
Mecanismos 

Microevolutivos II - 

 Migração e Hibridação 



Assuntos a serem abordados nesta aula: 
 

1. Definindo migração 

2. Migração vs colonização 

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 

4. Taxas de migração 

5. Consequências da migração 

6. Definindo hibridação 

7. Consequências da hibridação 

8. Hibridação entre espécies e riscos para a conservação 

 
 

 
 



1. Definindo Migração 

Migração => caminhamento de unidades de organização 

genética para uma ou mais populações de uma mesma 

espécie.   

O que é migração?? 



1. Definindo Migração 

 indivíduos, sementes (zigoto), pólen (gametas), 

esporos, larvas de peixes, etc.  O próprio indivíduo 

nos animais.  

O que são unidades de organização genética???? 



 Na migração, temos uma população doadora e outra 

    população recipiente.   

2. Migração vs Colonização 

A 
B 

C 

migração 

               colonização 

Para que haja migração, pressupõe-se que existam 

         mecanismos de dispersão.  

 

 Quando os indivíduos ocupam uma nova área, com 

    unidades que podem se reproduzir, chamamos este 

    evento de  colonização (não é migração). 

 



3. Migração, dispersão e fluxo gênico 

 Mecanismos de dispersão:   

 

meios físicos de dispersão: pólen,  

   sementes, esporos, etc.   

 

 

 

 

 

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













 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. 

 

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



 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.   

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



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 

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 





 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..).  

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



  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.   

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



MIGRAÇÃO 







3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



 
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) 
 

 

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



Métodos indiretos para medir a migração (fluxo gênico): 
 
 

 Marcadores moleculares (microssatélites, SNPs, etc.) 
 
 DNA mitocondrial 
 
 DNA cloroplastidial 
 
 Locos específicos de DNA 

 
  
 
 

3. Migração, dispersão e fluxo gênico 



Cattleya liliputana (Pabst) van den Berg 



http://www.panoramio.com/photo/22488263 

Vale do Rio das Velhas 



Valores elevados de diversidade genética encontrados 
utilizando sete locos SSR 



Restrição ao fluxo gênico 



(a) SSR 

gráfico de 

dispersão – 

2 grupos 

(b) , (c) -> 18 caracteres florais e sete vegetativos 
(d) Caracteres florais; FSL e CRP – linha contínua 



Conclusões:  
 
Diferenciação genética associada à paisagem e fatores edáficos.  
As populações geneticamente diferenciadas mostram 
divergência fenotípica para caracteres florais e diferentes 
estratégias reprodutivas.  
 
Os autores discutem o efeito da restrição ao fluxo gênico, 
adaptação local e plasticidade fenotípica como prováveis 
causas da diferenciação de populações de áreas de 
montanhas, de afloramentos rochosos. 



              FLUXO GÊNICO 
 
 

Fluxo gênico DESEJÁVEL: 
 

Maior variabilidade genética 
Melhoramento  

 
Fluxo gênico INDESEJÁVEL: 

 
Mistura em banco de germoplasma 

Contaminação varietal 
Escape gênico (transgênicos) 

 



 Bancos de sementes  

 
 
 
 Fluxo gênico no tempo. 

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

 
 



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.   

 



Bancos de sementes  





http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2015/12/cientistas-alcancam-resultado-
inacreditavel-ao-plantarem-sementes-de-800-anos-de-idade-00679423.html 



4. Taxas de 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. 
 



         4. Taxas de Migração 

=> 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. 
 
 



           4. Taxas de Migração 

=> 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  
 

q 



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.  



           4. Taxas de Migração 

=> 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 = Nm(qm - q0)  
 
                   q1 = Nm(qm - q0) + q0 
 
  Sendo que:  Nm = número de migrantes / geração 



         4. Taxas de Migração 

 A conseqüência da chegada de indivíduos numa 
    população pode ocorrer mesmo sem  
    intercruzamentos (Ex: sementes que 
    germinam do banco de sementes; chegada  
    de indivíduos numa população).  
 
 A freqüência muda numa geração.  
 
 Mas, quando há intercruzamentos, isto terá  
    conseqüências nas gerações posteriores.  
 





Foram avaliados 146 
indivíduos na região 
Los Angeles – San Diego, 
CA 
 
San Gabriel Mts (SG) 
San Bernardino Mts (SB) 
Santa Ana Mts (SA) 
Eastern Peninsular Range 
(EP) 
 
Separados pelas rodovias 
interestaduais I-10 e I-15 
 
Avaliados 44 locos SSR 
 







 7 migrantes que cruzaram a I-15, todos machos:  3 migrantes de EP 
para SA;  4 migrantes de SA para EP. 
 Só um indivíduo (de EP para SA) cruzou com  11 fêmeas e teve prole 
que acrescentou ao conjunto gênico de SA 



5.  Consequências da Migração 

    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. 



=> 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) 
 

5.  Consequências da Migração 



5. Consequências da Migração 





Hibridação 



6. Definindo 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.   
 



7. Consequências da hibridação 

Quais as consequências da hibridação?? 
 
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) Hibridação introgressiva, com a produção de um  
    "enxame de híbridos" tão extenso que as barreiras entre 
     subespécies distintas, ou mesmo espécies, 
     desaparecem. 



Milho – originário 

do México 

Eventos de hibridação 

entre milho do México 

e da América do Sul 

 

Introgressão de 

genes do México  

Aumento da 

variabilidade genética 

a) Enriquecimento do conjunto gênico da espécie 





Grande diversidade de raças de milho no Brasil 



Loren Rieseberg 

b) Especiação por hibridação 



H. petiolaris 
H. annuus 

H. paradoxus 

H. anomalus 

H. deserticola 



b) Especiação por hibridação 



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 pântanos) 

 

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 os autores concluíram que a hibridação 

possibilitou a ocupação de novos habitats e formação de 

novas espécies 

b) Especiação por hibridação 



Iris hexagona 

Iris fulva 

Iris brevicaulis 

Iris nelsonii 

b) Especiação 
por  

hibridação 



b) Especiação por hibridação 



c) Hibridação introgressiva 

 A introgressão é conseqüência do retrocruzamento.    



c) Hibridação Introgressiva 



  Na natureza os híbridos F1 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. 
 

c) Hibridação introgressiva 



 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”. 

c) Hibridação introgressiva 



 

 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. 

 

c) Hibridação introgressiva 





Epidendrum 
secundum 

Epidendrum 
xanthinum 

Híbridos  
zona híbrida 

American Journal of Botany 2016 Aug;103(8):1472-82. doi: 10.3732/ajb.1600064. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27519428


American Journal of Botany 2016 Aug;103(8):1472-82. doi: 10.3732/ajb.1600064. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27519428


Epidendrum fulgens              E. puniceoluteum 
   (2n = 2x = 24)                      (2n = 4x = 52) 



 Estudo das duas espécies 
   de graus de ploidia   
   diferentes e em condições 
   de alopatria e de simpatria 
 
 Utilizados marcadores 
     microssatélites de DNA 
     nuclear e cloroplastidial 
 
 Cruzamentos controlados 
    e testes de tetrazólio ->  
    viabilidade das sementes 
 
 463 indivíduos de 8 
    populações 
 
 Todas as 6 populações 
     simpátricas apresentavam 
    zonas híbridas 
 
 
 



Onde as espécies ocorriam em simpatria, todos os indivíduos  
identificados (por marcadores) como E. puniceoluteum foram 
coletados em zona de pântano (zona 5), e quase todos os 
E. fulgens foram encontrados nas dunas de areia (zona 2), 
sendo que os híbridos foram encontrados em ambos os habitats. 





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 
 

c) Hibridação introgressiva 



 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 
 

c) Hibridação introgressiva 



=> Local de estudo -> Península de Yucatan no México 
 
    

c) Hibridação introgressiva 



=> 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 
 

À esquerda a abelha africana e à direita a  

abelha européia 

c) Hibridação introgressiva 



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 

c) Hibridação introgressiva 







8. 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 



8. 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. 
 



8. 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. 



9. Referências bibliográficas: 
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