

distintas (i.e.: marcadores moleculares microssatélites e NGS) convergem para a mesma 

interpretação biológica? Ou será que os microssatélites representam uma subestimativa 

dos processos genéticos que ocorrem em populações de E. edulis na natureza?      

 

 

 

Objetivos 

Avaliar a influencia da redução de floresta em escala de paisagem sobre locos 

transcritos sob seleção e locos transcritos neutros em populações naturais de E. edulis.      

Avaliar diferentes escalas espaciais de análise da porcentagem de cobertura 

florestal na paisagem e atribuir a escala mais adequada para abordagem sob locos 

transcritos sob seleção e locos transcritos neutros em populações naturais de E. edulis.    

Associar mudanças nos espectros de frequências alélicas (locos sob seleção) 

com variação fenotípica e ambiental numa escala local e de paisagem.   

Comparar a eficiência de estudos utilizando marcadores microssatélites e 

metodologia NGS para inferir impactos da redução de floresta em escala de paisagem 

sob populações naturais de E. edulis.  

 

 

 



 

Material e métodos 

 

 Área de estudo  

A área da pesquisa está localizada na  região sul da Bahia, onde estão inseridos 

os maiores remanescentes de florestas do nordeste do Brasil (Ribeiro et al. 2009). Essa 

região é considerada prioritária para conservação, devido à elevada riqueza e centro de 

endemismo de espécies arbóreas (Martini et al. 2007). Classificada como floresta 

tropical com precipitação média de 1.500mm e temperatura de 24ºC (Mori et al. 1983).    

 

 

Desenho amostral  

Este projeto utilizou o desenho amostral da rede SISBIOTA, coordenada por 

pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz. Foi realizado mapeamento de 

3.470 mil km² de uso da terra no mosaico do sul da Bahia, nos municípios de Belmonte, 

Una, Santa Luzia, Mascote, e Canavieiras (Figura 1), usando imagens de satélite 

(QuickBird and WorldView, from 2011 and RapidEye, from 2009–2010). Em uma 

seleção preliminar das áreas de amostragem, foram priorizados os fragmentos com 

composição florística, tipo de solo e topografia similares (Thomas et al. 1998), mais 

preservados e logisticamente viáveis (autorização dos proprietários). Então, foi 

realizado o cálculo da porcentagem de cobertura florestal na paisagem no raio de 2000m 

dentro do fragmento, resultando em 48 paisagens. Neste cálculo, foram considerados 

como cobertura florestal, apenas quantidade de floresta nativa em vários estágios de 

sucessão ecológica. O passo seguinte foi excluir as paisagens que apresentaram menos 

de 1 Km de distância para assegurar independência amostral entre elas, restando 40 

paisagens. Destas 40 paisagens disponíveis, vamos selecionar 20 com porcentagem de 

floresta variando entre 19% - 85% para realizar as coletas. Essas coletas serão realizadas 

ao acaso dentro de cada paisagem, com critério de coletar folhas de 25 indivíduos 

jovens de E. edulis em cada uma das 20 paisagens para análises genéticas.  



 

Figura 1. Mapa da área de estudo no sul da Bahia, Brazil. A: Remanescente da Mata 

Atlântica (áreas em cinza) e as 40 paisagens amostradas (círculos pretos). B: Exemplo 

de algumas paisagens já amostradas (raio de 2 km) ressaltando a porcentagem de 

cobertura florestal (áreas em cinza).  

 

 

 

Variável ambiental e características fenotípicas  

Considerando que seleção natural atua sob o indivíduo e que o tamanho das 

sementes de E. edulis varia cerca de 45% entre os indivíduos da mesma população 

(Galetti et al. 2013), o tamanho das sementes pode ser considerado uma importante 

característica fenotípica candidata à seleção. Pois, é sabido que o tamanho da semente é 

positivamente correlacionado com quantidade de reserva, sucesso na germinação e 

tamanho da plântula, que pode influenciar no fitness do indivíduo (Leishman et al. 

2000). Além disso, acrescenta-se ainda, que as sementes de E. edulis são recalcitrantes e 

susceptíveis a dessecação (Martins et al. 2000). Neste contexto, avaliar as caraterísticas 

fenotípicas do tamanho e massa das sementes e associar estas métricas com locos 

transcritos sob seleção em populações naturais de E. edulis pode ser de grande 

relevância para conservação da espécie.  

A	

6%	 9%	 15%	

25%	 34%	

43%	 51%	 60%	

66%	 71%	 85%	

19%	

B	



Para estimar o diâmetro e massa das sementes nas populações de E. edulis serão 

amostradas aleatoriamente 200 sementes de 50 palmeiras em cada uma das 20 paisagens 

(Galetti et al. 2013). Em cada planta será sorteada uma infrutescência e dentro dessa 

infrutescência será coletado aleatoriamente os frutos para avaliar diâmetro e massa das 

sementes. Posteriormente, o diâmetro das sementes coletas será obtido utilizado um 

paquímetro digital e a massa das sementes estimada através da pesagem em balança de 

precisão.  

Além disso, estimar incidência luminosa no sub-bosque em escala local e 

relacionar sua influência na seleção de genes transcritos sob seleção, pode ser 

estratégico para prever respostas genéticas frente às mudanças antrópicas da paisagem.  

Para estimar a incidência de luz que penetra no sub-bosque de cada uma das 20 

paisagens, serão tiradas fotografias hemisféricas utilizando câmera digital Nikon 

“Coolpix 4300”, equipada com lente olho de peixe de 180°. Com objetivo de capturar a 

variação da incidência de luz no micro habitat da planta (Beaudet & Messier 2002), será 

tirada uma fotografia no entorno de cada uma das 25 palmeiras amostradas para análises 

genéticas em cada paisagem. Posteriormente, será estimada a abertura total do dossel 

em percentual, através da relação entre a soma de pixel como céu (branco), excluindo a 

parte equivalente das folhagens e troncos nas fotografias obtidas nas paisagens, 

utilizando o programa GLA (Frazer et al. 1999).   

 

 

Extração de DNA e sequenciamento do genoma  

A extração de DNA será efetuada através do protocolo CTAB 2% (Ferreira & 

Grattapaglia 1995). A quantificação do DNA será realizada por comparação com DNA 

de fagoλ de concentração conhecida em gel de agarose 0,8% corado com GelGreen e 

fotodocumentados em transiluminador sob luz azul. Para analisar locos transcritos sob 

seleção e locos transcritos neutros no gradiente de cobertura florestal na paisagem, será 

realizado sequenciamento de genes transcritos através de captura por sondas do 

transcriptoma, previamente desenvolvidas para E. edulis (Lopes et al. 2015 – dados não 

publicados). O sequenciamento será realizado utilizando o sequenciador MiSeq da 

Illumina capaz de gerar 7 Gb de 2 x 250 bp em poucas horas, possibilitando sequenciar 

e identificar marcadores (por exemplo: SNPs – Single Nucleotide Polymorphism) em 

mais de 20 mil genes transcritos do genoma do organismo de interesse (Parisod & 

Holderegger 2012). Após o sequenciamento o processamento dos dados brutos será 



realizado por análises básicas de bioinformática utilizando-se ambiente UNIX em 

supercomputador (CACAU – NBCGIB/UESC ou HPC – University of Florida) para 

identificação de polimorfismo nas sequências genômicas dos indivíduos de E. edulis. 

 

 

Análise de dados 

 

A análise de espectros de frequência alélica divergente entre populações será 

utilizada para identificar locos candidatos para adaptação local (Foll & Gaggiotti 2008; 

Excoffier et al. 2009). Os alelos dos locos que apresentarem frequência alélica maior 

que a esperada (locos outlier), ocasionando diferenciação genética entre as populações, 

serão considerados alelos com adaptação local. Para inferir estrutura genética 

populacional (FST) (Wright 1965) e a distribuição dos locos transcritos sob seleção e 

locos transcritos neutros nas paisagens, serão realizadas análises de bioinformática com 

linguagem Pearl no programa ANGSD (Korneliussen et al. 2014). 

As estimativas das frequências alélicas, número de alelos por loco ( A ), número 

efetivo de alelos por loco ( eA ), heterozigosidade média observada ( oH ) e esperada ( eH

) e os índices de fixação ( F ) serão obtidos através de análises de bioinformática com 

linguagem Pearl no programa ANGSD (Korneliussen et al. 2014). As médias de A , eA

, oH , eH  e F  serão calculadas com intervalo de confiança a 95% através do método 

Jackknife sobre locos.  Para comparar as médias dos parâmetros genéticos ( A , eA , oH , 

eH  e F ) dos locos transcritos sob seleção e locos transcritos neutros, será utilizado o 

teste t para amostras independentes no ambiente R.  

Posteriormente, todos os parâmetros populacionais estimados com locos 

transcritos sob seleção e locos transcritos neutros, serão relacionados com porcentagem 

de cobertura florestal na paisagem através de análise de regressão linear simples no 

programa R (Meirmans 2015). Além disso, será realizada análise de autocorrelação 

espacial para todos os parâmetros populacionais estimados com locos transcritos sob 

seleção e locos transcritos neutros no programa R. Para avaliar a escala de paisagem 

mais adequada para abordagem genética dos locos transcritos sob seleção e locos 

transcritos neutros em E. edulis, serão realizadas análises de regressão linear simples 

dos parâmetros genéticos avaliados em função da porcentagem de floresta na paisagem, 

para escalas de 500m, 1000m, 1500 e 2000m.  Com objetivo de relacionar as variáveis 



fenotípicas, ambiental e porcentagem de floresta na paisagem com locos transcritos sob 

seleção será realizado análise de regressão múltipla no programa R.  

Para comparar a eficiência de marcadores moleculares microssatélites e 

metodologia NGS em detectarem a influencia da redução de floresta em escala de 

paisagem, todos os indivíduos de E. edulis genotipados com microssatélites (Santos 

2015) serão analisados com NGS.  

 

 

 

Justificativas e impactos do estudo para conservação  

  

Perda de floresta constitui uma das principais ameaças para biodiversidade 

tropical (Brooks et al. 2002), provocando declínio populacional e ultimamente 

extinções de espécies (Fahrig 2002, 2003). Portanto, entender como a perda de floresta 

atua sobre o padrão de variação genômica, torna-se estratégico para prever respostas 

futuras das espécies frente a heterogeneidade de fatores ambientais e da paisagem 

(Manel et al. 2010; Parisod & Holderegger 2012; Manel & Holderegger 2013; 

Fitzpatrick & Keller 2015).  

Neste âmbito, pesquisas com objetivo de compreender os efeitos gerados pela 

perda da cobertura florestal e como essas mudanças influenciam nos processos 

ecológicos, genéticos e evolutivos em populações naturais de plantas, frente à atual 

perda e fragmentação de habitat, tornam-se imprescindíveis e urgentes, visto que restam 

apenas 12% do domínio original da Mata Atlântica (Ribeiro et al. 2009). Decorrente da 

atual ameaça sobre as espécies da Mata Atlântica, devido principalmente à redução das 

florestas, torna-se estratégico para auxiliar em estratégias eficientes de gestão ambiental, 

compreender como a heterogeneidade na paisagem influencia a variabilidade genômica 

que afeta na capacidade das espécies responderem evolutivamente as alterações no 

ambiente (Steane et al. 2014).  

Além disso, esse estudo vai possibilitar associar regiões genômicas sob seleção 

para diferentes condições bio-climáticas em escala local e ao longo do gradiente de 

porcentagem de floresta na paisagem (Holderegger et al. 2010). Portanto, essa pesquisa 

pode auxiliar na busca de locos de relevância adaptativa e ecológica, através da 

associação desses locos com métricas de paisagem (% de floresta, distância de borda, 

estrutura da vegetação) (Holderegger et al. 2010). Ademais, o sequenciamento de E. 



edulis vai disponibilizar um grande volume de informações que no futuro poderão ser 

utilizadas para diversas aplicações, como por exemplo: Genômica funcional, 

relacionando variação fenotípica á determinadas regiões do genoma de relevância 

ecológica, evolutiva e de melhoramento genético e agronômico.  

Desta maneira, os resultados dessa pesquisa representarão um avanço no 

conhecimento científico acerca de uma espécie perene de clima tropical, e poderá 

auxiliar de modo eficiente em ações de conservação e gestão ambiental dessa espécie 

ameaçada de extinção (Martinelli & Moraes 2013), através da indicação da quantidade 

mínima de floresta na paisagem capaz de manter processos ecológicos, genéticos e 

evolutivos.   

 

   

Financiamento 

Os recursos financeiros necessários para realizar expedições de campo para 

coleta e parte dos reagentes para análises genéticas, foram financiados pela rede 

SISBIOTA. O sequenciamento dos genes transcritos de Euterpe edulis, será realizado 

em parceria e custeado pelo Dr. Matias Kirst da Universidade da Flórida, onde também 

realizarei doutorado sanduíche no período de um ano. Além disso, serão solicitados 

financiamentos complementares do projeto a agências de fomento nacional e 

internacional.         



Cronograma 

 
Ano Mês Coletas Disciplinas 

do 
programa 

Extração 
de DNA 

Sequenciamento  Dr. 
Sanduiche 

Bioinformática  Análise 
de 
dados 

Submeter 
manuscrito 
1  

Submeter 
manuscrito 
2  

Submeter 
manuscrito 
3 

Submeter 
manuscrito 
4 

Participação 
em eventos 
científicos  

Preparação 
da tese 

Defesa 
da tese 

 
 

2015.2 

A X X X            

S X X X            

O X X X            

N X X X         X   

D X X X            

 
 
 
 
 
2016 

J X  X            

F X  X            

M X X             

A X X              

M  X             

J  X             

J    X X X X        

A    X X X X        

S    X X X X        

O    X X X X        

N    X X X X        

D    X X X X        

 
 
 
 
 
 
2017 

J    X X X X        

F    X  X X X         

M     X X X     X   

A     X X  X X      X  

M     X X X      X  

J     X X X      X  

J      X X      X  

A  X    X X      X  

S  X    X X       X  

O  X    X X       X  

N  X    X X  X     X  

D      X X      X  

 
 
 
 
 
 
2018 

J      X X      X  

F      X X     X X  

M      X X      X  

A       X      X  

M       X   X    X  

J       X       X  

J               X  

A             X  

S             X  



O             X  

N             X  X  

D            X  X  

 
 
 
2019.1  

J             X  

F             X  

M               X  

A             X  

M             X  

J             X X 

J               
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