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Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos, é uma das espécies mais representativas do Cerrado 
e apresenta populações apomíticas e auto-estéreis que podem resultar em estruturas genotípicas 
distintas. Objetivou-se comparar a variabilidade genética entre uma população apomítica e outra 
sexuada de H. ochraceus, o que se torna fundamental para determinar planos de conservação 
e manejo específicos. Foram coletadas folhas de 20 indivíduos de uma população sexuada em 
Uberlândia – MG e de uma apomítica em Campos Altos-MG. Para a extração do DNA foi utilizado 
o método CTAB modificado e para a análise da diversidade genética foram utilizados 11 primers 
ISSR. Os produtos da amplificação passaram por eletroforese em gel de agarose ultra-pura 1,5%. 
Parâmetros para avaliação de diversidade genética foram calculados utilizando-se o programa 
GeneAlex e uma matriz de presença e ausência de bandas foi analisada pelo método de ligação 
UPGMA utilizando o Coeficiente Sorensen com o programa Fitopac 2. Para a população sexuada 
foram encontradas 105 bandas, sendo 91% polimórficas, o índice de Shannon (I) foi 0,524 e a he-
terozigosidade esperada (He) 0,358. Para a população apomítica obtiveram-se 88 bandas, sendo 
75% polimórficas, os valores de I e He foram 0,445 e 0,306, respectivamente. O dendrograma 
- UPGMA - formou um grupo com 18 indivíduos da população apomítica, onde o maior grau de 
similaridade foi de 91% e o menor 74%. A população sexuada formou dois grupos com 8 e 10 in-
divíduos, nos quais o maior grau de similaridade foi 86% e o menor 67%. Dois indivíduos de cada 
população não se encaixaram em nenhum grupo apresentando os menores graus de similaridade 
(entre 25 e 59%). A menor variabilidade na população apomítica era esperada, devido à ocorrên-
cia de embriões clonais. Entretanto, o fato de não ter sido detectado índice de similaridade zero 
na população de Campos Altos, pode ser justificado pela ocorrência concomitante da produção de 
embriões clonais e sexuados.
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