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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

VARIABILIDADE GENÉTICA EM Miconia albicans (K.Schum.) A. Robyns (Melastomataceae) 
UMA ESPÉCIE APOMÍTICA 
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Miconia albicans é uma espécie amplamente distribuída, apomítica obrigatória e que apresenta 
viabilidade polínica nula. A espécie possui apomixia gametofítica, do tipo diplosporia, onde ocorre a 
formação de um saco embrionário não reduzido e o embrião se desenvolve partenogeneticamente 
a partir da oosfera. O objetivo do trabalho foi avaliar a estrutura genética de populações de M. al-
bicans de diferentes localidades. Foram coletadas folhas de 20 indivíduos no Parque Estadual do 
Biribiri (PEB), Diamantina e na Reserva Ecológica do Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia 
(CCPIU), Uberlândia, MG. Para extração de DNA utilizou-se o método CTAB modificado e as rea-
ções de PCR foram realizadas com 6 primers ISSR. A porcentagem de bandas polimórficas (%P), a 
heterozigozidade esperada (He) e o índice de Shannon (I) foram calculados através dos programas 
Transformer-3 e GenAlEx. Foram obtidas 72 bandas para a população do PEB e 63 bandas para a 
do CCPIU. No PEB os valores de diversidade genética encontrados foram P=70,83%, He=0,300 e 
I= 0,434 e no CCPIU foram P= 76,19%, He=0,325 e I=0,468. Os elevados valores de P% indicam 
que nem todos os indivíduos das populações analisadas são clones, o que pode ser justificado pela 
ocorrência de meiose restitucional durante a formação do saco embrionário, ou pela ocorrência de 
diferentes indivíduos fundadores. Os valores de He foram superiores aos obtidos para espécies au-
toférteis e com ampla distribuição. Análises posteriores poderão indicar se a semelhança detectada 
entre as populações reflete uma estrutura genotípica similar.
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