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Manchas de savana são encontradas na matriz florestal amazônica, sua existência deve-se

provavelmente a ocorrência de episódios mais secos durante o Pleistoceno. Com o retomo das

condições mais úmidas e quentes dos períodos interglaciais (como no presente), restaram apenas

"ilhas" do que antes presumivelmente foi uma paisagem dominante. Estudos florísticos mostram

perda de riqueza em de espécies lenhosas das savanas amazônicas conforme a distância das savanas

do Brasil Central (Sanaiotti, 1996). Estudos filogeográficos baseiam-se principalmente nas análises

de polimorfismos do genoma do cloroplasto utilizando-se marcadores moleculares específicos,

entre eles, os microssatélites (Powell et al., 1995), ferramentas importantes em estudos que visam a

compreensão das relações filogenéticas entre populações, fluxo gênico histórico e reconstrução das

rotas de dispersão e colonização de espécies de plantas. Nesse estudo, foi avaliado o padrão de

distribuição de haplótipos em populações de Salvertia convallariodora (Vochysiaceae) em savanas

na Amazônia e no Brasil Central, pela análise de polimorfismos de locos microssatélites do

cpDNA, buscando determinar as relações filogeográficas e históricas entre essas populações. A

extração do DNA foi realizada a partir de folhas pertencentes a indivíduos de seis populações da

Amazônia e cinco do Brasil Central via protocolo CTAB (Proteinase K). Amplificação do DNA

otimizada para seis locos microssatélites a partir de primers universais (Weising & Gardner, 1999).

No total foram detectados 50 haplótipos e 46 alelos nas populações para o conjunto de seis locos

(alelos por locos variando de 4 a 11). Uma análise da partição da variabilidade genética (AMaVA)

mostrou que 54,5% da variação encontram-se dentro das populações e 45,5% entre elas (Tabela 1).

Dos haplótipos encontrados, sete (14%) foram compartilhados entre as savanas amazônicas e do

Brasil Central e os 43 haplótipos (86%) ocorreram exclusivamente em algumas das populações

analisadas. As populações de TO, PA e AP apresentam haplótipos comuns entre si e com

populações de 00, DF e MO, enquanto que a população de RO compartilha um haplótipo com a

população de MS. As populações de MA e MT apresentam alta diversidade haplotípica, mas

nenhum compartilhamento de haplótipos com outras savanas. A distribuição dos haplótipos pela
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análise de rede network (Figura 1) mostrou um claro agrupamento das populações de MG, DF, GO,

TO, PA e AP, sugerindo que estas populações mantiveram-se geneticamente conectadas até um

passado recente reforçando a hipótese da influência de um corredor mais seco na Amazônia Central

que permitiria o fluxo gênico entre as savanas amazônicas, especialmente via bacias Tapajós e

Xingu, com os cerrados da região norte e central do Escudo Brasileiro. Em contraste, as populações

"marginais" do Escudo Brasileiro (MA, MT, RO e MS) apresentam-se claramente diferenciadas e

parecem ter seus haplótipos derivados do conjunto de haplótipos encontrados nas populações

"nucleares" do Brasil Central.

Figura 1. Distribuição de haplótipos gerada a partir da análise de rede "network. (A): Campo Grande (MS), Vilhena
(RO, (B): RO, (C): Frutal (MG), Araguaína (TO), Pires Belo (GO), Ara Garças (GO), Brasília (DF), Macapá (AP),
Alter do Chão (PA), (D): Carolina (MA), (E): Canarana (MT).

Tabela 1. Distribuição da variabilidade genética utilizando o programa estatístico AMOV A (Arlequim).
Fonte de variação d. f. Soma dos quadrados Componentes de

variância
% de

varia ão
Entre populações
Dentro das
populações
Total 127 173.594 1.42313

10
117

82.858
90.736

0.64761 Va
0.77552 Vb

45.51
54.49

lndice de fixação - FST: 0.45. Testes de significância: (1023 permutações).
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