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RESUMO 

SOUZA, Danilla Cristina Lemos Souza.  Diversidade genética, produção de frutos e 

composição química em Schinus terebinthifolius Raddi. São Cristóvão, SE, 2012. 97f. 

Dissertação (mestrado em Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, UFS. 

 

A aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) é uma espécie de valor agroindustrial, devido 

às propriedades potenciais de seus óleos essenciais para uso em cosméticos, 

fitoterápicos e na indústria de alimentos. Diante das condições de devastação em que se 

encontram as florestas naturais no Brasil, estudos multidisciplinares de espécies nativas 

de valor econômico são de grande importância para o estabelecimento de estratégias de 

conservação. Além disso, permitem a indicação de indivíduos potenciais para utilização 

em projetos de recuperação de áreas degradadas e para o estabelecimento de plantios 

comerciais. Devido à intensa exploração da aroeira na região do Baixo São Francisco 

em Sergipe, esse trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar indivíduos da 

espécie, de acordo com o perfil genético e químico, produção de frutos e características 

morfofisiológicas de sementes. Para avaliação da diversidade genética foi utilizado o 

marcador molecular ISSR e a análise química foi realizada por meio da GC-MS, 

obtendo-se perfis químicos do óleo essencial de frutos. A produção de frutos foi 

estimada pelo método de Fournier e a viabilidade das sementes analisadas por testes de 

germinação. A existência de variações nos perfis genéticos e nas características 

químicas e morfofisiológicas é útil para fins de caracterização da diversidade, visando à 

conservação da aroeira, e estas variações podem ser utilizadas para selecionar árvores-

matriz para a restauração florestal e programas de melhoramento de plantas. Esta 

espécie tem sofrido com as consequências da fragmentação florestal e surge como uma 

alternativa para a diversificação da agricultura, principalmente porque ela é destaque na 

categoria de produto orgânico, na forma de pimenta-rosa, merecendo cada vez mais 

atenção. 

 

Palavras-chave: conservação, aroeira, polimorfismo genético, voláteis químicos, 

caracteres morfofisiológicos. 
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ABSTRACT 

SOUZA, Danilla Cristina Lemos Souza. Genetic diversity, fruit production and 

chemical composition in Schinus terebinthifolius Raddi. São Cristóvão, SE, 2012. 97f. 

Dissertation (masters in Agroecosystems). Universidade Federal de Sergipe, UFS. 

 

The aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) is a species of agro-industrial value, hue 

the potential proprieties of its essential oils for use in cosmetics, phytotherapics and in 

food industry. Facing conditions of devastation which are the natural Forest in Brazil, 

multidisciplinary studies of native species of economic value are important to establish 

the conservations management. In addition, those studies permit the indication of 

potential individuals for utilization in recuperation projects in degraded areas, and to 

establish commercial plantations. Because of the intensive exploration of aroeira in the 

low region of São Francisco River in Sergipe, this work was carried out with the 

objective of characterize individuals in accord with genetic diversity, chemical essential 

oil profile, yield of fruits, and morphophysiological characterization of seeds. For 

genetic diversity characterization it was utilized the ISSR molecular marker. The 

chemical characterization was carried out by GC-MS, obtaining chemical profiles of the 

fruits essential oils. The yield of fruits was estimated by Fournier methodology, and the 

seed viability evaluated by germination tests. The existence of variation in genetic 

profile, chemical characterization, and seed morphophysiological characterization is 

utile for diversity characterization aiming the aroeira conservation. The variations can 

be utilized for tree-matrix selection for forest restoration and in plant breeding projects. 

This species has suffering with the consequences of the forest fragmentation and emerge 

as an alternative for agriculture diversification, meanly because the species is prominent 

organic products as pink pepper which deserves attention. 

 

Key-words: conservation, aroeira, genetic polymorphism, chemical volatiles, 

morphophysiological characters. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), planta medicinal aromática de ampla 

plasticidade ecológica, é uma espécie arbórea nativa que se destaca por suas 

particularidades. Além de utilizada em programas de recuperação de áreas degradadas, é 

uma espécie produtora de óleos essenciais de valor econômico, o que tem despertado 

interesse em todo o mundo. Estes óleos, produzidos pelo seu metabolismo secundário, a 

depender da parte da planta que o produz e de sua composição química, possuem 

aplicação nas indústrias de cosméticos, de alimentos e de fármacos.  

O uso do óleo essencial da aroeira pelas indústrias de cosméticos tomou 

proporções comerciais ao ponto que grandes empresas passaram a utilizá-la para 

produção de bens de consumo interno e para exportação (SILVA & HOLANDA, 2010). 

O frasco do óleo essencial vendido para essas indústrias, contendo 10 mL, custa cerca 

de R$ 25,00. No entanto, o uso da aroeira como condimento alimentar tem gerado 

benefícios ainda maiores à economia dos países produtores. No Brasil, a produção 

concentra-se principalmente no Estado do Espírito Santo, onde o valor do quilograma 

de seus frutos, no mercado interno, está em torno de R$3,00, já para a exportação chega 

a US$ 5,00 (ALMEIDA & LEITE, 2010).  

Apesar de ser considerada uma espécie invasora em algumas regiões, a aroeira 

tem sido explorada de forma indiscriminada no Estado de Sergipe. Seus frutos, obtidos 

por extrativismo, são vendidos para a indústria alimentícia, que os emprega para 

confecção de molhos condimentares e também os exporta para a Europa. Essa atividade 

extrativista, sem nenhuma prática de manejo, principalmente na região do Baixo São 

Francisco sergipano, propicia a existência de populações com baixo número de 

indivíduos, o que pode comprometer as futuras gerações desta espécie por mecanismos 

naturais de regeneração e propiciar a existência de indivíduos menos vigorosos, com 

possível perda de caracteres de importância econômica. 

Devido a esta crescente exploração, estudos sobre a espécie são cada vez mais 

importantes por não se conhecer o potencial de produção de frutos da área, nem 

tampouco o impacto desta extração na frutificação da aroeira. Sendo assim, o 

estabelecimento de plantios comerciais com genótipos potenciais para a indústria 

alimentícia e cosmética pode ser visto como uma alternativa promissora, pois vem 

contribuir para a economia do país e promover a sustentabilidade nas áreas de 
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ocorrência natural da espécie, uma vez que as pressões antrópicas serão diminuídas. E 

para que estes genótipos venham a ser priorizados é importante identificar diferenças 

genéticas, químicas, de produção de frutos e morfofisiológicas entre os indivíduos.  

Nesse sentido, este trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar 

indivíduos remanescentes de aroeira, situados em diferentes fragmentos na região do 

Baixo São Francisco sergipano, com o intuito de fornecer informações que possam ser 

adotadas para o estabelecimento de estratégias de conservação e manutenção da espécie 

em populações naturais, bem como identificar indivíduos superiores para fins de 

produção e melhoramento genético. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A espécie aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) 

Schinus terebinthifolius Raddi. (Figura 1) é uma Anacardiaceae, pertencente ao 

grupo ecológico das pioneiras, popularmente conhecida como aroeira, aroeira-vermelha, 

aroeira-pimenteira e pimenta-rosa. Esta variação nos nomes se dá, principalmente, pelo 

fato de seus frutos, quando maduros, possuírem a aparência de uma pequena pimenta de 

coloração rosa-avermelhada (Figura 2) (LENZI & ORTH, 2004a). 

 

 
 

FIGURA 1. Indivíduo de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) em fase de 

florescimento, localizado no município de Neópolis. UFS, São Cristóvão, 2012. 
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FIGURA 2. Frutos maduros de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), em indivíduo 

localizado no município de Propriá. UFS, São Cristóvão, 2012. 
 

A aroeira é uma árvore de crescimento rápido e pequeno porte, podendo atingir 

de 5 a 10 metros de altura e apresentar o caule com 30-60 centímetros de diâmetro 

(LORENZI, 2002). É uma espécie dióica, com flores diclinas, que possui diferenças nas 

estruturas reprodutivas, sendo maiores e mais floridas as inflorescências masculinas. 

Entretanto, as semelhanças de cor e tamanho entre as suas flores, somada à sincronia da 

fenofase reprodutiva, em ambos os sexos, parece atenuar as diferenças e possivelmente 

favorecer o seu sucesso reprodutivo por meio da atração dos visitantes florais até ambas 

as flores (LENZI & ORTH, 2004b).  

Sua estratégia de polinização é a cruzada (alogamia/xenogamia), dependendo 

basicamente de agentes bióticos para o transporte dos seus grãos de pólen, uma vez que 

os mesmos não são transportados pelo vento. A transferência de pólen é mediada 

exclusivamente por insetos polinizadores, constituindo-se, em sua maioria, de abelhas 

(Apidae, Halictidae, Colletidae e Megachilidae), moscas (Syrphidae, Calliphoridae, 

Muscidae, entre outras) e vespas (Vespidae, Pompilidae e Sphecidae), que visitam as 

flores masculinas e femininas ao longo do dia. Assim, a aroeira pode ser classificada 

como uma espécie possuidora da síndrome de entomofilia e ser generalista quanto à 

diversidade desta entomofauna visitante floral, tomando-se como base a classificação 

proposta por Faegri & Van Der Pijl (1979) (LENZI & ORTH, 2004a).  

Por apresentar flores melíferas, é uma espécie muito procurada pela avifauna e 

sua semente é amplamente disseminada por pássaros (LORENZI, 2002). As sementes 
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possuem embrião, indicando, portanto, que a espécie não é partenocárpica (LENZI & 

ORTH, 2004a). Sua propagação ocorre por meio de sementes e também por estaquia, a 

partir da raiz e do caule. O período de florescimento ocorre nos meses de setembro a 

janeiro, e a sua frutificação vai de janeiro a julho (LORENZI, 2002). 

Nativa do Brasil, a aroeira ocorre do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do 

Sul, apresentando ampla distribuição geográfica e plasticidade ecológica. É facilmente 

vista em toda faixa litorânea do país, próxima a rios, córregos e várzeas úmidas de 

formações secundárias, contudo, crescem também em dunas, em terrenos secos, pobres 

e pedregosos (LORENZI & MATOS, 2002; LORENZI, 2008). Habita várias formações 

vegetais, entre elas áreas semiáridas, onde sobrevive sob deficiência hídrica moderada 

no solo e altas temperaturas, apresentando diversos aspectos, como arbusto rasteiro e 

retorcido, ou em forma de árvore com copa globosa. Essas mudanças morfológicas 

ocorrem em função da adaptação aos vários ambientes habitados (DEGÁSPARI et al., 

2004). 

Na América do Sul, além do Brasil, tem ocorrência natural no Paraguai, Uruguai 

e nordeste da Argentina. Dada a sua característica de espécie pioneira e agressiva, 

ocorre em diversas áreas, chegando a invadir locais não desejáveis (FLEIG, 1989), 

como acontece no Estado da Flórida, nos EUA, onde inicialmente foi introduzida para 

fins ornamentais e hoje é considerada uma espécie invasora. O estabelecimento desta 

planta em ecossistemas da região apresenta uma séria ameaça à biodiversidade local, 

uma vez que a aroeira se espalha rapidamente entre a vegetação nativa dando forma a 

monoculturas densas. Os atributos da espécie que contribuem para sua invasão incluem 

a produção de um grande número de frutos pela planta fêmea e seu mecanismo eficaz de 

dispersão por pássaros (HIGHT et al., 2002). 

Por outro lado, por apresentar tais características, é indicada para plantios de 

reflorestamento ambiental, recuperação de áreas degradadas nos estágios iniciais e 

médios, estabilização de dunas, plantio às margens de reservatórios de hidroelétricas e 

diversificação agrícola (FERRETI et al. 1995). Seu caráter de pioneirismo e 

agressividade competitiva, somados à tolerância ao déficit hídrico e boa interação 

biótica, garantem o sucesso regenerativo da espécie em diferentes ambientes edáficos e 

com influência antrópica (CARVALHO, 1994; KAGEYAMA & GANDARA, 2000). 

Esta espécie florestal faz parte da cultura e da tradição local de muitas 

comunidades (FONSECA-KRUEL & PEIXOTO, 2004). Sua madeira é pesada, de alta 

durabilidade, sendo bastante utilizada para produção de lenha, carvão, esteios e 
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mourões, servindo de barreira para ventos ou substituindo arames (LORENZI, 2002; 

DEGÁSPARI, 2004). A casca da aroeira apresenta propriedades medicinais 

antimicrobianas, antifúngicas e antiinflamatórias, utilizadas no combate à febre, lesões, 

úlceras de pele e mucosas, inflamações do útero, do sistema digestivo (gastrite, diarréia) 

e do sistema urinário (LORENZI & MATOS, 2002). De sua casca e semente também se 

obtém óleos essenciais para serem utilizados na formulação de cosméticos 

(FIGUEIREDO, 2009). Porém, atualmente, a espécie vem se destacando cada vez mais 

pelo consumo de seus frutos (pimenta-rosa), cuja demanda tem aumentado muito, tanto 

no mercado nacional como no internacional, que os utiliza como condimento alimentar 

(LENZI & ORTH, 2004a).  

 

2.1.1. Importância agroindustrial  

A aroeira é uma espécie de importância agroindustrial, pois seus óleos 

essenciais, extraídos de diversas partes da planta, possuem propriedades medicinais, 

cosméticas e alimentícias. O estudo destas propriedades tem promovido o 

desenvolvimento de patentes com a espécie, relacionadas, em sua maioria, à obtenção 

de cosméticos e fármacos. A partir do ano 2000, houve um aumento no número de 

patentes com a aroeira, principalmente, nos anos de 2002 e 2010, com o Japão liderando 

o ranking de patentes por países, seguido dos Estados Unidos. Estes dados comprovam 

que estudos com a aroeira são promissores (JESUS et al., 2011). 

No Brasil, a indústria farmacêutica vem pesquisando e desenvolvendo 

medicamentos a partir de substâncias extraídas desta espécie. A exemplo, pode-se citar 

o caso de um laboratório pernambucano que lançou no mercado nacional um 

antiinflamatório e cicatrizante natural para uso ginecológico, que tem como princípio 

ativo o tanino, substância extraída da casca da aroeira (GOMES et al., 2005). 

 Em relação às propriedades alimentícias, seus frutos de cor vermelha ou rosada, 

adocicados e aromáticos são utilizados na cozinha do mundo inteiro para acrescentar 

sabor e refinamento aos pratos, podendo ser empregados na forma de grãos inteiros ou 

moídos. No entanto, a aroeira é especialmente apropriada para a confecção de molhos 

(FIGUEIREDO, 2009). Na Alemanha, os frutos podem substituir a pimenta-do-reino, 

sendo vendidos livremente no comércio do país (DEGÁSPARI et al., 2004). 

Os maiores produtores mundiais de aroeira encontram-se nas Ilhas Maurício, no 

Oceano Índico, e têm produção de alta qualidade voltada para as exigências dos países 
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consumidores, principalmente a França. No Brasil, a produção concentra-se 

principalmente no Espírito Santo. De acordo com produtores capixabas, a maior parte 

dos frutos da aroeira é exportada para países da Europa, com destaque para a França, e 

pequena parte é comercializada no mercado interno, principalmente, para compradores 

de São Paulo (ALMEIDA & LEITE, 2010). No Estado de Sergipe, a exploração da 

aroeira tem sido utilizada como fonte alternativa de renda das famílias locais, 

representando 20% da renda anual dessas famílias, onde seus frutos são obtidos por 

extrativismo, em áreas de ocorrência natural, para serem exportados para uma indústria 

de produtos alimentícios no Estado do Espírito Santo (JESUS, 2010).  

Embora seja uma espécie aparentemente pouco cultivada no Brasil, a aroeira 

possui um grande potencial para exploração e uso. Apesar de sua utilização como 

condimento alimentar aumentar a demanda de exportação de seus frutos, principalmente 

para a Europa, a exploração dessa espécie ainda se restringe à coleta manual em 

populações naturais (LENZI & ORTH, 2004a). 

 

2.2. Diversidade genética em populações naturais de plantas 

A diferenciação genética refere-se à distribuição da variabilidade entre e dentro 

de populações e subpopulações naturais, procedências ou outros tipos de agrupamentos, 

onde os alelos e os genótipos ocorrem de maneira heterogênea no espaço e no tempo, 

isto é, resultado da ação de forças evolutivas que atuam dentro do contexto de cada 

espécie. Diversos fatores podem afetar a distribuição da variabilidade genética, tais 

como: o tamanho da população, o modo de reprodução (sexual e assexual), o sistema de 

reprodução (autofecundação, cruzamento e misto), o fluxo gênico (dispersão de 

sementes e pólen) e os tipos de ambientes nos quais a espécie ocorre (HAMRICK, 

1982).  

Outros fatores também podem afetar a porcentagem de variação genética, como 

a fragmentação florestal, devido à ação antrópica, gerando um risco real de erosão 

genética e até mesmo de extinção de espécies, especialmente nos biomas tropicais 

(PINTO et al., 2004; AGUILAR et al., 2008). Com esta fragmentação, há uma redução 

no tamanho das populações e, em consequência, na sua diversidade genética, tornando-

as isoladas e vulneráveis a eventos ambientais, demográficos e genéticos (VIEGAS et 

al., 2011). 
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Desta forma, a existência de variação genética é um fator fundamental para que 

ocorra adaptação, evolução e sobrevivência de populações arbóreas. A variabilidade é 

introduzida continuamente nas populações por mutação ou migração de genes de outras 

populações e pode ser perdida por deriva genética, endocruzamentos e, no caso de genes 

neutros, pela seleção natural (COLE, 2003; REIS et al., 2009). A conservação da 

diversidade genética é uma condição para a manutenção de todos os níveis de 

biodiversidade e é um componente essencial para a sustentabilidade de populações 

vegetais (NAMKOONG et al., 2002).  

Na região do Baixo São Francisco sergipano, a crescente exploração sobre as 

espécies vegetais de ocorrência natural é um fator preocupante para a manutenção da 

diversidade genética em populações fragmentadas. Assim, estudos com espécies 

florestais que lá ocorrem são de suma importância para a sua conservação, exploração 

racional e utilização da diversidade ainda existente em programas de melhoramento 

genético.  

 

2.2.1. Efeitos da fragmentação florestal na diversidade genética de populações 

naturais  

Nas últimas décadas, a taxa de conversão de florestas tem sido particularmente 

elevada nos trópicos (MARTINS et al., 2008a), sendo o desmatamento uma das mais 

importantes mudanças ambientais globais (ACHARD et al., 2002). A fragmentação 

florestal reduz áreas de vegetação contínua em paisagens compostas por uma matriz de 

pastagens, agricultura e construções civis entremeada com remanescentes florestais de 

diversos formatos e tamanhos (MARTINS et al., 2008b).  

Dentre as fitofisionomias remanescentes dos ecossistemas brasileiros, as 

formações ciliares são as mais sujeitas a perturbações, principalmente pela presença de 

solos relativamente férteis e úmidos, atributos ideais para a agricultura e formação de 

pastagem, e também pela alta diversidade de espécies, fontes de madeira e de produtos 

florestais não-madeireiros. Apresentam ainda funções-chave para a conservação da 

biodiversidade, uma vez que possuem atrativos para o abrigo e alimentação da fauna 

silvestre e atuam como corredores ecológicos, permitindo a ocorrência de fluxo gênico 

efetivo de espécies da fauna e da flora (REIS et al., 2009). 
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A fragmentação das florestas reduz o tamanho e aumenta o isolamento espacial 

entre populações naturais, muitas vezes com consequências negativas na diversidade 

genética (AGUILAR et al., 2006, 2008), podendo ocorrer também isolamento 

reprodutivo entre elas (CARVALHO et al., 2010).  

Se populações fragmentadas permanecem pequenas e/ou isoladas por muitas 

gerações, poderá haver um aumento da deriva genética, resultando em perdas aleatórias 

de alelos, sendo esta perda mais rápida para os alelos raros. Além disso, níveis mais 

elevados de endogamia são esperados nessas populações, causados pelo aumento de 

autofecundação e acasalamento entre indivíduos intimamente relacionados. A principal 

consequência desses processos é a redução da diversidade genética dentro de 

populações remanescentes, que em último caso, pode resultar na redução da 

adaptabilidade e na extinção de espécies (BUZA et al., 2000; KELLER & WALLER, 

2002; ENGLAND et al., 2002). Jump & Peñuelas (2006) comprovaram o impacto 

genético negativo da fragmentação florestal, estudando a espécie Fagus sylvatica L., ao 

observarem elevados níveis de endogamia, elevada diversidade genética entre 

populações e a redução da diversidade genética dentro das populações. 

Considerando-se que no papel de reconstrução de florestas é importante que se 

mantenha o nível de variabilidade genética encontrado nas populações naturais, tornam-

se necessários estudos dos padrões de distribuição da variabilidade genética que 

ocorrem nos fragmentos florestais. Saber como essa variabilidade está partilhada dentro 

das populações é imprescindível para que seus tamanhos não caiam abaixo do mínimo 

viável, comprometendo a perpetuação da espécie (BOTREL & CARVALHO, 2004). 

Assim, a manutenção da diversidade genética e a sobrevivência de populações 

fragmentadas de espécies arbóreas dependerão da definição e estabelecimento de 

práticas conservacionistas e de estratégias adequadas de manejo nos remanescentes 

florestais (MARTINS et al., 2008b). 

 

2.2.2. Conservação de recursos florestais como estratégia para manutenção da 

diversidade genética em populações naturais 

A partir do final da década de 80, principalmente, iniciaram-se os estudos com 

espécies arbóreas nativas, quando alguns centros de pesquisa passaram a dar atenção à 

conservação dos recursos genéticos devido ao acelerado processo de fragmentação das 
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florestas naturais. Neste sentido, atitudes vêm sendo tomadas com o objetivo de 

quantificar esse impacto e definir estratégias de conservação adequadas para 

ecossistemas em intensa exploração (AZEVEDO, 2007). 

Para que a conservação seja eficiente, cada espécie deve estar representada por 

populações viáveis e isso depende da existência de ampla variabilidade genética que 

possibilite ajustes às mudanças ambientais ao longo das gerações (SHIMIZU, 2007). A 

redução no tamanho populacional, em função da fragmentação ou práticas predatórias 

de exploração, pode reduzir a variabilidade genética por meio da deriva amostral 

causada pelo estreitamento da base genética e consequente endogamia. A endogamia, 

por sua vez, pode levar a fixação de alelos recessivos deletérios, colocando em risco de 

extinção determinadas populações e espécies (GUSSON, 2003). Assim, a diversidade 

genética promove a matéria prima para a adaptação, a evolução e a sobrevivência dos 

indivíduos e das espécies, sendo fundamental para a sustentabilidade do ecossistema 

para sua conservação (BARREIRA, 2005). 

Atualmente, é crescente o número de espécies florestais estudadas do ponto de 

vista genético (FREITAS et al., 2006; SANTANA et al., 2008; REIS et al., 2009; 

BRANDÃO et al., 2011). Gois et al. (2009), por meio de marcadores isoenzimáticos, 

determinaram a diversidade genética existente em uma população de Spondias lutea L., 

localizada na Região do Baixo São Francisco sergipano. Viegas et al. (2011), utilizando 

microssatélites, investigaram a diversidade, a estrutura genética e o tamanho efetivo 

retido em um banco de germoplasma, de duas populações de Myracrodruon urundeuva 

Fr. All., procedentes de Aramina-SP e Selvíria-MS. Danner et al. (2011) utilizaram 36 

indivíduos de Plinia cauliflora, nativos de cinco locais da região sudoeste do Paraná, 

para estimar a variabilidade genética dentro e entre grupos por meio de caracteres 

fenotípicos. 

O conhecimento da distribuição da variabilidade genética entre e dentro de 

populações naturais permite um melhor entendimento de como a seleção está atuando 

em função da adaptabilidade, pois quanto maior a variabilidade genética existente na 

população, maior é a chance de perpetuação da espécie (ESTOPA et al., 2006). 

Portanto, a variação genética presente em uma espécie é a base para programas de 

conservação genética (MORAES et al., 2008) e programas de melhoramento. 

A necessidade de se conservar as plantas está relacionada à manutenção da 

diversidade em seu local de origem e à utilidade atual ou futura que ela possa ter. Desta 

forma, os recursos fitogenéticos podem ser conservados em seus habitats naturais (in 
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situ), e em condições diferentes às do seu habitat natural (ex situ), ou combinando os 

métodos in situ e ex situ. A seleção de um ou vários métodos depende das necessidades, 

possibilidades e da espécie em causa (JARAMILLO & BAENA, 2002).  

Para a conservação in situ, há dois modelos de unidades de conservação da 

biodiversidade (UCs) adotados no Brasil. Em um, estão as unidades de conservação de 

uso indireto, onde é totalmente vedada a exploração dos recursos naturais, admitindo-se 

apenas o aproveitamento indireto dos seus benefícios. No outro, encontram-se as 

unidades de conservação de uso direto, onde se permite utilizar esses recursos naturais 

de forma sustentável, estabelecendo modelos de desenvolvimento (SNUC, 2000).  

Há ainda outro meio de conservação da biodiversidade, que são as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) presente no Código Florestal brasileiro (Lei 4.771 de 

15/09/1965), sendo definidas como “... áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das populações humanas.” (SKORUPA, 2003). E, portanto, enquadram-se 

nesta descrição as matas ciliares.  

Todavia, observa-se que somente tais métodos de conservação dos recursos da 

diversidade biológica (UCs e APPs) não são capazes de evitar o crescente perigo de 

extinção de espécies e, sobretudo, a perda da variabilidade genética (BARBOSA, 2001), 

sendo necessária uma interferência humana mais direta. 

A conservação ex situ implica que o material seja protegido em lugar fora da 

área de distribuição da população genitora, tanto por material reprodutivo (sementes ou 

estacas) como por plantas vivas em arboretos, jardins botânicos e plantações de 

conservação.  A situação mais flagrante do uso complementar da conservação ex situ é a 

que se refere às espécies raras em risco de extinção e de valor econômico. Algumas 

espécies com hábitos de pioneiras e com valor econômico atual ou potencial já vêm 

sendo enfocadas quanto à conservação ex situ, sendo imprescindíveis para que não se 

perca populações inteiras que vêm sendo destruídas (KAGEYAMA, 1987). 

A manutenção de populações ex situ tem-se revelado uma importante forma de 

intervenção na conservação da diversidade biológica, dado ao crescente número de 

espécies ameaçadas de extinção. Os programas têm contribuído para a manutenção da 

variabilidade genética das populações, garantindo assim a permanência de espécies que 

de outra forma estariam indisponíveis para gerações futuras. As populações também 
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podem servir como estoque de indivíduos para possíveis reintroduções ou aumento do 

tamanho de populações selvagens (MENDES & PAULA, 2010).  

Além disso, o estabelecimento de jardins clonais com espécies nativas de 

potencial econômico mostra-se como alternativa promissora na conservação e 

manutenção das populações naturais, uma vez que reduzirá as pressões nesses 

ambientes, possibilitando a dinâmica natural dos processos ecológicos. Portanto, para 

que os recursos naturais estejam disponíveis, com manutenção de sua funcionalidade 

ecológica, e em condições de atender às demandas atuais e futuras, em regime de 

produção sustentável, toda a gama de variantes genéticas, que se encontram ameaçadas, 

associadas à diversidade ecológica, precisa ser conservada (SHIMIZU, 2007).  

Esses recursos genéticos, mesmo naquelas populações que apresentam alta taxa 

de variabilidade genética e estão fora da lista de espécies ameaçadas de extinção, são 

fundamentais à sua conservação para as futuras gerações, e no que diz respeito ao 

melhoramento vegetal da espécie e ao aproveitamento de genes específicos de interesse 

(FREITAS et al., 2006).  

A definição de um programa de conservação de populações arbóreas requer o 

conhecimento de padrões ecológicos e genéticos (REIS et al., 2009), e a caracterização 

dos indivíduos que as compõem. Para que as estratégias sejam efetivas, é fundamental 

primeiramente entender e quantificar os principais efeitos populacionais e genéticos da 

fragmentação e da exploração predatória de espécies nativas de valor econômico 

(PINTO et al., 2004; VIEIRA & CARVALHO, 2008; MARTINS et al., 2008b; 

MOURA et al., 2011). Estes estudos vêm sendo facilitados pela utilização de 

marcadores moleculares, químicos e morfológicos que permitem descrever como a 

variação genética está partilhada em populações naturais de plantas.  

 

2.2.3. Caracterização da diversidade genética de espécies arbóreas por meio de 

marcadores moleculares ISSR 

 Os marcadores moleculares de DNA são sequências genômicas que permitem 

caracterizar um fenótipo, e podem ser utilizados como ferramenta para estudos de 

diversidade genética entre indivíduos, dentro e entre populações ou espécies 

relacionadas (SOUZA et al., 2008). A caracterização genética de populações utilizando 

marcadores moleculares é fundamentada na análise das diferenças nos perfis genéticos 
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e, ocasionalmente, na identificação de alelos específicos em populações (TELLES et al., 

2010). 

São várias as classes de marcadores moleculares, dentre elas, os marcadores 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat – Inter Repetições de Sequência Simples) 

representam uma das classes mais recentes e foi desenvolvida a partir da necessidade de 

explorar repetições microssatélites sem a necessidade do conhecimento prévio da 

sequência do DNA da espécie-alvo (ZIETKIEWICZ et al., 1994).  

 O método de ISSR tem sido amplamente utilizado por ser uma técnica rápida, 

eficiente, possuir alta reprodutibilidade e gerar altos índices de polimorfismo. É 

facilmente detectado usando poucos equipamentos, bastante variável e fornece  grande 

número de dados  por um custo razoável para o pesquisador (REDDY et al., 2002; 

WOLFE, 2005), possuindo, no entanto, a desvantagem de ser um marcador dominante 

(ZIETJIEWICZ et al., 1994).  

 É considerado um marcador semi-arbitrário, baseado no princípio da técnica de 

PCR (Reação de Polimerase em Cadeia), e envolve amplificações de segmentos de 

DNA, em presença de primers complementares, em uma região de distância 

amplificável entre duas regiões repetidas de microssatélites idênticas orientadas em 

direções opostas, com 1 a 4 bases de purina ou pirimidina (LIU & WENDEL, 2001; 

PATZAK, 2001; SOUZA et al., 2005).  

 Poucos primers podem ser utilizados nesse método, gerando múltiplos 

fragmentos de comprimentos variados, uma vez que os primers ISSR são robustos 

quando comparados a outros primers de marcadores com base em PCR não-específico, 

como RAPD, pois apresentam maior superfície de ancoragem e possuem maiores 

temperaturas de anelamento (TSUMURA et al., 1996; SLOTTA & PORTER, 2006).  

 Para separação e visualização dos produtos de amplificação, a partir da técnica 

de ISSR, pode ser empregada a eletroforese em gel de agarose e detecção em brometo 

de etídeo (JIN & LI, 2007; BRANDÃO et al., 2011).   

 Estes marcadores têm apresentado alto conteúdo de informações, mostrando-se 

eficazes nas análises de diversidade genética em populações naturais de espécies 

arbóreas (JULIO et al., 2008; BRANDÃO et al., 2011). He et al. (2010) comprovaram a 

eficiência de marcadores ISSR para revelar a diversidade genética existente em 

populações naturais de Myrica rubra Sieb. Jin & Li (2007), visando elaborar estratégias 

de conservação para Heptacodium miconioides Rehd., uma espécie ameaçada, 

estimaram a diferenciação genética com base no polimorfismo ISSR. Kumar et al. 
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(2010), utilizando marcadores ISSR, verificaram a variabilidade genética em Citrus 

indica Tanaka e sua relação com táxons selvagens do nordeste da Índia. 

 

2.3. Caracterização química por meio da composição de óleos essenciais 

Durante o seu metabolismo, as plantas produzem uma série de substâncias 

químicas. Quando essas substâncias são capazes de provocar algum tipo de resposta 

biológica no organismo animal, inclusive no homem, são denominadas de princípios 

ativos. Tais princípios abrangem uma ampla variedade de substâncias e muitas delas 

encontram aplicação nas indústrias de alimentos, cosméticos, fármacos e de diversos 

outros tipos de produtos (SOUSA et al., 1991; BOSCOLO & VALLE, 2008). 

Esses princípios ativos possuem funções ecológicas importantes para a 

sobrevivência das espécies e são produzidos, em sua maioria, pelo metabolismo 

secundário das plantas. As funções fisiológicas da produção de compostos secundários 

nas plantas ainda não estão completamente esclarecidas, mas associa-se a sua produção 

à defesa da planta contra agentes externos, como doenças e pragas, bem como à ação 

protetora em relação a estresses abióticos, como aqueles associados com mudanças de 

temperatura, intensidade de luz, disponibilidade de água, entre outros (MARTINS et al., 

2000; CASTRO et al., 2005). Além disso, as plantas também sintetizam e emitem, por 

meio da liberação de aromas específicos, inúmeros compostos secundários com a 

finalidade de atrair polinizadores (KELSEY et al., 1984). 

De todos os metabólitos secundários sintetizados pelos vegetais, os alcalóides e 

os óleos essenciais formam o grupo de compostos com maior número de substâncias 

biologicamente ativas (DI STASI, 1996).  

Os óleos essenciais podem ser definidos como substâncias voláteis presente em 

diversas partes das plantas (raízes, partes florais, folhas, frutos, caule), geralmente 

dotadas de odor e fragrância característicos, que possuem composição química 

complexa e apresentam quantidades variáveis de diferentes classes de compostos 

orgânicos. Dentre essas classes, destacam-se os terpenos e fenilpropanóides 

(FRACARO, 2006; OLIVEIRA et al., 2011b).  

A produção de biomassa e síntese de princípios ativos nas plantas medicinais, 

aromáticas e condimentares depende de vários fatores, dentre eles o fator genético e as 

condições edafoclimáticas (ROSAL et al., 2011). A influência direta dos fatores 

ambientais sobre a composição e o rendimento de óleos essenciais representa um 
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desafio para os produtores em estabelecer genótipos produtivos e estáveis e em manter a 

uniformidade química exigida pelas indústrias (YAMAMOTO et al., 2008). 

Estudos com o óleo essencial de folhas de aroeira (Schinus terebinthifolius 

Raddi.) coletadas em diferentes regiões do globo têm mostrado diferentes quimiotipos, 

por meio de análises GC/MS (Gas Chromatography–Mass Spectrometry - 

Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massa), com prevalência de compostos 

químicos distintos (SILVA et al., 2010). Em plantas da Índia, por exemplo, foi 

encontrado maior teor de α-pineno (51,82%) (SINGH et al., 1998; CHOWDHURY & 

TRIPANI, 2001), enquanto que em plantas do Egito destacou-se α-felandreno (24,2%) 

(IBRAHIM et al., 2004).  

No Brasil, estudando a composição química do óleo essencial presente em folhas 

e frutos de aroeira, Barbosa et al. (2007), encontraram, principalmente, monoterpenos 

(90%), com uma maior concentração de δ-3-careno (29,22%), α-pineno (12,94%), α-

felandreno (13,04%) e β-felandreno (18,08%), embora também tenha sido observada a 

ocorrência de sesquiterpenos, como o germacreno-D (3,09%). É importante analisar 

distintos quimiotipos e genótipos, pois além de ocorrer variação no rendimento de óleo 

essencial obtido por genótipo, a presença dos diferentes compostos em um produto, em 

concentrações superiores ou inferiores, afeta diretamente a sua qualidade (BRILHO, 

1967). 

Pesquisas fitoquímicas têm sido o foco de diversos estudos na área de plantas 

medicinais e aromáticas (DORMAN & DEANS, 2000; LIMA et al., 2006; JOHANN et 

al., 2007; JAVIDNIA et al., 2007; HABIBI et al., 2008; SILVA et al., 2010; 

ANDRADE et al., 2012), inclusive no Nordeste brasileiro (ALBUQUERQUE et al., 

2007).  

Arrigoni-Blank et al. (2011), visando desenvolver um protocolo para a 

micropropagaçãoo e aclimatização de genótipos de hortelã japonesa, analisaram a 

composição química dos óleos essenciais de plantas micropropagadas e não 

micropropagadas. Lima et al. (2006) avaliaram as atividades antibióticas de extratos 

etanólicos de 16 espécies de plantas usadas na medicina popular no Brasil contra 

leveduras e bactérias. Andrade et al. (2012) caracterizaram quimicamente e avaliaram 

as atividades antioxidante e antibacteriana dos óleos essenciais de Cymbopogon nardus, 

Cinnamomum zeylanicum e Zingiber officinale contra diversos microorganismos 

A utilização dessas plantas pela população mundial é crescente, e os princípios 

ativos, responsáveis por essa larga utilização, representam o ponto de partida para a 
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síntese de produtos químicos e farmacêuticos que movimentam milhões de dólares por 

ano (SCHOCKEN, 2007). 

O aumento na utilização de essências naturais e de substâncias químicas delas 

extraídas deve-se à tendência mundial de aromatização dos bens de consumo e a 

existência de uma demanda mundial crescente, por parte do consumidor final, por 

aromas e fragrâncias exclusivamente obtidos a partir de fontes vegetais, obrigando a 

utilização acentuada dos óleos essenciais na produção industrial (SANTOS, 2001). No 

entanto, esse interesse pelas propriedades químicas dos vegetais, tanto pelas 

comunidades tradicionais quanto pelas indústrias que realizam a prospecção de novos 

produtos, tem causado sérios danos à diversidade genética de algumas espécies, 

erodindo seus recursos genéticos e colocando várias delas em risco de extinção, antes 

mesmo de serem estudadas (FRANKEL et al., 1996; ALVES et al., 2008). Assim, 

torna-se cada vez mais evidente a necessidade de estudos com plantas medicinais e 

aromáticas que visam promover o uso sustentável dos recursos naturais e sua, 

consequente, conservação. 

 

2.4. Seleção de genótipos para conservação e melhoramento vegetal  

A utilização de qualquer espécie florestal em programas de produção de mudas 

voltados para plantios comerciais, restauração de áreas degradadas e/ou conservação 

dos recursos genéticos requer tecnologia de produção adequada, a começar pela escolha 

de árvores-matriz produtoras de sementes de boa qualidade, levando-se em 

consideração a quantidade e qualidade fisiológica das mesmas (TOTTI & MEDEIROS, 

2006; NOGUEIRA & MEDEIROS, 2007). Conforme BRASIL (2011), os critérios de 

seleção adotados para escolha de árvores-matriz destinadas à produção de sementes, de 

material de propagação vegetativa ou de mudas de espécies florestais devem ser 

baseados nas características genotípicas ou fenotípicas dos indivíduos. A escolha a 

partir das características fenotípicas é fundamentada no princípio da hereditariedade, 

onde é provável que um indivíduo fenotipicamente bom apresente boa constituição 

genética, originando descendentes com características semelhantes quando submetidos 

às mesmas condições ambientais.  

Nas florestas nativas, existem variações nas diferentes características fenotípicas 

entre os indivíduos de uma mesma espécie, devendo-se selecionar os que apresentam 
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características, como boa condição fitossanitária, vigor e produção de sementes. É 

importante destacar que o processo de seleção destas árvores em florestas nativas é 

complicado quando comparado aos plantios, pois em áreas de ocorrência natural há 

árvores de diferentes idades, onde a de maior diâmetro e altura pode não ser a melhor 

para seleção, visto que essa superioridade pode ser devido à idade e não à origem 

genética (NOGUEIRA & MEDEIROS, 2007). 

A coleta de sementes de espécies florestais deve ser feita, preferencialmente, em 

áreas de mata ciliar, floresta e cordões florestais, uma vez que estas áreas detêm uma 

parcela considerável da variedade genética necessária à produção de mudas. Neste caso, 

no entanto, há maior dificuldade em acompanhar a maturação fisiológica de frutos e 

sementes e ter fácil acesso às árvores para coleta. Além disso, os indivíduos ficam 

altamente sujeitos às variações na produção de sementes, devido às condições 

edafoclimáticas, presença de patógenos e pragas, alterações nos habitats e competição 

entre as espécies, além da interferência dos diversos fatores antrópicos (SARMENTO & 

VILELLA, 2010). 

Para que uma espécie seja efetivamente representada em um projeto de 

recuperação florestal e melhoramento, e não venha a apresentar problemas futuros de 

frutificação ou de estabelecimento de seus propágulos, os indivíduos utilizados como 

ávores-matrizes devem possuir um conjunto de genes representativos daquela espécie 

ou população local, de modo a evitar descendentes pouco vigorosos e com baixo 

potencial de adaptação (RODRIGUES et al., 2009).  

Na atividade de coleta de sementes, o ideal é que se procure reunir sempre 

descendentes de um maior número possível de plantas genitoras (VENCOVSKY, 

1987). Considerando um número mínimo de indivíduos para um dado local, o mesmo 

autor sugere que para se obter uma conservação genética de curto prazo (10 gerações da 

espécie), minimizando os danos por depressão endogâmica, é necessário ter um 

tamanho efetivo da população (Ne) de 50, o qual equivale à coleta de sementes em 12 

árvores-matrizes, desde que elas ou os pais (árvores fornecedoras de pólen) não sejam 

aparentados. Esse parâmetro (Ne) representa o tamanho da amostra que garante a 

representatividade genética de uma população coletada em relação à população parental. 

A recuperação de áreas degradadas com sementes coletadas a partir deste princípio dará 

origem a populações com elevado potencial evolutivo, devido às possíveis novas 

recombinações genotípicas (OLIVEIRA et al., 2002). 
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A importância da introdução de alta diversidade genética na implantação dos 

projetos de restauração ecológica está diretamente relacionada ao nível de fragmentação 

florestal da paisagem regional, de forma que as áreas mais fragmentadas possuem maior 

dependência da qualidade genética dos propágulos utilizados, ao passo que as áreas com 

maior conectividade na paisagem são menos sensíveis ao uso de baixa diversidade 

genética (RODRIGUES et al., 2009). Sendo assim, em alguns casos, a coleta de 

sementes a partir de árvores-matriz presentes em diferentes fragmentos pode aumentar a 

representatividade da diversidade genética da espécie, em comparação com a coleta de 

sementes de vários indivíduos em um mesmo fragmento. Isso aumenta ainda mais a 

importância de cada remanescente de vegetação nativa para as futuras ações de 

restauração florestal (TURNER & CORLETT, 1996). 

As árvores selecionadas para os estudos devem ser cadastradas com informações 

gerais referentes à árvore e sua localização, recebendo um código de identificação. A 

marcação de árvores-matriz, para a produção de sementes, auxilia a prática de coleta e 

permite o monitoramento da produção e da qualidade das sementes (ARALDI et al., 

2009). 

 

2.4.1. Parâmetros dendrométricos como marcadores fenotípicos na caracterização 

de espécies florestais nativas 

A variabilidade genética é a multiplicidade de frequências alélicas presentes em 

um grupo de indivíduos, o qual, junto com o ambiente, fornece a natureza do fenótipo e 

é base fundamental em programas de conservação e melhoramento genético 

(SANTANA et al., 2011). 

Além dos marcadores moleculares, podem ser utilizados, para a caracterização 

da variabilidade de genótipos, dados morfológicos (GOMES FILHO et al., 2010), onde, 

em espécies florestais de ocorrência natural, esses dados refletem-se na avaliação de 

parâmetros dendrométricos. A avaliação dessas características é uma importante 

ferramenta no sentido de favorecer a escolha de genótipos com potencial para diversas 

finalidades.  

De acordo com o IPEF (1994), a seleção inicial das matrizes para a clonagem em 

Eucalyptus sp. é realizada por meio da observação direta de características 

dendrométricas (diâmetro à altura do peito, altura total e volume) e de outras 
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características fenotípicas desejáveis, como a forma do fuste, o tipo de casca, o tamanho 

da copa e a espessura e persistência dos ramos, sendo estas características quantitativas, 

ou seja, que podem indicar vigor. No entanto, deve-se levar em consideração que o 

crescimento das árvores é governado pelos fatores genéticos das espécies e pelas 

condições ambientais, de modo que os fenótipos das árvores podem ser influenciados, 

positiva ou negativamente, pelo ambiente. Pequenas variações no ambiente são 

suficientes para provocar modificações fenotípicas significativas nas espécies florestais, 

como acontece com a produção de frutos, altura, circunferência do fuste, área da copa, 

entre outras (VALERA & KAGEYAMA, 1988).  

Quando a caracterização é realizada por meio de dados morfológicos, a 

quantificação da diversidade entre indivíduos só terá significado se a divergência 

fenotípica refletir a divergência genética (DIAS & KAGEYAMA, 1991). Nesse sentido, 

os caracteres fenotípicos, em associação com as técnicas moleculares, vêm sendo 

empregados na quantificação da variabilidade genética em espécies florestais 

(PEREIRA et al., 2005; GOMES FILHO et al., 2010; ANDRADE et al., 2011). 

 

2.5. Caracterização de genótipos por meio da produção de frutos em espécies 

florestais nativas 

Em florestas tropicais são encontradas espécies florescendo e frutificando o ano 

todo, embora haja diferenças ao longo dos meses e nas estações (TALORA & 

MORELLATO, 2000). Estas flutuações estão relacionadas aos eventos fenológicos das 

espécies, os quais são determinados por fatores endógenos (genéticos) e ambientais 

(ALENCAR, 1994; MORELLATO et al. 2000).  

Os fatores que influenciam os ritmos fenológicos podem ser divididos em duas 

categorias: abióticos e bióticos. Dentre os fatores abióticos, a precipitação, a 

temperatura e o comprimento do dia são considerados os mais importantes. Já os fatores 

bióticos incluem as adaptações morfológicas e fisiológicas e as interação com 

dispersores e predadores de frutos e sementes, uma vez que a ação desses animais é, 

atualmente, considerada como fator seletivo importante na determinação dos padrões de 

frutificação das plantas (MORELLATO & LEITÃO FILHO, 1992; VAN SCHAIK et 

al. 1993; FENNER 1998; MORELLATO et al. 2000; LIEBSCH & MIKICH, 2009). 
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Variadas linhas de abordagem surgiram em torno dos estudos de fenologia. 

Entretanto, ao longo dos últimos 40 anos de desenvolvimento não foram levadas em 

consideração questões metodológicas importantes na coleta e na avaliação de dados 

fenológicos como, por exemplo, o uso de algum método sistematizado de amostragem 

e/ou de avaliação. No entanto, Fournier (1974), ao propor um índice de intensidade, 

obtido pelo método visual de avaliação por meio de uma escala intervalar, demonstrou 

uma preocupação na definição ou padronização do método que melhor expressasse o 

comportamento fenológico das espécies, possibilitando comparações posteriores 

(d’EÇA-NEVES & MORELLATO, 2004). Nesse tipo de avaliação, denominada 

método direto semi-quantitativo, as fenofases são quantificadas de modo que a razão 

entre os valores da escala seja conhecida e constante. Sendo assim, a distância exata 

entre dois valores da escala é variável, pois o valor atribuído corresponde a uma 

aproximação do valor real que está enquadrado em um intervalo conhecido 

(FOURNIER, 1974; WHEELWRIGHT, 1985; BENCKE & MORELLATO, 2002; 

d’EÇA-NEVES & MORELLATO, 2004). 

Além disso, para investigar a relação entre as particularidades das espécies e a 

produção de frutos, pode ser realizada uma caracterização de acordo com seu hábito, 

tipo e cor do fruto e características biométricas (tamanho do fruto e das sementes, 

número de sementes por fruto, massa de 1.000 sementes) (PAISE & VIEIRA, 2005), 

sendo importante também avaliar a germinação e vigor das sementes produzidas. 

 

2.5.1. Caracterização morfofisiológica de frutos e sementes  

Diferentemente da maioria das grandes culturas agrícolas, espécies florestais 

nativas apresentam ainda grande variabilidade genética, resultando em ampla variação 

nas características morfofisiológicas que, por sua vez, são determinantes no 

comportamento ecológico dos indivíduos. Além disso, pelo fato dessas espécies estarem 

distribuídas em uma grande extensão geográfica, encontram-se fortemente sujeitas às 

variações edafoclimáticas, em escala espacial e temporal (SARMENTO & VILELLA, 

2010).  

A grande diversidade da flora arbórea cria a necessidade de realização de 

estudos básicos e aplicados sobre aspectos relacionados à produção de frutos e 

sementes, à biometria e à ecofisiologia da germinação. O conhecimento da produção de 
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frutos e das características morfológicas e ecofisiológicas, visando à posterior produção 

de mudas para recuperar e, ou, enriquecer áreas degradadas, resultantes do uso 

desordenado de recursos naturais, é importante para a manutenção da biodiversidade 

(OLIVEIRA et al., 2006; CAMARA et al., 2009).  

Os estudos morfológicos auxiliam na determinação dos diferentes parâmetros 

fenotípicos entre os indivíduos de uma população e entre populações, visto que, nas 

espécies arbóreas tropicais, existe grande variabilidade com relação aos caracteres 

morfológicos, como tamanho de frutos e sementes (CRUZ & CARVALHO, 2003; 

MELO et al., 2004). Nas últimas décadas, diversos são os trabalhos que objetivam a 

caracterização de frutos e sementes dessas espécies visando ampliar o conhecimento 

sobre as mesmas (RÊGO et al., 1991; AGUIAR et al., 1996; CRUZ et al., 2001; 

PEDRON et al., 2004; SILVA & MÔRO, 2008; LOPES et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2011a; PEREIRA et al., 2011). 

A caracterização biométrica de frutos e sementes pode fornecer subsídios 

importantes para diversos estudos. A biometria dos frutos constitui um instrumento 

importante para detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma 

espécie e as relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais, fornecendo 

importantes informações para a caracterização dos aspectos ecológicos como a 

produção de frutos, o tipo de dispersão, identificação dos agentes dispersores e 

estabelecimento das plântulas (CARVALHO et al., 2003; MATHEUS & LOPES, 

2007). Já a classificação das sementes por tamanho ou por peso é uma estratégia 

importante que pode ser adotada para tentar uniformizar a emergência das plântulas e 

para obter mudas de tamanho semelhante ou de maior vigor, uma vez que a hipótese da 

relação positiva entre a massa de sementes e seu potencial germinativo sugere que 

sementes maiores possuam embriões bem mais desenvolvidos e com uma maior 

quantidade de reservas (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000; BEZERRA et al., 2002; 

BEZERRA et al., 2004). 

O processo de germinação é um fenômeno fisiológico que se inicia com a 

absorção de água pela semente e termina com o início do alongamento de eixo 

embrionário, podendo ser identificado pela protrusão da radícula do embrião (BEWLEY 

& BLACK, 1982). No entanto, em estudos ecológicos, silviculturais e de tecnologia de 

sementes, que visam à produção de mudas, o critério para definir a germinação baseia-

se no desenvolvimento da plântula (BRASIL, 2009). Nesse caso, é levada em 

consideração a presença de todas as estruturas essenciais do embrião, pois definirá o 
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sucesso do estabelecimento da plântula em campo (MARCOS FILHO, 2005; BRASIL, 

2009). 

A capacidade em desempenhar funções vitais, as quais são caracterizadas pela 

germinação e vigor, é determinante para avaliação da qualidade da semente. O teste de 

germinação sob condições controladas (umidade, temperatura, luz e oxigênio) é 

utilizado para determinar a qualidade fisiológica das sementes, sendo muito útil para 

avaliar o potencial germinativo, contudo não fornece informações sobre o vigor 

(BEWLEY & BLACK, 1994). Dentre os testes que possibilitam determinar o vigor 

relativo entre lotes de sementes está a comparação da porcentagem de plântulas normais 

na primeira contagem do teste de germinação (NAKAGAWA, 1994). Nas pesquisas 

sobre qualidade de sementes, esses testes são um instrumento importante como adjuntos 

ao teste de germinação (HAMPTON & COOLBEAR, 1990).  

Apesar de pouco estudada, a procedência das sementes parece desempenhar 

influência sobre a germinação e emergência de plântulas. Além da temperatura, outros 

fatores como clima e composição de solo seriam importantes na determinação do 

desempenho das sementes bem como da sua qualidade. Essa qualidade pode ser 

avaliada por diferentes características, sejam físicas (teor de água, massa de 1.000 

sementes, número de sementes por quilograma massa de material seco) ou fisiológicas 

(viabilidade e vigor) (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000; LEONHARDT et al., 

2001; FARIA et al., 2009).  

Comparações de vigor de sementes entre matrizes, progênies e procedências, 

oferecem ao pesquisador dados adicionais em uma fase inicial de um programa de 

melhoramento ou conservação genética (VALENTINI & PIÑA- RODRIGUES, 1995). 
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CAPÍTULO 1. Diversidade genética de Schinus terebinthifolius Raddi., por meio de 

marcadores moleculares e composição química de óleos essenciais 

 

RESUMO 

 

SOUZA, Danilla Cristina Lemos Souza. Diversidade genética de Schinus 

terebinthifolius Raddi., por meio de marcadores moleculares e composição química 

de óleos essenciais. In: Diversidade genética, produção de frutos e composição química 

em Schinus terebinthifolius Raddi. São Cristóvão, SE, 2012. 97f. Dissertação (mestrado 

em Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, UFS. 
 

A seleção de materiais geneticamente superiores e divergentes de espécies florestais 

com potencial econômico, visando à produção de sementes e mudas para projetos de 

recuperação de áreas degradadas e o estabelecimento de plantios comerciais, envolve 

estudos de caracterização de germoplasma. Frente aos processos de fragmentação de 

áreas de ocorrência natural da aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), com drástica 

redução no número de indivíduos, a caracterização genética e química de indivíduos 

remanescentes é de suma importância para atender aos critérios de seleção. O trabalho 

foi realizado com o objetivo de identificar diferenças genéticas e químicas em 

indivíduos de aroeira situados em diferentes fragmentos na região do Baixo São 

Francisco sergipano. Os indivíduos estudados foram escolhidos com base em suas 

características dendrométricas (altura, diâmetro à altura do peito e área de copa). Para as 

análises genéticas foram empregados 19 primers ISSR e, a partir do polimorfismo 

observado, foram calculadas a porcentagem de polimorfismo e a estimativa de 

similaridade genética ( ijSg ), por meio do coeficiente de Jaccard. O teste de Mantel foi 

realizado para avaliar a correlação das distâncias genética e geográfica entre os 

indivíduos. A avaliação dos parâmetros genéticos populacionais se deu por meio da 

diversidade gênica de Nei ( ), porcentagem de locos polimórficos (P%), índice de 

Shannon (I), número de alelos observados (na) e número efetivo de alelos (ne). Para as 

análises químicas, os óleos essenciais, extraídos por hidrodestilação, foram submetidos 

à análise GC-MS e as médias dos compostos majoritários foram comparadas por meio 

de Scott-Knott (p<0,05). Os componentes principais dos óleos foram determinados 

utilizando-se o programa STATISTICA e para avaliar a correlação entre as distâncias 

química e geográfica e as distâncias genética e química entre os indivíduos foi 

empregado o teste de Mantel. A existência de níveis consideráveis de variabilidade 

genética entre os indivíduos de aroeira estudados permite que eles sejam incluídos em 

programas de conservação da biodiversidade, bem como, devido também à variação 

química observada, em programas de melhoramento vegetal, visando à produção da 

espécie para fins comerciais. 

 

Palavras-chave: fragmentação florestal, aroeira, polimorfismo genético, ISSR, voláteis 

químicos. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Danilla Cristina Lemos. Genetic diversity of Schinus terebinthifolius Raddi., 

by molecular markers and chemical composition of essential oils. In: Genetic 

diversity, fruit yield and chemical composition of Schinus terebinthifolius Raddi. São 

Cristóvão, SE, 2012. 97f. Dissertation (masters in Agroecosystems). Universidade 

Federal de Sergipe, UFS. 

 

The selection of superior and diverse genetic material of the forestry species with 

economic potential aiming the seed and seedling production for projects of recuperation 

of degraded areas and to establishment of the commercial plantations involves studies 

of germplasm characterization. Facing the fragmentation process of the fragmentation 

areas with natural occurrence of aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), with drastic 

reduction of the number of individuals, the genetic and chemical characterization of 

remaining individuals is important to attend the criteria of selection. The work was 

carried out aiming to identify genetic and chemical difference in individuals of aroeira 

located in different fragments in the region of low Sergipean São Francisco river. The 

studied individuals were chosen based on their dendrometric characteristics (height, 

diameter at breast height and crown area). For the genetic analysis it were used 19 ISSR 

primers and, from the polymorphism, it was calculated the polymorphism percentage, 

and the estimative of the genetic similarity ( ijSg ), by Jaccard coefficient. The Mantel 

test it was carried out to evaluate the genetic distance and geographic correlation among 

individuals. The evaluation of the population parameters was carried out by Nei’s genic 

diversity ( ), polymorphic loci percentage (%), Shannon index (I), observed alleles 

number (na), and effective alleles number (ne). For chemical analyses, the essential oils 

extracted by hydrodistillation, were submitted to GC-MS and the average of the major 

compounds were compared by Scott-Knott (p<0.05). The principal components of the 

oils were determined using STATISTICA software, and to evaluate the correlation 

between chemical and geographic among the individuals it was used the Mantel test. 

The existence of levels considered of genetic variability among the studied aroeira 

individuals permit include them in programs for biodiversity conservation, as well as, 

due to the observed chemical variation in plant breeding programs aiming the species 

production for commercial use. 

 

Key-words: forest fragmentation, aroeira, genetic polymorphism, ISSR, chemical 

volatiles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto de espécies nativas com potencial econômico de extração de óleos 

essenciais, o Brasil apresenta grande biodiversidade, sendo considerado o primeiro país 

em número de espécies de plantas superiores identificadas (MITTERMEIER et al, 

1990). No entanto, devido à expansão de fronteiras de desenvolvimento humano, essa 

biodiversidade vem sendo destruída em ritmo acelerado.  

A divisão do hábitat em manchas separadas e a perda de área são consequências 

da atividade humana na supressão de grandes áreas de florestas e na exploração 

inadequada dos recursos naturais. A fragmentação florestal, por sua vez, pode promover 

redução na diversidade genética de populações naturais remanescentes, causando 

alterações nos processos ecológicos e genéticos destes ambientes. 

Muitas espécies florestais nativas que vêm sofrendo com o processo de 

fragmentação são fontes importantes de substâncias naturais biologicamente ativas e a 

redução da sua diversidade genética implica na diminuição das chances de identificar 

produtos com utilização econômica (GONÇALVES, 2011). Na região do Baixo São 

Francisco sergipano, a aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) é uma espécie que vem 

sendo intensamente explorada devido às propriedades químicas de seus óleos essenciais, 

utilizados nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de alimentos. Essa exploração, 

sem práticas adequadas de manejo, promove a redução no número de indivíduos, 

podendo levar à ocorrência endogamia. 

A existência de níveis naturais de variabilidade genética em fragmentos 

populacionais é premissa básica para sua sustentabilidade e conservação de espécies que 

ali habitam. Uma forma de caracterizar essa variabilidade é por meio de marcadores 

moleculares, que, associados a estudos químicos de óleos essenciais, permitem estimar 

a variabilidade genética presente e identificar diferenças genéticas e químicas entre 

indivíduos, com possível seleção de caracteres e indivíduos de importância econômica. 

Assim, objetivou-se com o presente estudo caracterizar a diversidade genética e 

química de indivíduos de aroeira situados em fragmentos de mata ciliar, na região do 

Baixo São Francisco sergipano, e, a partir das informações obtidas, implementar 

estratégias de conservação para a espécie e incluí-la em programas de melhoramento 

vegetal. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Localização das áreas de estudo 

O estudo populacional de indivíduos de aroeira foi realizado em fragmentos de 

mata ciliar de diferentes regiões fitogeográficas do Estado de Sergipe, situados na 

região do Baixo Curso do Rio São Francisco (Figura 3).  

 
 

FIGURA 3. Localização dos fragmentos populacionais de aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi.), situados na região do Baixo São Francisco sergipano 

(Fragmento 1: Brejo Grande; Fragmento 2: Neópolis; Fragmento 3: Propriá). UFS, São 

Cristóvão, 2012. Fonte: CODISE, 2007. 

 

O fragmento 1 está localizado no povoado Saramém (10º28’40,2”S; 

36º28’33,0”WO), no município de Brejo Grande, que possui clima do tipo megatérmico 

seco a sub-úmido, com temperatura média anual de 26°C e precipitação pluviométrica 

média anual de 1.200 mm. O relevo é caracterizado pelo domínio de depósitos 

sedimentares de planície litorânea e os solos possuem áreas de formações pioneiras, 

Fragmento 1 

Fragmento 2 

Fragmento 3 
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com vegetação de influência Flúvio-marinha (Manguezal e Campo Salino) (SERGIPE. 

SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000; IBGE, 2004). 

O fragmento 2 está localizado no povoado Passagem (10º18’29,8”S; 

36º35’05,1”WO), no município de Neópolis, que apresenta clima do tipo megatérmico 

seco a sub-úmido, com temperatura média anual de 26°C, precipitação pluviométrica 

média anual de 1.200 mm e período chuvoso de março a agosto. O relevo está 

representado pelas seguintes unidades geomorfológicas: planície litorânea com planície 

fluvial e tabuleiros costeiros; superfície tabular erosiva; relevos dissecados tabulares. A 

vegetação é do tipo Floresta Estacional Semidecidual, com vegetação secundária e 

atividades agrícolas e Savana gramíneo-lenhosa (SERGIPE. SEPLANTEC/SUPES, 

1997/2000; IBGE, 2004).  

O fragmento 3 está localizado em uma ilha, no município de Propriá 

(10º12’40,0”S; 36º50’25,0”WO), que possui clima megatérmico Semiárido, temperatura 

média no ano de 26°C, precipitação pluviométrica média anual de 800mm e período 

chuvoso de março a agosto. O relevo é característico, com feições dissecadas na forma 

de colinas e cristas. A vegetação é caracterizada por Campos Limpos e Sujos, com 

vegetação secundária e atividades agrícolas (SERGIPE. SEPLANTEC/SUPES, 

1997/2000; IBGE, 2004). 

O fragmento situado no Município de Brejo Grande está 23,611 km distante do 

fragmento situado no Município de Neópolis, e 47,730 km do fragmento situado no 

Município de Propriá. Este último encontra-se a 26,027 km do fragmento situado no 

Município de Neópolis.  

 

2.2. Amostragem 

Foram selecionados cinco indivíduos de cada fragmento, totalizando 15 

indivíduos, levando-se em consideração os que apresentaram características fenotípicas 

superiores, bom aspecto fitossanitário e evidência de frutificação abundante.  

O número reduzido de indivíduos estudados se deve, principalmente, ao 

processo de ocupação humana que ocorreu nas vegetações ciliares do Estado de Sergipe 

(Figura 4), promovendo isolamento dos fragmentos e possível perda de vigor dos 

indivíduos, uma vez que não foi observada frutificação para a maioria deles. Visando 

diminuir a possibilidade de coletar indivíduos relacionados por parentesco, foi tentado 
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respeitar uma distância mínima de 50m entre os indivíduos, uma vez que o espaço 

mínimo recomendado entre árvores-matriz é de 50 a 100 m (KAGEYAMA & 

GANDARA, 1999). 

 
 

FIGURA 4. Indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), (A) Em área de 

pastagem, no município de Propriá; (B) Com corte dos galhos, no município de 

Neópolis. UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

Cada indivíduo de aroeira foi identificado com plaqueta metálica numerada e 

georreferenciado com o auxílio de GPS (Global Position System), modelo Garmin 12. 

As coordenadas geográficas foram utilizadas para construção do mapa de localização 

desses indivíduos, por meio do programa GPS-Track Macker (FERREIRA JÚNIOR, 

2008). 

Foram avaliados os seguintes parâmetros dendrométricos de cada indivíduo: 

altura total (m), circunferência à altura do peito a 1,30 m do solo – CAP (cm) e área da 

copa (m
2
).  A altura total foi medida utilizando-se uma vara telescópica, e a CAP e a 

área de copa foram obtidos com o auxílio de um diastímetro de 50m. Os valores de CAP 

foram convertidos em DAP (diâmetro à altura do peito). 

 

2.3. Coleta de material vegetal 

Para o estudo de diversidade genética foram coletadas folhas tenras dos 

indivíduos de aroeira georreferenciados, com auxílio de podão. O material foliar 

coletado de cada indivíduo foi acondicionado em tubo falcon identificado, mantido em 

A B 
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caixa de isopor com gelo e transportado ao laboratório de Cultura de Tecidos e 

Melhoramento Vegetal do Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade 

Federal de Sergipe (DEA/UFS), sendo armazenado em freezer a -20°C, até o momento 

do isolamento de DNA genômico. 

Dos mesmos indivíduos foram coletados, em junho/2011, frutos maduros para 

realização das análises de composição química. Os frutos foram acondicionados em 

sacos de polietileno devidamente identificados e levados ao Laboratório de Tecnologia 

de Sementes (DEA/UFS). Foram colocados para secar levemente à sombra por oito 

dias, e, em seguida, foram beneficiados, embalados em sacos plásticos transparentes 

impermeáveis, pesados e armazenados em câmara fria, a temperatura de 6-8ºC e 

umidade de 60-65%, até o momento da extração dos óleos essenciais. 

 

2.4. Reações DNA-ISSR 

2.4.1. Isolamento de DNA genômico 

O isolamento de DNA genômico foi realizado de acordo com o protocolo 

descrito por Nienhuis et al. (1995), com modificações.  

De cada indivíduo foram utilizados 2g de folhas para maceração em almofariz 

contendo 10 mL de tampão de extração CTAB 2% (2% de CTAB, 100mM de Tris (pH 

8,0), 20mM de EDTA (pH 8,0), 1,4M de NaCl e 1% de PVP) e 20µL de β-

mercaptoetanol, para retardar a oxidação de metabólitos secundários. O macerado foi 

transferido para tubos de ensaio e posto em banho-maria a 65ºC por 60 minutos.  

Após esse período, as amostras foram purificadas com a adição de clorofórmio: 

álcool isoamílico (24:1) e centrifugados a 7.000 Xg por 30 minutos. O sobrenadante 

obtido foi micropipetado e a ele adicionado álcool:acetato de amônio,  mantido a -20°C 

overnight para precipitação do DNA. As amostras foram centrifugadas a 14.000 Xg por 

10 minutos e em seguida, o álcool:acetato de amônio foi descartado e substituído por 

etanol, deixando-se 10 minutos em temperatura ambiente. Uma nova centrifugação foi 

realizada por 10 minutos a 14.000 Xg, sendo assim possível descartar o sobrenadante e 

secar o pellet em temperatura ambiente. Após, o DNA foi solubilizado em TE (1mM de 

Tris e 0,1mM de EDTA). 
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2.4.2. Quantificação do DNA genômico 

A qualidade e a concentração de DNA de cada amostra foram determinadas em 

espectrofotômetro (CARY 50 PROBE UV-VISIBLE), com base na absorbância a 260 

nm e 280 nm.  

 

2.4.3. Condições de Amplificação do DNA genômico 

Para a geração de polimorfismo entre os indivíduos de aroeira, a partir de um 

conjunto de 22 primers ISSR, foram selecionados 19 primers (Tabela 1), os quais 

permitiram a obtenção de fragmentos de alta intensidade. As reações de amplificação 

foram conduzidas em termociclador Uniscience Biometra Tpersonal, em um volume de 

13 µL contendo: DNA genômico (200 ng); tampão Green Gotaq 5X (Promega); dNTPs 

(2,5 mM); MgCl2 (50 mM); BSA (1 µg µL
-1

); enzima Taq polimerase (5U/µL) 

(Promega); primer (2 µM) e água ultra-pura.  

TABELA 1: Primers ISSR utilizados na caracterização genética de indivíduos de 

aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.). UFS, São Cristóvão, 2012.  

 
Primer Sequência (5’-3’) 

AW3 (GT) 6-RG GTGT TGT GTG TGT RG 

BECKY (CA) 7-YC CAC ACA CAC ACA CAY C 

CHRIS (CA) 7-YG CAC ACA CAC ACA CAY G 

DAT (GA) 7-RG GAG AGA GAG AGA GAR G 

GOOFY (GT) – YG GTG TGT GTG TGT GTY G 

JOHN (AG) 7-YG AGA GAG AGA GAG AGY C 

M1 CAA – (GA) 5 CAA GAG AGA GAG A 

M2 GGGC – (GA) 8 GGGCAGAGAGAGAGAGAGA 

MANNY (CAC) 4-RC CAC CAC CAC CAC RC 

MAO (CTC) 4-RC CTC CTC CTC CTC RC 

OMAR (GAG) 4-RC GAG GAG GAG GAG RC 

UBC 807 (AG) 8-T AGA GAG AGA GAG AGA GT 

UBC 808 (AG) 8-C AGA GAG AGA GAG AGA GC 

UBC 809 (AG) 8-G AGA GAG AGA GAG AGA GG 

UBC 811 (GA) 8-C GAG GAG GAG GAG GAG AC 

UBC 813 (CT) 8-T CTC CTC CTC CTC CTC TT 

UBC 825 (AC) 8-T ACA CAC ACA CAC ACA CT 

UBC 827 (AC) 8-G ACA CAC ACA CAC ACA CG 

UBC 834 (AG) 8-YT AGA GAG AGA GAG AGA GY T 

em que: R = Purina (A ou G) e Y = pirimidina (C ou T).  
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As reações de PCR foram submetidas a 40 ciclos de amplificação após a 

desnaturação inicial a 94°C por 3 minutos. Cada ciclo foi constituído de três 

temperaturas: 94°C por 1 minuto, para a desnaturação da dupla fita de DNA; 46°C por 

45 segundos, para o anelamento do primer; e por fim, 72°C por 2 minutos para a 

extensão das novas fitas de DNA. Após os ciclos, o processo foi finalizado a 72°C por 7 

minutos. 

Os produtos da amplificação foram separados por eletroforese, em cuba 

horizontal, utilizando-se gel de agarose 1% em tampão TBE 0,5X, a 100V por 90 

minutos. Posteriormente, os géis foram corados com brometo de etídio (0,5µgmL
-1

) por 

30 minutos e os produtos da amplificação visualizados e fotografados sobre luz 

ultravioleta. O tamanho dos fragmentos amplificados foi estimado por comparação com 

marcador molecular de 100 pb DNA Ladder. 

 

2.5. Composição química 

2.5.1. Extração de óleo essencial 

A obtenção dos óleos essenciais foi realizada no Laboratório de Fitotecnia 

(DEA/UFS). Os óleos essenciais de frutos de aroeira foram extraídos por 

hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger, com tempo de destilação de 180 

minutos após o início da condensação do vapor. As extrações foram realizadas em 

triplicata, utilizando-se, por amostra, 200 g de frutos e dois litros de água destilada. 

Após a extração, o rendimento de óleo foi lido no próprio aparelho, coletado e 

armazenado em freezer, em frascos de cor âmbar. O teor de óleo essencial, expresso em 

porcentagem, foi obtido com base em mL 100 g
-1

 de peso da matéria. 

2.5.2. Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS) 

A análise qualitativa do óleo essencial foi realizada no Laboratório de 

Cromatografia do Departamento de Química (DQUI/UFS). A análise de composição 

química do óleo essencial foi conduzida em cromatógrafo a gás acoplado a 

espectrômetro de massa CG-EM (Shimadzu, modelo QP 5050A), equipado com uma 

coluna capilar de sílica fundida DB-5 de 30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 μm de filme, usando 

He como gás de arraste com fluxo de 1,0 mLmin
-1

. A temperatura foi programada 

mantendo 50°C por 1,5 min., seguido de um aumento de 4°C min
-1

 até atingir 200 °C, 



45 

 

após a 10°C até atingir 250°C, mantendo constante esta temperatura por 5 min.; 

temperatura do injetor de 250°C e temperatura do detector (ou interface) de 280°C; 40 

mg do óleo foi diluído em 1,5 mL de acetato de etila e injetado um volume de 0,5 µL da 

solução; taxa de partição do volume injetado de 1:100 e pressão na coluna de 64,20 kPa. 

As condições do EM foram detector de íons do tipo quadrupolo, operando por 

impacto eletrônico e energia de impacto de 70 eV; velocidade de varredura 1.000; 

intervalo de varredura de 0,50 fragmentos s
-1

 e fragmentos detectados na faixa de 40 a 

500 Da. 

 

2.5.3. Identificação dos componentes  

Os componentes do óleo foram identificados com base na comparação com os 

índices de retenção da literatura (ADAMS, 2007). Para o índice de retenção foi utilizada 

a equação de van den Dool & Kratz (1963), em relação a uma série homóloga de n-

alcanos (nC9- nC18). Também foram utilizadas três bibliotecas do equipamento 

WILEY8, NIST107 e NIST21, as quais permitem a comparação dos dados dos 

espectros com aqueles constantes nas bibliotecas, utilizando um índice de similaridade 

de 80%.  

2.6. Análise dos dados 

2.6.1 Dados genéticos  

Os fragmentos de ISSR, gerados pela eletroforese, foram utilizados para a 

obtenção de uma matriz binária: presença (1) e ausência (0). Os fragmentos com 

coloração fraca e baixa definição não foram considerados. Com a matriz binária, 

calculou-se a porcentagem de polimorfismo obtida com cada primer utilizado, por meio 

da expressão: 

100
nbt

nbp
P  

  

Em que:  

P Porcentagem de polimorfismo (ou taxa de polimorfismo); 
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nbp Número de bandas polimórficas; 

nbt Número de bandas total. 

 

O índice de similaridade genética ( ijSg ), entre cada par de indivíduos de aroeira, 

foi calculada por meio do coeficiente de Jaccard, empregando-se o programa NTSYS 

pc2.1. (ROHLF, 2000). As similaridades obtidas foram calculadas com base na seguinte 

expressão: 

 

cba

a
Sgij




 

 

Em que: 

a Número de casos em que ocorre a presença da banda em ambos os 

indivíduos, simultaneamente; 

b Número de casos em que ocorre a presença da banda somente no 

indivíduo i; 

c    Número de casos em que ocorre a presença da banda somente no indivíduo 

j. 

A fim de verificar a existência de correlação entre as distâncias genética e 

geográfica dos indivíduos analisados, foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Pearson (r) (PEARSON, 1892), por meio do teste de Mantel (MANLY, 1997) com 1000 

permutações, utilizando-se o programa NTSYS pc2.1. (ROHLF, 2000). O valor Z de 

Mantel é dado por: 

 

 

Os erros associados a cada distância foram estimados segundo Skroch et al. 

(1992), por meio da expressão: 

)1(

)1(.






n

ddn
V

 

Em que: 
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V Variância da distância genética entre cada par de indivíduos; 

n  Número total de bandas utilizadas na estimativa da distância genética;  

d  Distância genética entre cada par de indivíduos. 

O erro padrão estimado = 
2

1










n

V
. 

 

Para a representação simplificada dos dados de similaridades foi construído um 

dendrograma, obtido pelo método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair-Group 

Method Arithmetic Average – Agrupamento aos Pares pela Média Aritmética Não 

Ponderada) (SNEATH & SOKAL, 1973), utilizando-se o programa NTSYS pc2.1 

(ROHLF, 2000). Com o objetivo de verificar a consistência de cada agrupamento foi 

realizada a análise bootstrap, por meio do aplicativo BOOD (COELHO, 2000). 

Os indivíduos geneticamente divergentes foram identificados a partir da 

estimativa do valor mínimo de similaridade ( Sgm ), representado por uma linha de 

corte, acima do qual os indivíduos são semelhantes. O Sgm  foi estimado por meio do 

teste t (0,1% de probabilidade), utilizando-se a seguinte expressão (CASTANHEIRA, 

2001): 

 

).(1 sgStSgm 
 

 

Onde: 

Sgm  = valor tabelado de t com n-2 graus de liberdade; e  

sgS  = erro médio das comparações consideradas no dendrograma. 

 

Para a caracterização da diversidade genética foi utilizado o programa 

POPGENE (Population Genetic Analysis) versão 1.32 (YEH et al., 1999), empregando-

se parâmetros para dados diplóides dominantes. Tendo em vista a natureza dominante 

dos dados, esse programa pressupõe, para os cálculos das estimativas das freqüências 

alélicas, que os locos estão em Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi estimada a 

porcentagem de locos polimórficos (P%), o número de alelos observados, o número de 
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alelos efetivos, a diversidade gênica de Nei (1973) (Ĥe ) e o índice de Shannon (I) para 

cada indivíduo.  

 

2.6.2. Dados químicos 

Os dados de rendimento, teor e compostos majoritários dos óleos essenciais 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade, por meio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 

2000).  

A presença (1) e ausência (0) dos componentes químicos nos óleos essenciais de 

cada indivíduo de aroeira foram utilizadas para a obtenção de uma matriz binária. A 

estimativa de similaridade química ( ijSg ), entre cada par de indivíduos foi calculada por 

meio do coeficiente de Jaccard, e para a representação simplificada dos dados foi 

construído um dendrograma, obtido pelo método de agrupamento UPGMA, 

empregando-se o programa NTSYS pc2.1. (ROHLF, 2000). Os indivíduos 

quimicamente divergentes foram identificados a partir da estimativa do valor mínimo de 

similaridade ( Sgm ), representado por uma linha de corte, acima do qual os indivíduos 

são semelhantes.  

Os dados de composição química foram analisados pelo método de agrupamento 

UPGMA, considerando-se a distância Euclidiana como coeficiente de semelhança 

(CRUZ et al., 2004), e pela análise dos componentes principais (ACP), ambos 

utilizando o programa STATISTICA versão 6.0 (STATSOFT, 2001). 

Para avaliar as correlações entre o perfil químico e a distância geográfica e entre 

o perfil químico e genético dos indivíduos analisados foi realizado o teste de Mantel 

(MANLY, 1997) com 1000 permutações, utilizando-se o programa NTSYS pc2.1. 

(ROHLF, 2000). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Localização e caracteres dendrométricos  

As coordenadas geográficas e os dados dendrométricos dos indivíduos de aroeira 

estão apresentados na Tabela 2. A distribuição geográfica está representada na Figura 5. 

 

TABELA 2. Coordenadas geográficas, em latitude e longitude, e caracteres 

dendrométricos (altura, DAP- diâmetro à altura do peito e área de copa) de indivíduos 

de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos, na 

região do Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; N – Neópolis; P – 

Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012.  

 

Indivíduo Latitude (S) Longitude (WO) Altura (m) DAP (cm) Área de 

copa (m
2
) 

BG1 10°29’00,0” 36°28’04,9” 7,70 150,88 151,78 

BG2 10°28’50,1” 36°28’07,8” 4,35 43,83 38,94 

BG3 10°28’50,5” 36°28’09,4” 5,65 20,15 42,63 

BG4 10°28’35,2” 36°27’04,8” 4,56 38,01 19,32 

BG5 10°28’50,4” 36°28’12,4” 6,26 44,21 45,36 

N1 10°18’33,4” 36°35’07,5’’ 8,00 85,15 90,65 

N2 10°18’35,0” 36°35’00,2’’ 5,45 56,66 87,57 

N3 10°18’37,4” 36°35’01,1’’ 4,99 37,88 56,25 

N4 10°18’37,1” 36°35’00,0’’ 5,61 81,01 59,52 

N5 10°18’38,4” 36°34’56,9’’ 7,20 62,39 90,10 

P1 10°13’23,5’’ 36°48’07,0’’ 5,17 14,96 26,40 

P2 10°13’22,6’’ 36°48’10,5’’ 5,29 20,19 31,37 

P3 10°13’21,7’’ 36°48’13,8’’ 9,00 63,66 110,78 

P4 10°13’21,8’’ 36°48’13,5’’ 10,20 76,71 80,00 

P5 10°13’24,9’’ 36°48’06,7’’ 8,03 50,30 77,94 

Mínima - - 4,35 14,96 19,32 

Máxima  -  - 10,20 150,88 151,78 

Média  - - 6,50 56,40 67,24 
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FIGURA 5. Distribuição geográfica dos indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius 

Raddi.), identificados em diferentes fragmentos, na região do Baixo São Francisco 

sergipano (BG – Brejo Grande; N – Neópolis; P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

Fonte: GPS-Track Macker. 

 

Os dados dendrométricos variaram entre 4,35 e 10,20 m para altura, 14,96 e 

150,88 cm para DAP e entre 19,32 e 151,78 m
2
 para área de copa. De acordo com 

Lorenzi (2002), a aroeira atinge cerca de 5-10m de altura. Essa variação foi observada 

entre os indivíduos estudados, que apresentaram média de 6,50 m. Com relação ao 

DAP, a média dos indivíduos foi de 56,40 cm, valor este situado entre a média de DAP 

para a espécie, que, segundo o mesmo autor, situa-se entre 30-60 cm. No entanto, o alto 

valor de DAP para o indivíduo BG1 se deu pelo grande número de bifurcações da 

árvore, acima de 1,30 m do solo, o que pode estar associado à exploração de seus frutos. 

Na avaliação de caracteres dendrométricos de espécies florestais, é relevante 

mensurar a área de copa dos indivíduos, pois árvores com área de copa reduzida 

possuem superfície foliar e processos fotossintéticos diminuídos, o que pode vir a afetar 

a produção de frutos e a distribuição da espécie ao longo do tempo. Na região do Baixo 

São Francisco, a aroeira encontra-se em situação preocupante. O corte de galhos para 

coleta dos frutos, realizado com auxílio de um facão sem nenhuma prática de manejo, 

muitas vezes compromete a condição fisiológica dos indivíduos da espécie. 

A avaliação fenotípica de indivíduos de uma mesma espécie é uma atividade 

importante, quando o objetivo do trabalho é a escolha de árvores-matriz para coleta de 

sementes e seleção de indivíduos de importância econômica, uma vez que, havendo a 

possibilidade de escolha entre indivíduos geneticamente próximos, a presença de 

características superiores pode contribuir para a escolha daqueles que serão 

Brejo Grande 

Neópolis 

Propriá 
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prioritariamente utilizados (CARVALHO, 2009). No entanto, por se tratar de caracteres 

com forte influência ambiental, a seleção dessas plantas deve ser feita em condições 

climáticas semelhantes (UZZO et al., 2002).  

 

3.2. Caracterização genética 

Por meio de marcadores ISSR, foram obtidos 104 produtos de amplificação, dos 

quais 80 fragmentos foram polimórficos, resultando em um polimorfismo (%) de 

76,92% para os indivíduos analisados (Tabela 3). 

 

TABELA 3. Relação do número de produtos amplificados para cada primer (NTB), 

com suas respectivas porcentagens de polimorfismo (%), em análise ISSR de indivíduos 

de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região 

do Baixo São Francisco sergipano. UFS, São Cristóvão, 2012. 

 
Primer NTB NBP % 

AW3 7 6 85,7 

BECK 5 3 60,0 

CHRIS 4 4 100,0 

DAT 4 4 100,0 

GOOFY 4 2 50,0 

JONH 5 5 100,0 

M1 6 4 66,7 

M2 4 4 100,0 

MAO 6 2 33,3 

NANNY 8 7 87,5 

OMAR 6 3 50,0 
UBC 807 4 3 75,0 

UBC 808 7 7 100,0 

UBC 809 6 3 50,0 

UBC 811 5 4 75,0 

UBC 813 6 5 83,3 

UBC825 5 3 60,0 

UBC827 7 7 100,0 

UBC 834 5 4 80,0 

Total 104 80 - 

Média 5,47 4,21 76,92 

 

Marcadores moleculares baseados em ISSR têm sido empregados com sucesso 

nas estimativas de variabilidade genética em espécies silvestres e cultivadas 

(SANTANA et al., 2011), e o número de fragmentos polimórficos utilizados nessas 

análises é bastante variável (ESTOPA et al., 2006), inclusive para  espécies medicinais 

e aromáticas. Brandão et al. (2011), empregando primers ISSRs, utilizaram 70 

fragmentos polimórficos (91,10%) para análise genética de Myrcia splendens, valor 
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próximo ao utilizado nesse estudo. Foram utilizadas 55 bandas polimórficas (82,08%), 

por Manica-Cattani et al. (2009), para a espécie Lippia alba Mill, enquanto que, 

estudando os padrões genéticos de Pogostemon cablin, Wu et al. (2010) utilizaram 194 

fragmentos polimórficos (80,50%). Em estudo populacional de aroeira, empregando 

marcadores RAPD, Carvalho (2009) utilizou fragmentos polimórficos variando entre 52 

e 80 (36,98 – 60,60%) para diferentes populações situadas na região do Baixo São 

Francisco. 

O polimorfismo genético observado entre os indivíduos de aroeira é considerado 

alto, inferindo em baixo nível de homozigosidade entre eles, o que, em parte, pode 

explicar a variação encontrada para os caracteres fenotípicos em campo. No entanto, 

também deve ser levado em consideração as diferentes condições edafoclimáticas a que 

os indivíduos estão submetidos e as modificações na estrutura das árvores promovidas 

pelo processo de coleta de frutos, que danifica os galhos, aumentando o número de 

brotações. A existência de heterozigosidade entre os indivíduos estudados indica que os 

mesmos podem ser utilizados como árvores-matriz na coleta de sementes e produção de 

mudas para projetos de recuperação de áreas degradadas, bem como podem ser 

incluídos em programas de melhoramento vegetal.  

A partir dos 80 fragmentos polimórficos obtidos, foi estimada uma matriz de 

similaridade genética, pelo método de Jaccard, relacionando todos os pares de 

indivíduos (Tabela 4). A similaridade genética média entre os indivíduos foi de 43,31%, 

o erro padrão médio foi de 0,05 e a amplitude das similaridades variou de 15 a 72%. Os 

indivíduos que se apresentaram mais semelhantes foram o P1 e P2 (72% ± 0,05) e os 

menos semelhantes foram o BG3 e N2 (15% ± 0,04). 
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TABELA 4. Matriz de similaridades genéticas (abaixo da diagonal) e erro padrão estimado (acima da diagonal) entre os 15 indivíduos de aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; N – 

Neópolis; P – Propriá), por marcadores ISSR. UFS, 2012. 

 BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4 P5 

BG1  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

BG2 0,46  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

BG3 0,39 0,32  0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 

BG4 0,48 0,43 0,53  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

BG5 0,46 0,37 0,40 0,46  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

N1 0,51 0,44 0,26 0,42 0,64  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

N2 0,37 0,31 0,15 0,30 0,45 0,59  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

N3 0,42 0,38 0,23 0,38 0,51 0,55 0,55  0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

N4 0,24 0,25 0,17 0,26 0,27 0,41 0,32 0,26  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

N5 0,44 0,40 0,30 0,43 0,50 0,52 0,38 0,65 0,26  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

P1 0,45 0,34 0,23 0,31 0,52 0,63 0,56 0,53 0,36 0,46  0,05 0,05 0,05 0,05 

P2 0,41 0,40 0,23 0,33 0,52 0,68 0,50 0,61 0,32 0,57 0,72  0,05 0,05 0,05 

P3 0,40 0,38 0,16 0,29 0,47 0,60 0,53 0,53 0,36 0,45 0,66 0,71  0,05 0,05 

P4 0,43 0,56 0,30 0,42 0,39 0,55 0,37 0,45 0,33 0,40 0,52 0,55 0,50  0,05 

P5 0,46 0,32 0,30 0,38 0,54 0,53 0,47 0,50 0,35 0,49 0,59 0,64 0,64 0,46  
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Para as 1.000 permutações conduzidas pelos bootstraps (Figura 6), observou-se 

que os grupos formados pelos indivíduos N3 e N5 (78,70%); BG3 e BG4 (66,60%); 

BG2 e P4 (60,94%); BG5, N1, N2, N3, N5, P1, P2, P3 e P5 (56,87%); e BG1, BG2, 

BG3, BG4, BG5, N1, N2, N3, N5, P1, P2, P3, P4, e P5 (55,54%) apresentaram 

proporções relativamente altas de replicações similares. Os demais grupos 

apresentaram-se com proporções de replicações similares baixas. 

O valor mínimo de similaridade obtido foi de 0,84 (linha de corte) (Figura 6), 

indicando que não houve semelhança entre os indivíduos (maior similaridade genética 

entre os indivíduos 72%), o que confirma os dados de polimorfismo genético. 

 

Coeficiente de Jaccard
0.30 0.47 0.65 0.82 1.00

BG1

 BG1 

 BG2 

 P4 

 BG5 

 N1 

 P1 

 P2 

 P3 

 P5 

 N3 

 N5 

 N2 

 BG3 

 BG4 

 N4 

 

 

FIGURA 6. Agrupamento de similaridades genéticas entre os indivíduos de aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo 

São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; N – Neópolis; P – Propriá), definido pelo 

critério de agrupamento UPGMA, com base no índice de Jaccard, por meio de 

marcadores ISSR. UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

Pela análise de agrupamento das similaridades genéticas, é possível perceber que 

não houve separação de grupos por indivíduos procedentes de um mesmo fragmento, 

permitindo inferir que as distâncias geográficas entre os indivíduos não determinam os 

padrões genéticos dos mesmos. Essa ausência de diferenciação genética entre os 

fragmentos pode estar associada ao fato de a espécie apresentar fertilização cruzada e 

fluxo de pólen (LOVELESS & HAMRICK, 1984). Apenas há uma relação genética 

relativamente próxima (63,2%) entre a maioria dos indivíduos situados no fragmento de 

Propriá, o que pode ser causado pelo isolamento do mesmo, que se encontra em uma 

0,84 

100,00 

55,54 

38,74 

66,60 

56,87 

31,08 

19,36 

60,94 

22,48 

78,70 

41,37 

37,07 

40,75 
39,86 
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ilha no rio São Francisco, sendo este fator uma barreira física para a troca de genes com 

indivíduos de outras áreas.  

Por outro lado, a não formação de grupos compostos por indivíduos de um 

mesmo fragmento não pode ser explicada pela estratégia de polinização da espécie, 

pois, por serem as abelhas o principal agente polinizador da aroeira, o qual percorre 

curtas distâncias, era esperado que houvesse estruturação entre os fragmentos. Segundo 

LOVELESS & HAMRICK (1984), as espécies que são polinizadas por insetos 

apresentam baixa variabilidade, e, devido ao movimento limitado dos mesmos, a 

estruturação das populações é observada.  

Sendo assim, uma explicação para a reduzida diferenciação entre os fragmentos 

pode se dar pela possibilidade de os indivíduos apresentarem eventos históricos 

evolutivos semelhantes, uma vez que se situam em regiões relativamente próximas. 

Populações de diferentes regiões que, apesar de geograficamente isoladas pelo processo 

de fragmentação, apresentam alelos e frequências similares pode ser resultado de trocas 

gênicas antigas, ou seja, até um passado recente, as populações constituíam uma 

metapopulação (RAPOSO et al., 2007).  

Os resultados obtidos com o teste de Mantel comprovaram a ausência de 

associação entre as matrizes de distância genética e distância geográfica. O coeficiente 

de correlação entre as distâncias genéticas e as distâncias geográficas foi negativo (r=-

0,26426) e significativo (0,0028) (Figura 7). Isso indica que os fragmentos não estão 

isolados por distância, logo a diversidade genética entre eles não pode ser explicada pela 

distância geográfica dos mesmos (LOSS et al., 2006). 

 

Distância geográfica.NTS

13.78 11942.84 23871.89 35800.94 47730.00

ISSR.NTS

0.15

0.29

0.43

0.58

0.72

 
 

FIGURA 7. Correlação entre as matrizes de similaridade genética e distância geográfica 

dos indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes 

fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano, por meio do teste de Mantel. 

UFS, São Cristóvão, 2012. 

Distância geográfica 

Distância genética 
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Confrontando os dados obtidos na avaliação da diversidade genética, por meio 

de marcadores RAPD, com a localização dos indivíduos de Enterelobium 

contortisiliquum na região do Baixo São Francisco sergipano, Santana et al. (2008) 

obtiveram resultados semelhantes ao presente trabalho, verificando-se que, a depender 

das características da espécie (fenologia, mecanismos de dispersão vegetal etc.), a 

recomendação de distância mínima entre matrizes não precisa ser rigorosamente 

seguida, uma vez que nem sempre a diversidade genética entre indivíduos pode ser 

explicada pela distância geográfica entre eles. 

A utilização de marcadores moleculares, ao possibilitar o conhecimento da 

estrutura genética espacial de espécies florestais, visando à formação de amostras mais 

significativas com certa diversidade em populações naturais, é importante tanto para a 

conservação e manejo quanto para fins de melhoramento, colaborando, assim, com a 

sustentabilidade dos recursos genéticos (LACERDA & KAGEYAMA, 2003). 

Os parâmetros genéticos populacionais utilizados para estimar a diversidade 

genética entre os indivíduos estudados estão apresentados na Tabela 5.  

 

TABELA 5. Estimativas de diversidade genética entre os indivíduos de aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo São 

Francisco sergipano, utilizando marcadores ISSR. UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

 

 

 

 

 

A estimativa obtida para a porcentagem de locos polimórficos na população de 

aroeira foi de 76,92%. Em comparação ao trabalho de YU et al. (2011), que utilizando o 

mesmo marcador molecular para indivíduos de Magnolia officinalis encontram 

porcentagem de locos polimórficos de 83,2%, esse valor é considerado alto, inferindo 

em diversidade genética entre os indivíduos.   

O número de alelos observados foi de 1,7692 e o número efetivo de alelos foi de 

1,4790, o qual representa o número de alelos que participam efetivamente de trocas. O 

índice de diversidade gênica de Nei, também chamado de heterozigosidade, foi utilizado 

para avaliar o conteúdo polimórfico de cada loco e obteve-se um valor de 0,2750 para a 

população estudada. Considerando-se o caráter de dominância dos marcadores ISSR, o 

Porcentagem de locos polimórficos 

(%) 

76,92% 

Número de alelos observados (na) 1,7692 (±0,4234) 

Número efetivo de alelos (ne) 1,4790 (±0,3813) 

Diversidade gênica de Nei (Ĥe ) 0,2750 (±0,1942) 

Índice de Shannon (I) 0,4086 (±0,2688) 
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valor obtido foi semelhante ao encontrado para espécies florestais analisadas com 

marcadores codominantes, como visto em Aspidosperma polyneuron, (0,24) (MALTEZ, 

1997) e Cedrela fissilis (0,24) (GANDARA, 1996). 

Levando-se em consideração o estado de fragmentação das regiões estudadas, a 

heterozigozidade observada pode ser explicada pela baixa ou ausente atuação dos 

processos genéticos erosivos nos fragmentos. Além disso, os altos índices de 

diversidade genética entre os indivíduos de aroeira devem-se, possivelmente, ao caráter 

de alogamia e de autoincompatibilidade da espécie.  

Níveis consideráveis de diversidade genética e ausência de endogamia, 

decorrente de mecanismos reprodutivos de incompatibilidade, são indicativos de 

manutenção da diversidade genética em longo prazo (RAPOSO et al., 2007). Porém, 

frente ao ritmo acelarado de exploração, somente tais condições não serão suficientes 

para sustentar as populações de aroeira, priorizando-se, assim, a conservação genética 

da espécie, principalmente na forma ex situ. 

A maioria dos índices de diversidade genética depende da estimativa da 

heterozigosidade na população, e, considerando o caráter dominante dos marcadores 

ISSR, a estimativa destes índices seguindo este método é uma aproximação (FREIRE et 

al., 2007). O Índice de Shannon, por não se basear na heterozigosidade, tem sido 

utilizado em análises genéticas populacionais com marcadores dominantes, como o 

RAPD e ISSR. O valor obtido para esse parâmetro foi de 0,4086, e como ele varia de 0 

a 1, considerando-se que quanto mais próximo o valor for de 1, mais altas são as 

diversidades (BOTREL et al., 2006), é possível constatar diversidade genética na 

população.  

Inicialmente, os materiais genéticos mais divergentes são os mais indicados para 

se iniciar um programa de melhoramento ou estabelecimento de plantios comerciais. 

Contudo, sua recomendação somente deverá ser feita após uma análise criteriosa de 

seus desempenhos em relação aos caracteres de interesse (CRUZ et al., 2004). No caso 

da conservação genética, no entanto, a existência de genótipos divergentes, associados a 

outros fatores de interesse, podem garantir a sustentabilidade de populações naturais em 

áreas fragmentadas. 
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3.3. Caracterização química 

As médias de rendimento e teor dos óleos essenciais de aroeira estão 

apresentadas na Tabela 6. 

 

TABELA 6. Comparação das médias de rendimento e teor de óleo essencial de 

indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes 

fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; N – 

Neópolis; P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

Indivíduo Rendimento (mL) Teor (%) 

BG1 1,10 d 2,20 d 

BG2 0,95 d 1,90 d 

BG3 1,03 d 2,07 d 

BG4 0,66 e 1,32 e 

BG5 1,10 d 2,20 d 

N1 1,03 d 2,07 d 

N2 1,00 d 2,00 d 

N3 2,43 a 4,87 a 

N4 1,38 c 2,77 c 

N5 2,33 a 4,67 a 

P1 1,77 c 3,54 d 

P2 2,02 b 4,03 b 

P3 1,30 c 2,60 c 

P4 1,57 c 2,93 c 

P5 1,50 c 3,00 c 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. 

 

Houve diferença significativa entre os indivíduos, com variação para o 

rendimento dos óleos essenciais de 0,66 a 2,43 mL e para os teores de 1,32 a 4,86% 

para os indivíduos BG4 e N3, respectivamente. O tempo de destilação utilizado (180 

min) para os frutos de aroeira permitiu a obtenção de um rendimento ótimo, pois, 

segundo BARBOSA et al. (2007), nos 20 min iniciais é possível obter uma proporção 

de 78% do óleo total presente nos frutos, e nos minutos finais, dos 180 min, somente 

uma pequena quantidade (2%) do óleo total extraído. O mesmo autor, a partir de 

indivíduos de ocorrência natural no Município de Viçosa-MG, encontrou valor 

semelhante (4,65%) ao valor máximo obtido para o teor de óleos essenciais de frutos 
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nesse estudo (4,87). Para a mesma espécie, valores maiores foram obtidos por Roveda 

et al. (2010) (8,5%), em indivíduos do Horto de Plantas Medicinais da UFGD-MT. No 

entanto, não foi divulgada a quantidade de frutos utilizada para extração do óleo. 

Dos compostos químicos presentes no óleo essencial dos indivíduos de aroeira, 

51 constituintes (marcadores químicos) foram identificados e, a partir destes, foi 

estimada uma matriz de similaridade química, pelo método de Jaccard (Tabela 7). A 

similaridade química média entre os indivíduos foi de 42,53%, o erro padrão médio foi 

de 0,06 e a amplitude das similaridades variou de 13 a 90%. Os indivíduos que se 

apresentaram mais semelhantes foram o P4 e P5 (90% ± 0,10) e os menos semelhantes 

foram o BG3 e P4 (13% ± 0,02). 
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TABELA 7. Matriz de similaridades químicas (abaixo da diagonal) e erro padrão estimado (acima da diagonal) entre os 15 indivíduos de aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; N – 

Neópolis; P – Propriá), por meio da composição química dos óleos essenciais. UFS, 2012. 

 

 BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4 P5 

BG1  0,09 0,05 0,06 0,06 0,09 0,10 0,06 0,09 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 

BG2 0,58  0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

BG3 0,31 0,47  0,03 0,09 0,06 0,05 0,03 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

BG4 0,37 0,36 0,21  0,05 0,08 0,03 0,06 0,04 0,08 0,08 0,06 0,09 0,08 0,10 

BG5 0,38 0,40 0,57 0,30  0,08 0,06 0,06 0,08 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 

N1 0,55 0,42 0,39 0,50 0,52  0,06 0,09 0,07 0,09 0,08 0,10 0,06 0,07 0,07 

N2 0,64 0,42 0,31 0,22 0,38 0,41  0,05 0,10 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 

N3 0,37 0,18 0,21 0,40 0,36 0,56 0,32  0,05 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 

N4 0,55 0,42 0,38 0,27 0,52 0,47 0,64 0,32  0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 

N5 0,34 0,20 0,14 0,50 0,28 0,54 0,29 0,71 0,29  0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 

P1 0,37 0,23 0,21 0,52 0,30 0,50 0,37 0,65 0,37 0,80  0,10 0,10 0,10 0,10 

P2 0,36 0,20 0,19 0,40 0,34 0,65 0,30 0,75 0,36 0,73 0,66  0,09 0,09 0,09 

P3 0,28 0,19 0,18 0,54 0,27 0,40 0,28 0,54 0,28 0,59 0,76 0,54  0,10 0,10 

P4 0,27 0,14 0,13 0,52 0,21 0,44 0,27 0,58 0,27 0,71 0,81 0,59 0,76  0,10 

P5 0,27 0,18 0,17 0,58 0,26 0,44 0,27 0,58 0,27 0,71 0,81 0,59 0,85 0,90  
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Dos compostos químicos presentes no óleo essencial dos indivíduos de aroeira, 

51 constituintes foram identificados e, a partir destes, foi construído um dendrograma 

de similaridade química de Jaccard, por meio da análise de agrupamento, relacionando 

todos os pares de indivíduos (Figura 8). 

 

Coeficiente de Jaccard
0.29 0.47 0.65 0.82 1.00
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FIGURA 8. Agrupamento de similaridades químicas entre os indivíduos de aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo 

São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; N – Neópolis; P – Propriá), definido pelo 

critério de agrupamento UPGMA, com base no índice de Jaccard, por meio de análises 

GC-MS. UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

Pelo valor mínimo de similaridade, representado por uma linha de corte na qual 

os indivíduos acima deste valor são considerados semelhantes (CASTANHEIRA, 

2001), nota-se que os indivíduos P4 e P5 são quimicamente similares (90%).  

A 79,45% de similaridade há formação de um grupo composto pela maioria dos 

indivíduos situados no fragmento de Propriá. Como é sabido que não há proximidade 

genética entre eles, a relativa distinção desse grupo pode estar associada às condições 

ambientais do fragmento de Propriá, que, diferente dos demais fragmentos, possui 

caractéristicas de regiões semiáridas, uma vez que a síntese de princípios ativos nas 

plantas medicinais, aromáticas e condimentares, além do fator genético, depende de 

vários outros, como o clima e as condições edáficas (ROSAL et al., 2011). Da mesma 

forma, a não tendência de agrupamentos formados pelos indivíduos de Brejo Grande e 

Neópolis, separadamente, pode estar relacionada ao fato de ambos os fragmentos 

apresentarem condições climáticas semelhantes. Por outro lado, isso também pode 

0,90

4 
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ocorrer devido à predominância do fator genético na composição química dos óleos 

essenciais nesses indivíduos.  

Por meio dos resultados obtidos com o teste de Mantel, é verificado que há uma 

correlação negativa (r=-0,4331) e significativa (0,0000) entre as distâncias química e 

geográfica entre os indivíduos de aroeira (Figura 9). Observa-se, então, que a 

diversidade química dos indivíduos não pode ser explicada pela distância 

geográfica/condições edafoclimáticas entre eles, inferindo-se, assim, que o fator 

genético, possivelmente de regiões expressas do genoma, pode ser preponderante na 

composição química dos óleos essenciais nesses indivíduos.  

 

ISSR
0.15 0.36 0.57 0.79 1.00

Distância geográfica
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11942.84
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FIGURA 9. Correlação entre as distâncias química e geográfica dos indivíduos de 

aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região 

do Baixo São Francisco sergipano, por meio do teste de Mantel. UFS, São Cristóvão, 

2012. 

 

Os compostos majoritários dos óleos essenciais de aroeira foram o α-pineno, β-

pineno, α-felandreno, δ-careno, o-cimeno, limoneno, β-felandreno e mirtenol (Tabela 

8).  

 

 

 

 

 

 

 

Distância química 
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TABELA 8. Comparação das médias dos compostos majoritários presentes no óleo 

essencial de indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em 

diferentes fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; 

N – Neópolis; P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

 Compostos majoritários 

Ind. α-

pineno 

β-

pineno 

α-

felandreno 

δ-

careno 

o-

cimeno 

 

Limoneno 

β –

felandreno 

 

Mirtenol 

BG1 20,21 b 00,61 g 23,95 a 00,00 d 12,05 c 14,23 a 11,63 a 00,43 h 

BG2 17,53 c 00,46 g 27,60 a 00,00 d 09,46 d 14,29 a 11,68 a 00,25 h 

BG3 05,66 d 00,17 g 18,42 b 33,34 a 05,11 e 07,48 d 06,44 d 00,24 h 

BG4 26,80 a 36,78 a 05,05 c 00,00 d 01,66 h 02,57 f 04,58 e 03,06 e 

BG5 12,11 c 00,37 g 09,75 c 28,62 a 08,65 d 04,67 e 04,63 e 00,34 h 

N1 21,99 b 15,66 f 07,04 c 16,32 b 03,73 f 04,33 e 03,62 f 01,54 g 

N2 16,36 c 00,42 g 12,90 b 06,35 c 17,79 b 13,35 b 10,29 b 00,35 h 

N3 20,45 b 29,37 d 00,28 d 09,11 c 00,83 i 01,95 g 01,43 i 06,82 a 

N4 19,62 b 00,60 g 13,84 b 01,85 d 18,04 a 08,59 c 09,00 c 00,38 h 

N5 26,44 a 35,41 b 00,89 d 00,00 d 01,04 h 02,10 g 02,04 h 06,84 a 

P1 15,80 c 33,42 c 01,10 d 03,05 d 01,17 h 02,39 f 02,36 h 04,86 c 

P2 23,67 a 25,45 e 01,20 d 05,83 c 02,70 g 02,57 f 01,55 i 06,32 b 

P3 25,23 a 33,64 c 00,51 d 08,82 c 00,35 i 01,89 g 02,24 h 02,73 f 

P4 27,41 a 37,84 a 01,01 d 02,59 d 00,67 i 02,38 f 02,83 g 04,17 d 

P5 26,14 a 34,58 b 00,46 d 08,87 c 00,39 i 01,93 g 02,37 h 03,04 e 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. 

 

Pelos resultados obtidos, é possível perceber que existe diferença significativa 

entre os teores dos compostos químicos presentes nos óleos essenciais estudados.  

Essa variação química, com predomínio de diferentes compostos no óleo 

essencial, obtida a partir de uma mesma espécie coletada em diferentes locais 

(ecotipos), é frequentemente explicada pela alta complexidade química dos óleos 

essenciais. No entanto, deve-se considerar a variabilidade genética das plantas, além dos 

fatores geográficos (localização) e ecológicos (habitat), que está intimamente 

relacionada com a qualidade dos óleos essenciais e é expressa por meio de quimiotipos 

(ROVEDA et al., 2010).   

Assim como observado por Singh et al. (1998), utilizando folhas e 

inflorescências da espécie, e Barbosa et al. (2007), utilizando folhas e frutos, os óleos 

estudados são caracterizados pela presença, em sua maioria, de monoterpenos. Silva et 
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al. (2010a), verificando os compostos químicos presentes no óleo essencial de frutos 

maduros de aroeira, obtiveram o α-pineno como constituinte majoritário (29,39%), 

seguido pelo δ-careno (19,69%), limoneno (18,15%) e α -felandreno (9,39%), 

verificando-se também uma grande concentração de monoterpenos.  

Barbosa et al. (2007), ao analisar quimicamente uma amostra de óleo essencial 

comercial de aroeira (FLAVÉX), obtiveram os mesmos compostos majoritários aqui 

encontrados: α-pineno (18,82%), α-felandreno (23,55%), δ-careno (6,32%), β-

felandreno (16,88%), além do germacreno-D (11,89%), que também foi encontrado no 

presente estudo, porém em concentrações menores. Essa semelhança química entre os 

compostos majoritários é um indicativo de que os óleos estudados podem ser utilizados 

comercialmente. 

Pela literatura, muitas amostras de óleos essenciais de aroeira apresentam, 

basicamente, os mesmos compostos majoritários. Porém, há estudos que obtiveram 

outros compostos como majoritários, como é o caso do trabalho conduzido por Ibrahim 

et al. (2004), onde foi constatada a presença de germacreno-D (14,31%) e elixeno 

(15,18%). Santos et al. (2007) observaram que o sabineno (25,41%), o β-cariofileno 

(20,69%) e o germacreno-D (25,05) foram majoritários em óleos de folhas da espécie. 

Também analisando óleo de folhas de aroeira, Silva et al. (2010b) encontraram o p-

cimeno-7ol (22,5%); 9-epi-(E)-cariofileno (10,1%), carvona (7,5%) e verbenona (7,4%) 

em maiores concentrações. Alguns desses compostos citados não foram identificados 

em nenhum dos óleos essenciais do presente estudo. Estas variações na composição 

química das diferentes amostras dos diferentes trabalhos induzem a crer que se trata de 

quimiotipos distintos, que podem ocorrer em diferentes regiões, inferindo na 

importância do estudo desta espécie em nível regional (CLEMENTE, 2006). 

A partir das diferentes concentrações dos compostos majoritários nas amostras 

de óleo analisadas, houve a formação de seis grupos, sendo dois deles formados pelos 

indivíduos com maior concentração de α-pineno, α-felandreno, o-cimeno, limoneno e β-

felandreno (BG1 e BG2, N2 e N4). O terceiro grupo é caracterizado por um maior teor 

de α-pineno, α-felandreno, δ-careno e limoneno (BG3 e BG5). O indivíduo N1 

apresentou maiores concentrações de α-pineno, β-pineno, α-felandreno, δ-careno e 

limoneno. O α-pineno e β-pineno foram responsáveis pelo agrupamento dos indivíduos 

BG4, N5 e P4 e o α-pineno, β-pineno,  δ-careno e mirtenol formaram um agrupamento 

compostos pelos indivíduos N3, P1, P2, P3 e P5 (Figura 10). 
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FIGURA 10. Agrupamento dos indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), 

situados em diferentes fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano (BG – 

Brejo Grande; N – Neópolis; P – Propriá), de acordo com seus compostos majoritários. 

UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

De acordo com a análise dos componentes principais, o componente principal 

primário representa 41,19% das informações totais e está relacionado positivamente 

com o tricicleno (r = 0,012), γ-terpineno (r = 0,041), β-pineno (r = 0,033), sabineno (r = 

0,042), α-terpineno (r = 0,041), germacreno-D (r = 0,016), mirtenol (r = 0,041) e com o 

E-cariofileno (r = 0,035); e negativamente com o aldeído-perilla (r = -0,013), cânfora (r 

= -0,037) e com o cis-p-ment-2-en-o1 (r = - 0,010). O componente principal secundário 

representa 16,26% do total das informações, relacionando-se positivamente ao limoneno 

(r = 0,009), o-cimeneno (r = 0,052), α-felandreno (r =0,028), carvacrol (r =0,033) e ao 

mirceno (r = 0,037); e, assim como o componente principal primário, relaciona-se 

negativamente ao. aldeído-perilla (r = -0,077), cânfora (r = -0,073) e ao cis-p-ment-2-

en-o1 (r = - 0,008) (Figura 11). 
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FIGURA 11.  Distribuição dos compostos químicos dos óleos essenciais dos indivíduos 

de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região 

do Baixo São Francisco sergipano, por meio da análise de componente principal. UFS, 

São Cristóvão, 2012. 

 

A análise dos componentes principais permite a mínima perda de informações e 

a obtenção das combinações interpretáveis das variáveis, além de sua aplicação 

mediante exames visuais da dispersão gráfica em espaços bi ou tridimensional ser de 

fácil interpretação geométrica (CRUZ et al., 2004). 

Ao analisar a correlação entre os perfis genético e químico, pelo método de 

Mantel, foi possível perceber que há uma correlação positiva (0,4642) e não 

significativa (0,9998) entre eles. Assim, pode-se inferir que o perfil químico dos 

indivíduos de aroeira não pode ser explicado pelo perfil genético dos mesmos, uma vez 

que o teste estatístico não suportou a tendência observada (Figura 12). 
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FIGURA 10. Correlação entre os perfis genético e químico dos indivíduos de aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo 

São Francisco sergipano, por meio do teste de Mantel. UFS, São Cristóvão, 2012. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 Existe diferença genética e química entre os indivíduos de aroeira; 

 A existência de variações no perfil genético e químico é útil para fins de 

caraterização da aroeira; 

 A variação genética existente possibilita a utilização dos indivíduos como árvores-

matriz para fins de restauração e em programas de conservação genética; 

 A variação genética e química observada para os componentes majoritários podem 

ser empregadas no melhoramento da espécie. 
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CAPÍTULO 2. Análise da produção de frutos em indivíduos de Schinus 

terebinthifolius Raddi., na região do Baixo São Francisco 

 

RESUMO 

 

SOUZA, Danilla Cristina Lemos. Análise da produção de frutos em indivíduos de 

Schinus terebinthifolius Raddi., na região do Baixo São Francisco. In: Diversidade 

genética, produção de frutos e composição química em Schinus terebinthifolius Raddi. 

São Cristóvão, SE, 2012. 97f. Dissertação (mestrado em Agroecossistemas). 

Universidade Federal de Sergipe, UFS. 

Em espécies florestais com potencial econômico, como é o caso da aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi.), a seleção de indivíduos com características superiores, tanto 

para utilização em projetos de recuperação florestal quanto para formação de plantios 

comerciais, pode contribuir para a sustentabilidade de populações naturais fragmentadas 

da espécie em áreas de proteção permanente. Avaliou-se a produção de frutos, 

morfometria e viabilidade de sementes oriundas de 15 indivíduos de aroeira, situados 

em diferentes fragmentos, na região do Baixo São Francisco sergipano. A produção de 

frutos foi estimada pelo índice de intensidade de Fournier e as características 

biométricas foram obtidas com auxílio de paquímetro digital e balança analítica. Para 

determinação da viabilidade e vigor, as sementes foram avaliadas por meio da 

porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG), em condições 

controladas. Os dados de produção de frutos foram submetidos à análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), por meio do programa estatístico 

SISVAR. Para as demais variáveis foi utilizado o teste de Scott-Knott (p<0,05). Não 

houve diferença significativa para produção de frutos. Os indivíduos apresentaram 

variação no tamanho de frutos e sementes, com massa fresca entre 1,28 e 1,96 g. A 

germinação variou entre 0 a 83% e o IVG entre 0,00 a 0,98. As diferenças observadas 

para as características morfofisiológicas permitem inferir que existe diversidade 

genética entre os indivíduos estudados, o que possibilita sua utilização em projetos de 

recuperação florestal e na seleção de indivíduos visando à produção comercial.  

 

Palavras-chave: fragmentação florestal, aroeira, biometria, viabilidade de sementes 

florestais, recuperação de áreas degradas. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Danilla Cristina Lemos. Analysis of fruit production in individuals of 

Schinus terebinthifolius Raddi., in lower region of San Francisco. In: Genetic 

diversity, fruit production and chemical composition in Schinus terebinthifolius Raddi. 

São Cristóvão, SE, 2012. 97f. Dissertation (masters in Agroecosystems). Universidade 

Federal de Sergipe, UFS. 

 

In forest species with economic potential, as is the case of aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi.), the selection of individuals with superior characteristics, both 

for use in forest restoration projects and for training of commercial plantations, can 

contribute for sustainability of the fragmented natural populations of the species in areas 

of permanent protection. It was evaluated the fruits production, morphometry and 

viability of seeds from 15 individuals of aroeira, located in different fragments in the 

Sergipean region of the low São Francisco river. The fruits production was estimated by 

Fornier’s Intensity Index and the biometric characteristics were obtained with digital 

paquimeter and analytical balance. For viability and vigor determination the seeds were 

evaluated by germination percentage and index (IVG) under controlled conditions. The 

fruits production data were submitted to variance analysis and the average values 

compared by the Tukey test (p<0.05), by SISVAR software. For the further variables it 

was utilized the Scott-Knott test (p<0.05). There are no statistical differences for fruits 

production. The individuals presented seed and fruit size variation, with fresh matter 

between 1.28 and 1.96 g. The germination varied between 0 to 83%, and the IVG varied 

from 0.00 to 0.98. The observed differences for morphophysiological characteristics 

permits to infer that there are genetic diversity among the studied individuals, which 

suggests their utilization in forest recuperation projects and in selection of individuals 

aiming the commercial production.  

 

Key-words: forest fragmentation, aroeira, biometry, viability of forest seeds, 

recuperation of degraded areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dificuldade na obtenção de mudas de qualidade nos viveiros florestais tem 

levado à perda de diversidade biológica e genética nos projetos de recuperação de áreas 

degradadas (CALEGARI et al., 2011), o que afeta a sustentabilidade das comunidades 

recuperadas. 

Para obtenção de sementes vigorosas, a coleta deve ser realizada de modo a 

abranger maior diversidade genética possível, selecionando-se um número máximo de 

árvores-matriz em uma determinada área. No entanto, com a redução das áreas de 

florestas naturais e o isolamento das florestas remanescentes, promovidos pela ação 

antrópica, há um decréscimo no número de indivíduos de populações naturais, 

dificultando, assim, o processo de coleta.  

Na região do Baixo São Francisco sergipano, este decréscimo tem sido 

observado para aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) que, dentre as espécies 

utilizadas em projetos de restauração florestal, destaca-se por ser uma espécie nativa de 

crescimento rápido e comportamento agressivo. A intensa exploração da aroeira, nessa 

região, para uso como pimenta-rosa nas indústrias de alimentos, bem como de seus 

óleos essenciais em fármacos e cosméticos, implica na necessidade de sementes com 

boa qualidade física e fisiológica para produção de mudas. Nessas condições, para a 

coleta de sementes, critérios devem ser adotados com o intuito de melhor utilizar a 

variabilidade genética disponível nas populações naturais remanescentes e evitar a 

obtenção de sementes provenientes de cruzamentos relacionados.  

Para a manutenção da variabilidade genética atual nessas áreas, medidas 

conservativas devem ser tomadas. Em espécies florestais de valor econômico, o 

estabelecimento de plantios comerciais pode ser visto como uma alternativa para a 

conservação da espécie, uma vez que diminuirá as pressões nessas áreas, contribuindo, 

assim, para a sustentabilidade das populações. Nesse sentido, torna-se importante a 

seleção de indivíduos com caracteres superiores para tal finalidade.  

Visando à indicação de indivíduos superiores para produção comercial e para a 

elaboração de estratégias para conservação da aroeira na região do Baixo São Francisco 

sergipano, objetivou-se com o presente estudo avaliar a produção de frutos e as 

características morfofisiológicas de frutos e sementes de indivíduos remanescentes 

dessa região. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Amostragem 

Foram utilizados 15 indivíduos de aroeira, os mesmos empregados para as 

análises genéticas e químicas apresentadas no Capítulo 1.  

 

2.2. Coleta de material vegetal 

As coletas foram realizadas no início de junho de 2011, sendo padronizada a 

retirada de 80% dos frutos presentes em cada um dos indivíduos. Os restantes 20% 

foram mantidos nas árvores para suprir os bancos de sementes do solo. Os frutos foram 

colhidos diretamente nas árvores, com auxílio de um podão, acondicionados em sacos 

de polietileno e levados ao Laboratório de Tecnologia de Sementes, no Departamento 

de Engenharia Agronômica, na Universidade Federal de Sergipe. Foram colocados para 

secar a sombra por oito dias, e, em seguida, foram beneficiados, embalados em sacos 

plásticos transparentes impermeáveis, pesados e armazenados em câmara fria (6-8ºC e 

60-65% de umidade). Cada indivíduo constituiu um lote de sementes e a identidade dos 

mesmos foi mantida durante todo o período experimental. 

 

2.3. Produção de frutos 

A biomassa de frutos produzida por cada indivíduo de aroeira foi incluída em 

uma das cinco categorias de intensidade de Fournier (1974), onde: 0 - ausência da 

fenofase; 1 - 1% a 25% da copa apresentando a fenofase; 2 - 26% a 50% da copa 

apresentando a fenofase; 3 - 51% a 75% da copa apresentando a fenofase; e 4 - 76% a 

100% da copa apresentando a fenofase. 

Para comparação dos resultados da categorização proposta por Fournier, 

indivíduos nas categorias de intensidade 1 e 2 foram classificados como de baixa 

produção e indivíduos nas categorias acima de 2 foram considerados como de alta 

produção. Para uma estimativa da produção total de frutos de cada fragmento estudado, 
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foi obtida uma média a partir da soma dos valores atribuídos a cada indivíduo em 

fenofase de frutificação, situado nos fragmentos (PAISE & VIEIRA, 2005). 

2.4. Análises biométricas e físicas de frutos e sementes 

A descrição biométrica foi realizada utilizando-se, aleatoriamente, 400 frutos e 

400 sementes de cada lote (quatro repetições de 100 frutos e 100 sementes de cada 

indivíduo) para medições de comprimento, largura e espessura, obtidas com paquímetro 

digital (modelo Digimess Caliper, precisão de 0,01 mm). O comprimento foi 

considerado como a medida do ápice à base do fruto e da semente. Na região mediana 

dos frutos e sementes, foram medidas duas posições: a largura considerada a medida de 

maior eixo e a espessura a de menor eixo (PANTOJA, 2007). Para obtenção da massa 

fresca de sementes, foram utilizadas oito amostras de 100 sementes/lote, pesadas em 

balança analítica com precisão de 0,0001 mg. 

O teor inicial de água de cada lote de sementes foi determinado pelo método de 

estufa a 105 ± 3ºC, durante 24 h, conforme prescrições das Regras de Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009), utilizando-se quatro repetições de 25 sementes. 

 

2.5. Determinação da viabilidade de sementes 

A determinação da viabilidade das sementes foi realizada por meio de teste de 

germinação, com quatro repetições de vinte e cinco sementes para cada lote. As 

sementes foram previamente tratadas em solução de Hipoclorito de Sódio (NaClO) a 

1%, durante 3 minutos, com posterior lavagem em água destilada por 5 minutos, a fim 

de evitar infestação por microorganismos. Após, foram semeadas em gerbox sobre o 

substrato areia (peneirada, lavada, esterilizada em estufa a 120ºC por 24h e umedecido 

com água destilada), e mantidas em câmara de germinação tipo BOD, com temperatura 

de 25ºC constante, sob luz branca contínua, durante um período de 30 dias. Para manter 

as sementes hidratadas, foi feita a reposição de água sempre que necessário.  

As avaliações foram realizadas a cada dois dias, considerando-se germinadas as 

plântulas com todas as estruturas normais (raiz primária, hipocótilo, cotilédones, 

epicótilo e protófilos abertos) (BRASIL, 2009). Ao final do teste, as sementes foram 
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avaliadas por meio dos parâmetros porcentagem de germinação e índice de velocidade 

de germinação (IVG), empregando-se as fórmulas propostas por Maguire (1962): 

a) Porcentagem de Germinação - %G. 

G (%) = N/A x100, onde: 

N = número de sementes germinadas; 

A = número total de sementes colocadas para germinar. 

b) Índice de Velocidade de Germinação – IVG. 

IVG = Ʃ (Ni/Di), onde: 

Ni = número de sementes germinadas dia; 

Di = dias transcorridos desde a semeadura. 

As sementes não germinadas foram avaliadas para determinação das sementes 

duras, dormentes e deterioradas, como recomendado pelas Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009).  

2.6. Análise dos dados 

Os dados de biomassa de frutos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), por meio do programa estatístico 

SISVAR (FERREIRA, 2008). Para as demais variáveis foi utilizado o teste de Scott-

Knott (p<0,05), seguindo um delineamento inteiramente casualizado. 

Para correlacionar características físicas e fisiológicas e avaliar a influência da 

procedência das sementes na germinação, as médias de germinação e massa fresca de 

sementes foram empregadas para obtenção de gráficos no programa Excel.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Produção de frutos 

A maioria dos indivíduos de aroeira estudados apresentou alta produção de 

frutos (Tabela 9). Os eventos de frutificação são decisivos para o sucesso reprodutivo de 

populações naturais e podem influenciar a atração de dispersores de sementes (VIEIRA 

e CARVALHO, 2009), determinando, assim, o funcionamento e regeneração das 

comunidades arbóreas tropicais (WILLIAMS et al., 1999). 

 

TABELA 9: Estimativas do índice de intensidade de Fournier para fenofase de 

frutificação (0 - ausência da fenofase; 1 - 1% a 25% da copa apresentando a fenofase; 2 

- 26% a 50% da copa apresentando a fenofase; 3 - 51% a 75% da copa apresentando a 

fenofase; e 4 - 76% a 100% da copa apresentando a fenofase) e produção de frutos 

(baixa produção - ≤ 50% da copa apresentando a fenofase; alta produção - ˃ 50% da 

copa apresentando a fenofase) de indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.) 

situados em diferentes fragmentos no Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo 

Grande; N – Neópolis; P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

 
 

 

Indivíduo 

 

Índice de Intensidade de Fournier 

 

 

Produção de frutos 

 

Baixa      Alta    0                 1                 2                  3                  4 

BG1     X  X 

BG2  X    X  

BG3  X    X  

BG4    X   X 

BG5    X   X 

N1     X  X 

N2    X   X 

N3    X   X 

N4    X   X 

N5    X   X 

P1    X   X 

P2   X   X  

P3   X   X  

P4   X   X  

P5   X   X  
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Os indivíduos BG1 e N1 foram os que obtiveram melhores resultados, 

destacando-se dos demais por estarem inseridos no índice 4. Já os indivíduos BG2 e 

BG3 apresentaram-se pouco promissores, com menor produção de frutos na fenofase 

em questão. A alta produção de frutos dos indivíduos situados no município de 

Neópolis pode estar associada à intensa presença de polinizadores, verificada durante o 

período de florescimento. 

Foi obtido um índice comum a quase todos os indivíduos pertencentes ao 

fragmento situado no município de Propriá (P2, P3, P4 e P5) e aos pertencentes ao 

fragmento situado no município de Neópolis (N2, N3, N4 e N5), sendo estes os índices 

2 e 3, respectivamente. Os valores semelhantes de produção de frutos de indivíduos em 

um mesmo fragmento, bem como a diferença na categorização entre os fragmentos, 

podem estar associados ao fato de os indivíduos estarem sujeitos às mesmas condições 

edafoclimáticas, onde o fator ambiente exerce influência sobre tal característica. 

Segundo Newstrom et al. (1994), os padrões fenológicos podem variar dentro de uma 

espécie, se avaliados em diferentes ecossistemas. 

Porém, o mesmo não ocorreu com os indivíduos de Brejo Grande, que ficaram 

distribuídos nos diferentes índices de Fournier (índices 1, 3 e 4). A ausência de uma 

uniformidade na produção de frutos para a classificação comum destes indivíduos 

sugere que os padrões de frutificação de aroeira são mais afetados pelas características 

intrínsecas aos indivíduos, ou seja, as informações genéticas contidas em cada indivíduo 

são determinantes para expressão do vigor.  

Paralelamente, ao mensurar a biomassa de frutos produzida por indivíduo, 

resultados semelhantes foram encontrados, em analogia com o índice de Fournier, de 

modo que os indivíduos com maiores e menores intensidade de produção de frutos, na 

fenofase, foram os que obtiveram maiores e menores biomassa, respectivamente (Tabela 

10). No entanto, pela análise estatística, não houve diferença entre os valores de 

biomassa de frutos por fragmento. 

 

 

 

 

 

 



82 

 

TABELA 10: Biomassa de frutos produzida por indivíduo de aroeira e estimativa da 

biomassa de frutos produzida por fragmento de aroeira (Schinus terebinthifolius 

Raddi.), em diferentes regiões no Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande; 

N – Neópolis; P – Propriá). UFS, 2012. 

Indivíduo Biomassa de frutos 

(Kg) 

Biomassa de frutos (Kg) 

 por fragmento 

BG1 3,563   

 

10,581 a 

BG2 0,725  

BG3 0,855  

BG4 2,755  

BG5 2,683  

N1 3,192   

 

12,192 a 

N2 2,194  

N3 2,044  

N4 2,031  

N5 2,731  

P1 2,587   

 

9,778 a 

P2 1,981  

P3 1,413  

P4 1,817  

P5 1,980  

Valores seguidos pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O valor mínimo obtido para biomassa de frutos foi de 0,725 kg (BG2) e o 

máximo foi de 3,563 kg (BG1), com média de 2,170 kg. Segundo produtores de aroeira, 

um indivíduo chega a produzir cerca de 5 – 6 kg de frutos ao ano (ALMEIDA & 

LEITE, 2010), o que permite inferir que a maioria dos indivíduos produziu elevada 

biomassa de frutos, visto que tais valores foram obtidos em apenas uma coleta, 

apresentando-se vigorosos para tal característica. No entanto, apesar da intensa 

frutificação observada na maioria dos indivíduos estudados, o número relativamente 

reduzido de indivíduos em evento de frutificação reforça a necessidade de manutenção 

de matrizes em planos de manejo, sob pena de acentuar os efeitos de endogamia nos 

processos de exploração (MANTOVANI et al., 2003). 

Em relação à biomassa de frutos produzida por fragmento, o fragmento de 

Neópolis foi o mais produtivo, com 12,192 kg e o de Propriá mostrou-se menos 

produtivo com 9,778 kg de frutos. A menor produção de frutos nesse fragmento pode 
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estar diretamente associada às condições ambientais da área, que, diferente das outras, 

apresenta clima Semiárido. A disponibilidade hídrica durante o florescimento representa 

um fator relevante na produtividade da população. Seu efeito principal durante o 

florescimento é a redução do número de sementes, uma vez que a menor disponibilidade 

de água promove decréscimos da fotossíntese, com prejuízos à produção (MARCOS 

FILHO, 2005). 

A estimativa da intensidade da produção de frutos por indivíduo e por região 

pode ser importante para a coleta de sementes visando à produção de mudas para 

recuperação de áreas degradadas, à conservação “ex situ” e à exploração do 

germoplasma (VIEIRA & CARVALHO, 2009). A aroeira, por ser uma espécie de 

importância agroindustrial, com intensa exploração dos frutos para indústria de 

condimentos, necessita de estudos nessa linha, pois a caracterização da produção de 

frutos, em áreas de ocorrência natural, vem contribuir para o estabelecimento de 

plantios comerciais com indivíduos geneticamente divergentes e potencialmente 

promissores. 

Associado a isso, estudos de produção de frutos em diferentes anos e em 

diferentes períodos ao longo dos anos permitem obter uma estimativa mais precisa dos 

padrões de frutificação dos indivíduos, bem como avaliar a influência dos fatores 

climáticos (sazonalidade) e da exploração antrópica sobre a intensidade da produção, já 

que a taxa de frutificação pode variar entre populações, entre indivíduos e entre anos 

(STEPHENSON, 1981). 

 

3.2. Estudos morfofisiológicos 

3.2.1.Biometria de frutos e sementes 

As características biométricas dos indivíduos de aroeira estudados estão 

apresentadas na Tabela 11. A caracterização biométrica de frutos e sementes tem 

importância para a distinção de espécies do mesmo gênero (CRUZ et al., 2001) e para 

verificar a ocorrência de variações fenotípicas, nas associações dos fatores ambientais e 

genéticos, em indivíduos de uma mesma espécie (CARDOSO & LOMÔNACO, 2003; 

SILVA et al., 2007).  
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TABELA 11: Comparação das médias para as características biométricas (Comp F – 

comprimento do fruto; Larg F – largura do fruto; Espes F – espessura do fruto; Comp S 

– comprimento da semente; Larg S – largura da semente; Espes S – espessura da 

semente; MF S – massa fresca de 1000 sementes) de indivíduos de aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos no Baixo São Francisco 

sergipano (BG – Brejo Grande; N – Neópolis; P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

Indivíduo/lote Comp F Larg F Espes F Comp S Larg S Espes S MF S 

BG1 4.47 d 4.13 c 3.89 c 3.70 f 3.15 d 1.91 d 1.47 e 

BG2 4.77 a 4.27 b 3.98 b 4.02 a 3.17 d 2.02 b 1.82 b 

BG3 4.51 c 4.14 c 3.81 d 3.62 h 3.14 d 1.93 d 1.60 d 

BG4 4.69 b 4.31 a 3.98 b 3.92 b 3.23 c 1.88 d 1.96 a 

BG5 4.43 d 4.13 c 3.74 e 3.64 g 3.16 d 1.84 e 1.41 e 

N1 4.14 g 4.17 c 3.56 f 3.51 i 3.09 e 1.80 f 1.56 d 

N2 4.32 e 4.22 b 3.68 e 3.71 f 3.28 b 1.96 c 1.65 d 

N3 3.96 h 3.82 f 3.43 g 3.33 j 2.94 f 1.58 g 1.28 f 

N4 4.32 e 4.23 b 3.68 e 3.81 d 3.33 a 1.79 f 1.66 d 

N5 4.19 f 4.08 d 3.53 f 3.87 c 3.37 a 1.90 d 1.48 e 

P1 4.75 a 4.33 a 4.06 a 3.74 e 3.19 c 2.05 a 1.68 c 

P2 4.32 e 3.88 e 3.37 h 3.66 g 3.04 e 1.97 c 1.47 e 

P3 4.41 d 3.88 e 3.68 e 3.58 h 2.93 f 1.98 c 1.63 d 

P4 4.67 b 4.05 d 3.77 d 3.82 d 2.96 f 2.07 a 1.73 c 

P5 4.43 d 3.92 e 3.70 e 3.58 h 2.89 g 1.93 d 1.70 c 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. 

 

Por meio dos resultados obtidos, em relação a todas as características avaliadas, 

verificou-se diferença significativa a 5% de probabilidade entre os indivíduos de 

aroeira. Frutos e sementes de espécies nativas apresentam desuniformidade nos aspectos 

vegetativos e reprodutivos, e precisam ser estudados para que sejam estabelecidos 

critérios de seleção como cor, tamanho, espessura, entre outros (BORGES et al., 2010). 

Observou-se variação média de 3,96 a 4,77 mm em comprimento, 3,82 a 4,33 

mm em largura e 3,37 a 4,05 mm em espessura para os frutos. Nos indivíduos P1, BG2 

e BG4, foram observados valores superiores para todas as características de frutos, 

enquanto que para o indivíduo N3 notou-se os menores valores. Para as sementes, não 

houve um padrão na classificação dos indivíduos. Verificou-se maior comprimento nas 
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sementes dos indivíduos BG2 e BG4 e menor nos indivíduos N3 e N1; maior largura 

nos indivíduos N5, N4 e N2 e menor nos indivíduos P5, P3, N3 e P4; e para espessura 

destacaram-se os indivíduos P4, P1, e BG2 com maiores valores, e os indivíduos N3, 

N4 e N1 com menores valores. Em relação à massa fresca das sementes, maiores 

valores foram obtidos pelos indivíduos BG4 e BG2 e menores pelos indivíduos N3, 

BG5, BG1, P2 e N5. É interessante notar que o indivíduo N3 apresentou valores 

inferiores para todas as características morfométricas avaliadas e que não houve médias 

comuns para frutos e sementes de indivíduos pertencentes a um mesmo fragmento. 

A variação nos resultados obtidos das características biométricas dos frutos e 

sementes pode ocorrer em função das características genéticas de cada indivíduo. Soma-

se a isso a segregação causada pela alogamia, comum nas frutíferas (CARVALHO et 

al., 2003). A existência de variabilidade revela o potencial genético da espécie para a 

conservação de germoplasma e para a coleta de sementes (GUSMÃO et al., 2006), bem 

como a possibilidade de seleção de materiais promissores (MELCHIOR et al., 2006; 

MARIOT et al., 2009).   

 

3.2.2. Viabilidade de sementes 

Em viveiros florestais, onde são produzidas mudas para utilização em projetos 

de recuperação ambiental, a propagação via sementes ainda é o método mais usual, 

devido à possibilidade de se utilizar materiais com variabilidade genética nas áreas a 

serem recuperadas. Contudo, o sucesso na utilização de sementes depende de que ocorra 

uma germinação rápida e uniforme, o que garante às estruturas iniciais de 

desenvolvimento menor exposição às condições adversas do meio (MARTINS et al., 

2000). O teor de água e os valores do teste de germinação de sementes de aroeira dos 

indivíduos estudados, em condições de laboratório, estão apresentados na Tabela 12. 
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TABELA 12: Teor de água (U) e comparação de médias para porcentagem de emissão 

de radícula (ER), de germinação (Germ.), de sementes deterioradas (Deter.), dormentes 

(Dorm.) e duras (Dur.), porcentagem de plântulas normais (N) e anormais (A), e índice 

de velocidade de germinação (IVG) de sementes procedentes de indivíduos de aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes regiões no Baixo São Francisco 

sergipano (BG – Brejo Grande; N – Neópolis; P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

Indivíduo 

Sementes (%) Plântulas (%)  

IVG 
U ER Germ. Deter. Dorm. Dur. N A 

BG1 15,50 70,0 a 56,0 a 0,0 b 30,0 c 0,0 b 56,0 a 0,0 a 0.62 b 

BG2 15,91 16,0 c 16,0 b 2,0 b 82,0 a 0,0 b 16,0 b 0,0 a 0.17 c 

BG3 26,62 18,0 c 16,0 b 0,0 b 82,0 a 0,0 b 16,0 b 0,0 a 0.19 c 

BG4 21,30 0,0 d 0,0 c 4,0 b 0,0 e 96,0 a 0,0 c 0,0 a 0.00 c 

BG5 33,26 18,0 c 18,0 b 2,0 b 80,0 a 0,0 b 16,0 b 2,0 a 0.21 c 

N1 15,19 83,0 a 83,0 a 0,0 b 17,0 d 0,0 b 78,0 a 3,0 a 0.98 a 

N2 12,68 56,0 b 56,0 a 2,0 b 39,0 c 3,0 b 53,0 a 3,0 a 0.59 b 

N3 13,83 27,0 c 21,0 b 14,0 a 59,0 b 0,0 b 19,0 b 2,0 a 0.25 c 

N4 24,16 4,0 d 4,0 c 11,0 a 85,0 a 0,0 b 4,0 c 0,0 a 0.05 c 

N5 14,88 15,0 c 14,0 b 11,0 a 73,0 a 1,0 b 11,0 b 3,0 a 0.11 c 

P1 15,51 48,0 b 45,0 a 2,0 b 50,0 b 0,0 b 45,0 a 0,0 a 0.57 b 

P2 18,01 65,0 a 57,0 a 4,0 b 31,0 c 0,0 b 56,0 a 1,0 a 0.71 b 

P3 11,59 70,0 a 64,0 a 2,0 b 28,0 c 0,0 b 62,0 a 2,0 a 0.75 b 

P4 14,96 45,0 b 45,0 a 5,0 b 50,0 b 0,0 b 45,0 a 0,0 a 0.41 c 

P5 12,80 47,0 b 43,0 a 1,0 b 52,0 b 0,0 b 42,0 a 1,0 a 0.48 b 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. 

 

O teor de água inicial das sementes dos diferentes indivíduos variou de 11,59% 

(P3) a 33,26% (BG5). Totti & Medeiros (2006), ao estudar a maturação de sementes da 

espécie encontraram maior viabilidade das sementes (48,0% de germinação) quando 

estas apresentaram 30,5% de umidade inicial e menor quando apresentaram 49,7% 

(germinação nula), e observaram que, com a evolução do processo de maturação, a 

perda gradativa de água das sementes coincide com aumento da germinação. Sementes 
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com elevado teor de água e baixo conteúdo de matéria seca na sua composição, 

geralmente, apresentam baixa porcentagem de germinação (POPINIGIS, 1985). 

Pelos resultados obtidos no teste de germinação, houve diferença significativa 

entre os indivíduos de aroeira estudados, com exceção para o parâmetro plântulas 

normais. Como o critério utilizado para definir a germinação baseou-se no 

desenvolvimento da plântula, a germinação variou entre 83,0% (N1) e germinação nula 

(BG4), onde os indivíduos BG1, N1, N2, P2 e P3 mostraram-se superiores, uma vez que 

obtiveram valores acima de 50%. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Rodriguez & Paula (2009), ao estudar a variabilidade de germinação e condutividade 

elétrica em sementes da espécie, onde foi verificada germinação variando de 86 a 1%. 

No entanto, nesse estudo, a germinação foi considerada a partir da emissão de radícula 

e, em analogia ao presente trabalho, a porcentagem de emergência de plântulas variou 

de 0 a 64%. Segundo Lorenzi (1998), as sementes de aroeira, quando semeadas logo 

após a colheita em canteiros a pleno sol e com substrato argiloso, apresentam 

emergência em 10-15 dias com uma taxa de germinação superior a 50%. 

 A germinação nula do indivíduo BG4 foi decorrente do elevado percentual de 

sementes duras (96%), que pode estar associada ao estado fisiológico das sementes 

(MEDEIROS & ZANON, 1998). A baixa germinação (4-21%) dos demais indivíduos 

provavelmente está relacionada à presença de dormência nas sementes, que, conforme 

Brasil (2009), sementes dormentes são aquelas que, durante o teste de germinação, 

absorvem água, mas não obtêm capacidade para germinar.  

A espécie aroeira é caracterizada por não apresentar dormência e ser classificada 

como ortodoxa (CARVALHO et al., 2006). No entanto, pode ter ocorrido a indução de 

dormência secundária nas sementes, devido às condições de armazenamento e à 

temperatura utilizada no teste de germinação. Segundo Bewley & Black (1994), a 

temperatura é um fator que influencia a germinação das sementes, determinando a 

capacidade e a velocidade de germinação, removendo a dormência primária e/ou 

secundária e induzindo a dormência secundária. As sementes possuem comportamento 

bastante variável frente ao fator temperatura, não havendo uma temperatura ótima e 

uniforme de germinação para todas as espécies (BORGES & RENA, 1993).  

Sementes de muitas espécies expressam seu máximo potencial germinativo em 

temperaturas constantes, porém, outras o fazem sob temperaturas alternadas 

(FIGLIOLIA et al. 1993). As espécies que exigem temperaturas alternadas são 
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principalmente aquelas que não foram submetidas a processo de domesticação, como a 

maioria das espécies arbóreas tropicais. As razões que determinam os efeitos de 

alternância de temperatura ainda não são totalmente conhecidas, mas supõe-se que haja 

uma relação de balanceamento entre promotores/inibidores de germinação (MARCOS-

FILHO, 2005; SCHOCKEN, 2007). 

A ocorrência de dormência pode ser aplicada às sementes de aroeira, pois muitas 

das espécies que acumulam um grande número de sementes no solo têm sementes 

dormentes ou, pelo menos, as populações parcialmente dormentes, pelo 

desenvolvimento de dormência secundária, para possibilitar fluxos de germinação por 

um longo período de tempo (MAIA et al., 2009). A análise da viabilidade dessas 

sementes poderia ser obtida por meio do teste de tetrazólio, e caso as sementes 

estivessem viáveis isso comprovaria a ocorrência de dormência (CARVALHO et al., 

2006).  

Algumas sementes que emitiram radícula não conseguiram, até o final do teste, 

estabelecer plântulas, o que está relacionado ao baixo vigor das mesmas. As sementes 

germinadas apresentaram maior percentual de plântulas normais que de plântulas 

anormais. O percentual de sementes deterioradas foi baixo (0-14%) para todos os 

indivíduos, o que comprova que, em sua maioria, as sementes estavam viáveis. 

Além das porcentagens de germinação, o índice de velocidade de germinação 

permite interpretações sobre o vigor, indicando a demanda do tempo de incubação para 

que as sementes possam germinar, já que uma mesma espécie pode apresentar 

diferentes padrões de distribuição temporal da germinação (BORGHETTI & 

FERREIRA, 2004). As sementes do indivíduo N1 obtiveram maior IVG, necessitando 

de um tempo menor de incubação e mostrando-se mais vigorosas. As diferenças 

encontradas para este parâmetro podem ser explicadas pela heterogeneidade fisiológica 

apresentada por sementes de espécies florestais que, devido a diversos fatores, incluindo 

o período de colheita, condições de armazenamento e teor de água, afeta diretamente o 

vigor (PACHECO et al., 2011). 

Ao comparar dados morfológicos e fisiológicos das sementes estudadas é 

possível perceber que não houve relação positiva entre eles (Figura 13). 
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FIGURA 13: Relação entre o percentual de germinação e a massa fresca de sementes de 

indivíduos de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes 

fragmentos na região do Baixo São Francisco sergipano (BG – Brejo Grande, N - 

Neópolis, P – Propriá). UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

 O indivíduo N1 não se mostrou superior para a variável massa fresca de 

sementes, bem como para os demais parâmetros biométricos avaliados. No entanto, foi 

o que apresentou melhores resultados para germinação e vigor, enquanto que o contrário 

foi observado para o indivíduo BG2. Resultados similares foram encontrados por 

Ferreira & Torres (2000) ao estudar a influência do tamanho das sementes na 

germinação e no vigor de plântulas de Acacia senegal. Pereira et al. (2011) também 

verificaram que o tamanho de frutos e sementes não exerce influência sobre a 

germinação de sementes de jatobá-do-cerrado.   

A relação positiva entre tamanho e porcentagem de germinação não se aplica 

genericamente a todas as espécies, assim como entre tamanho e vigor. Embora muitas 

vezes ocorra tal relação, as características físicas da semente não são determinantes para 

prever a qualidade fisiológica da muda, uma vez que o estabelecimento da plântula em 

campo envolve, além das reservas adquiridas após a germinação, a interação com o 

meio ao qual será inserida (HANLEY et al., 2007; FARIA et al., 2009). 

Diferente do observado por Alves et al. (2005) para sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth, e semelhante ao encontrado por Faria et al. (2009) para a espécie 

Brosimum gaudichaudii Tréc, não pode se considerar que a germinação das sementes de 

aroeira foi determinada pela procedência das mesmas (Figura 14).  
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FIGURA 14: Percentual de germinação em indivíduos de aroeira (Schinus 

terebinthifolius Raddi.), situados em diferentes fragmentos na região do Baixo São 

Francisco sergipano (BG – Brejo Grande, N - Neópolis, P – Propriá). UFS, São 

Cristóvão, 2012. 

 

Somente os lotes de sementes oriundos do fragmento situado na região de 

Propriá obtiveram percentuais de germinação uniformes, o que sugere que a qualidade 

fisiológica de cada lote seja mais influenciada por fatores genéticos inerentes às 

sementes, e não pelas condições ambientais em que ela se formou. Além disso, na 

região de Propriá, a exploração dos frutos de aroeira é menos acentuada que nas demais 

regiões estudadas, o que pode ter contribuído para obtenção de lotes de sementes com 

viabilidade boa e uniforme, já que uma das consequências da exploração irracional dos 

recursos naturais é a perda de vigor dos indivíduos. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 As diferenças observadas para as características morfofisiológicas permitem inferir 

que existe variabilidade genética entre os indivíduos estudados, o que possibilita 

sua utilização em projetos de restauração florestal e até mesmo a escolha de 

indivíduos superiores para fins de produção comercial. 

 Em relação à produção de frutos, apesar de não ter havido distinção estatística 

significativa entre os indivíduos, é possível notar que alguns produziram maior 

biomassa de frutos, destacando os indivíduos BG1, BG4, BG5, N1, N5 e P1 para o 

estabelecimento de plantios comerciais. 

 Os indivíduos BG1, N1, N2, P2 e P3 são os mais indicados para produção de 

mudas, uma vez que obtiveram germinação superior a 50%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos de diversidade genética, produção de frutos, morfologia e qualidade 

fisiológica de sementes, bem como a caracterização de óleos essenciais em Schinus 

terebinthifolius Raddi. permitem constatar a existência de variabilidade genética entre 

indivíduos da espécie, o que possibilita sua utilização em projetos de restauração 

florestal e até mesmo a escolha de indivíduos superiores para fins de produção 

comercial. No entanto, o número reduzido de indivíduos que atenderam aos critérios de 

seleção (em todos os fragmentos) para esses estudos permite identificar a necessidade 

imediata de se estabelecer estratégias de conservação para espécie, visando promover a 

manutenção dessas populações em longo tempo.  

A fragmentação da vegetação natural, ocasionada principalmente pela ocupação 

humana na região do Baixo São Francisco sergipano, tem levado à existência de 

pequenas populações isoladas. Além disso, espécies com potencial econômico, como é 

o caso da aroeira, vêm sofrendo perdas incalculáveis, que podem culminar, em último 

caso, na extinção da espécie no entorno desta região.  

Visando à conservação genética em longo prazo, medidas devem ser tomadas com 

o intuito de evitar a perda de alelos e, consequentemente, a depressão por endogamia 

nessas populações. Uma prática que pode ser adotada para amenizar os efeitos negativos 

desse processo é a introdução de indivíduos geneticamente diferentes, com equilíbrio no 

número de indivíduos masculinos e femininos, bem como o estabelecimento de 

corredores ecológicos que permitam a livre circulação de genes entre os fragmentos.  

Somado a isto, a adoção de práticas conservacionistas que envolvam políticas 

públicas são imprescindíveis para a sustentabilidade das populações de aroeira. 

Palestras sobre educação ambiental e técnicas para o manejo sustentável da espécie 

podem ser direcionadas às comunidades ribeirinhas que se utilizam da exploração da 

aroeira como fonte de renda, e incentivos financeiros podem ser concedidos às mesmas, 

durante os períodos de frutificação da espécie, com o objetivo de permitir a dinâmica 

natural dos processos ecológicos, por meio da formação do banco de sementes do solo. 

Estudos de caracterização de genótipos são de suma importância, pois as 

informações geradas permitem obter o conhecimento da real situação em que se 

encontram as populações naturais de aroeira na região do Baixo São Francisco 
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sergipano e são consideradas premissas básicas para o delineamento de estratégia de 

conservação, melhoramento e manejo sustentável com atividades para a definição do 

tamanho de reservas, manejo adequado das espécies, recuperação de áreas degradadas e 

coleta de sementes para plantios com espécies nativas. Além disso, também corroboram 

para a implementação de políticas públicas nas áreas de mata ciliar da região. 

 


