
HIBRIDAÇÃO 

 Hibridação é o mecanismo responsável pelo fluxo gênico 
    entre indivíduos que possuem complexos gênicos  
     diferentes.   
 
 A hibridação pode ser considerada em dois níveis: 
 intra-específica - envolvendo demes, ecótipos ou raças 
    de uma mesma espécie; 
 
 interespecífica - envolvendo diferentes espécies,  
    gêneros, etc. 
 

 A geração de variabilidade neste processo é conseqüência 
     da recombinação.   
 



HIBRIDAÇÃO 

A hibridação entre populações pode resultar em: 
 
a) enriquecimento do conjunto gênico da espécie,  
    particularmente em associação com a colonização de um 
    novo habitat; 
 
b) especiação híbrida - origem de uma nova espécie a partir  
    de um híbrido natural; 
 
c) produção de um "enxame de híbridos" tão extenso que as 
    barreiras entre subespécies distintas, ou mesmo espécies, 
    desaparecem. 
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HIBRIDAÇÃO   INTROGRESSIVA 
 A introgressão é conseqüência do retrocruzamento.    



Hibridação Introgressiva 



HIBRIDAÇÃO   INTROGRESSIVA 

  Os híbridos F1 naturais têm maior oportunidade de formar 
    progênies por  retrocruzamento com um dos parentais que  
    por cruzamento entre si.  Porque? 

1) os híbridos são sempre em número menor, e usualmente  
    em número muito menor que os parentais; 

2) a alta fertilidade das espécies parentais em comparação  
    com a baixa fertilidade dos híbridos, produzirá um maior  
    número de gametas parentais disponíveis para fertilizar os 
    híbridos; 
 
3) a progênie obtida por retrocruzamento, contendo genes 
    dos parentais, é a que tem maior probabilidade de estar 
    bem adaptada a um habitat já existente. 
 



 Desta forma, o resultado mais comum da hibridação é o 

    retrocruzamento com um dos parentais, seguido da  

    seleção de genótipos possuidores de um maior número de 

    genes de um dos parentais, mas também, de alguns  

    segmentos cromossômicos introduzidos do outro parental  

    => formando os “enxames de híbridos”. 
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 Portanto, introgressão é esta seqüência de eventos:  

 

Hibridação, retrocruzamento e estabilização de tipos 

 

   resultantes dos retrocruzamentos pela seleção.  

 

 

Este fenômeno é relativamente comum em plantas e muito 

   menos comum em animais. 
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Serracenia xrehderi (S. minor x S. rubra) 

Enxame de híbridos 



Admirando um 
enxame de híbridos 
envolvendo 
as orquídeas  
Dactylorhiza 
praetermissa   e 
Dactylorhiza  
fuchsii. 
 
O híbrido é 
Dactylorhiza x 
grandis. 
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NIELSEN, L.R. Natural hybridization between Vanilla  
     claviculata  (W. Wright) Sw. and V. barbellata Rchb.f.  
     (Orchidaceae):  genetic, morphological, and pollination 
     experimental data.   Botanical Journal of the Linnean 
     Society (2000) 133:285-302. 

=>  Ocorrência, na Costa Rica, de um híbrido natural entre 
     duas espécies simpátricas (Vanilla claviculata e Vanilla  
    barbellata), com sobreposição das épocas de  
     florescimento e, possivelmente, polinizadas pela  
     mesma abelha.  
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Dados de isoenzimas:  
Distribuição da heterozigosidade:  hobs = nº heterozigotos 

                    nº total indiv. 



CLARKE et al. (2002) The africanization of honeybees  
(Apis mellifera L.) of the yucatan: a study of a massive 
hybridization event across time. Evolution , v.56, n.7,  
p.1462-1474. 
  
Histórico:  Há mais de 26 subespécies adaptadas a 
condições climáticas e ecológicas específicas. 
 
   Subespécies do sudeste Europeu (Itália, Yugoslavia e 
           Austria) -> ramo C 
   Subespécies do nordeste e oeste Europeu (França, 
           Espanha, Portugal) -> ramo M 
    Subespécies da África -> ramo A 
    Subespécies do Oriente Médio -> ramo O 
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 Novo Mundo -> abelhas européias -> clima temperado 
 
 Em 1956 houve a introdução da subespécie africana no 
    Brasil para cruzamentos com as rainhas européias  
    (Kerr, 1967) 
 
 Formaram populações naturais no Brasil, migrando para 
    o Sul até a Argentina e para a América Central até o  
    sul dos EUA.  
 
 Populações européias e africanas separadas por cerca 
    de 10000 anos -> grande diferenças morfológicas e 
    comportamentais 
 



=> Local de estudo -> Península de Yucatan no México 
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=> Local de estudo -> Península de Yucatan no México 
 
   => Até 1980, haviam muitas colônias derivadas das 
       subespécies do Sudeste Europeu e menor número do 
       nordeste Europeu 
    
   => Chegada das abelhas africanas  
       em 1986 
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À esquerda a abelha africana e à direita a  

abelha européia 
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Material de estudo: 
 
    1)  Populações de abelhas coletadas em 1985 
    2)  Populações de abelhas coletadas em 1989  
    3)  Populações de abelhas coletadas em 1998 
    4)  Populações da Venezuela (africanizadas) 
    5)  Populações da França, Espanha, Portugal -> ramo M 
    6)  Populações da Itália e Yugoslavia -> ramo C 
    7)  Populações da África do Sul 
    8)  Populações da África do Sul, região do Cabo (Cape) 
 

     =>   Utilizados marcadores de DNA -> microssatélites 
     =>  Foram avaliados 6 locos e 921 indivíduos 
 

chegada em 1986 
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As 3 espécies híbridas possuem distribuição bem mais  

restrita que as espécies parentais 

 

Cada uma delas habita um habitat diferente e específico (Ex: 

dunas de areia, ambiente de deserto, e ambiente úmido) 

 

As espécies híbridas são simpátricas com as parentais, mas 

não há híbridos naturais entre elas -> forte barreira devido à 

esterilidade cromossômica 

 

As espécies híbridas ocorrem em alopatria 

 

Após vários estudos (descritos no artigo) os autores 

concluíram que a hibridação possibilitou a ocupação de 

novos habitats e formação de novas espécies 



Hibridação de espécies e riscos de 
conservação 

Ex: Hibridação entre os peixes-boi marinho e amazônico 
      (Vianna et al., 2006) 

Trichechus manatus 

(peixe-boi marinho) 
Trichechus inunguis 

(peixe-boi amazônico) 



Hibridação de espécies e riscos de 
conservação 

Na foz do Rio Amazonas, as duas espécies de peixes-boi 
vivem em simpatria. 
 
Nessa área, na região das Guianas, análises citogenéticas 
e moleculares diagnosticaram a hibridação interespecífica 
de 8 indivíduos, incluindo híbridos F1 e 
gerações posteriores (retrocruzamentos). 
 
Um dos híbridos, identificado como peixe-boi marinho, 
tinha 2n=50, intermediário entre o peixe-boi marinho 
(2n=48) e o peixe-boi amazônico (2n=56).  
E características morfológicas de ambas as espécies. 
E alelos de microssatélites de ambas as espécies. 
 



Hibridação de espécies e riscos de 
conservação 

Ex: Hibridação entre os peixes-boi marinho e amazônico 
      (Vianna et al., 2006) 

         Qual a preocupação dos pesquisadores???? 
 

Pode haver diminuição do sucesso reprodutivo, principalmente 

para a espécie marinha, que possui uma população já  

reduzida e com baixa diversidade genética. 

 

  Pode levar à extinção de uma das espécies. 



Hibridação de espécies e riscos de 
conservação 

Ex: Tambacu: a ameaça do híbrido resultante do 
      cruzamento entre o pacu e o tambaqui  
      (Calcagnotto et al., 1999) 

      Pacu 
(Piaractus 
mesopotamicus) 

Tambaqui 
(Colossoma 
macropomum) 

tambacu 



Hibridação de espécies e riscos de 
conservação 

No Brasil, ambas as espécies (pacu e tambaqui) são muito 
apreciadas na pesca esportiva. 

Ambas as espécies ocorrem no Pantanal Mato-grossense. 
 
Para fins de estudos, foram obtidos híbridos entre as  
duas espécies, visando o maior tamanho do tambaqui e a 
maior resistência ao frio do pacu. 
 
Esses híbridos acabaram se propagando, chegaram aos 
rios, e o risco é da ocorrência de retrocruzamentos com 
as espécies parentais. 
 



Hibridação de espécies e riscos de 
conservação 

 Qual a preocupação dos pesquisadores??? 

A presença do híbrido nos rios pode ter consequências 
dramáticas: 
 
 
- Invadir o habitat e competir com as espécies parentais, 
  podendo levar, no tempo, à extinção (situação extrema) 
 
 
- Portanto, é necessário um monitoramento dessas espécies 
  e híbridos, para formular estratégias de manejo. 


