
             MIGRAÇÃO 

Migração => caminhamento de unidades de 

organização genética para uma ou mais 

populações de uma mesma espécie.   

O que é migração?? 



            MIGRAÇÃO 

 

 

  

Unidades de organização genética:  indivíduos, 

sementes (zigoto), pólen (gametas), esporos, 

larvas de peixes, etc.  O próprio indivíduo nos 

animais.  
 

 

 Quando os indivíduos ocupam uma nova área, 

com unidades que podem se reproduzir, 

chamamos este evento de  colonização (não é 

migração). 

 

O que são unidades de organização genética???? 



 Na migração, temos uma população doadora e outra 

    população recipiente.   
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migração 

               colonização 

Para que haja migração, pressupõe-se que existam 

   mecanismos de dispersão.  
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 Mecanismos de dispersão:   

 

meios físicos de dispersão: pólen,  

   sementes, esporos, etc.   

 

 

 

 

 

Agentes de dispersão: homem, animais, vento, água, etc. 









A projeção da língua do 

morcego Anoura fistulata 

alcança 8,5 cm, como 

mostrou um experimento no 

qual ele bebeu água doce em 

um tipo de "canudinho" 

O A. fistulata é o único polinizador 

da flor Centropogon nigricans . “É 

raro que uma flor se especialize em 

uma única espécie polinizadora. 

Entre as polinizadas por morcegos, 

é um caso único”, afirma Nathan 

Muchhala, autor da foto. 

 
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/zoologia/pra-que-essa-lingua-tao-grande 
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 O processo de dispersão é a base física do que 

chamamos de fluxo gênico.   

 

 

 Nem sempre a distância máxima de dispersão 

(processo físico) é a mesma distância do fluxo gênico 

(processo genético). 

 

 São 2 fenômenos: 
Físico -> até onde chegam as unidades de dispersão; 
 

 Genético -> até onde são incorporados os genes  
                           da população. 
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 Estamos falando de três processos  
      interrelacionados:   

 
    migração, que é um processo geral;  
 
    dispersão, que é um processo físico; e  
 
    fluxo gênico, que é a conseqüência genética  
                         desse processo.   
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 Com relação ao fluxo gênico, podemos citar dois 
tipos: 

 
    1) Fluxo gênico isogênico -> fluxo gênico entre 
populações com as mesmas freqüências gênicas 
(sem consequência genética); 
 
    2) Fluxo gênico geneticamente efetivo -> fluxo 
gênico  entre populações que diferem em 
freqüência gênica  (altera a estrutura genética 
da população receptora). 
 
 



Imigração / Emigração 

Grãos de pólen 

População recipiente                População doadora 

Fluxo gênico via emigração de uma população e 
imigração para a outra. 
 

     Fluxo gênico  definido como o movimento de 
                               genes entre populações 
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 Observa-se muitos estudos com relação a: 
 

 mecanismos de dispersão de pólen ou sementes, 
 

 associação da morfologia e a dispersão das 
    sementes (sementes aladas e sementes  
    que flutuam),  
 
 
 determinação dos padrões de dispersão (qual a 
     intensidade da queda da semente,  qual a  
     distância da  planta mãe, etc..).  
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  Exemplo: a dispersão de sementes por vento 
depende de: 

 
 (a) rapidez com que a semente cai no chão, medida 
pela sua velocidade;  
 
 (b) altura de onde a semente cai;  
 
 (c) velocidade e turbulência do vento entre o chão 
e o ponto de liberação da semente.   
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Métodos diretos para medir a migração (fluxo gênico): 
 
 

 Marcação de indivíduos (Ex: drosophila)  
 
 Marcação de propágulos (Ex: sementes) 
 
 Marcação de gametas – pólen (tintas fluorescentes) 
 
 Comportamento do agente polinizador (distância de vôo) 
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Métodos indiretos para medir a migração (fluxo gênico): 
 
 

 Marcadores moleculares (RAPD, microssatélites, SNPs,  
       etc.) 

 
 DNA mt 
 
 DNA cp 
 
 Locos específicos de DNA 
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Fluxo gênico em soja na Região Oeste do 
Paraná 
 
Ivan Schuster, Elisa Serra Negra Vieira, Hamilton 
Santana, Deise Sinhorati, Rosane Bezerra da Silva e 
Marco Antonio Rott de Oliveira 
 

Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB),  
Brasília, v.42, n.4, p.515-520, 2007 
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Linhas circulares 
contínuas -> plantas da 
cultivar CD 219RR 
(transgênica).  
Distância entre essas  
linhas de 50 cm.  
 
Linhas circulares  
tracejadas ->  
plantas da cultivar  
CD 211 (convencional).  
Distância entre 
essas linhas de 1 m.  
 
Valores representam a 
taxa de cruzamento, 
em cada posição. 
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Detalhes: 
 
-> A cultivar CD 219RR contém o gene CP4 EPSPS, que lhe 
confere tolerância ao herbicida glifosato.  
 
-> A cultivar CD 211 é sensível a esse herbicida. 

 
Procedimentos: 
 
->  Plantio das sementes colhidas nas parcelas de CD 211 
 
-> Aplicação posterior (pls. adultas) do herbicida glifosato 
 
-> Avaliação das plantas sobreviventes 
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-> PPS: Plantas sobreviventes  
     (transgênicas) 
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-> Confirmação de que eram pls. transgênicas por PCR 
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Pepino do mar 



Locais de coleta ->  Baia de Toyama - Japão 



Locais de coleta. Círculos pretos – variante vermelho 

                            Círculos brancos – variante verde 





A,B,C -> variantes 

vermelhos 

 

D,E -> variantes 

verdes 



D,E -> variantes 

verdes 



Há estrutura genética espacial – formação de 5 grupos 

R: vermelhos                                G: verde 



Maior fluxo gênico dentro de variantes vermelhos  e  

dentro de variantes verdes 

 

Menor fluxo gênico entre vermelho e verde 



              FLUXO GÊNICO 
 
 

Fluxo gênico DESEJÁVEL: 
 

Maior variabilidade genética 
Melhoramento  

 
Fluxo gênico INDESEJÁVEL: 

 
Mistura em banco de germoplasma 

Contaminação varietal 
Escape gênico (transgênicos) 
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             Bancos de sementes  
 
 
 
 Fluxo gênico no tempo. 

 
 
 Reserva genética que pode, eventualmente, 
   alterar a freqüência  
   gênica da população.   
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             Bancos de sementes  
 
   

 
 Sementes que não tem possibilidade de sobreviver 
por mais que algumas horas ou dias, apresentam 
fluxo gênico no espaço apenas.  

 
 
As que formam bancos de sementes apresentam 
fluxo gênico tanto no espaço como no tempo, 
através da dormência, mecanismo importante para a 
sobrevivência da espécie.   
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Tabela 01. Estimativas do tamanho de bancos de sementes de invasoras em solos cultivadios 

Cultura Local Amostras Prof. 

(cm) 

Sementes. m-2 Fonte 

Intervalo Média 

Cereais Inglaterra 32 0-15 1.800-67.000 5.500 Roberts 

(1981) 

Hortaliças Inglaterra 89 0-15 250-24.330 4.120 Roberts 

&Neilson 

(1982) 

Cevada/Milho/

Beterraba 

EUA - 0-25 2.080-137.700 - Schweizer 

& Zimdhal 

(1984a) 

Várias França - 0-30 400-86.500 5.100 Barralis & 

Chadoeuf 

(1987) 

Trigo Inglaterra 68 0-10 1.800-171.200 21.200 Carmona et 

al., (no 

prelo) 

Vicia faba Inglaterra 36 0-10 21.800-132.200 49.800 Carmona et 

al., (no 

prelo) 

Vicia faba Inglaterra 24 0-10 5.400-40.200 20.600 Carmona et 

al., (no 

prelo) 

Fonte: Carmona (1992). 

Sementes encontradas em solos de diferentes 
culturas agrícolas 
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Exemplo: Dinâmica evolutiva da melancia. 
 
 
 Romão (1995) estudou a variabilidade genética em 
populações naturais de melancia no Nordeste brasileiro.  

 
 

 São populações espontâneas. Foram introduzidas pelos 
escravos e se tornaram espontâneas, formando bancos de 
sementes, que germinam posteriormente formando 
populações sub-espontâneas. 
 



C. lanatus 



 Foram feitas amostragens em três regiões:  

     a) Maranhão;  

     b) norte da Bahia, fronteira com Pernambuco;  

     c) interior da Bahia.  
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     Agentes de dispersão da melancia: 
 
1) Homem - agente dispersor. Os escravos chegaram por 
    três portos: Salvador, Recife e São Luiz do Maranhão.  
    As melancias seguiram o mesmo padrão de migração das    
    populações humanas (escravos). 



Grupos étnicos de escravos que chegaram ao Brasil  
e migrações  posteriores (setas) 
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     Agentes de dispersão da melancia: 
 
1) Homem - agente dispersor. Os escravos chegaram por 
    três portos: Salvador, Recife e São Luiz do Maranhão.  
    As melancias seguiram o mesmo padrão de migração das    
    populações humanas (escravos). 
 
2) Mecanismo espontâneo de dispersão: existe um gene  
    que faz com que a melancia se arrebente e as sementes 
    sejam dispersas. 

3) Lobo guará -> agente dispersor da melancia no NE.  
    -> se alimenta da melancia, ingere as sementes e as 
    libera com as fezes no mesmo ou em outro local. 
 



Detalhe de frutos de melancia apresentando furos 
feitos pelo lobo-guará 

(Romão, 1995) 
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 Portanto, temos aqui um exemplo do processo de 
colonização e do processo de migração.  

 
 
 No início houve a colonização dessas espécies em novas 
áreas. Depois, dentro dessas populações já estabelecidas 
o mecanismo amplificador de variabilidade é o da migração 
e também a hibridação e recombinação.  

 
 
 O homem e o lobo guará são agentes de dispersão das 
sementes. 
 





MIGRAÇÃO 

Taxas de migração: 
 
=> Podemos determinar a taxa de migração (m), a qual 
     varia de 0 a 1.  
      => m = 0, não há alelo migrante.  
 
      => m = 1, a estrutura genética é modificada pela 
           grande chegada de imigrantes numa única geração.  
 
=> m = número de imigrantes por geração/número de nativos 
    mais imigrantes naquela geração 
 
    ou 
    m = número de gametas imigrantes por geração/total. 
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=> A relação entre taxa de migração e mudança na  
    freqüência alélica numa população é dada pela fórmula: 
 
 
                    q = m(qm - q0), 
  
 
onde:  q = mudança na freqüência alélica por geração; 
           m = taxa de migração 
           qm = freqüência de alelos entre os imigrantes; 
           q0 = freqüência de alelos da população nativa. 
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=> A nova freqüência alélica na população nativa após uma 
    geração de imigração (q1) será: 
 

 q1 = m(qm-q0) + q0  

 
 
Exemplo:       qm =  0,5 
                     q0 =  0,3       
            m =  0,01   

                       

=> q1 = 0,01(0,5 - 0,3) + 0,3 
 

-> q = 0,002  
 
->  q1 = 0,302  
 



Fig. 7.36 



Exemplo da introgressão genética de cachorro  
doméstico sobre populações do lobo da Etiópia  

Lobo da Etiópia (Canis simensis), endêmico da Etiópia,  
Africa.  
 
Com 400 a 500 indivíduos apenas, é uma das espécies de 
mamíferos mais ameaçadas de extinção. 



Os lobos da Etiópia são geneticamente distintos dos 
cachorros domésticos, mas hibridações ocorrem onde 
estes se encontram. 
 
A população de Platô Sanetti é relativamente pura. 
 
Já no Vale Web, ocorrem hibridações com o cão doméstico. 

Lobo do Platô Sanetti 



 
Um estudo com o marcador de DNA – microssatélites, 
detectou que os cachorros não possuem um determinado 
alelo (J), sendo que os lobos da Etiópia são homozigotos 
para este alelo (JJ). 

Cão doméstico com uma familia 

do Vale Web, Etiópia 
Lobos do Vale Web. 



Exemplo da introgressão genética de cachorro  
doméstico sobre populações do lobo da Etiópia  

População                          Frequencia do alelo J 
 
Sanetti                   q0                   1,00  (lobo puro da Etiópia) 
 
Vale Web                q1                   0,78  (‘novo’ – mistura c/ cães) 
  
Cachorros dom.       qm                  0,00  (imigrantes) 



População                          Frequencia do alelo J 
 
Sanetti                   q0                   1,00  (logo puro da Etiópia) 
 
Vale Web                q1                   0,78  (‘novo’ – mistura c/ cães) 
  
Cachorros dom.       qm                  0,00  (imigrantes) 

q =  q1 – q0 = m(qm - q0) 

 

Assim:  m = q1 – q0  

                    qm - q0 

Portanto: m = 0,78 – 1,00   =>  m = 0,22 

                         0,00 – 1,00 

Portanto, aproxima/e 

22% dos genes 

da população dos 

lobos do Vale 

Web da Etiópia 

derivam dos  

cachorros  

domésticos.  
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=> Portanto, a q (taxa de mudança na freqüência gênica) 
    depende da taxa de migração (m), e da diferença entre a  
    freqüência alélica da população nativa e da população  
    migrante. 
 
=> Porém, podemos acrescentar na fórmula a densidade  
    populacional, ou o tamanho da população (N): 
 

                q = mN(qm - q0)  
 
                   q1 = mN(qm - q0) + q0 
 
  
Sendo que:  mN = número de migrantes / geração 
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=> A conseqüência da chegada de indivíduos numa 
    população pode ocorrer mesmo sem  
    intercruzamentos (na forma de sementes que 
    germinam do banco de sementes).  
 
 
=> A freqüência muda numa geração.  
 
 
=> Mas, quando há intercruzamentos, isto terá  
    conseqüências nas gerações posteriores.  
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    Qual a importância da Migração ??? 
 
 

Aumenta a variabilidade genética, levando novos 
    alelos a populações receptoras; 
 
 

 Contribui para diminuir a divergência genética  
     entre populações no tempo. 
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=> Aumenta a variabilidade genética, levando novos  
    alelos a populações receptoras; 
 
 
 
 
 
 
 

Pop. A  

A1   A2 

Pop. B  

A3   A4 

A1 

A2 

  Pop. B’ 

A3    A4 

  A2   A1 

 
=> Contribui para diminuir a divergência genética  
    entre populações no tempo. 
 
-> Pops. A e B possuem alelos em comum (A1, A2) 
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