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Manga (Mangifera indica)



Introdução

Domesticação: coevolução que leva 
à interdependência planta-humano 
e perda de diversidade genética

Entender forças evolucionárias é 
chave para o melhoramento

Demanda por conhecimento 
referente à culturas perenes



i. maiores níveis de 

diversidade;

ii. menos gerações de 

seleção;

iii. predominância de 

auto-

incompatibilidade;

iv. Propagação clonal

v. Partenocarpia;

Plantas 

Perenes

Plantas 

Anuais



Domesticação 

da Manga

Único evento 
de 

domesticação: 
India

Dispersão a 
partir do sec. 

IV

Cultivares: 
Indiana e 

Indochinesa



Distribuição Geográfica



Domesticação e Perda de diversidade 

genética

Domestication 
Bottleneck

Dispersal 
Bottleneck

Improvement 
Bottleneck



Objetivo

1. Determinar a distribuição geográfica da diversidade 

genética da manga;

2. Verificar se a Índia representa um 'centro de 

diversidade'

3. Quantificar o 'genetic bottleneck' secundário ocorrido 

durante a migração para África e Américas



Material e Métodos

Coletas:

1. FTBG

2. Miami-Dade fruit and spice park

3. Singapore botanic garden

4. Gardens by the bay (Singapura)

5. Purwodadi Botanic Garden (Indonesia)

6. Bogor Botanic Garden (Indonesia)

7. Forestry Research Institute of Malasya

8. Pasoh Forest Arboretum and Reserve (Malasya)

9. Coletores Individuais



Índia

Distribuição Geográfica das Amostras



Indochina

Distribuição Geográfica das Amostras



Filipinas e Malásia

Distribuição Geográfica das Amostras



Africana

Distribuição Geográfica das Amostras



Brasil

Distribuição Geográfica das Amostras



Caribe

Distribuição Geográfica das Amostras



México

Distribuição Geográfica das Amostras



Florida

Distribuição Geográfica das Amostras



Material e Métodos

 RADseq library preparation (Peterson et al., 2012)

I. Sequencing by Illumina HiSeq 2500 – 150bp single 

end reads;

II. FASTQC – processing files;

III. Total: 158 samples

IV. IpyRAD was used to find SNPs;

V. STRUCTURE analyses



Material e Métodos

 Obtenção de Parâmetros

I. Diversidade genética (heterozigosidade, diversidade 

de genes e coeficiente de endogamia)

II. Análise filogenética

III. Mistura e Estrutura de Populações



Resultados e 

discussão



Hipótese filogenética
 As amostras da Indochina e da 

Malásia formam clados separados em

comparação com cultivares de outras

regiões do mundo

Clado 
1

•Indonesia

•Africa

•Imdochina

Clado 
2

•Indochina

•Florida

•Africa

Clado 
3

•India

•Florida 

•America do sul

•Caribe

•Africa

•Indochina



Estrutura populacional

 Flórida e Índia têm composições

semelhantes

 O Caribe e América do Sul tem o mais alto 

nível de ancestralidade do grupo

 Sudeste asiático com cultivares distintos

das outras regiões

 Africa com altos níveis de mistura entre os

três grupos, com grande variabilidade na

ancestralidade entre os indivíduos.

 México mostra altos níveis de mistura dos 

três grupos

 Índia, Indochina e Malásia com altos 

índices de mistura

 Indicativo de intercâmbio contínuo de 

germoplasma em todo o mundo



Diversidade genética e diferenciação 

populacional

 Diferenciação dos cultivares da Flórida com os da Índia, Caribe e 
América do Sul

 Os cultivares do sudeste da Ásia foram os mais distintos, com pouca
sobreposição entre os cultivares do sudeste asiático e os de outras
regiões.

 África e México foram os mais distribuídos, fornecendo mais
evidências da alta variação na composição genética individual para 
essas populações

 Juntos, os resultados das análises de agrupamento indicam que no 
Sudeste asiatico os cultivares contêm diversidade genética única
que não é bem representado em cultivares de outras regiões do 
mundo.

As populações de cultivares africanas e mexicanas 
altos níveis de mistura e diversidade.



Diversidade genética e diferenciação 

populacional

 níveis de diversidade foram semelhantes em todas as populações

 Níveis Baixo diversidade na Florida e altos na África



Distribuição geográfica da diversidade

Índia

Sudeste 
Asiático

Grupo 
primário

Caribe e 
da 

América 
do Sul

Grupo 
menos 

definido

 A diferenciação entre cultivares indianos e do sudeste asiático confirma análise genética prévia 

de germoplasma

 A diferenciação de Cultivares da América do Sul e do Caribe alinhados com outra recente 

análise da diversidade de germoplasma de manga encontrou diferenciação entre cultivares 

asiáticas e ocidentais



Centro de diversidade e gargalo de 

dispersão

 Tradicionalmente, acredita-se que as culturas tenham um centro de diversidade 

próximo de onde eles foram originalmente domesticados (Vavilov, 1987)

 A perda da diversidade significa a ocorrência de gargalo genético

A maioria dos estudiosos acredita que a manga foi 
domesticada na Índia

• No estudo, poucas evidências de que a manga tenha um centro de 
diversidade na Índia

Florida como centro secundário de domesticação (Knight & 
Schnell, 1994)

• Os resultados confirmam que a Flórida não é um centro de diversidade 
genética.



Por trás da História da domesticação da 

manga

 Os resultados sugerem que a história da domesticação da manga tem sido mais 

complexa do sugerido anteriormente

Apesar das evidências 
arqueológicas e 

linguísticas, M. indica pode 
ter sido domesticado de 
forma independente na 

Índia e Indochina.

Outra possibilidade é que 
foi cultivada inicialmente 

no sudeste da Ásia e 
posteriormente melhorado 

na Índia.

A complexa história da 
domesticação da manga 
requer amostragem mais 
completa de M. indica 

selvagem, indiana, 
Cultivares e variedades de 
manga da Indochina e da 

Malásia

A nova diversidade observada nas cultivares da Indochina 
poderia ser o resultado de introgressão genética.



Lacunas remanescentes e objetivos 

futuros

 É possível que os indivíduos 

incluídos no estudo não 

conseguiram abranger totalmente 

a diversidade presente na Índia

 A amostragem de dentro da África 

foi restrita devido à um 

limitado número de acessos de 

cultivares africanos no banco de 

genes FTBG

 Esforços futuros devem ser feitos 

para resolver a falta no banco de 

germoplasma nas coleções dos 

EUA, e refinar a nossa 

compreensão da filogeografia da 

manga na África, especialmente 

dada a diversidade que foi 

observada no germoplasma 

africano.



Obrigada pela 

atenção!!!


