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RESUMO 
 

GONÇALVES, A.R. Variabilidade genética molecular em uma coleção de germoplasma 
de Hymenaea stigonocarpa (Fabaceae). 2016. Dissertação (Mestrado em Genética e 
Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2016.¹ 
 

O estudo da variabilidade genética em populações de plantas é fundamental para a 
compreensão da magnitude da biodiversidade nos ecossistemas. Entender como essa 
variabilidade está estruturada fornece evidências de como a evolução está atuando nessas 
populações, trazendo subsídios para traçar estratégias de conservação pertinentes àquela 
espécie. Uma das espécies nativas do Cerrado que vem sendo alvo de estudos em diversas áreas 
é Hymenaea stigonocarpa (Fabaceae). Seu potencial econômico é significativo, principalmente 
graças a seu valor nutricional. O uso extrativista de plantas nativas serve de alerta, pois os 
recursos genéticos dessas plantas podem se esgotar, sem ao menos descobrirmos seu total 
potencial. Diante disto, as coleções de germoplasma, que conservam os recursos genéticos de 
organismos ex situ e in vivo, são uma alternativa para ter acesso às informações sobre a espécie, 
ao mesmo tempo em que auxilia na conservação de sua variabilidade genética. Este trabalho 
teve o objetivo de caracterizar, do ponto de vista molecular, os indivíduos que compõem a 
coleção de germoplasma de H. stigonocarpa, localizada na Escola de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás. Para tanto, foram utilizados dez marcadores microssatélites 
com métodos de detecção por eletroforese capilar. Os indivíduos da coleção são provenientes 
de coletas de frutos ocorridas em 24 localidades de abrangência no Cerrado. No total, foram 
avaliados 353 indivíduos distribuídos em 119 progênies. As subpopulações apresentaram nível 
moderado de diversidade genética, para os locos avaliados, com heterozigosidade média 
esperada de 0,59. Foi detectada estruturação genética significativa nas subpopulações (�� =
0,14), com coeficiente de endogamia intrapopulacional (�) de 0,12 e endogamia total (�) de 
0,25. Estes resultados sugerem que essas subpopulações não estão se comportando como uma 
população panmítica. As análises de divergência genética, por meio da distância genética de 
Nei (1972), apresentaram dois grupos distintos subdivididos. A correlação entre as distâncias 
genética e geográfica, demonstra que não há uma relação muito forte entre essas matrizes ( =
0,27), sugerindo que a distância física entre as subpopulações não é suficiente para diferenciá-
las geneticamente. A coleção de germoplasma detém um tamanho efetivo de 60, valor 
considerado suficiente para a condução de programas de melhoramento (mínimo 50), além de 
apresentar uma representatividade alélica de 78,84% com relação a 32 subpopulações naturais. 
Assim, pode-se concluir que a coleção de germoplasma representa satisfatoriamente a 
variabilidade genética de H. stigonocarpa, preservando sua diversidade, o que é fundamental 
para subsidiar futuros trabalhos de conservação e melhoramento da espécie. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Cerrado; Conservação ex situ; Espécie nativa; Jatobá-do-cerrado; Marcadores 
moleculares. 
________________ 
¹Orientadora: Mariana Pires de Campos Telles 



 

ABSTRACT 
 

 

GONÇALVES, A.R. Molecular genetic variability in a germplasm collection of Hymenaea 

stigonocarpa (Fabaceae). 2016. Dissertation (Master of Science in Genetics and Plant 
Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.¹ 
 

The study of genetic variation in plant populations, especially in native Brazilian 
savanna, is fundamental to understanding the magnitude of biodiversity in ecosystems. 
Understanding how this variability is structured, gives us evidence of how evolution is acting 
in these populations, bringing subsidies to trace relevant conservation strategies for these 
species. Its economic potential is significant, mainly due to its nutritional value. The extractive 
use of native plants is a warning, because the genetic resources of these plants can be exhausted 
without even discover their full potential. Given this, the germplasm collections that conserve 
genetic resources ex situ and in vivo, are an alternative to access information about the species 
at the same time helps conserve their genetic variability. This study was therefore to 
characterize, genotypically, individuals of the collection of germplasm Hymenaea 

stigonocarpa, located in the Escola de Agronomia of the Universidade Federal de Goiás. For 
this, we used ten microsatellite markers with detection methods by capillary electrophoresis. 
Individuals in the collection are from fruit collections occurred in 24 locations spanning the 
Brazilian savanna. In total, were evaluated 353 individuals in 119 progenies. Subpopulations 
showed moderate level of genetic diversity for the evaluated loci and mean heterozygosity was 
0,59. Significant genetic structure was detected on subpopulations (�� = 0,14), with 
intrapopulation inbreeding coefficient (f) of 0,12 and total inbreeding (F) 0,25. These results 
suggest that these subpopulations are not behaving as a panmitic population. Analyses of 
genetic diversity through the genetic distance of Nei (1972), showed two distinct groups 
subdivided. The correlation between genetic and geographic distances, doesn’t show a strong 
relationship between these arrays (r = 0.27), suggesting that the physical distance between 
subpopulations is not sufficient to differentiate them genetically. The germplasm collection has 
an effective size of 60, an amount considered sufficient to conduct breeding programs 
(minimum 50), and presents an allelic representation of 78.84% compared to 32 natural 
subpopulations. Thus, it can be concluded that the collection of germplasm, satisfactorily, 
represents the genetic variability of H. stigonocarpa while preserving their diversity, which is 
essential to support future work of conservation and improvement of the species. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e o um dos principais hotspots 

em biodiversidade. O número de espécies vegetais catalogadas ocorrentes nas abrangências 

do Cerrado chega a 12 mil, com alto grau de endemismo (Mendonça et al., 2008). No entanto, 

boa parte dessa diversidade encontra-se em constante ameaça, graças ao desmatamento e outras 

práticas extrativistas. Diante dessa realidade é oportuno que sejam realizados estudos sobre a 

fauna e a flora existentes neste Bioma, a fim de garantir a sobrevivência dessas populações, 

bem como da sociedade (Myers et al., 2000). 

Considerando essa diversidade, as espécies frutíferas do Cerrado se destacam, por 

apresentarem alto valor econômico e nutricional, em que seus produtos tornam-se fontes de 

alimento para diversas populações brasileiras (Naves, 1999). Como a maioria dessas 

espécies encontra-se em sua forma selvagem, é comum verificar alta variabilidade genética em 

vários caracteres (Chaves, 2002). Embora as nativas do Cerrado apresentem valor 

socioeconômico considerável, ainda há uma escassez quanto às informações sobre sua biologia. 

O ausente interesse pelo cultivo dessas plantas reforça, ainda mais, a necessidade de estudos 

cujo alvo seja a conservação e o manejo sustentável dessas espécies (Almeida et al., 1998; 

Naves, 1999; Myers et al., 2000). 

São diversas as espécies frutíferas nativas, com características interessantes ao 

mercado, incluindo dezenas de espécies endêmicas do bioma Cerrado. Dentre elas, a espécie 

Hymenaea stigonocarpa (Fabaceae – Caesalpinioideae), popularmente conhecida como jatobá-

do-cerrado, apresenta múltiplos usos, como alimentício, madeireiro, medicinal, verniz e 

tintorial (Almeida et al., 1998). Trata-se de uma árvore de aproximadamente 10 metros de 

altura, com ritidoma áspero, sendo frequentemente encontrada em terrenos secos e de baixa 

fertilidade (Andersen & Andersen, 1988). A espécie apresenta três variedades botânicas: H. 

stigonocarpa var. stigonocarpa, H. stigonocarpa var. pubescens e H. stigonocarpa var. 

brevipetiolata, que se distinguem por caracteres morfológicos, principalmente com relação às 

diferenças entre suas folhas (Pestana, 2010).  
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Hymenaea stigonocarpa é preferencialmente alógama, apresentando 

autocompatibilidade, indicando seleção pós-zigótica nas flores autofecundadas. A polinização 

é realizada principalmente por três espécies de morcegos (Glossophaga soricina, Platyrhinus 

lineatus e Carolilia perspicillata) (Gibbs et al., 1999). Essa espécie produz grande quantidade 

de frutos que servem como alimento para a fauna terrestre, desempenhando um papel ecológico 

relevante para o ecossistema como um todo (Lorenzi et al., 2006). 

O jatobá-do-cerrado produz frutos indeiscentes tipo legume. A polpa desses frutos 

é farinácea, com alto valor energético, baixo teor proteico e teor mineral razoável. A farinha 

extraída dos frutos dessa planta pode ser utilizada para a fabricação de pães, bolos, biscoitos, e 

os frutos podem ser consumidos, também, in natura, sendo bastante procurados pela população 

que mora próximo às suas áreas de ocorrência (Almeida et al., 1998; Cardoso et al., 2013). 

Além disso, produz a resina, um produto bioquímico composto principalmente de terpenos, 

empregado na área médica e industrial. A produção deste metabólito secundário é importante, 

pois agrupa as espécies do gênero Hymenaea em um clado filogenético específico, tornando-se 

um caráter taxonômico diagnóstico do grupo (Fougère-Danezan et al., 2007). 

Devido aos poucos trabalhos referentes à biologia da espécie, é relevante que haja 

estratégias de conservação mais adequadas, para que o manejo possa ocorrer de maneira 

sustentável. Por esse motivo, é importante que sejam instaladas coleções de germoplasma, a 

fim de manter a variabilidade genética de Hymenaea stigonocarpa preservada. As coleções 

mantidas ex situ e in vivo são uma alternativa de conservação para espécies nativas do Cerrado. 

Para que o material biológico de uma espécie seja utilizado de forma adequada, a etapa de 

caracterização molecular é fundamental como um complemento à caracterização morfológica 

de germoplasma (Nass, 2001).  

Os marcadores microssatélites são ferramenta importante para se estimar 

parâmetros genéticos de subpopulações mantidas em coleções de germoplasma. Esse tipo de 

marcador molecular é amplamente utilizado em estudos de diversidade genética neutra e dos 

padrões de fluxo gênico e parentesco, além de fornecer conhecimento sobre o sistema 

reprodutivo de uma espécie (Goldstein & Scholotter, 1999; Scholotterer, 2000). Informações 

sobre a variabilidade genética de populações são de fundamental importância para a 

conservação das espécies, seja para sua preservação ou para a manutenção de programas de 

melhoramento. 

 



 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este estudo teve como principal objetivo estimar a magnitude e a distribuição da 

variabilidade genética molecular preservada nos indivíduos que compõem a coleção de 

germoplasma de Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne, utilizando como ferramenta, 

marcadores microssatélites. Esse objetivo complementa a importância de se caracterizar, 

geneticamente, a coleção de germoplasma, com o intuito de conhecer melhor a espécie, além 

de auxiliar os programas de melhoramento no planejamento de estratégias que visem seu 

manejo e conservação.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

•   Avaliar a diversidade genética preservada na coleção de germoplasma de Hymenaea 

stigonocarpa; 

•   Verificar se a variabilidade genética molecular está estruturada geneticamente, 

considerando as subpopulações que deram origem aos acessos da coleção de 

germoplasma de Hymenaea stigonocarpa; 

•   Avaliar a relação entre distância geográfica e genética, considerando as subpopulações 

que deram origem aos acessos da coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa; 

•   Verificar a representatividade da coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa, 

por meio da estimação do tamanho efetivo populacional e da representatividade alélica. 

 

 



 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Conservação da Biodiversidade e Recursos Genéticos 

 

Em se tratando de biodiversidade, o Brasil é considerado um dos países que abriga 

a maior diversidade macro e microbiológica do mundo. Estima-se que, aproximadamente, 10% 

da biodiversidade do planeta encontram-se no país, tendo em conta que há cerca de 2 milhões 

de espécies já descritas, incluindo animais, vegetais e microrganismos, distribuídos em uma 

vasta amplitude de ecossistemas (Mittermeier et al., 1998; Myers et al., 2000; Sandes & Di 

Biasi, 2000).  

A diversidade biológica pode ser compreendida pela junção de três elementos: a 

variabilidade genética, a variedade de espécies e, ainda, a diversidade de vida existente nos 

ecossistemas. Em resumo, podemos associar a diversidade à variabilidade de indivíduos, de 

espécies e de indivíduos e espécies dentro de uma comunidade (Brasil, 2000).  

O conceito de biodiversidade pode, ainda, ser descrito de maneira qualitativa, como 

toda variação hereditária observada desde o nível de genes de uma espécie (ou população) até 

o nível de comunidades, as quais compõem a biota dos variados ecossistemas do planeta 

(Wilson, 1997). De forma mais simples, a diversidade biológica pode ser definida como “a 

variedade e variabilidade existentes entre os organismos vivos e suas complexidades 

ecológicas” (Sandes & Di Biasi, 2000). 

A biodiversidade é propriedade essencial da natureza, fonte da maior parte de 

recursos com alto potencial econômico, além de ser responsável pelo equilíbrio dos 

ecossistemas (Dias, 2008). Embora se conheça a relevância desta diversidade, é notável que a 

degradação dos ecossistemas permanece em níveis alarmantes, levando a uma perda de espécies 

de maneira gradual e irreversível, impossibilitando, muitas vezes, o estudo de determinadas 

espécies. Assim, para que as espécies sejam melhor manejadas e conhecidas, é necessário que 

sua biodiversidade seja preservada (Ferreira, 2000).
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Com relação especificamente à biodiversidade vegetal, o Brasil é reconhecido como 

o mais rico do mundo, pois estão catalogadas aproximadamente 55.000 espécies de plantas no 

país de um total que varia entre 350.000 e 550.000 espécies, correspondendo a cerca de 20% 

da flora mundial (Sandes & Di Biasi, 2000; Sant’ana & Assad, 2001). Essa diversidade pode 

estar associada à vasta área territorial do país, que consequentemente abrange diversas espécies 

de plantas distribuídas ao longo de vários ecossistemas (Klink & Machado, 2005). Além disso, 

a biodiversidade brasileira poder ser atribuída, ainda, ao isolamento geográfico ocorrido há 

milhares de anos e também à variação dos ecossistemas (Machado et al., 2004). 

A abordagem sobre biodiversidade engloba diversos outros conceitos, dentre eles 

os recursos genéticos. Os recursos genéticos podem ser considerados como qualquer elemento 

com valor de uso atual ou potencial para o homem. Os recursos genéticos incluem a 

variabilidade genética existente entre as espécies, tanto vegetais, como animais ou de 

microrganismos, que sejam de interesse socioeconômico para serem utilizadas em programas 

de melhoramento, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, tanto no âmbito agrícola 

quanto na indústria alimentícia e farmacêutica (Nass, 2001; Barbieri, 2003; Goedert et al., 

2007). 

Nikolai Ivanovich Vavilov foi o pesquisador pioneiro a trabalhar com a diversidade 

genética, tendo uma preocupação especial com os recursos genéticos vegetais. Em suas 

expedições pelo mundo, na década de 1920, Vavilov pôde associar a distribuição geográfica de 

plantas cultivadas com sua diversidade, definindo, assim, os Centros de Origem ou Centros de 

Diversidade (Zohary et al., 1994). Suas pesquisas representam o marco inicial de estudos com 

foco em conservação e uso dos recursos genéticos, dando ênfase à coleta e armazenamento de 

material vegetal de espécies agrícolas (Nass, 2001). 

Os recursos genéticos vegetais correspondem, então, às plantas cultivadas e 

também silvestres, que apresentem valor de utilização real ou potencial e, assim, necessitam ser 

mantidos, nas mais diversas formas de conservação (Walter et al., 2005). Esses recursos 

abrigam a variabilidade genética interespecífica (entre as espécies) como também a variação 

intraespecífica (dentro da espécie) (Goedert et al., 2007). 

Por serem a base do melhoramento de plantas, a conservação e o uso dos recursos 

genéticos vegetais são fundamentais ao desenvolvimento sustentável, sendo alvos para a 

manutenção e melhoria da produção agrícola e florestal (Frankel et al., 1995). O objetivo 

principal da conservação é preservar amostras da diversidade genética de plantas que 

apresentem potencial de uso, e que este uso ocorra de maneira consciente, visando o 

desenvolvimento sustentável. Essa conservação pode ser realizada de duas formas diferentes: 
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in situ ou ex situ. A primeira é definida como a manutenção continuada de uma população na 

comunidade à qual ela pertence e dentro do habitat a que está adaptada, ou seja, a espécie 

continua em seu ambiente original. Já a conservação ex situ pode ser descrita como a 

manutenção de espécies em diferentes habitats que não os de origem (Frankel et al., 1995; 

IBPGR, 1991; Nass, 2001). 

 

 

3.2 Conservação de germoplasma vegetal 

 

Mesmo sendo amplamente reconhecida a biodiversidade vegetal no Brasil, um 

número expressivo de espécies pode não chegar a ser conhecido (Odalia-Rímoli et al., 2000). 

Embora o Brasil seja destaque no que tange o tema riqueza de espécies, ele é considerado um 

país ecologicamente vulnerável, devido às várias ações antrópicas, desde a extração de madeira 

até as queimadas, que devastam uma grande área territorial. Essa realidade demonstra, ainda 

mais, a necessidade de se conservarem as espécies, a fim de estudá-las, para que o manejo e sua 

preservação ocorra da melhor forma possível (Goedert et al., 2007). 

Para que a conservação da biodiversidade e dos recursos genéticos ocorra de 

maneira eficaz, é necessário que haja um planejamento a partir de estudos prévios sobre a 

espécie que se deseja conservar. Dessa forma são imprescindíveis os programas de conservação 

como suporte às pesquisas a serem realizadas (Goedert & Wetzel, 2007). Neste sentido, várias 

estratégias são lançadas a fim de amenizar o quadro de degradação em que o país se encontra, 

além de evitar que mais espécies venham a ser extintas (Van Jaarsveld et al., 1998). 

Com o intuito de conservar a biodiversidade vegetal existente nos biomas 

brasileiros, há duas estratégias: a conservação de germoplasma in situ e ex situ. O germoplasma 

pode ser definido como o conjunto de genótipos representados pelos alelos de uma espécie, ou 

seja, é a unidade funcional de hereditariedade, a qual permite que os genes sejam transferidos 

de uma geração à outra, caracterizado por qualquer material (da planta, por exemplo), que 

permita ser reproduzido, tais como gemas, sementes, o indivíduo inteiro, etc. (Bueno et al., 

2001; IBPGR, 1991). Esse material deve manter disponível a maior variabilidade genética 

possível da espécie, preservando-a para sua futura utilização (Vieira, 2000). Em outras palavras, 

o germoplasma pode ser definido como sendo a fração dos recursos genéticos que detém a 

variabilidade genética das espécies, cujo potencial pode ser explorado por programas de 

melhoramento (Goedert et al., 2007). 
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O germoplasma conservado in situ é mantido em seu habitat de origem, preservando 

tanto espécies selvagens como cultivares primitivas. Em vários países, a principal estratégia 

adotada para este tipo de conservação é em forma de áreas protegidas, também denominadas 

unidades de conservação (Scariot & Sevilha, 2007). Na década de 1990, aproximadamente 5% 

da superfície do planeta se encontravam oficialmente protegidos, em 130 países, com um total 

aproximado de 7.000 áreas de conservação (Kemf, 1993).  

A conservação in situ apresenta duas estratégias diferentes: além da conservação 

em reservas legais, há também a conservação on farm. Esta última está relacionada, geralmente, 

à conservação de espécies cultivadas em ambientes cujas características atuais foram 

adquiridas. A conservação on farm pode ocorrer em um sistema de cultivo, realizada por 

agricultores, utilizando variedades primitivas, tradicionais ou crioulas de cultivares melhoradas 

(Clement et al., 2007). 

Uma das vantagens da conservação in situ é a relação da espécie de interesse com 

as demais espécies, sejam elas animais ou vegetais, o que favorece a continuidade da ação dos 

processos microevolutivos. É muito comum relacionar este tipo de conservação a espécies 

silvestres, buscando o máximo de regeneração ambiental em que a população está inserida, 

buscando manter essas regiões protegidas de ações antrópicas. Para que a conservação in situ 

seja eficiente, é importante que essas áreas consigam cobrir toda a distribuição natural da 

espécie, a fim de disponibilizar e manter a variabilidade genética (Scariot & Sevilha, 2007). 

Embora haja uma maior preocupação com a biodiversidade nas últimas décadas, a 

perda de habitat ainda é uma realidade que ameaça essa diversidade, sendo interessante a 

adoção de mais de uma estratégia de conservação, já que a manutenção de espécies em 

ambientes fragmentados pode ocasionar barreira ao fluxo gênico (Olifiers & Cerqueira, 2006; 

Primack &Rodrigues, 2001). Assim, uma alternativa para complementar a conservação in situ, 

seria a conservação ex situ, a qual ocorre em condições e ambientes diferentes do habitat natural 

da espécie (Frankel et al., 1995). 

A conservação ex situ, como as demais estratégias abordadas, também tem como 

prioridade preservar uma extensa amostra da variabilidade genética de alguma espécie, 

mantendo-a, porém, fora de seu ambiente natural (Karp et al., 1997). Essa prática abrange as 

etapas a seguir: prospecção e coleta de germoplasma, introdução, intercâmbio e quarentena, 

caracterização e avaliação, documentação e informação. Esses procedimentos são importantes 

para o manejo e uso dos recursos fitogenéticos, além de fornecer informações sobre este 

material que serão úteis para programas de melhoramento (Valois, 1996). 
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Este tipo de conservação é frequentemente realizado com o germoplasma oriundo de 

sementes que são acondicionadas em locais apropriados. Pode ocorrer, ainda, in vitro, em 

condições de cultivo (em campo) ou por meio de criopreservação; a escolha irá depender dos 

conhecimentos sobre a biologia da espécie (Carvalho & Vidal, 2003). A conservação por meio 

de sementes, por exemplo, somente é viável quando se trata de material ortodoxo, ou seja, que 

permita a submissão a baixas temperaturas. Para a conservação de plantas perenes portadoras 

de sementes recalcitrantes, por sua vez, é sugerida a manutenção em coleções de germoplasma 

em campo (Santos & Bettencourt, 2001). 

As coleções de germoplasma são compostas por acessos, que correspondem a 

amostras, estocadas em condições apropriadas, que podem ser de variedades melhoradas, 

genótipos, variedades crioulas ou, ainda, espécies silvestres ou selvagens (Zimmerman & 

Teixeira, 1996). Cada indivíduo coletado, ou adquirido por intercâmbio, corresponde a uma 

amostra (Vilela-Morales et al., 1997). Nestas coleções, é importante que os acessos consigam 

representar de maneira eficiente a variabilidade genética de suas populações de origem, pois os 

efeitos de amostragem podem resultar em grande diferenciação nas frequências alélicas das 

amostras em relação às populações naturais e, consequentemente, perda de variabilidade 

genética, devido à redução de populações em amostras (Valois, 1996). 

A coleta de germoplasma, portanto, deve ocorrer após um estudo completo sobre a 

espécie que se deseja conservar, para que a variabilidade genética das populações consiga ser 

bem representada por meio das amostras (Walter et al., 2005). Essa representatividade pode ser 

mensurada pelo tamanho efetivo populacional (Ne), proposto por Wright (1931). Esta 

estimativa permite calcular a representatividade genética das amostras de uma população, no 

sentido de compor, de modo efetivo, uma população reprodutiva (Vencovsky, 1987; Resende, 

2002). Para tanto, é interessante que as sementes a serem levadas a campo venham do maior 

número possível de plantas genitoras (Vencovsky, 1987; Vencovsky et al., 2007). 

O Ne, portanto, diz respeito ao número de indivíduos que contribuirão para a 

manutenção da variabilidade genética na próxima geração, sendo participantes efetivos na 

reprodução. Dessa maneira, se há uma redução brusca no tamanho populacional, pode ocasionar 

na diminuição de indivíduos que poderiam ser efetivos reprodutivamente para a geração 

seguinte (Wright, 1931). Em subpopulações em que há diferenciação genética entre elas, o Ne 

é diretamente proporcional ao nível de estruturação obtido por meio da estimativa de ���, que 

corresponde à divergência genética entre as subpopulações, ou estimativas análogas 

(Vencovsky & Crossa, 2003). 
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Para viabilizar a perpetuação da espécie, sugere-se que o Ne seja no mínimo 50, 

pois este valor garante a permanência dos alelos na população, prevenindo, portanto, a perda 

de alelos raros em poucas gerações. A longo prazo, é interessante que o Ne seja de 500, para 

que os alelos sejam mantidos por várias gerações (Frankel & Soulé, 1981). 

Embora o número de coleções de germoplasma no Brasil e no mundo tenha crescido 

substancialmente nas últimas décadas, ainda há um déficit de informações, especialmente 

relacionadas às abordagens de estrutura e diversidade genética. Este conhecimento é 

fundamental para programas de conservação e melhoramento genético, por fornecer subsídios 

que contribuam na prevenção da perda dos recursos genéticos. A caracterização da coleção de 

germoplasma é, portanto, etapa importante neste processo, como modo de incentivo à utilização 

adequada dos recursos genéticos disponíveis ao melhorista (Nass, 2001; Valls, 2007). 

 

 

3.3 Caracterização de coleções de germoplasma 

 

O sucesso de uma estratégia de conservação, seja ela in situ ou ex situ, que vise o 

manejo ou melhoramento de uma espécie, se deve, principalmente, ao planejamento das etapas 

de caracterização e avaliação das coleções de germoplasma (Valois et al., 2001). Diversos 

caracteres tais como resistência a fatores bióticos ou abióticos e alta produtividade podem ser 

identificados a partir da caracterização da variabilidade existente nos acessos, o que contribui 

às pesquisas relacionadas ao melhoramento genético de plantas (Pereira & Pereira, 2006). 

Para que haja a utilização da variabilidade genética retida em coleções de 

germoplasma de maneira eficaz, é importante que essa variabilidade seja rigidamente bem 

avaliada e quantificada. Desta forma, a caracterização do germoplasma é etapa essencial em 

programas de melhoramento genético. Esse processo consiste na diferenciação dos acessos, 

possibilitando a identificação de caracteres de alta herdabilidade, com baixa influência de 

fatores ambientais. A caracterização permite, ainda, a detecção de duplicatas, gerando dados 

mais confiáveis (Vanderborght, 1988). 

A diversidade genética pode ser analisada através do uso de conjuntos de 

descritores de variabilidade, tais como: morfoagronômicos, citológicos, bioquímicos, 

fisiológicos ou moleculares (Vicente et al., 2005). Dentre estas metodologias, são comumente 

utilizadas a caracterização morfológica, bioquímica e por marcadores moleculares, porém é 

interessante a combinação de vários ou todos os métodos, dependendo da informação a que se 
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deseja chegar e da disponibilidade de recursos financeiros (Ferreira, 2006; Mohammadi; 

Prasanna, 2003).  

 

3.3.1 Descritores morfológicos 

A caracterização de germoplasma utilizando descritores morfológicos, possibilita 

identificação de genótipos promissores que possam integrar programas de melhoramento 

genético (Silva et al., 1999). Neste processo, além dos dados de passaporte (informações acerca 

da origem do acesso), são consideradas, ainda, diferenças agronômicas entre os acessos, tais 

como: produtividade, hábitos de crescimento e florescimento e respostas a ataques de pragas e 

patógenos. Adicionalmente, são utilizados descritores botânicos específicos desenvolvidos para 

cada táxon (Vanderborght, 1988). 

A maior vantagem em se utilizarem descritores morfológicos é a facilidade de 

acesso e baixo custo. Na maioria dos casos, não é necessária uma gama de softwares robustos 

para o processo de análise de dados. Outra vantagem a ser apontada é que a avaliação cujo 

descritor baseia-se em caracteres vegetativos ou de morfologia da flor pode ser diretamente 

relacionada ao fitness da planta, ou seja, sua capacidade de sobreviver e se reproduzir. Além 

disso, muitos caracteres incluídos nesta classe de descritores apresentam caráter poligênico, 

assim, muitos locos podem ser analisados de modo implícito (Huenneke et al., 1992). 

Os descritores morfológicos foram a primeira ferramenta utilizada como método de 

caracterização e diferenciação entre plantas. Por serem baseados no fenótipo, geralmente se 

tratam de caracteres ligados a regiões expressas do genoma, o que torna a variabilidade genética 

limitada, podendo ser influenciada pelo ambiente, quando o caráter apresentar herança 

quantitativa. Assim, a caracterização morfológica é considerada limitada por utilizar descritores 

baseados em poucos caracteres, tornando a avaliação onerosa quando aumenta a quantidade de 

acessos. Mesmo com essa dificuldade, este tipo de análise é fundamental para o planejamento 

de conservação das espécies. Desta forma, é comum utilizar outras ferramentas como um 

complemento à caracterização morfológica, de modo a enriquecer esta etapa (Dias, 2007; Karp 

et al., 1997). 

 

3.3.2 Descritores bioquímicos 

Dentre os marcadores bioquímicos, os maiores representantes são as isoenzimas, 

que foram utilizados em análise genética por algum tempo. As isoenzimas se tratam de 

diferentes formas moleculares de proteínas, cuja especificidade enzimática é a mesma (Cavalli, 

2003). Em melhoramento vegetal, esse tipo de descritor é bastante utilizado como forma de 
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detectar ligação gênica com caracteres mono ou poligênicos, além de identificar e diferenciar 

variedades, contribuir na seleção indireta de caracteres agronômicos, na introgressão gênica e, 

ainda, na etapa de avaliação de coleções de germoplasma (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

As isoenzimas são úteis, adicionalmente, para estudos de diversidade genética em 

plantas. Assim como os descritores morfológicos, também correspondem a uma técnica 

financeiramente acessível, podendo ser utilizado grande número de amostras ao mesmo tempo, 

gerando um amplo volume de dados em uma mesma análise. Esses marcadores possuem caráter 

codominante, sendo possível distinguir os homozigotos dos heterozigotos, contribuindo às 

análises de parâmetros genético-populacionais. No entanto, o uso deste marcador vem sendo 

reduzido devido à limitada quantidade de isoenzimas (Jasieniuk & Maxwell, 2001). 

 

3.3.3 Marcadores moleculares 

A variabilidade genética presente em coleções de germoplasma pode, ainda, ser 

verificada a partir de informações moleculares. Com os constantes avanços em biologia 

molecular e, a partir do desenvolvimento da técnica de PCR (Polimerase Chain Reaction ou 

Reação em Cadeia da Polimerase, em português) por Mullis e Faloona (1987), vários métodos 

de detecção de polimorfismo em nível de DNA vêm surgido. Nesta técnica, é possível 

amplificar sequências específicas de nucleotídeos, in vitro, em quantidade suficiente para 

análise genética, utilizando pouca quantidade de DNA (Ferreira et al., 2007). 

Os marcadores moleculares apresentam algumas vantagens quando comparados 

com os marcadores morfológicos convencionais. Em contraste aos caracteres morfológicos, os 

marcadores moleculares são neutros fenotipicamente, podendo ser utilizados em qualquer fase 

de desenvolvimento da planta. Assim, além da quantidade de dados gerados, esses marcadores 

estão isentos de sofrerem influência do meio ambiente e efeitos ontogenéticos (Ferreira & 

Grattapaglia, 1998). Por meio de marcadores moleculares é possível, ainda, que a seleção e 

novos cruzamentos sejam realizados de forma mais ágil, contribuindo para a eficiência de um 

programa de melhoramento vegetal (Brammer, 2000).  

Diversos marcadores moleculares estão sendo desenvolvidos, porém, os 

microssatélites são amplamente utilizados em estudos com espécies nativas, pois podem ser 

transferidos (amplificação heteróloga) de espécies próximas evolutivamente ou não, que já 

possuam marcadores desenvolvidos (Cipriani et al., 1999; Zucchi et al., 2002). No caso do 

jatobá-do-cerrado, os primers (iniciadores) utilizados foram desenhados para Hymenaea 

courbaril (Buonamici et al., 2008; Ciampi et al., 2008) e transferidos para a espécie (Braga et 

al., 2014). 
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3.3.3.1 Marcadores microssatélites (Simple Sequence Repeat - SSR) 

Dentre os diversos marcadores moleculares que vêm surgindo nas últimas décadas, 

os marcadores microssatélites estão sendo amplamente empregados em estudos de análise 

genética em coleções de germoplasma de várias espécies de plantas, tanto cultivadas quanto 

silvestres (Cavalli, 2003). Os marcadores microssatélites - SSR (Simple Sequence Repeat, ou 

Sequências Simples Repetidas, em português), tratam-se de sequências de nucleotídeos 

repetidas em tandem e podem apresentar de um a seis nucleotídeos como motivos de repetição 

(Agarwal et al., 2008).  

Para a amplificação de regiões microssatélites, são utilizados pares de primers 

(iniciadores), cujo número de bases pode variar de 20 a 30 e são complementares às regiões 

flanqueadoras do microssatélite. Os SSR apresentam taxas de polimorfismos elevadas, devido 

à variação da quantidade de motivos de repetição. Tratam-se de sequências amplamente 

distribuídas por todo o genoma, tanto de espécies procariotas quanto eucariotas (Cavalli, 2003). 

Os microssatélites são um dos marcadores que apresentam o maior Conteúdo de 

Informação de Polimorfismo – “PIC” (Polymorphism Information Content), devido ao seu 

caráter codominante e multialelismo (variação composta por diferentes alelos) (Duran et al., 

2009). Sua automatização em sistemas multiplex permite que se avalie, rapidamente, um alto 

número de indivíduos para diversos locos, necessitando, para isso, de pouca quantidade de DNA 

(Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Este tipo de marcador é bastante utilizado para estudos de diversidade genética 

devido ao seu alto grau de informação por loco, apresentando, dessa forma, taxas elevadas de 

mutação, extensa variação alélica e heterozigosidade (Carvalho & Pitcher, 1995). A elevada 

diferenciação entre os alelos em cada loco pode ser atribuída ao alto grau de mutação observado 

em regiões microssatélites (Karp et al., 1996).  

As regiões microssatélites são amplamente distribuídas em plantas, apresentando 

frequência de um a cada 50 mil pares de bases, sendo o dinucleotídeo AT o motivo de repetição 

mais comum (Ferreira & Grattapaglia, 1998). Os microssatélites podem ser classificados em 

dois tipos, quanto à localização: gênicos (EST-SSR), quando presentes em regiões codificantes; 

ou genômicos, quando encontrados ao longo de todo genoma (Varshney et al., 2005).  

Os marcadores microssatétlites são muito utilizados na discriminação de acessos 

conservados em bancos de germoplasma, no mapeamento genético, em genética de populações 

e na caracterização da diversidade e diferenciação genética (Ferreira & Grattapaglia, 1998; 

Milach, 1998), por permitirem a identificação de variedades com morfologias indistinguíveis 

(Tantasawat et al., 2010). Uma das características dos SSR que facilitam os estudos 
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populacionais é o fato de terem sítios conservados entre espécies relacionadas, permitindo, em 

alguns casos, que pares de iniciadores sejam transferidos entre espécies afins, contribuindo para 

a pesquisa de espécies que não tenham iniciadores específicos desenvolvidos (Cavalli, 2003). 

 

 

3.4 Recursos Fitogenéticos do Cerrado 

 

Diante de vários problemas relacionados à fome e à saúde pública no mundo, os 

recursos genéticos vegetais se apresentam como uma possível solução. Dessa forma, é 

imprescindível que haja a preservação e o manejo adequado destes recursos, de modo a utilizá-

los no futuro, sem que haja erosão genética (Goedert et al., 2007). Com relação a isso, diversos 

pesquisadores têm voltado suas atenções ao bioma Cerrado, por apresentar diversas espécies 

endêmicas em sua flora (Linares-Palomino et al., 2011). 

O Cerrado ocupa o segundo lugar quando se trata em área territorial, perdendo 

apenas para a Amazônia, com aproximadamente 204 milhões de hectares, ocorrendo em 12 

estados brasileiros. É o bioma sul-americano mais brasileiro pois, com exceção a pequenas 

porções na Bolívia e Paraguai, a maior parte dele está no Brasil. Grande parte de sua área está 

localizada no Brasil Central incluindo, então, os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal, ocorrendo também nos estados 

do Maranhão e Piauí (Almeida et al., 1998; Proença et al., 2000). 

Ao mesmo tempo em que o Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil 

é, também, indicado com um dos hotspots para a conservação mundial (Figura 1) (Myers et al., 

2000), devido às diversas degradações que vem sofrendo pela ação antrópica, principalmente 

relacionada à agricultura (Ratter et al., 1997). Grande parte das áreas de preservação deste 

bioma foram delimitadas na década de 1960, correspondendo, naquela época, a 

aproximadamente 26% da área total. Entretanto, a partir dos anos 1970, com a expansão da 

fronteira agrícola, houve ampliação de centros urbanos e abertura de estradas, o que resultou 

em mais devastação da vegetação nativa do Cerrado (Marinho-Filho et al., 2010). 

O Cerrado brasileiro apresenta diversas fitofisionomias, tais como: campo limpo, 

campo sujo, cerrado sensu strictu e cerradão (Brasil, 2002). Este bioma demonstra relações 

ecológicas e fisionômicas equivalentes às savanas da América tropical e dos continentes como 

Austrália e África, sendo considerado um complexo vegetacional (Ribeiro & Walter, 2008). 

Diante da diversidade do Cerrado, as espécies frutíferas se destacam por 

apresentarem alto valor econômico agregado a seus produtos, sendo fontes de alimento 
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e sustento para diversas populações de baixa renda no Brasil (Naves, 1999). A maioria dessas 

espécies encontra-se em sua forma selvagem, apresentando alta variabilidade genética em 

diversos caracteres (Chaves, 2002). Entretanto, mesmo sendo alvo da economia, as 

informações disponíveis sobre essas espécies são muito escassas. A ausência de cultivo de 

frutíferas nativas do Cerrado também corrobora esse fato o que reforça, ainda mais, a 

necessidade de estudos que visem sua conservação e manejo sustentável (Almeida et al., 

1998; Naves, 1999; Myers et al., 2000). 

 

 

 

Figura 1. Áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da 
biodiversidade brasileira. As áreas em vermelho correspondem às regiões com prioridade 
extremamente alta de conservação. O Cerrado está representado na porção amarela do mapa. 
(Fonte: MMA, 2015). 

 

 

Nas últimas décadas, muita vegetação foi perdida devido à expansão de cultivo 

completo com fins para produção de biocombustíveis, tais como a cana-de-açúcar, o que pode 

gerar ainda mais agravantes devido à ocupação humana nestes locais (Lapola et al., 2010). 

Estima-se que cerca de 39,5% da cobertura original do Cerrado já foi perdida (Sano et al., 2010). 

Estes dados corroboram ainda mais o fato da importância de se estudarem as espécies nativas 
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com potencial de uso, pois quanto maior o risco de devastação, menor a probabilidade de ter 

disponível o recurso genético de determinada espécie (Ratter et al., 1997). 

Diversas espécies frutíferas nativas do Cerrado apresentam características viáveis 

para a comercialização e dezenas delas são endêmicas do bioma (Proença & Gibbs, 

1994). Dentre essas espécies vegetais, Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne (Fabaceae – 

Caesalpinioideae), popularmente conhecida como jatobá-do-cerrado, detém recursos genéticos 

interessantes por apresentar múltiplos usos, tais como alimentício, madeireiro, medicinal, 

verniz e tintorial (Almeida et al., 1998). 

 

 

3.5 A espécie Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne 

 

3.5.1 Classificação taxonômica e ocorrência 

O jatobá-do-cerrado trata-se de uma espécie arbórea pertencente à família Fabaceae 

(Leguminosae), subfamília Caesalpinioideae, tribo Detariae e gênero Hymenaea. A família 

Fabaceae constitui-se por 36 tribos, 727 gêneros e 19.325 espécies, que se distribuem por todos 

os Continentes, com exceção da Antártida. Essa família é considerada a terceira maior em 

questão de número de espécies de angiospermas, compreendendo as subfamílias Faboideae, 

Mimosoideae e Caesalpinioideae. As espécies dessa família apresentam hábitos diversos, desde 

árvores de grande porte até ervas anuais e trepadeiras (Barroso, 1991; Lewis et al, 2005).  

A subfamília Caesalpinioideae é composta por, aproximadamente, 64 gêneros e 790 

espécies. Nesta subfamília, encontra-se o gênero Hymenaea L. que ocorre, principalmente, em 

ambientes de clima neotropical. Algumas evidências sugerem que o centro de origem do gênero 

tenha sido a África, sendo a região Amazônica o centro de diversidade. Hymenaea constitui-se 

por 14 espécies, sendo 12 destas encontradas no Brasil. As espécies deste gênero apresentam 

ampla distribuição, podendo ocorrer no México até a América do Sul, com alguns relatos de 

ocorrência de uma espécie exclusiva na costa leste da África (Hymenaea verrucosa Gaertn) 

(Lee & Langenheim, 1975; Lewis et al., 2005; Pestana, 2010). 

O primeiro nome dado ao gênero foi Ceratia por Bauhin, em 1623. Vinte anos 

depois, Piso & Marcgraf, em 1642 e 1648, respectivamente, denominaram-no Jetaiba.  Plumier, 

em 1703, renomeou o gênero para Courbaril. Finalmente, em 1737, Linnaeus denominou o 

gênero de Hymenaea, utilizando a etimologia da palavra “hymen” como referência a Himeneu, 

deus grego do matrimônio, devido à disposição dos folíolos pareados no pecíolo (Lee & 

Langenheim, 1975). As espécies do gênero Hymenaea são bastante diferentes entre si, o que 
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pode ser observado pelo grande número de variedades morfológicas. Com isso, há 23 táxons 

diferentes, que são diferenciados especialmente por meio de caracteres reprodutivos e 

biométricos, analisando-se, principalmente as folhas, as estruturas florais e os frutos dessas 

espécies (Lewis et al., 2005). 

A espécie Hymenaea stigonocarpa é conhecida, popularmente, como jataí-do-

campo, jataí-de-piauí, jatobá, jatobá-capão, jatobá-de-caatinga, jatobá-do-cerrado, jatobá-da-

serra, jatobá-de-casca-fina, jatobeira, jitaé, jutaé, jutaí e jutaicicaé (Brasil, 2002). Ocorre 

principalmente nas fitofisionomias do bioma Cerrado, tais como campo sujo, cerradão, e 

cerrado sensu stricto, principalmente onde os solos são drenados e não inundáveis, podendo 

ocorrer, também, em solos de média a alta fertilidade, como em florestas semidecíduas, mata 

de galeria e mata ciliar. Esta espécie é considerada heliófila, não tolerando temperaturas muito 

baixas (Carvalho, 2006). 

 Há ampla ocorrência por todo o território brasileiro. Na região Norte, ocorre nos 

estados do Amazonas, Pará e Tocantins; no Centro-Oeste, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás; na região Nordeste, há ocorrência nos estados da Bahia, Maranhão, 

Piauí, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte e, na região Sudeste, nos estados de Minas 

Gerais e São Paulo. Além disso, há relatos de ocorrência dessa espécie na Bolívia e no Paraguai 

(Almeida et al., 1998; Silva-Júnior, 2005; Carvalho, 2006). 

 

3.5.2 Descrição botânica 

As espécies neotropicais do gênero Hymenaea, incluindo Hymenaea stigonocarpa, 

apresentam hábito arbóreo, com variações de altura de três até 40 m (Figura 2). Hymenaea 

stigonocarpa é uma espécie nativa do Cerrado, que apresenta de pequeno a médio porte, 

podendo chegar de 9 m até 20 m de altura e de 30 cm a 50 cm de diâmetro à altura do peito 

(DAP), medida feita a 1,3 m do solo. Seu tronco é tortuoso de cor acinzentada com fissuras 

sinuosas e descontínuas. As cascas são espessas, com até 3 cm de cor pardo-avermelhadas 

(Lorenzi, 1992; Carvalho, 2007). 

São descritas três variedades botânicas para essa espécie, que são diferenciadas 

principalmente por suas folhas. Hymenaea stigonocarpa var. stigonocarpa Mart., é considerada 

a variedade típica, com o folíolo distante do pecíolo. Hymenaea stigonocarpa var. 

brevepetiolata N.F. Mattos, apresenta o folíolo rente ao pecíolo. Já a variedade Hymenaea 

stigonocarpa var. pubescens Benth possui folhas pilosas em sua porção abaxial (Lee & 

Langenheim, 1975).  
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Figura 2. Características da espécie Hymenaea stigonocarpa (jatobá-do-cerrado). A) Árvore de jatobá 
(Foto: Ariany Rosa); (B), (C), (D) e (E): flor, folha, caule e fruto, respectivamente (Fotos: 
Fernando Tatagiba; F) Farinha de jatobá sendo comercializada (Foto: Disponível em: 
<www.centraldocerrado.org.br/comunidades/ceppec/>). 

 

 

As folhas de Hymenaea stigonocarpa são compostas, bifolioladas, com filotaxia 

alterna, com folíolos glabros ovados a largo-elípticos com comprimento variando de 8 cm até 

25 cm e largura de até 7 cm. Essas folhas apresentam estípulas e pecíolo livre do lado interno, 

folíolos de aspecto coriáceo, com pilosidades em suas faces, dependendo da variedade botânica 

(Lorenzi, 1992; Silva-Júnior, 2005; Carvalho, 2007). Suas flores são brancas, hermafroditas, 

diclamídeas, com cinco pétalas livres (pentâmeras), com corola dialipétala e cálice 

gamossépalo, com dez estames e um pistilo (Batista et al., 2011). 

O início da floração e da frutificação ocorre entre o oitavo e décimo primeiro anos 

da planta, e não são predominantemente anuais. O florescimento ocorre em períodos diferentes, 

dependendo da região onde a espécie se encontra, entre os meses de dezembro a fevereiro. Os 

frutos têm seu amadurecimento entre os meses de agosto e setembro (Barroso, 1991). O fruto 

de Hymenaea stigonocarpa apresenta coloração castanho-avermelhada quando maduro, 

medindo de 6 a 18 cm de comprimento. Trata-se de um fruto seco e indeiscente, com formato 

de legume unicarpelar (Carvalho, 2007; Lorenzi, 1992). Apresenta sabor adocicado, com polpa 
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farinácea amarelada, com alto teor de fibras e minerais como cálcio e magnésio (Batista et al. 

2011). Suas sementes têm formato globoide, esferoide ou achatada, com diâmetro de até 2,5 

cm (Silva-Júnior, 2005). 

 

3.5.3 Aspectos biológicos e agronômicos 

As flores de Hymenaea stigonocarpa apresentam nectários extraflorais (NEF) por 

todo o limbo. Estes nectários possuem atividade secretora e são limitados à fase juvenil. A 

presença dos NEF atrai formigas, defendendo a planta contra possíveis predadores (Paiva & 

Machado, 2006). 

Hymenaea stigonocarpa é a única espécie de plantas quiropterófilas brasileiras a 

florescer durante a estação chuvosa e suas flores são as maiores descritas em Hymenaea.  São 

produzidas poucas flores por dia, com duração de poucas semanas. As flores apresentam aroma 

forte, bem característico, e se abrem no fim do dia (antese noturna), sendo que, em cada 

inflorescência se abrem de uma a cinco flores por noite. No dia seguinte, até o meio-dia, perdem 

o cálice, a corola e os estames (Lee & Langenheim, 1975; Oliveira, 2006).  

O néctar é secretado a partir de um disco nectarífero que se encontra na base do 

pistilo, sendo acumulado no hipanto. A presença desta estrutura floral está intimamente 

relacionada ao polinizador efetivo da espécie, neste caso, morcegos (Figura 3), que incluem 

espécies especializadas como Glossophaga soricina e menos especializadas como as frutívoras 

Platyrhinus lineatus e Carolilia perspicillatta, havendo também visitas de mariposas e alguns 

insetos como a vespa noturna Apoica pallens Fabr. (Gibbs et al., 1999; Teixeira, 2010). 

Hymenaea stigonocarpa é considerada uma espécie monoica, com flores 

hermafroditas e sistema de cruzamento misto, com taxas de fecundação cruzada maiores que as 

taxas de autofecundação, em que autopolinização ocorre mais facilmente em fragmentos onde 

os indivíduos estão isolados (Moraes et al., 2007; Moraes; Sebbenn, 2011). Apresenta 

autocompatibilidade, no entanto, há registros de mecanismos pós-zigóticos de rejeição à 

autofecundação (Gibbs et al., 1999). A espécie pode, ainda, se reproduzir vegetativamente. A 

propagação vegetativa pode ser explicada devido às raízes gemíferas presentes na espécie 

(Lewinsohn, 1980; Moreno, 2009). 

A dispersão das sementes é realizada por zoocoria, por roedores e outros mamíferos, 

tais como porcos do mato. Estes animais quebram os frutos e ingerem a polpa farinácea 

juntamente com as sementes. Essas sementes são, então, escarificadas pela solução ácida 

presente no trato digestivo, ocasionando na quebra de dormência (Lee & Langenheim, 1975). 
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A germinação da semente de jatobá-do-cerrado é considerada como epígea, onde os cotilédones 

emergem acima do solo, graças ao alongamento do hipocótilo. Ocorre, aproximadamente, após 

sete dias de sua semeadura (Botelho et al., 2000; Faria et al., 2006). 

Apesar de todas as vantagens e beneficiamento do jatobá-do-cerrado, sua 

disseminação é dificultada por alguns patógenos (Carvalho 2007; Rando et al., 

2013). As principais pragas acometidas pela planta são causadas pelo ataque de coleópteros nas 

sementes e frutos dificultando sua disseminação, e por cupins que, no período do 

amadurecimento, destroem todas as sementes que caem no solo, no início do processo 

de germinação. As doenças, por sua vez, são principalmente causadas por fungos, tais como 

Asteromella ovata, Aphanopeltis bauhinae, Handersonia hymenaea, Johansonia anadelpha, 

Camosporium handersonoides, Dictyosporium hymenearum e Plenotrichella penseae 

(Heringer & Ferreira, 1975). 

 

 

Figura 3. Morcego da espécie Glossophaga soricina visitando a flor de Hymenaea stigonocarpa (Fonte: 
Gibbs et al., 1999). 

 

3.5.4 Utilização e importância econômica de Hymenaea stigonocarpa 

O jatobá-do-cerrado é uma espécie vegetal com alto potencial econômico tanto para 

o ecossistema, quanto para a humanidade.  Essa espécie pode ser utilizada como matéria-prima 

para usos diversificados, sendo fonte de alimento para a fauna e para a população humana, além 
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de apresentar propriedades químicas capazes de tratar várias enfermidades (Lorenzi, 1992). A 

farinha, proveniente da polpa do fruto do jatobá-do-cerrado, possui alto teor de fibras ricas em 

substâncias antioxidantes, com grandes concentrações de sais minerais, tais como potássio, 

cálcio e zinco. Essa farinha é muito utilizada pelas populações locais na fabricação de pães, 

biscoitos, bolos e mingau, como uma alternativa de substituição da farinha de trigo (Silva et al, 

2001; Batista et.al, 2011). 

Hymenaea stigonocarpa possui capacidade de gerar gemas subterrâneas capazes de 

refazer a árvore original, após ser submetida a queimadas em sua parte aérea (Rizzini, 1997). 

Também é uma planta ornamental devido à sua copa imponente, sendo utilizada em áreas 

públicas e privadas. Utiliza-se essa espécie em reflorestamento de áreas degradadas, por não 

exigir alta fertilidade no solo (Lorenzi, 1992; Bezerra et al., 2013). 

As espécies do gênero Hymenaea são bastante conhecidas por sua capacidade de 

produzir resinas, sendo utilizadas para a fabricação de vernizes, colas, incenso e remédios 

caseiros (Maranhão et al., 2013). As resinas produzidas por essa planta são ricas em terpenos, 

sendo os sesquiterpenos encontrados na resina das folhas e diterpenóides encontrados no tronco 

e raízes de árvores adultas (Nogueira et al., 2001; Tamayo et al., 2008).  

Ainda são insipientes os estudos fitoquímicos em Hymenaea stigonocarpa, no 

entanto, são relatadas atividades biológicas com ação gastroprotetora e antidiarreica (Orsi et al., 

2012), além de ação antioxidante e antitermítica (Maranhão et al., 2013). Na medicina popular, 

o chá do ritidoma é muito utilizado como expectorante e, ainda, como vermífugo. Este chá 

também é usado no tratamento de dores estomacais, disfunções renais, hepáticas, infecções 

intestinais e como um cicatrizante. Algumas pessoas bebem deste chá com o intuito de reduzir 

os níveis de colesterol e glicose e também como um antisséptico. Há relatos, também, da 

utilização da resina desta espécie para o tratamento de problemas pulmonares e também como 

emplastro para ferimentos (Souza & Felfili, 2006). 

Análises da composição química do extrato aquoso do ritidoma demonstraram que 

a espécie apresenta potencial quimiopreventivo (Lacerda et al., 2014). O súber de H. 

stigonocarpa apresenta óleos essenciais, terpenos, taninos, além de outras substâncias. Os 

terpenos, presentes também na parte foliar, possuem ação antifúngica e antibacteriana. Já os 

taninos, são capazes de formar uma camada protetora sobre a derme e mucosas de mamíferos, 

sendo eficazes no tratamento contra infecções (Pinto et al., 2000; Lorenzi; Matos, 2002). Os 

diterpenoides presentes na resina do tronco, no extrato proveniente das cascas e na resina da 

semente demonstraram, também, eficácia como agentes citotóxicos, podendo ser utilizados no 

controle da oncogênese (Nogueira et al., 2001; Scio et al., 2003; Moheb et al., 2013). 
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3.5.5 Estudos genético-populacionais 

Na literatura, é possível encontrar alguns trabalhos recentes, com menos de duas 

décadas, cujos enfoques estão relacionados à genética populacional de Hymenaea 

stigonocarpa, tendo como objetivo principal, em sua maioria, estudar a estrutura genética. Em 

um estudo filogeográfico com a espécie, utilizando marcadores cloroplastidiais psbC e trnS, 

foram identificados 23 haplótipos (Figura 4) para as populações em estudo, sendo que houve 

associação entre a rede de haplótipos e a distribuição geográfica das populações amostradas, 

formando três grupos principais: Oeste, Central e Leste (Ramos et al., 2007). 

 

 

Figura 4. Rede haplotípica para a espécie Hymenaea stigonocarpa, em que foram gerados 23 
haplótipos. Os círculos maiores representam os haplótipos com ocorrência mais comum na 
espécie, formando três grupos principais: Leste, Oeste e Central. (Fonte: Ramos et al., 2007). 

 

 

Em estudos de estrutura espacial de Hymenaea stigonocarpa, utilizando 

marcadores microssatélites cloroplastidiais, foi demonstrado que há uma diversidade 

haplotípica moderada e efeito fundador nas populações avaliadas. Este trabalho sugeriu, assim, 

que a coleta de sementes deveria ser realizada entre matrizes com 75m de distância, no mínimo, 

quando o objetivo for a sua conservação (Moreno, 2009). 

Em um estudo intrapopulacional, utilizando marcadores alozímicos, Defavari et al. 

(2009) avaliaram a estrutura genética e o fluxo gênico entre indivíduos de jatobá-do-cerrado. 

Neste estudo, verificou-se ocorrência de endogamia e indivíduos com genótipos idênticos, o 
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que provavelmente ocorreu devido à propagação vegetativa. Os autores constataram, assim, que 

há uma estruturação genética espacial (de até 2m de distância) por irmãos-completos, devido 

ao baixo fluxo gênico e efeito fundador. 

Um estudo, utilizando marcadores microssatélites, foi realizado com 32 

subpopulações de jatobá-do-cerrado, localizadas no Cerrado brasileiro. Foi avaliada a 

divergência genética entre essas subpopulações e também entre as variedades botânicas da 

espécie, além de ser verificado o padrão espacial da variabilidade genética. Foi constatado que 

há elevada estruturação genética entre as subpopulações de Hymenaea stigonocarpa (0,161), 

índice de fixação intrapopulacional baixo (0,082) e alta endogamia global (0,23). Verificou-se, 

ainda, que a variedade Hymenaea stigonocarpa var. brevepetiolata é a mais divergente 

geneticamente dentre as outras variedades. A correlação entre a distância genética e geográfica 

se mostrou fraca, indicando que as subpopulações se comportam de acordo com o modelo de 

isolamento por distância (Braga, 2015). 

Os marcadores microssatélites disponíveis para Hymenaea stigonocarpa são 

produtos da amplificação cruzada de primers desenhados especificamente para H. 

courbaril (Braga et al., 2014; Ciampi et al., 2008). Dessa maneira, é importante que sejam 

realizados estudos que busquem desenvolver primers específicos para jatobá-do-cerrado, a fim 

de gerar dados mais informativos sobre a diversidade genética da espécie. 

Em relação aos dados genômicos, não há evidências de hibridização ou 

poliploidização do genoma dessa espécie (Lee & Langenheim, 1975). Atchison, em 1951, foi 

o primeiro a relatar o número de cromossomos para uma espécie de Hymenaea, indicando 

número diploide de 24 cromossomos (2n=24) para H. courbaril, o que foi confirmado por 

Berger et al. em 1958. Langenheim e Lee (1974) relataram o mesmo número para outras 

espécies do gênero, inclusive para H. stigonocarpa, sendo confirmado por Bandel, em 1974 e 

Forni-Martins, em 1995 (Figura 5). 

É evidente que os estudos genéticos de espécies nativas ainda são escassos diante 

do volume de trabalhos existentes na literatura para outras espécies vegetais. Assim, para que 

sejam traçadas estratégias de manejo e conservação de germoplasma de jatobá-do-cerrado, é 

fundamental que sejam realizados mais trabalhos com enfoque em diferentes aspectos genéticos 

da espécie.
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Figura 5. Bandeamento com fluorocromos base-específicos (CMA/DAPI) em Fabaceae. Em A) 
Metáfase mitótica de H.stigonocarpa; Em B) Metáfase mitótica de H.stigonocarpa com seis 
sítios marcados (Fonte: Batalhão & Ferreira, disponível em:<http://www.propp.ufms.br/ >). 

 



 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Coleta de material vegetal 

 

O presente estudo foi conduzido na coleção de germoplasma de Hymenaea 

stigonocarpa Mart. Ex Hayne, mantida ex situ e in vivo na área experimental da Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, em Goiânia - GO (a 

49º16'58.4'' de longitude e 16º35'57.1'' de latitude). Essa é a primeira coleção de germoplasma 

da espécie que se tem registro, como resultado do trabalho de Castro (2016). As coletas foram 

realizadas em áreas de abrangência do bioma Cerrado, entre os meses de setembro e outubro de 

2012. Foram amostradas 24 subpopulações (ou populações locais) dos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, nas quais foram coletadas amostras de seis 

árvores matrizes por localidade (Tabela 1 e Figura 8), o que é considerada uma boa amostragem. 

Destas plantas matrizes, foram coletados e devidamente identificados frutos para a 

composição da coleção de germoplasma (Figura 6 – B). A semeadura das sementes desses 

frutos ocorreu durante os dias dez, onze e doze de dezembro de 2012. A condução do 

experimento em condições de telado foi realizada utilizando-se delineamento em blocos 

completos casualizados, com cinco sementes por parcela (Figura 6 – A). O transplantio das 

mudas a campo foi realizado no mês de março de 2014. 

Cada matriz, de cada subpopulação, teve quatro indivíduos amostrados para compor 

a coleção de germoplasma. O delineamento experimental utilizado foi em blocos completos 

casualizados com 120 tratamentos e quatro repetições, com três linhas por bloco (Figura 7). A 

coleção de germoplasma, caracteriza-se, portanto, por 120 famílias maternas (tratamentos), 

com quatro plantas por família, plantadas em parcelas individuais, totalizando 480 acessos. As 

subpopulações foram identificadas a partir das procedências, ou seja, os municípios onde a 

coleta fora realizada.
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Figura 6. Experimento em condições de telado na Escola de Agronomia (UFG). DBC com cinco 
sementes por parcela (A). Em (B), coleta de frutos. (C) Germinação da semente (Fotos 
gentilmente cedidas por Lázaro José Chaves). 

 

 

Figura 7. Esquema representativo da coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa (jatobá-do-
cerrado), localizada na Escola de Agronomia, UFG (Goiânia-GO). O delineamento 
experimental foi realizado em blocos completos casualizados com uma repetição. Cada bloco 
seria composto por quatro linhas com 40 indivíduos cada. As progênies foram distribuídas em 
blocos diferentes, ou seja, cada bloco contém um meio-irmão, totalizando 120 progênies* (B 
– Blocos). *: Se não houvesse perdas. 
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Para os estudos de caracterização genética molecular, foram coletadas folhas de 

todos os indivíduos pertencentes à coleção de germoplasma. No decorrer dos meses houve 

algumas perdas, durante o processo de adaptação das plantas a campo. Inicialmente, foram 

submetidos à extração de DNA um total de 446 acessos. Entretanto, foram utilizados apenas os 

dados moleculares das plantas remanescentes da coleção, totalizando 353 acessos distribuídos 

em 119 progênies (famílias maternas). 

 

Tabela 1. Subpopulações amostradas no Cerrado brasileiro para comporem a coleção de germoplasma 
de Hymenaea stigonocarpa, na Escola de Agronomia (UFG, Goiânia – GO), totalizando 353 
acessos. 

Pop Localidade UF 
Coordenadas 

Código 
Nº de  

Latitude Longitude indivíduos 
1 Cuiabá MT -15.4050 -56.0228 CUMT 3 

2 
General 
Carneiro 

MT -15.6533 -53.0242 GCMT 11 

3 Jussara GO -15.9637 -51.4360 JUGO 13 
4 Jaraguá GO -15.7171 -49.4759 JAGO 15 
5 Porangatu GO -13.4104 -49.3101 POGO 19 

6 
São Miguel do 

Araguaia 
GO -13.2546 -50.3256 SMGO 11 

7 Mozarlândia GO -14.9372 -50.5998 MOGO 13 

8 
Bom Jardim de 

Goiás 
GO -16.3556 -52.2405 BJGO 16 

9 Nova Nazaré MT -14.6331 -52.2660 NZMT 8 

10 Pedro Gomes MS -17.8870 -54.9347 PGMS 7 

11 Bandeirantes MS -20.0482 -54.4481 BAMS 20 

12 
Ribas do Rio 

Pardo 
MS -20.5668 -53.0036 RPMS 13 

13 Selvíria MS -20.4617 -51.5179 SEMS 9 
14 Aporé GO -18.8070 -52.2661 APGO 12 
15 Ipameri GO -17.5506 -48.2103 IPGO 15 
16 Paracatu MG -17.3035 -47.1398 PAMG 13 
17 Buritizeiro MG -17.5520 -45.1857 BUMG 15 

18 
Bonfinópolis de 

Minas 
MG -16.5367 -46.0820 BOMG 13 

19 São Desidério BA -12.7831 -46.0902 SDBA 15 

20 
Monte Alegre 

de Goiás 
GO -13.4263 -47.0432 MAGO 22 

21 Planaltina GO -15.2564 -47.7498 PLGO 24 

22 Araguari MG -18.8844 -48.0893 ARMG 23 

23 Bambuí MG -20.1914 -46.0508 BAMG 19 
24 Perdizes MG -19.5183 -47.3617 PEMG 24 

TOTAL  -    -    -    -    -   353 
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Figura 8. Mapa de distribuição das 24 localidades das subpopulações coletadas no Cerrado brasileiro, 
as quais compõem a coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa. As subpopulações 
foram numeradas de acordo com a ordem em que foram coletadas. 

 

 

4.2 Obtenção dos dados moleculares 

 

4.2.1 Extração e quantificação do DNA genômico 

A etapa de coleta de dados moleculares foi realizada no Laboratório de Genética & 

Biodiversidade (LGBio), localizado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia – GO. O DNA genômico total dos indivíduos foi extraído a partir de 

tecido foliar, conforme o protocolo de extração utilizando o detergente de extração CTAB 2% 

(Cationic hexadecyl trimethyl ammonium bromide), método proposto por Doyle e Doyle 

(1987), com modificações de Ferreira e Grattapaglia (1998). 

Em seguida, o DNA total foi submetido a uma eletroforese horizontal em gel de 

agarose a 1%, corado com brometo de etídeo (10 mg/mL) e tampão para eletroforese TBE 1X 

(Tris Borato EDTA), para verificação de sua qualidade. A quantificação foi realizada com 

auxílio de marcadores de baixo peso molecular DNA λ (Low DNA mass ladder - Invitrogen®) 
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de 10 ng/µL (nanogramas por microlitro), 20 ng/µL, 50 ng/µL, 100 ng/µL e 200 ng/µL, 

comparando os padrões de bandas obtidas no gel com as bandas formadas por esses marcadores. 

Posteriormente, o DNA foi diluído, com água ultrapura, para uma concentração de trabalho de, 

aproximadamente, 2,5 ng/µL e armazenado em freezer a -20ºC. 

 

4.2.2 Etapa de obtenção dos marcadores microssatélites 

As reações de amplificação dos marcadores moleculares via PCR (Polymerase 

Chain Reaction, ou Reação em Cadeia da Polimerase), com o DNA de cada indivíduo, foram 

realizadas utilizando-se dez pares de primers (iniciadores), desenvolvidos, a priori, para 

Hymenaea courbaril (Buonamici et al. 2008; Ciampi et al., 2008) e transferidos para Hymenaea 

stigonocarpa (Braga, et al., 2014; Ciampi et al., 2008), cuja amplificação relaciona-se às regiões 

microssatélites  descritas no Apêndice A. As reações foram preparadas a partir de um coquetel 

de reagentes para um volume final de 10μL. 

Para a amplificação dos fragmentos de DNA, o programa de termociclagem foi 

realizado no equipamento GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems), obedecendo aos 

seguintes passos: i) Desnaturação do DNA a 94ºC por 5 minutos; ii) Temperatura de 94ºC 

durante 1 minuto; iii) Temperatura específica de anelamento do primer por 1 minuto (Apêndice 

A); iv) Extensão da molécula pela enzima Taq DNA polimerase a 72ºC por 1 minuto; v) 30 

ciclos seguindo do segundo ao quarto passos; vi) 45 minutos para finalizar os produtos 

amplificados (Figura 9). 

A fim de confirmar a amplificação dos fragmentos, os produtos de PCR foram 

primeiramente avaliados por eletroforese horizontal em gel de agarose 3%, por 

aproximadamente 1 hora imerso em TBE 1X, submetido a uma corrente elétrica 70W, 

conduzindo os fragmentos de DNA do polo negativo ao positivo. Os fragmentos amplificados 

foram identificados por meio da visualização das bandas em um fotodocumentador de imagem 

exposto à luz ultravioleta. 

 

Figura 9. Programa de termociclagem utilizado para amplificação dos fragmentos de DNA de 
Hymenaea stigonocarpa. 

94ºC 94ºC

(5') (1') 72ºC 72ºC

(1') (45')

TA 

(1') 10ºC

30 ciclos ∞

ANELAMENTODESNATURAÇÃO EXTENSÃO
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A obtenção dos genótipos foi realizada via eletroforese capilar, utilizando reações 

em multiplex de aplicação, por meio da detecção por fluorescência. Para tanto, os primers 

forward, de cada marcador, foram sintetizados com uma marca em sua extremidade 5’, 

utilizando um dos fluoróforos descritos a seguir: verde (HEX), azul (FAM) e amarelo (NED) 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2. Combinações de primer em três multiplex de aplicação, utilizadas para a obtenção dos 
genótipos de dez marcadores microssatélites em Hymenaea stigonocarpa. 

Primer Sequência Forward 
Amplitude 

Alélica  
Multiplex 

Hc 17  HEX - TGATTTCATTCCCCTCTTGC 105-155 

Triplex 01 Hym 02  NED - AGGATTCAATACCTTCACACA 178-192 

Hym 06  6'FAM - TTAATCCCAATGTCTTCTGC 168-204 

Hc42  6'FAM - TGGCTAAAAGTTGGGAGGGT 105-159 

Triplex 02 Hc 40  HEX - CCTCTCTCCCAAATTCACGA 159-207 

Hc 33  NED - GAACAAATCAACTTTCTTTGAAGC 104-124 

Hym 01 HEX - CCCTTCATCACATTCTCAAT 110-140 
Triplex 03 Hym 05 NED - TAGATGACCCTTTTGTGCTT 130-200 

Hc 14 6'FAM - CATTCTGCCATCGGTAGGTT 111-139 

Hym 11 6'FAM - AAATGCTTTGTTTTTGCTTT 152-294 Singleplex 

 

Para este processo, foram adicionados 2 µL do produto de PCR de cada primer 

correspondente à multiplex em uma nova placa, denominada “placa-mãe”, sendo então 

misturados em um mesmo poço da placa, para cada indivíduo. Logo após, foi retirada uma 

alíquota de 1µL para outra placa, onde foram acrescidos 9 µL do produto entre formamida Hi-

Di e o marcador size standard (Life Technologies®) – ROX 500, nas concentrações de 8,75 µL 

e 0,25 µL, respectivamente, gerando um volume final de 10 µL.  Essa solução passou, em 

seguida, pelo processo de desnaturação em termociclador, por cinco minutos à temperatura de 

95ºC e, posteriormente, foi imersa em gelo durante um minuto. Finalmente, as amostras foram 

injetadas em analisador automático de fragmentos de DNA, modelo ABI-3500 (Applied 

Biosystems®), para a análise dos fragmentos amplificados produzidos pelas reações de PCR 

(amplicons). 

Após a eletroforese capilar, os genótipos foram obtidos por meio da análise dos 

dados brutos no programa GeneMapper v. 5.0 (Applied Biosystems®), o qual fornece a 

identificação semiautomática dos alelos, utilizando uma janela de detecção (bin) para 

determinar o tamanho dos alelos igual a 1,99 pb. A confirmação da existência de cada alelo foi 
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realizada a partir da montagem de uma escada alélica, realizada em uma nova eletroforese 

capilar, utilizando o menor número de indivíduos que contém todos os alelos, para cada loco. 

A fim de identificar possíveis erros, na determinação dos genótipos, foi utilizado o programa 

Micro-Checker (Van Oosterhout et al., 2004), possibilitando, assim, a investigação da 

existência de alelos nulos (dropout) e stutter. 

 

 

4.3 Análises estatísticas 

 

4.3.1 Caracterização da variabilidade genética molecular 

A partir dos dados genotípicos obtidos após análise no software GeneMapper v.5.0 

(Applied Biosystems®), foram criados arquivos de entrada para os softwares (inputs) por meio 

do software Create (Coombs et al., 2008), utilizando os arquivos organizados em uma planilha 

eletrônica. 

Para a caracterização da variabilidade genética existente nos locos avaliados e na 

coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa, foram estimadas as frequências alélicas 

e genotípicas por meio do software FSTAT v.2.9.3.2 (Goudet, 1995).  Para cada loco, e depois 

para o conjunto de locos, foram estimados os seguintes parâmetros genéticos básicos: número 

médio de alelos por loco (A); heterozigosidade esperada sob condições de equilíbrio de Hardy-

Weinberg (He); heterozigosidade observada (Ho); porcentagem de locos polimórficos (P); 

tamanho das amostras (n) e índice de fixação (f), através do software FSTAT v.2.9.3.2 (Goudet, 

1995). O conteúdo de informação polimórfica (PIC) foi obtido por meio do software Cervus 

v.3.0 (Kalinowski et al., 2007). A fim de complementar as análises descritivas dos níveis de 

diversidade genética, a riqueza alélica (AR), uma medida de variação genética do número médio 

de alelos por loco, também foi estimada por meio do software FSTAT v.2.9.3.2 (Goudet, 1995).  

Foram estimados, ainda, dois parâmetros importantes para avaliar o poder de 

discriminação dos locos, por meio de frequências alélicas: 1) a probabilidade de identidade 

genética (I) (Paetkau et al., 1995), que equivale à probabilidade de dois indivíduos amostrados 

aleatoriamente terem genótipo idêntico em um determinado loco e 2) a probabilidade de 

exclusão de paternidade (Q) (Weir, 1996), que determina o poder que um loco tem em excluir 

um indivíduo designado como pai de forma errônea. Com essas estimativas pôde-se, 

consequentemente, estimar a probabilidade de identidade genética combinada e também a 

probabilidade de exclusão combinada, para todos os locos microssatélites avaliados. Esta 

análise foi realizada no software Identity v.1.0 (Wagner & Sefc, 1999). 
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Para testar a aderência das frequências genotípicas observadas àquelas esperadas 

pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), foi realizado um teste de aleatorização dos 

genótipos para o cálculo das probabilidades, seguindo a metodologia do Teste Exato de Fisher. 

Para o controle de falsos positivos na análise de EHW e desequilíbrio de ligação, foi aplicado 

o critério de correção FDR (False Discovery Rate), o qual reduz o erro tipo I, devido à rejeição 

errônea de �� (Benjamini; Hochberg, 1995). Os testes de equilíbrio e desequilíbrio de ligação 

dos locos e, ainda, a frequência de alelos privados nas subpopulações, foram estimados no 

software GDA v.1.1 (Lewis & Zaykin, 2001). 

 

4.3.2 Análise da estrutura genética das subpopulações 

A fim de avaliar como a variabilidade genética está estruturada, foi realizada uma 

análise de variância de frequências alélicas em modelo hierárquico, que subdivide os 

componentes de variância em diferentes níveis (populações, progênies e indivíduos), utilizando 

o software GDA v.1.1 (Lewis & Zaykin, 2001). Os componentes de variância foram 

decompostos conforme o quadro de análise de variância de frequências alélicas (Tabela 3). Esta 

análise foi executada conforme modelo matemático proposto por Weir (1996), segundo a 

equação a seguir: 

 
����� = � + �� + ��(�) + ��(��) + ��(���)                                                                                               (I) 

 
em que: 

 
�����: frequência do alelo # no indivíduo $, dentro da progênie %, na subpopulação &; 
�: frequência média do alelo #; 
��: efeito da subpopulação &; 
��(�): efeito da progênie %, dentro da subpopulação &; 
��(��): efeito do indivíduo $, dentro da progênie %, na subpopulação &; 
��(���): efeito do alelo #, do indivíduo $, da progênie %, na subpopulação &. 
 

A partir dos dados da matriz de distância genética (Nei, 1972), foi realizada uma 

análise de divergência genética, a fim de observar, graficamente, as distâncias entre as 

subpopulações em estudo (Apêndice E). Essa matriz foi gerada a partir do software GDA v.1.1 

(Lewis & Zaykin, 2001), utilizando o método da ligação média não ponderada - UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), conforme metodologia descrita por 
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Sneath e Sokal (1973). A consistência dos nós foi estimada a partir do software BOOD v.3.0.3 

(Coelho, 2000) por meio de 100.000 permutações bootstrap. O dendrograma foi gerado 

utilizando a plataforma R v.3.2.3 (R Core Team, 2015). 

 

Tabela 3. Modelo matemático da análise de variâncias de frequências alélicas, considerando os 
diferentes níveis hierárquicos: subpopulação, progênie e indivíduos. 

Fonte de variação GL QM E(QM) 

Subpopulação ' − 1 
 

)* 
 

+,- + 2+.- + $-+�- + $/+�- 

Progênie/Subpopulação 0 1� − '
�

  
)� 

 
+,- + 2+.- + $2+�- 

Indivíduo/Progênie 0 0 3��
�

− 0 1�
��

  
). 

 
+,- + 2+.- 

Gene/Indivíduo 24 … −  0 0 3��
��

  
), 

 
+,- 

Total 24 − 1   
GL: Graus de Liberdade; QM: Quadrados Médios; E(QM): Esperança dos Quadrados Médios. $2, $- 6 $/: 
correspondem aos coeficientes de variação entre progênies (+�-) e entre subpopulações (+�-).  
 

Foi realizada, ainda, uma análise de coordenadas principais (PCoA) também com o 

intuito de visualizar a divergência genética entre as subpopulações (Apêndice E). Neste caso, a 

distribuição das subpopulações pôde ser observada em um gráfico de duas dimensões, 

utilizando a distância genética de Nei (1972), avaliada pela correlação cofenética, por meio de 

100.000 repetições de cadeias de Markov – MC (Markov Chain). 

Para verificar a estruturação entre as subpopulações estudadas foi realizado um teste 

de atribuição e diferenciação populacional, utilizando o software Structure v.2.3.4 (Pritchard et 

al., 2000). O Structure utiliza uma abordagem bayesiana para detectar as possíveis populações 

existentes (K) a partir de amostragem, tendo como base apenas os genótipos dos indivíduos 

analisados. O agrupamento dos indivíduos é realizado de modo a maximizar o EHW em cada 

grupo. Assim, cada indivíduo é agrupado em uma determinada população por meio de suas 

frequências alélicas, sendo essa atribuição avaliada probabilisticamente por meio de um teste 

de atribuição (assignment test), admitindo um modelo de mistura (admixture model) e 

frequências alélicas correlacionadas. 

As simulações no Structure foram realizadas por meio de passos da cadeia de 

Markov-Monte Carlo (MCMC), com períodos de burn-in de 10.000 e 1.000.000 de 

permutações, com 30 iterações para cada valor de K atribuído, variando de um (quando não há 

estruturação genética) a dez, considerando-se a formação de dez grupos distintos. A escolha do 
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melhor valor de K foi obtida por meio do programa Structure Harvester (Earl & VonHoldt, 

2012), de acordo com o método de Evanno et al. (2005). Os resultados obtidos nesta etapa 

foram, então, submetidos à análise no software CLUMPP v.1.1.2 (Jakobsson & Rosenberg, 

2007), por meio dos arquivos com extensão popfile e indfile fornecidos pelo Structure para o 

melhor valor de K. Os grupos foram, em seguida, apresentados de forma gráfica por meio do 

software Distruct v.1.1 (Rosenberg, 2004). 

 

4.3.3 Divergência genética entre as subpopulações 

Foi realizada uma análise de divergência genética para verificar se havia correlação 

entre as distâncias genética (matriz de distância genética de Nei, 1972) e a distância geográfica 

(coordenadas geográficas das subpopulações). A significância do teste foi estimada por meio 

de 100.000 randomizações e avaliada por teste de Mantel simples (Mantel, 1967). Essa etapa 

também foi conduzida utilizando a plataforma R, por meio de pacotes e scripts específicos, que 

podem ser acessados no Apêndice F (R Core Team, 2015). 

 

4.3.4 Representatividade genética da coleção de germoplasma 

A representatividade da coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa foi 

verificada por meio da estimação do tamanho efetivo populacional (76) e da representatividade 

alélica (Apêndice B), comparando os alelos encontrados neste trabalho com os alelos 

amostrados por Braga (2015), com a utilização de nove marcadores microssatélites.  

Existem diversos cálculos diferentes para verificar o 76. Neste caso, em especial, foi utilizado 

o modelo sugerido por Vencovsky et al. (2007), pois os dados genotípicos deste estudo são 

provenientes de progênies (ou famílias maternas), de diferentes subpopulações. Para estimar o 

76, foi utilizada a seguinte equação: 

 

76 = 1
28                                                                                                                                                   (II) 

 

em que: 

 

8 = �� 9:1
;< : ;∗

;∗ − 1< − 1
;∗ − 1 − 1

;>? + �@ : 1
;> − 1

4�
< + 1 + �

24�
                                           (III) 
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Essa equação pode ser reescrita da seguinte forma: 

8 = �� ∗ A1/; − 1/�C + �@ ∗ A1/� − 1/4C + (1 + �.�)/4                                               (IV) 

onde 

8: corresponde a uma única população infinita estruturada em famílias; 

��: divergência genética entre subpopulações;  

�@: coeficiente de coancestria de indivíduos dentro de progênies; 

4: número de indivíduos amostrados para realização do cálculo do 76; 

�: número de famílias amostradas; 

�.�: correlação entre a frequência de alelos dentro de indivíduos na população total.



 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Variabilidade genética molecular 

 

Para os 353 indivíduos, oriundos de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa, 

que compõem a coleção de germoplasma, foram encontrados 214 alelos para os dez marcadores 

microssatélites avaliados (Tabela 4). O menor número de alelos foi verificado no marcador 

Hc33 (três alelos), ao passo que o marcador Hym11 apresentou maior número de alelos (62 

alelos) (Figuras 10 e 11). 

Todos os marcadores foram polimórficos, tendo apresentado, em média, 21,4 alelos 

por loco. A riqueza alélica variou de 1,5 (loco Hc33) a 5,4 (loco Hym11), com uma média igual 

a 3,7. Com relação ao conteúdo de informação polimórfica (PIC), resultados semelhantes foram 

encontrados, sendo o marcador Hym11 o que apresentou maior valor (~0,96) e Hc33 o menor 

valor de PIC (~0,18), evidenciando, mais uma vez, o alto polimorfismo no marcador Hym11. 

O marcador Hc33 apresentou excesso de homozigotos e baixa diversidade alélica, sendo 

amostrados três alelos neste trabalho e quatro alelos no estudo realizado por Braga (2015), que 

avaliou 32 subpopulações e 1034 indivíduos. 

A heterozigosidade esperada média (He), para o conjunto de marcadores, em 

relação às proporções de equilíbrio de Hardy-Weinberg foi de 0,67, enquanto a 

heterozigosidade observada média (Ho) foi de 0,52, sugerindo um nível moderado de 

diversidade genética na coleção de germoplasma e um excesso de homozigotos nas 

subpopulações avaliadas (Tabela 4). Os resultados apresentados já eram esperados, uma vez 

que a obtenção dos genótipos foi realizada em progênies e, para esta análise em questão, não 

foi considerada essa estruturação para a avaliação dos locos. 

Os trabalhos realizados por Braga (2015) e Moraes et al. (2007) com jatobá-do-

cerrado, também utilizando marcadores microssatélites transferidos, observaram resultados 

semelhantes, em que a heterozigosidade média esperada foi maior que a observada (Tabela 8).
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Este fato demonstra que, mesmo que a espécie tenha alta quantidade de alelos para esses locos, 

ela apresenta níveis médios de diversidade genética.  

 

Tabela 4. Estimativas de diversidade genética para dez locos microssatélites utilizados para 
genotipagem de 353 indivíduos de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa, pertencentes 
à coleção de germoplasma da Escola de Agronomia (UFG, Goiânia-GO). 

Loco E AR FG FH I J PIC 

Hc14 10 2,518 0,545 0,410 0,286 0,304 0,5204 

Hc17 16 3,968 0,775 0,684 0,057 0,642 0,7529 

Hc33 3 1,501 0,166 0,071 0,681 0,088 0,1577 

Hc40 27 4,826 0,892 0,776 0,016 0,812 0,8827 

Hc42 25 3,678 0,671 0,506 0,085 0,572 0,6523 

Hym01 18 4,620 0,854 0,616 0,023 0,776 0,8375 

Hym02 9 1,704 0,228 0,218 0,593 0,128 0,2181 

Hym05 28 5,075 0,895 0,636 0,009 0,857 0,8870 

Hym06 16 3,410 0,727 0,635 0,109 0,515 0,6897 

Hym11 62 5,422 0,958 0,685 0,004 0,913 0,9545 

Média 21,4 3,672 0,6711 0,5237 7,19K�2/ 0,99997852 0,6553 
AR: riqueza alélica média, He: Heterozigosidade esperada sob EHW; Ho: Heterozigosidade observada; I: 
Probabilidade de identidade genética; J: Probabilidade de exclusão de paternidade;  PIC: Conteúdo de Informação 
Polimórfica. **Valores significativos (p<0,05); ***Valores significativos (p<0,01); NR: Teste de aderência ao 
EHW não realizado; NS: Valor não significativo (Após correção de Bonferroni). 

 

Os valores positivos do índice de fixação intrapopulacional podem estar 

relacionados à presença de alelos nulos. Isto pode ocorrer devido a falhas de amplificação no 

processo de PCR. Assim um indivíduo heterozigoto, ao invés de apresentar dois alelos, 

apresenta apenas um, o que é interpretado como um homozigoto erroneamente (Guinchoux et 

al., 2011). Várias podem ser as causas relacionadas a este fato. Podem ter ocorrido mutações 

como deleções de alguma região no loco, como também inserções nas regiões flanqueadoras 

do primer, as quais impedem que a amplificação ocorra de forma eficiente (Varshney et al., 

2005). 

A probabilidade de exclusão de paternidade (Q) variou de 0,088 (no loco Hc33) a 

0,913 (no loco Hym11), com um valor combinado de, aproximadamente, 0,99998. A 

probabilidade de identidade (I) variou de 0,004 (Hym11) a 0,681 (Hc33), com probabilidade de 

identidade combinada de 7,19x10�2/. Estas estimativas indicam que os marcadores utilizados 

foram suficientes para discriminar com eficiência os indivíduos e caracterizar a variabilidade 

genética existente na coleção (Collevatti et al., 1999; Moreira et al., 2009). 
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Alguns locos em estudo apresentaram desvios significativos às proporções 

esperadas pelo EHW em algumas populações (Tabela 5). Hym11 foi o loco que mais apresentou 

desvios significativos, ocorrendo em seis subpopulações (GCMT, BOMG, SDBA, PLGO, 

AMG e PMG), seguido dos locos Hym01 e Hym05, em cinco subpopulações e Hc42 com 

desvio significativo em apenas uma subpopulação. Os demais locos não apresentaram desvios 

significativos às proporções esperadas. A combinação par-a-par entre os locos não apresentou 

desequilíbrio de ligação após aplicado o fator de correção FDR (Apêndice C). 

Por meio da avaliação dos dez marcadores microssatélites, foi possível constatar 

que, dentre as 24 subpopulações amostradas, 20 apresentaram alelos privados (Figura 12; 

Tabela 6). Porém, vale ressaltar que, como houve algumas falhas, a estimativa de alelos 

privados pode estar enviesada devido ao pequeno número amostral e também pela variação no 

número de amostras por subpopulação (Kalinowski, 2004). Do total de 214 alelos amostrados, 

foram encontrados 37 alelos privados, constituindo, portanto, 17,29% dos alelos totais. 

Duas subpopulações apresentaram maior número de alelos privados, com quatro 

cada uma (Aporé – GO e Bom Jardim de Goiás – GO). Mozarlândia (GO) e Paracatu (MG) 

tiveram três alelos privados amostrados, sendo Mozarlândia a subpopulação com a maior 

frequência de alelos privados (~0,35) dentre as 20 subpopulações. Em sete subpopulações 

foram encontrados dois alelos privados (Araguari – MG, Bandeirantes – MS, Bonfinópolis de 

Minas – MG, Jaraguá – GO, Ribas do Rio Pardo – MS, São Miguel do Araguaia – GO e Selvíria 

– MS). Nove subpopulações amostraram um alelo privado (Bambuí – MG, Cuiabá – MT, 

General Carneiro – MT, Ipameri – GO, Monte Alegre de Goiás – GO, Nova Nazaré – MT, 

Pedro Gomes – MS, Planaltina – GO e São Desidério – BA). 

Os alelos privados, mesmo sendo influenciados pelo tamanho amostral, são 

importantes para estudos populacionais e servem como base para estratégias de conservação 

tanto in situ como ex situ, além de serem considerados indicadores de fluxo gênico (Kalinowski, 

2004; Slatkin, 1995; Szpiech; Rosenberg, 2011). O alelo 133 (loco Hc14), observado na 

subpopulação 12 (Ribas do Rio Pardo – MS), é um alelo interessante para estudos genético-

populacionais, também visando estudos de conservação, por apresentar frequência elevada 

(19,2% do total de alelos).  
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Figura 10. Frequências alélicas de dez locos microssatélites utilizados para genotipagem de 353 
indivíduos pertencentes à coleção de germoplasma de jatobá-do-cerrado da Escola de 
Agronomia (UFG, Goiânia-GO).  
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Figura 11. Número de alelos amostrados para cada um dos dez locos microssatélites avaliados em 24 
subpopulações de jatobá-do-cerrado, presentes na coleção de germoplasma da Escola de 
Agronomia, UFG, Goiânia-GO. Eixo x: marcador molecular; eixo y: número de alelos 
amostrados. 

 

Tabela 5. Teste de aderência às proporções de Hardy-Weinberg. Probabilidades calculadas dos desvios 
das proporções de Hardy-Weinberg de dez locos microssatélites em 24 subpopulações de 
Hymenaea stigonocarpa, com base em 10.000 permutações. 

Pop/Loco Hc14 Hc17 Hc33 Hc40 Hc42 Hym01 Hym02 Hym05 Hym06 Hym11 

CUMT 0.605 1.000 0.211 1.000 0.323 1.000 1.000 1.000 0.062 1.000 
GCGO 0.186 1.000 1.000 0.448 0.008 0.003* 0.074 0.024 0.811 0.001* 
JUGO 1.000 0.950 1.000 0.045 0.094 0.000* 1.000 0.046 0.082 0.062 
JAGO 1.000 0.203 1.000 0.024 0.206 0.022 0.737 0.002* 0.658 0.173 
POGO 1.000 0.035 1.000 0.334 0.219 0.110 1.000 0.438 0.313 0.409 
SMGO 1.000 1.000 1.000 0.022 0.037 0.014 1.000 0.294 1.000 0.094 
MOGO 1.000 0.088 1.000 0.367 0.571 0.000* 1.000 0.368 0.131 0.028 
BJGO 1.000 0.185 1.000 0.098 0.295 0.001* 0.028 0.002* 0.155 0.031 
NZGO 1.000 0.233 1.000 0.613 0.099 0.133 1.000 0.064 0.150 0.069 
PGMS 0.076 0.234 1.000 0.145 1.000 0.792 1.000 0.128 0.447 0.031 
BAMS 0.110 0.033 1.000 0.085 0.035 0.337 1.000 0.036 0.897 0.033 
RPMS 0.045 0.020 0.119 0.653 0.000* 0.600 0.037 0.058 0.563 0.073 
SEMS 1.000 1.000 0.174 0.715 0.034 0.973 0.715 0.580 1.000 0.249 
APGO 0.027 0.027 1.000 0.048 0.328 0.000* 1.000 0.199 0.193 0.118 
IPGO 1.000 1.000 1.000 0.859 0.285 0.159 1.000 0.108 0.066 0.438 

PAMG 0.063 0.156 1.000 0.405 1.000 0.012 1.000 0.194 0.314 0.940 
BUMG 0.016 0.005 0.036 0.171 0.006 0.236 0.794 0.538 0.759 0.000* 
BOMG 1.000 0.109 1.000 0.602 1.000 0.010 1.000 0.036 0.696 0.002* 
SDBA 1.000 0.235 1.000 0.425 0.680 0.197 1.000 0.487 0.021 0.750 
MAGO 0.108 0.475 0.288 0.403 0.223 0.176 0.174 0.063 0.583 0.099 
PLGO 0.899 0.449 1.000 0.426 0.110 0.073 0.552 0.000* 0.416 0.000* 
ARMG 1.000 0.916 1.000 0.178 0.223 0.013 1.000 0.368 0.605 0.000* 
BAMG 0.075 0.307 1.000 0.110 1.000 0.047 1.000 0.003* 0.166 0.004 
PEMG 0.630 0.530 1.000 0.006 0.131 0.344 0.495 0.001* 0.377 0.000* 

Valores em destaque: P-valor < 0,05. *Valores significativos após aplicação do fator de correção FDR e, portanto, 
fora das proporções esperadas pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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Figura 12. Frequência de alelos privados amostrados em 20 subpopulações de jatobá-do-cerrado, 
obtidos de um total de 214 alelos, por meio de dez locos microssatélites. Eixo x: subpopulação; 
eixo y: frequência de alelos privados. 

 

O Alelo 139 (loco Hc17) foi o segundo alelo privado mais frequente (~16,7% do 

total de alelos), ocorrente na subpopulação 1 (Cuiabá – MT). É importante ressaltar que esta 

subpopulação é a que apresentou maiores perdas na coleção de germoplasma, tendo apenas uma 

progênie de três indivíduos e, portanto, as frequências deste alelo (139) podem não estar de 

acordo com as frequências observadas em populações naturais. Entretanto, comparando este 

resultado com o encontrado por Braga (2015), que estudou populações naturais de jatobá-do-

cerrado das quais as subpopulações do presente trabalho foram amostradas, pode-se inferir que 

este alelo realmente se trata de um alelo exclusivo, pois também foi amostrado apenas em 

Cuiabá, com frequência de 1,6%. 

Vários outros alelos foram amostrados com frequências acima de 10%, sendo as 

subpopulações 7 e 12 (Mozarlândia e Ribas do Rio Pardo (MS), respectivamente), as que mais 

detiveram alelos privados em maior frequência. Dessa forma, essas subpopulações são 

indicativas para se tomarem medidas adequadas de manejo e conservação de jatobá-do-cerrado, 

uma vez que retêm alelos privados em alta frequência. Vale salientar que as subpopulações de 

Cuiabá, Mozarlândia e Ribas do Rio Pardo são representadas por indivíduos da variedade 

brevepetiolata, a qual foi a mais divergente no trabalho de Braga (2015). 

Avaliando a distribuição da variabilidade genética em nível subpopulacional 

(Tabela 7), observa-se que apenas duas subpopulações (Planaltina – GO e Perdizes – MG) não 

tiveram dados moleculares faltantes para nenhuma progênie. Em contrapartida, as demais 
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subpopulações apresentaram dados incompletos devido às perdas de indivíduos em algumas 

famílias. 

 

Tabela 6. Discriminação dos 37 alelos privados encontrados nas subpopulações de Hymenaea 

stigonocarpa, com seus respectivos locos, frequências e a subpopulação na qual foram 
encontrados. 

Loco Alelo Frequência Subpopulação 
Hc14 127 0,0385 Bonfinópolis de Minas (MG) 
Hc14 135 0,0455 General Carneiro (MT) 
Hc14 133 0,1923 Ribas do Rio Pardo (MS) 
Hc17 125 0,0435 Planaltina (GO) 
Hc17 139 0,1667 Cuiabá (MT) 
Hc40 205 0,0217 Araguari (MG) 
Hc40 155 0,0385 Bonfinópolis de Minas (MG) 
Hc40 157 0,0417 Aporé (GO) 
Hc40 201 0,1154 Mozarlândia (GO) 
Hc42 143 0,0625 Bom Jardim de Goiás (GO) 
Hc42 113 0,1000 Ipameri (GO) 
Hc42 119 0,1111 Selvíria (MS) 
Hc42 153 0,1538 Mozarlândia (GO) 

Hym01 138 0,0250 Bandeirantes (MS) 
Hym01 102 0,0476 Monte Alegre de Goiás (GO) 
Hym02 177 0,0313 Bom Jardim de Goiás (GO) 
Hym02 207 0,0333 São Desidério (BA) 
Hym02 185 0,0455 São Miguel do Araguaia (GO) 
Hym02 169 0,1111 Selvíria (MS) 
Hym05 198 0,0333 Bom Jardim de Goiás (GO) 
Hym05 154 0,0385 Paracatu (MG) 
Hym11 269 0,0238 Araguari (MG) 
Hym11 277 0,0333 Jaraguá (GO) 
Hym11 291 0,0333 Jaraguá (GO) 
Hym11 295 0,0385 Paracatu (MG) 
Hym11 267 0,0417 Aporé (GO) 
Hym11 279 0,0417 Aporé (GO) 
Hym11 293 0,0417 Aporé (GO) 
Hym11 283 0,0417 Paracatu (MG) 
Hym11 233 0,0455 São Miguel do Araguaia (GO) 
Hym11 167 0,0500 Bandeirantes (MS) 
Hym11 263 0,0556 Bambuí (MG) 
Hym11 171 0,0625 Bom Jardim de Goiás (GO) 
Hym11 241 0,0625 Nova Nazaré (MT) 
Hym11 221 0,0769 Mozarlândia (GO) 
Hym11 153 0,0769 Ribas do Rio Pardo (MS) 
Hym11 255 0,1429 Pedro Gomes (MS) 

 

Foram analisados, em média, quatorze indivíduos por subpopulação. Todos os dez 

locos utilizados para a análise foram polimórficos nas 24 subpopulações avaliadas, sendo que 
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o número médio de alelos por loco polimórfico foi de 6,12, variando de 4 alelos por loco (em 

Selvíria – MS) a 8 alelos por loco (em Perdizes – MG). A riqueza alélica média (AR) foi de 

3,02, onde o menor valor (2,61) foi encontrado em Pedro Gomes (MS) e o maior valor (4,1) foi 

encontrado em Cuiabá (MT). 

Os valores de heterozigosidade esperada, com relação às subpopulações, variaram 

de 0,501 (na subpopulação São Miguel do Araguaia – GO) a 0,867 (Cuiabá – MT), com uma 

média total de 0,591. Já a heterozigosidade média observada variou de 0,412 (Pedro Gomes – 

MS) a 0,7 (Cuiabá – MT), com média total de 0,519. Esses resultados sugerem uma moderada 

diversidade genética, para os marcadores avaliados, nessas subpopulações de Hymenaea 

stigonocarpa.  

 

Tabela 7. Estimativas de parâmetros genéticos em 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa, 
analisadas a partir de dez locos microssatélites. 

Subpop. n P A Ap AR FGLLLL FHLLLL ML 

CMT 3 1,0 41 4,100 4,100 0,867 0,700 0,192 
GCMT 11 1,0 65 6,500 3,463 0,714 0,620 0,131 
JUGO 13 0,8 53 6,375 2,964 0,559 0,462 0,174 
JAGO 15 0,9 48 5,222 2,728 0,542 0,499 0,079 
POGO 19 1,0 65 6,500 2,839 0,537 0,477 0,112 
SMGO 11 0,9 53 5,778 2,877 0,501 0,460 0,081 
MOGO 13 0,7 54 7,286 2,961 0,548 0,481 0,122 
BJGO 16 0,9 72 7,889 3,179 0,601 0,504 0,162 
NZMT 8 0,8 49 5,875 3,034 0,577 0,446 0,226* 
PGMS 7 0,8 36 4,250 2,609 0,520 0,412 0,208 
BAMS 20 0,9 71 7,778 3,221 0,621 0,552 0,110 
RPMS 13 1,0 52 5,200 3,221 0,667 0,524 0,214* 
SMS 9 1,0 40 4,000 2,708 0,562 0,522 0,070 
AGO 12 0,9 56 6,111 2,976 0,584 0,471 0,192 
IGO 15 0,9 55 6,000 2,822 0,534 0,500 0,064 

PAMG 13 0,9 54 5,889 3,076 0,602 0,600 0,003 
BMG 15 1,0 62 6,200 3,203 0,629 0,509 0,190* 

BOMG 13 0,9 55 6,000 2,956 0,553 0,466 0,157 
SDBA 15 0,9 54 5,889 2,737 0,527 0,581 -0,102 
MAGO 22 1,0 61 6,100 3,018 0,632 0,634 -0,003 
PLGO 24 1,0 77 7,700 3,300 0,667 0,579 0,133* 
AMG 23 0,8 50 6,000 2,625 0,509 0,464 0,089 

BAMG 19 0,9 56 6,111 2,806 0,542 0,498 0,081 
PMG 24 1,0 80 8,000 3,056 0,594 0,504 0,151* 

Média 14,708 0,9 56,625 6,115 3,020 0,591 0,519 0,122 
n: número médio de indivíduos analisados por subpopulação; P: proporção de locos polimórficos; A: número 
médio de alelos por loco; Ap: número de alelos por loco polimórfico; AR: riqueza alélica; FGLLLL: heterozigosidade 
média esperada; FHLLLL: heterozigosidade média observada; ML: índice de fixação intrapopulacional. *Valor 
significativo (p-valor <0,00021, com 4.800 permutações). 
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Comparando os resultados obtidos no presente estudo com os demais trabalhos 

realizados com a espécie, pode-se observar que os valores médios de heterozigosidade esperada, 

em todos os casos, superou os valores observados, independentemente do tipo marcador 

utilizado (Tabela 8). O coeficiente de endogamia também se apresentou positivo e significativo, 

demonstrando que essa espécie apresenta um déficit de heterozigotos, sugerindo que há 

endocruzamentos nas populações amostradas (Hartl & Clark, 2010). 

 

Tabela 8. Estimativas de parâmetros genéticos, em populações de Hymenaea stigonocarpa, de vários 
trabalhos disponíveis na literatura. 

NN OP OQ R FG FH M S Cor Autoria 

SSR 10 24 353 0,67 0,52 0,124* 0,142* 0,27* Presente estudo 

RAPD 9 4 82 0,413 0,321  -  0,203* 0,13* Brandão (2002) 

SSR 6 2 310 0,633 0,377 0,404* 0,157*  -  
Moraes et al. 

(2007) 

SSR 7 2 40 0,601 0,389 0,355 0,04  -  
Ciampi et al. 

(2008) 

Aloz. 13 1 69 0,264 0,236 0,106* 0,25*  -  
Defavari et al. 

(2009) 

SSR 6 1 208 0,666 0,53 
(-0,037) 
(0,244)*** 

(0,173) 
(0,225)*** 

 -  
Moraes & 

Sebbenn (2011) 

SSR 7 6 256 0,731 0,528 0,278* 0,14* NS 
Rodrigues 

(2013) 

SSR 9 32 1.034 0,668 0,517 0,082* 0,161* 0,24* Braga (2015) 

Cloroplastidiais R RT T UVW XVW     

psbC e trnS 175 23 0,54 0,692  -     
Ramos et al. 

(2007) 

SSR 115 7 0,667  -  0.66    Moreno (2009) 

NN: marcador molecular utilizado; OP: número de locos; OQ: número de populações; n: número médio de 
indivíduos analisados por subpopulação; He: heterozigosidade esperada; Ho: heterozigosidade observada; f: 

índice de fixação intrapopulacional; S: diferenciação genética entre subpopulações; Cor: correlação entre matriz 
de distância genética e geográfica; NS: Não significativo; *Significativo (p-valor<0,05); ***Significativo (p-

valor<0,01). 

 

5.2 Estrutura genética populacional 

 

Além dos índices de diversidade genética, é importante realizar análises de 

estruturação genética durante a caracterização molecular de uma coleção de germoplasma, com 

o intuito de observar as diferenciações que ocorrem dentro e entre as subpopulações que a 

compõem. As estimativas dos parâmetros de estruturação genética populacional foram obtidas 
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por meio da análise de variância de frequências alélicas (Tabela 9), indicando que, da variação 

total, aproximadamente 86% corresponde às variações genéticas dentro de subpopulações. 

 

Tabela 9. Estimativas das estatísticas análogas as estatísticas-F de Wright, calculadas para três níveis 
hierárquicos, considerando 24 subpopulações e 119 progênies de Hymenaea stigonocarpa. 

Estimativas f (UIV) F (UIW) SQ (UVW) SV (UUW) SN (UIU) SU (UUV) 
Média dos 

locos 0,124425* 0,248491* 0,141697* 0,240672*   0,01030Z[ 0,115315 

IC superior 
(95%) 0,155581 0,304232 0,186107 0,275969 0,061247 - 

IC superior 
(95%) 0,058755 0,197091 0,111228 0,210809 -0,042906 - 

f (UIV): índice de fixação intrapopulacional; F(UIW): coeficiente de endogamia total; SQ (UVW): divergência entre 
subpopulações; SV (UUW): divergência média entre progênies (desconsiderando subpopulações); SN (UIU): 
divergência média entre indivíduos dentro de família; SU (UUV): divergência média entre subpopulações dentro de 
família. I: indivíduo; F: família; S: subpopulação; T: total de indivíduos. IC: intervalo de confiança obtido a partir 
de 100.000 randomizações bootstrap.  Z[: valor não significativo; *: valor significativo. 

  

O coeficiente de endogamia (f ) foi de 0,12, com p-valor diferindo estatisticamente 

de zero, ou seja, significativo. O valor de �]  (0,12) nos fornece a taxa de parentesco entre os 

indivíduos dento das progênies, considerando-se as subpopulações. Valores próximos a 0,125 

já eram esperados, por se tratarem de dados genotípicos provenientes de famílias maternas. Esse 

resultado sugere que os indivíduos se tratam de meios-irmãos. O valor de f indica, ainda, um 

desvio às frequências esperadas sob Equilíbrio de Hardy-Weinberg, sugerindo um excesso de 

homozigotos e, consequentemente, um déficit de heterozigotos dentro das subpopulações.  

O índice de endogamia total (F=0,25), evidencia um déficit global de heterozigotos, 

apresentando desvios às proporções esperadas pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg. O desvio do 

pressuposto da panmixia é observado, pois os indivíduos de uma mesma subpopulação tendem 

a cruzar com maior frequência entre si do que com indivíduos de subpopulações distintas. A 

taxa de fecundação aparente verificada (0,78) corrobora os resultados observados em Gibbs et 

al. (1999), reforçando a hipótese de que a espécie apresenta sistema misto de reprodução (com 

fecundação cruzada e autofecundação), sendo a fecundação cruzada mais frequente. Esse tipo 

de sistema reprodutivo é ainda mais facilitado em Hymenaea stigonocarpa devido ao fato dessa 

espécie ser autocompatível. 

A subdivisão populacional, observada pelo valor de �� (0,14), evidencia uma 

moderada estruturação genética dessas subpopulações (Wright, 1978; Hartl & Clark, 2010). Em 

outros estudos de caracterização molecular de coleções de germoplasma realizados com 

progênies de espécies nativas, tais como pequi (Caryocar brasiliense), baru (Dipteryx alata) e 
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cagaita (Eugenia dysenterica) (Tabela 10), é possível observar que as subpopulações avaliadas 

apresentam uma estruturação genética considerável, com exceção do pequi (Moura, 2011) e 

baru (Guimarães, 2014), com o valor de � de 0,066 e 0,097, respectivamente. Todos as espécies 

apresentaram valores positivos de�, em que a heterozigosidade observada foi inferior à 

esperada, evidenciando um déficit de heterozigotos e endogamia significativa. 

Os valores de θP  obtidos por meio de marcadores neutros, como os microssatélites, 

podem auxiliar na compreensão do processos microevolutivos a que essas subpopulações estão 

sendo  submetidas, tais como a deriva genética e o fluxo gênico. Assim, propõe-se, com os 

resultados obtidos, que as subpopulações de Hymenaea stigonocarpa estão estruturadas (devido 

ao moderado valor de θP), apresentam sistema misto de reprodução, com preferência à alogamia 

(devido ao valor positivo de f ), havendo alta frequência de endogamia na população. Este 

resultado sugere que essa endogamia deve estar relacionada à deriva genética e ao 

endocruzamento, por haver estruturação evidente entre as subpopulações.  

 

Tabela 10. Estimativas de parâmetros genético-populacionais realizadas em estudos com progênies em 
coleções de germoplasma de fruteiras nativas do Cerrado (UFG, Goiânia – GO). 

NN OP OQ R E FG M S Espécie Autoria 

SSR 10 24 353 21,4 0,67 0,124* 0,142* Hymenaea stigonocarpa 
Presente 
estudo 

SSR 6 8 153 16 0,89 0,108 0,066 Caryocar brasiliense 
Moura 
(2011) 

SSR 8 10 402 10,8 0,56  -  0,142* Eugenia dysenterica 
Almeida Jr. 

(2012) 

SSR 9 25 657 17 0,62 0,154* 0,198* Eugenia dysenterica 
Boaventura-

Novaes 
(2014) 

SSR 9 25 600 5,5 0,47 0,129* 0,097*  Dipteryx alata 
Guimarães 

(2014) 

SSR 8 10 440 11 0,65 - - Eugenia dysenterica 
Rodrigues 

(2012) 

NN: marcador molecular utilizado; OP: número de locos; OQ: número de populações; n: número médio de 
indivíduos analisados por subpopulação; He: heterozigosidade esperada; f: índice de fixação intrapopulacional; 
S: diferenciação genética entre subpopulações; *Significativo (p-valor<0,05). 
 

 

5.3 Divergência genética entre as subpopulações 

 

As análises de divergência genética, obtidas por meio das distâncias genéticas 

(Apêndice D) e geográficas, foram realizadas a fim de complementar os resultados anteriores 

que demonstram uma moderada estruturação genética nas subpopulações (��=0,14). A análise 
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bayesiana realizada no software Structure apresentou o melhor valor de K igual a cinco (k=5), 

sugerindo, portanto, que a variabilidade genética existente na coleção de germoplasma de 

Hymenaea stigonocarpa está organizada em cinco grupos geneticamente distintos (Figuras 13 

e 14).  

 

   

Figura 13. Gráfico de ajuste para os dez valores de K testados no STRUCTURE. A) O eixo das 
ordenadas corresponde às médias de probabilidade Ln (K). Já os traços verticais correspondem 
ao desvio-padrão para cada valor de K atribuído na análise. B) Valores de ∆K para cada valor 
de K atribuído, calculado a partir de dados genotípicos de 353 indivíduos, pertencentes a 24 
subpopulações de Hymenaea stigonocarpa. O maior valor de ∆K corresponde ao K ótimo 
como proposto por Evanno et al. (2005). 

 

 

Figura 14. Teste de atribuição para os acessos da coleção de germoplasma da Escola de Agronomia 
(UFG, Goiânia – GO) de Hymenaea stigonocarpa (com ∆k=5). As subpopulações estão 
representadas pelos números e as barras verticais coloridas. A mesma cor em subpopulações 
diferentes indica que elas pertencem a um mesmo grupo. Já as cores diferentes ocorrentes na 
mesma subpopulação indicam a porcentagem do genoma compartilhado com cada grupo. 

 

As análises de similaridade genética, obtidas por meio da distância genética de Nei 

(1972), resultaram em dois grandes grupos que podem ser observados no dendrograma (Figura 

15) e no gráfico de PCoA (Figura 16). O teste de Mantel apresentou valores significativos, com 

alta correlação cofenética (0,93).  
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Figura 15. Dendrograma gerado a partir do método de agrupamento UPGMA. Foi utilizada a distância 
genética de Nei (1972), para estudo da divergência genética entre 24 subpopulações de jatobá-
do-cerrado. Os valores correspondem à consistência dos nós gerados a partir de 100.000 
permutações bootstraps. A correlação cofenética (0,93) foi significativa através do teste de 
Mantel (p-valor < 9.9999.10��). 

 

Os dois grupos formados no dendrograma (Figura 15) podem ser subdivididos, 

gerando os cinco grupos que foram resultado do Structure. O primeiro grupo seria formado por 

19 subpopulações (de NZMT a APGO, na figura). As subpopulações GCMT (General Carneiro 

– MT), MAGO (Monte Alegre de Goiás, GO) e CUMT (Cuiabá, MT) formariam grupos 

isolados. E o outro grupo seria formado pelas subpopulações de SEMS (Selvíria, MS) e RPMS 

(Ribas do Rio Pardo, MS).  

A partir da análise de coordenadas principais, também foram detectados dois 

grupos, tendo como base os eixos formados (Figura 16). Porém, é evidente que as 

subpopulações MAGO, GCMT e CUMT estão isoladas das demais subpopulações, da mesma 

maneira que na análise anterior. As subpopulações RPMS e SEMS estão mais próximas 

geneticamente, formando outro grupo. É interessante ressaltar que essas subpopulações são 

compostas, exclusivamente, pela variedade brevepetiolata, corroborando os resultados obtidos 
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por Braga (2015), em que foi notado que essa variedade é a mais distinta dentre as três 

variedades de jatobá-do-cerrado. 

 

 

 

Figura 16. Gráfico gerado a partir da análise de coordenadas principais, em duas dimensões. A 
distribuição das subpopulações foi realizada a partir das distâncias genéticas. A correlação 
cofenética (0,97) foi significativa (p-valor< 9.9999.10��). As subpopulações podem ser 
identificadas a partir de seus códigos. 

 

Para verificar se existe correlação linear entre as distâncias genética e geográfica, 

foi realizada uma análise de estrutura espacial da variabilidade existente nas subpopulações de 

jatobá-do-cerrado. A partir do gráfico gerado (Figura 17), pode-se inferir que não há correlação 

forte (0,27) entre a distância genética e geográfica, demonstrando, assim, que a distância 

geográfica entre as subpopulações não interfere em sua diferenciação genética. Sendo assim, as 

subpopulações próximas geograficamente podem ser diferentes ou similares entre si, não 

havendo estruturação espacial evidente. 
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Figura 17. Gráfico de correlação entre a matriz de distância genética de Nei (eixo das ordenadas: y) 
e a matriz de distância geográfica (eixo das abscissas: x; valores em km). Correlação de 0,27, 
significativa pelo teste de Mantel (p-valor < 0,05). 
 

 
Retirando-se as subpopulações que correspondem à variedade brevepetiolata 

(CUMT, GCMT, MAGO, SMS e RPMS) podemos observar que houve uma leve modificação 

no padrão, sugerindo que as demais subpopulações, que compreendem as outras variedades, 

apresentam uma correlação significativa entre a distância genética e geográfica (Figura 18).  

Mesmo que a correlação matricial não seja tão forte em ambos os casos, verifica-se que a 

segunda análise, com a ausência das subpopulações da variedade brevepetiolata, apresentou um 

padrão espacial mais evidente se comparado à análise com as 24 subpopulações. 

Vários trabalhos realizados com espécies nativas também não encontraram uma 

relação significativa entre a distância genética e a distância geográfica. Estudos com Hymenaea 

stigonocarpa apresentaram resultados semelhantes ao observado neste estudo. Brandão (2002) 

observou uma correlação de 0,13, enquanto que, Rodrigues (2013) não observou valores 

significativos entre divergência genética e geográfica. Braga (2015) obteve um valor de 

correlação de 0,24, com as subpopulações que originaram o grupo utilizado neste trabalho, 

evidenciando que, de fato, mesmo que haja variabilidade genética entre as subpopulações dessa 

espécie, nem sempre pode ser verificado um padrão espacial nesta diferenciação (como 

podemos ver na Tabela 8). 

 

 



63 
 

 

Figura 18. Gráfico de correlação entre a matriz de distância genética (Nei, 1972 � Eixo das ordenadas: y) e a 
matriz de distância geográfica (eixo das abscissas: x; valores em km), considerando 19 subpopulações 
de Hymenaea stigonocarpa. Correlação de 0,21, significativa pelo teste de Mantel (p-valor < 0,05). 

 

 

Verifica-se, portanto, que as subpopulações que compõem a coleção de 

germoplasma apresentam uma similaridade genética, mesmo sendo provenientes de regiões 

distantes. Essa conexão pode ser atribuída à eficiência do processo de dispersão das sementes 

e polinização, que tornam esses grupos próximos geneticamente, mesmo que os indivíduos que 

compõem essas subpopulações estejam distantes geograficamente. 

 

 

5.4 Representatividade da coleção de germoplasma 

 

No estudo genético-populacional de jatobá-do-cerrado realizado por Braga (2015), 

foram amostrados 189 alelos para os nove marcadores microssatélites utilizados, sendo os 

mesmos marcadores deste trabalho. Para a avaliação da representatividade alélica da coleção 

de germoplasma, portanto, foi retirado o marcador Hym11. No presente estudo, com uma 

amostragem de 24 subpopulações, foram amostrados 149 alelos do total de 189 alelos 

encontrados em 32 subpopulações, o que corresponde a 78,84%. Vale ressaltar que, nos 

marcadores Hc 40, Hym 01 e Hym 02, foram amostrados alelos que não foram encontrados no 

trabalho de Braga (2015), sendo o alelo 155, 102 e 185, respectivamente. 
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Quando são geradas metas para um programa de melhoramento, é necessário que 

algumas informações sejam investigadas. A medida do tamanho efetivo populacional (76) é 

fundamental para avaliar coleções de germoplasma, a fim de verificar se esta coleção contribui, 

efetivamente, para a manutenção da variabilidade genética da espécie (Sebbenn, 2001). Para 

fins de melhoramento genético, um 7^ de 50 é um valor satisfatório, reduzindo os efeitos da 

endogamia e desprezando-se a deriva genética por se tratar de um programa de curto a médio 

prazo (Jamieson & Allendorf, 2012). Seguindo o modelo matemático proposto por Vencovsky 

et al. (2007), em que se considera subpopulações estruturadas em progênies, a coleção de 

germoplasma de Hymenaea stigonocarpa apresenta um tamanho efetivo populacional igual a 

60 (Apêndice G). 

Como a coleção de jatobá-do-cerrado serve ao propósito de se utilizar o 

germoplasma para melhoramento genético, ou seja, se trata de uma coleção de trabalho, este 

76 é considerado satisfatório. Já para fins de conservação, em que o 76 ideal é de 500, seria 

necessário complementar esta coleção com materiais de outras localidades do Cerrado para 

alcançar níveis suficientes de variabilidade genética. Seguindo os mesmos cálculos, para um 

76 de 500, seria preciso coletar 142 populações diferentes, de acordo com o valor de �� 

observado neste estudo, se a proposta fosse a conservação da espécie (Vencovsky & Crossa, 

2003). 

 

 

 

 

 



 
 

6 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que: 

• Para os marcadores microssatélites avaliados, foram encontrados níveis moderados de 

diversidade genética na coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa; 

• Analisando as subpopulações que compõem a coleção de germoplasma de Hymenaea 

stigonocarpa, foi verificada estruturação genética significativa da variabilidade genética (�� = 

0,142), com a formação de cinco grupos geneticamente distintos; 

• Não foi verificada a existência de padrão espacial na variabilidade genética observada, 

considerando as subpopulações que compõem a coleção de germoplasma de Hymenaea 

stigonocarpa; 

• A coleção de germoplasma, quando comparada a 32 subpopulações naturais, por meio 

de nove marcadores microssatélites, tem 78,84% de representatividade alélica; 

• O tamanho efetivo populacional da coleção de germoplasma de Hymenaea stigonocarpa 

é considerado satisfatório (60) para ser utilizado em programas de melhoramento genético, 

sendo considerado representativo da variabilidade genética molecular da espécie. 

 

A coleção de trabalho de Hymenaea stigonocarpa, por apresentar uma ampla 

amostragem do Cerrado, possibilita que novos estudos da espécie sejam realizados. Vale 

ressaltar que este tipo de conservação não substitui a conservação in situ, sendo uma estratégia 

alternativa para facilitar os estudos de pré-melhoramento. Com os resultados obtidos neste 

estudo, fica evidente a importância de serem realizados trabalhos voltados ao fluxo gênico da 

espécie, amostrando-se mais populações e, especialmente, considerando-se as variedades de 

Hymenaea stigonocarpa, uma vez que a variedade brevepetiolata se mostrou diferente 

geneticamente das demais variedades. 
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Apêndice A. Descrição dos primers microssatélites (SSR) utilizados na análise de diversidade e estrutura genética de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa 
(jatobá-do-cerrado). 

 

Primer 
Motivo de 
repetição 

Sequência Dye fluorescente TA Desenvolvido por: 

Hc14 - F 
(TC)17 

CATTCTGCCATCGGTAGGTT 
TCACCCAAACAGGAGTGAA 

6'FAM 58 °C Ciampi et al, (2008) 
Hc14 - R 

Hc17 - F 
(TC)13 

TGATTTCATTCCCCTCTTGC 
GGTCAAAGAAAATGCTGGCT 

HEX 58 °C Ciampi et al, (2008) 
Hc17 - R 

Hc33 - F 
(AG)16 

GAACAAATCAACTTTCTTTGAAGC 
TTGACGCTTATTTTGCACCA 

NED 58 °C Ciampi et al, (2008) 
Hc33 - R 

Hc40 - F 
(AG)26 

 CCTCTCTCCCAAATTCACGA  
TGCAATAGAATTTCCGAGGC 

HEX 60 °C Ciampi et al, (2008) 
Hc40 - R 

Hc42 - F 
(CA)5T(AG)19 

TGGCTAAAAGTTGGGAGGGT 
TTCCCCCTTTTCATGTTGTC 

6'FAM 56 °C Ciampi et al, (2008) 
Hc42 - R 

Hym 01 - F 
(CT)13 

CCCTTCATCACATTCTCAAT 
CAAAGCCATCTTTGTGTTTT 

HEX 54°C Buonamici et al, (2008)* 
Hym 01 - R 

Hym 02 - F 
(CA)17 

 AGGATTCAATACCTTCACACA 
GCGAGTCATGATGAATATCAA 

NED 58°C Buonamici et al, (2008)* 
Hym 02 - R 

Hym 05 - F 
(TG)12 

TAGATGACCCTTTTGTGCTT 
GGCAACTCCTTTCCTATTTT 

NED 56°C Buonamici et al, (2008)* 
Hym 05 - R 

Hym 06 - F 
(CA)15 

TTAATCCCAATGTCTTCTGC 
CCACATTCCTGTGATACCTT 

6'FAM  58°C Buonamici et al, (2008)* 
Hym 06 - R 

Hym 11 - F 
(CA)11(CT)16 

AAATGCTTTGTTTTTGCTTT 
TTTATGATGGGTTTCTTTGC 

6'FAM  50°C Buonamici et al, (2008)* 
Hym 11 - R 

 

 

 

 

*: Esses primers foram testados e transferidos para Hymenaea stigonocarpa no Laboratório de Genética e Biodiversidade por Braga et al. (2014) 
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Apêndice B. Frequências alélicas para dez locos microssatélites em 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa Mart. ex. Hayne do Cerrado brasileiro. 
 

Loco: Hc14                       
Alelo 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135             
Frequência 0,046 0,688 0,065 0,043 0,011 0,002 0,104 0,031 0,008 0,002             
                       
Loco: Hc17                       
Alelo 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 139       
Frequência 0,007 0,003 0,33 0,06 0,198 0,079 0,096 0,102 0,026 0,008 0,002 0,014 0,027 0,016 0,024 0,007       
                       
Loco: Hc33                       
Alelo 108 110 112                    
Frequência 0,864 0,011 0,125                    
                       
Loco: Hc40                       
Alelo 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 
Frequência 0,002 0,002 0,035 0,11 0,063 0,027 0,063 0,231 0,062 0,018 0,068 0,108 0,029 0,045 0,015 0,008 0,013 0,026 0,005 0,013 0,011 0,016 
Alelo 199 201 203 205 207                  
Frequência 0,014 0,005 0,009 0,001 0,005                  
                       
Loco: Hc42                       
Alelo 107 109 111 113 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 
Frequência 0,022 0,033 0,412 0,004 0,005 0,026 0,03 0,028 0,226 0,007 0,041 0,018 0,016 0,004 0,021 0,036 0,003 0,006 0,006 0,009 0,022 0,006 

 155 157 167                    
 0,008 0,003 0,011                    
Loco: 
Hym01                       
Alelo 102 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142     
Frequência 0,002 0,042 0,031 0,163 0,148 0,039 0,128 0,055 0,084 0,098 0,064 0,03 0,053 0,021 0,017 0,001 0,021 0,005     
                       
Loco: 
Hym02                       
Alelo 169 175 177 179 181 183 185 195 207              
Frequência 0,005 0,013 0,001 0,868 0,03 0,059 0,002 0,021 0,001              
                       



82 
 

                     Continuação... 
Loco: 
Hym05                       
Alelo 140 142 144 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 
Frequência 0,01 0,017 0,033 0,004 0,031 0,028 0,002 0,013 0,104 0,13 0,07 0,05 0,033 0,041 0,028 0,076 0,062 0,048 0,062 0,054 0,028 0,019 
Alelo 186 188 190 196 198 206                 
Frequência 0,017 0,004 0,012 0,007 0,001 0,014                 
                       
Loco: 
Hym06                       
Alelo 162 164 168 172 174 176 178 180 182 184 186 190 194 196 202 206       
Frequência 0,032 0,006 0,017 0,157 0,49 0,151 0,058 0,017 0,007 0,025 0,009 0,002 0,016 0,002 0,004 0,007       
                       
Loco: 
Hym11                       

Alelo 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 
Frequência 0,003 0,011 0,08 0,01 0,034 0,027 0,017 0,002 0,022 0,003 0,014 0,052 0,11 0,055 0,039 0,042 0,015 0,028 0,078 0,036 0,03 0,019 

Alelo 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 237 239 241 
Frequência 0,011 0,029 0,008 0,013 0,004 0,013 0,008 0,006 0,014 0,009 0,008 0,008 0,003 0,005 0,023 0,004 0,006 0,004 0,002 0,002 0,004 0,003 

Alelo 243 245 247 249 251 253 255 259 261 263 267 269 277 279 283 291 293 295     
Frequência 0,006 0,013 0,007 0,007 0,006 0,013 0,006 0,007 0,005 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002     
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Apêndice C. Análise de desequilíbrio de ligação para todas as combinações possíveis de pares de marcadores, com um total de dez locos microssatélites utilizados 
em 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa. 

 

Pops/
Locos 

Hc17/  
Hym02 

Hc17/  
Hym06 

Hc17/  
Hc33 

Hc17/  
Hc40 

Hc17/  
Hc42 

Hc17/  
Hc14 

Hc17/  
Hym01 

Hc17/  
Hym05 

Hc17/  
Hym11 

Hym02/ 
Hym06 

Hym02/ 
Hc33 

Hym02/ 
Hc40 

Hym02/ 
Hc42 

Hym02/ 
Hc14 

Hym02/ 
Hym01 

Hym02/ 
Hym05 

Hym02/ 
Hym11 

Hym06/ 
Hc33 

Hym06/ 
Hc40 

Hym06/ 
Hc42 

Hym06/ 
Hc14 

Hym06/ 
Hym01 

Hym06/ 
Hym05 

Hym06/ 
Hym11 

CUMT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

GCMT 0,73 0,53 0,89 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 0,28 0,88 0,49 0,28 0,37 0,40 0,89 0,18 0,35 1,00 0,64 0,11 0,13 1,00 1,00 

JUGO 0,77 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00 0,06 0,23 1,00 0,69 0,54 1,00 0,23 1,00 0,54 1,00 0,03 0,01 1,00 0,03 0,33 0,01 

JAGO 0,30 0,02 1,00 0,02 0,01 1,00 0,37 0,29 1,00 0,03 1,00 0,94 0,03 0,26 0,67 0,94 0,53 1,00 0,24 0,00 0,26 0,20 0,23 1,00 

POGO 0,31 0,22 1,00 0,32 0,03 0,45 0,93 0,67 0,53 1,00 1,00 0,41 0,17 1,00 0,46 0,16 0,69 0,50 0,63 0,41 0,08 0,90 0,89 1,00 

SMGO 0,55 0,80 1,00 0,20 0,56 1,00 0,16 0,06 0,06 1,00 1,00 0,54 0,36 1,00 0,50 0,64 0,64 0,27 0,34 0,79 1,00 0,60 0,81 0,81 

MOGO 1,00 0,27 1,00 0,02 0,06 1,00 0,06 0,01 0,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,68 1,00 0,34 1,00 0,43 

BJGO 1,00 0,09 1,00 0,52 0,05 0,08 0,38 0,26 0,23 0,38 1,00 0,50 0,81 1,00 0,63 0,73 0,56 1,00 0,30 0,15 0,06 0,60 0,03 0,06 

NZMT 1,00 0,03 1,00 0,45 0,18 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 0,14 1,00 1,00 

PGMS 1,00 0,43 1,00 1,00 0,57 1,00 0,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,49 0,43 1,00 1,00 1,00 

BAMS 0,03 0,66 1,00 0,45 0,75 0,50 0,26 0,35 1,00 0,29 1,00 0,36 0,41 0,61 0,81 0,13 0,89 1,00 0,38 0,57 0,01 1,00 0,00 1,00 

RPMS 0,70 1,00 0,47 0,01 0,20 0,13 0,13 0,27 0,02 0,23 0,15 0,16 0,31 0,31 0,61 0,23 0,54 0,04 1,00 1,00 1,00 1,00 0,66 0,51 

SEMS 0,06 0,89 0,89 0,36 1,00 1,00 1,00 1,00 0,51 1,00 1,00 0,07 1,00 0,74 1,00 0,18 0,48 1,00 0,78 0,89 1,00 0,89 1,00 0,72 

APGO 0,45 0,93 1,00 0,35 0,93 0,38 0,05 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,58 0,67 1,00 0,82 0,45 0,12 0,27 0,72 1,00 

IPGO 0,37 0,66 1,00 0,98 0,31 1,00 0,72 0,66 0,88 0,72 1,00 0,89 0,62 1,00 1,00 1,00 0,52 1,00 1,00 0,99 0,71 0,58 0,70 1,00 

PAMG 1,00 0,27 1,00 0,80 0,08 0,00 0,69 0,48 1,00 0,38 1,00 0,23 0,54 0,54 0,54 0,62 1,00 1,00 0,18 0,09 0,53 1,00 0,36 1,00 

BUMG 0,89 0,43 0,20 0,21 0,02 0,55 0,04 0,23 0,12 0,55 0,07 1,00 0,03 0,06 0,43 0,59 1,00 1,00 1,00 0,44 1,00 0,01 1,00 1,00 

BOMG 0,47 0,61 1,00 0,26 0,98 0,36 0,48 1,00 1,00 0,14 1,00 1,00 0,34 0,42 0,82 1,00 0,72 1,00 1,00 0,75 0,12 1,00 1,00 1,00 

SDBA 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,25 0,32 0,87 0,48 1,00 1,00 0,47 1,00 0,13 0,27 1,00 0,86 1,00 0,26 0,74 0,02 0,15 0,44 0,40 

MAGO 0,94 0,74 0,02 0,31 0,61 0,21 0,38 0,53 0,59 0,40 0,20 0,47 0,80 0,95 0,66 0,92 0,17 0,67 0,89 0,40 0,60 0,09 0,42 0,71 

PLGO 0,23 0,57 0,31 0,28 0,47 0,12 0,67 0,35 1,00 0,21 1,00 0,00 0,27 0,66 0,03 0,03 0,91 1,00 1,00 0,18 0,56 0,05 0,17 0,10 

ARMG 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 0,73 0,01 0,06 0,76 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,80 0,12 0,25 0,92 

BAMG 1,00 0,13 1,00 0,75 0,10 0,61 0,39 0,72 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,17 0,01 0,15 0,37 0,20 0,01 0,77 

PEMG 0,67 0,26 1,00 0,53 0,37 0,60 0,09 0,07 0,02 0,46 1,00 0,29 0,15 0,05 0,42 0,56 0,83 1,00 0,91 0,39 0,63 0,43 0,25 1,00 
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Continuação... 

Pops/Loco 
Hc33/  
Hc40 

Hc33/  
Hc42 

Hc33/  
Hc14 

Hc33/  
Hym01 

Hc33/  
Hym05 

Hc33/  
Hym11 

Hc40/  
Hc42 

Hc40/  
Hc14 

Hc40/  
Hym01 

Hc40/  
Hym05 

Hc40/  
Hym11 

Hc42/  
Hc14 

Hc42/  
Hym01 

Hc42/  
Hym05 

Hc42/  
Hym11 

Hc14/  
Hym01 

Hc14/  
Hym05 

Hc14/  
Hym11 

Hym01/ 
Hym05 

Hym01/ 
Hym11 

Hym05/ 
Hym11 

CUMT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

GCMT 0,29 0,10 0,39 0,29 0,47 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,08 0,37 0,09 1,00 1,00 0,49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

JUGO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,01 1,00 0,04 1,00 1,00 1,00 0,07 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,37 1,00 

JAGO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 0,87 0,99 0,64 1,00 0,66 0,10 0,52 0,69 0,06 0,54 0,63 0,64 0,61 1,00 

POGO 1,00 0,55 0,16 0,17 1,00 0,58 0,00 0,25 1,00 0,10 0,46 0,29 1,00 0,27 0,15 0,40 0,82 0,67 0,38 1,00 0,17 

SMGO 0,73 0,36 1,00 0,50 0,64 0,64 0,87 1,00 0,33 0,14 0,14 1,00 0,08 0,11 0,66 1,00 1,00 1,00 0,00 0,09 0,07 

MOGO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,16 1,00 0,06 0,00 0,01 1,00 0,82 0,03 0,07 1,00 1,00 1,00 0,20 0,28 0,08 

BJGO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,18 0,81 0,69 0,09 0,00 0,11 0,47 0,33 0,30 0,19 1,00 0,96 0,02 0,33 0,26 

NZMT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

PGMS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,57 0,47 1,00 1,00 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,48 1,00 1,00 0,05 

BAMS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 0,20 0,38 0,00 0,01 0,17 0,04 0,12 1,00 0,28 0,02 0,52 0,13 1,00 1,00 

RPMS 0,27 0,58 0,08 0,36 0,31 0,27 0,44 0,44 0,33 0,02 0,01 0,39 1,00 0,55 0,40 0,29 0,55 0,40 0,40 0,28 0,55 

SEMS 0,83 0,89 0,20 0,28 1,00 1,00 1,00 0,51 1,00 0,62 0,50 1,00 1,00 1,00 0,52 0,45 0,18 1,00 1,00 0,51 0,12 

APGO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,82 0,47 0,28 0,15 0,45 0,63 0,62 1,00 0,28 0,72 0,47 0,03 0,54 1,00 

IPGO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,03 0,04 1,00 0,04 1,00 0,44 1,00 0,02 0,02 0,27 0,53 1,00 1,00 1,00 0,29 

PAMG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 0,63 0,61 0,40 1,00 0,39 0,51 0,70 1,00 0,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

BUMG 0,86 0,13 0,13 0,71 0,43 0,60 0,37 0,51 1,00 1,00 1,00 0,16 0,62 0,25 0,34 0,79 0,74 0,56 1,00 1,00 1,00 

BOMG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,01 0,80 0,25 1,00 1,00 0,61 0,41 1,00 0,41 0,60 1,00 0,59 1,00 1,00 1,00 

SDBA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,69 0,46 0,10 1,00 0,13 0,36 1,00 0,21 0,03 0,46 0,37 0,36 1,00 1,00 

MAGO 0,86 0,59 0,27 0,00 0,15 0,24 0,47 0,50 0,97 0,16 0,75 0,59 0,48 0,42 0,47 0,94 0,26 0,63 0,82 0,25 0,14 

PLGO 0,68 0,57 0,23 1,00 0,74 0,31 0,01 0,22 0,13 1,00 1,00 0,02 0,05 0,33 0,05 0,32 0,97 0,28 0,94 0,52 1,00 

ARMG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,59 0,46 0,07 1,00 0,61 0,39 0,25 0,47 0,82 1,00 0,56 0,21 0,03 0,18 

BAMG 1,00 0,32 0,21 1,00 0,44 1,00 0,34 0,91 1,00 0,20 1,00 0,14 0,21 0,33 0,46 0,50 0,08 0,27 1,00 1,00 0,79 

PEMG 0,75 1,00 1,00 0,67 1,00 0,71 0,30 0,53 1,00 0,33 0,15 0,75 0,33 0,61 0,38 0,27 0,21 0,26 0,37 0,29 1,00 
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Apêndice D. Distância genética de Nei (1972) e Fst par-a-par, com base nas frequências alélicas de 24 subpopulações de jatobá-do-cerrado, por meio de dez locos 
microssatélites. Acima da diagonal estão os valores obtidos para a distância genética de Nei (1972) e abaixo encontram-se os valores de Fst par-a-par. 
 

 CUMT GCMT JUGO JAGO POGO SMGO MOGO BJGO NZMT PGMS BAMS RPMS SEMS APGO IPGO PAMG BUMG BOMG SDBA MAGO PLGO ARMG BAMG PEMG 

CUMT  - 0,4683 0,8527 1,2083 0,8333 0,8539 0,9950 0,9507 1,0266 0,8410 0,6229 0,3809 0,5272 0,7348 0,8305 0,7822 0,7157 0,6668 0,7660 0,9934 0,7910 0,8618 0,6776 0,7600 

GCMT 0,0547  - 0,3048 0,4886 0,3160 0,2965 0,3781 0,3088 0,4099 0,4058 0,3022 0,4263 0,5771 0,2760 0,3707 0,3606 0,2887 0,3139 0,3837 0,7342 0,3767 0,2882 0,3100 0,3588 

JUGO 0,2136 0,1137  - 0,2433 0,1637 0,1743 0,1533 0,1682 0,2866 0,3234 0,2567 0,8126 1,1243 0,2515 0,3209 0,2944 0,2854 0,2263 0,3297 0,6476 0,2813 0,2845 0,2395 0,3058 

JAGO 0,2770 0,1786 0,1246  - 0,2914 0,2779 0,2263 0,1893 0,2236 0,4135 0,4186 1,0386 1,0444 0,3346 0,3831 0,4287 0,3685 0,3704 0,3944 0,6231 0,3896 0,3134 0,4825 0,4069 

POGO 0,2390 0,1317 0,0871 0,1599  - 0,0794 0,2117 0,2044 0,3509 0,3798 0,3417 0,5884 0,7110 0,2649 0,3646 0,3738 0,3289 0,3225 0,4005 0,6649 0,3281 0,3133 0,3337 0,3571 

SMGO 0,2501 0,1290 0,0988 0,1563 0,0391  - 0,1703 0,2296 0,3494 0,4262 0,3601 0,5978 0,8505 0,2675 0,3892 0,3699 0,3510 0,3490 0,4166 0,6710 0,3355 0,3064 0,3535 0,3585 

MOGO 0,2435 0,1436 0,0766 0,1198 0,1175 0,0967  - 0,2428 0,2659 0,4446 0,3616 0,8778 1,1494 0,2810 0,4111 0,4065 0,3763 0,3482 0,4077 0,6297 0,3512 0,2895 0,3791 0,3924 

BJGO 0,2068 0,1042 0,0783 0,0902 0,1032 0,1218 0,1171  - 0,1607 0,2733 0,2309 0,8662 1,0552 0,1804 0,2418 0,2720 0,2272 0,1967 0,2307 0,4296 0,2229 0,1766 0,2303 0,2653 

NZMT 0,2245 0,1444 0,1364 0,1114 0,1759 0,1846 0,1281 0,0622  - 0,2897 0,3029 0,9237 1,1857 0,3296 0,3163 0,4027 0,3535 0,3000 0,2628 0,5422 0,4001 0,2537 0,3878 0,3766 

PGMS 0,2219 0,1538 0,1614 0,2148 0,2003 0,2326 0,2170 0,1262 0,1386  - 0,1784 0,8644 1,0320 0,3230 0,1664 0,2250 0,2128 0,1752 0,2276 0,5622 0,2994 0,3238 0,2324 0,2082 

BAMS 0,1405 0,0964 0,1191 0,1867 0,1616 0,1752 0,1639 0,0992 0,1283 0,0750  - 0,7535 1,0556 0,1973 0,1933 0,1867 0,1783 0,1150 0,1797 0,4843 0,2030 0,2178 0,1656 0,1776 

RPMS 0,0496 0,1165 0,2570 0,2997 0,2338 0,2413 0,2730 0,2483 0,2619 0,2711 0,2232  - 0,3494 0,7766 0,8829 0,7413 0,8534 0,8135 0,8495 1,1656 0,8656 0,8531 0,7779 0,8399 

SEMS 0,1331 0,1912 0,3428 0,3464 0,2977 0,3325 0,3520 0,3146 0,3455 0,3474 0,3049 0,1317  - 0,8639 0,9554 0,9685 1,0670 1,0167 1,0820 1,4571 1,2099 1,0529 1,1276 0,9265 

APGO 0,1778 0,0925 0,1212 0,1628 0,1398 0,1446 0,1375 0,0772 0,1464 0,1543 0,0838 0,2421 0,2951  - 0,2884 0,2373 0,2344 0,2299 0,2851 0,5642 0,2798 0,1813 0,2519 0,2379 

IPGO 0,2310 0,1527 0,1715 0,2087 0,1987 0,2186 0,2106 0,1244 0,1600 0,0820 0,0978 0,2795 0,3352 0,1491  - 0,1554 0,1269 0,1387 0,1477 0,5092 0,2127 0,1840 0,1355 0,0764 

PAMG 0,1727 0,1169 0,1364 0,1940 0,1795 0,1838 0,1834 0,1173 0,1677 0,0995 0,0763 0,2231 0,2993 0,1026 0,0757  - 0,2046 0,1435 0,2277 0,5219 0,1785 0,2455 0,1631 0,1078 

BUMG 0,1559 0,0902 0,1283 0,1695 0,1564 0,1725 0,1666 0,0939 0,1459 0,0930 0,0687 0,2365 0,3068 0,0980 0,0575 0,0810  - 0,1291 0,1872 0,4582 0,1626 0,1916 0,0885 0,1059 

BOMG 0,1850 0,1206 0,1177 0,1904 0,1729 0,1937 0,1783 0,0949 0,1455 0,0832 0,0471 0,2590 0,3347 0,1129 0,0727 0,0626 0,0527  - 0,1384 0,4415 0,1578 0,2120 0,0987 0,1229 

SDBA 0,2174 0,1498 0,1689 0,2116 0,2069 0,2238 0,2053 0,1136 0,1330 0,1233 0,0867 0,2739 0,3537 0,1433 0,0884 0,1113 0,0904 0,0705  - 0,4161 0,2290 0,2281 0,1557 0,1734 

MAGO 0,1923 0,1953 0,2327 0,2352 0,2469 0,2584 0,2324 0,1654 0,1989 0,2184 0,1752 0,2680 0,3338 0,2053 0,2110 0,1878 0,1664 0,1846 0,1821  - 0,3433 0,5979 0,5018 0,4662 

PLGO 0,1490 0,1072 0,1194 0,1611 0,1450 0,1551 0,1478 0,0882 0,1502 0,1237 0,0763 0,2216 0,2994 0,1105 0,1013 0,0658 0,0571 0,0678 0,1028 0,1237  - 0,2574 0,1647 0,1175 

ARMG 0,2668 0,1391 0,1677 0,1860 0,1882 0,1937 0,1724 0,1012 0,1446 0,1903 0,1233 0,3008 0,3704 0,1070 0,1215 0,1398 0,1082 0,1315 0,1443 0,2502 0,1345  - 0,2269 0,2027 

BAMG 0,2039 0,1306 0,1315 0,2365 0,1837 0,2028 0,1971 0,1179 0,1909 0,1251 0,0809 0,2651 0,3597 0,1304 0,0785 0,0800 0,0353 0,0449 0,0867 0,2081 0,0781 0,1450  - 0,1105 

PEMG 0,1831 0,1264 0,1484 0,1921 0,1755 0,1831 0,1827 0,1220 0,1640 0,0962 0,0810 0,2456 0,2975 0,1106 0,0312 0,0408 0,0403 0,0588 0,0914 0,1799 0,0468 0,1207 0,0570  - 
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Apêndice E. Scripts desenvolvidos para a construção de dendrogramas e PCoA com base nas 
distâncias genéticas de 24 subpopulações de jatobá-do-cerrado. 

 

# Construção de dendrogramas e PCoA 
 
#Carregando pacotes 
require(adegenet) 
require(ade4) 
require(ape) 
require(vegan) 
require(ggplot2) 
 
#Para inserir uma matriz de similaridade/distância 
jat_nei<- read.table(file='jatoba_nei72.txt', header=TRUE, dec=',') 
jat_nei <- as.dist(jat_nei) 
 
#Construção do dendrograma (UPGMA) 
tree <- hclust(jat_nei, method="average") 
jpeg('dendrograma.jpg') 
tree<-plot(as.dendrogram(tree), xlim=c(0.9, 0), main="Análise de divergência genética - 
JATOBÁ", horiz=TRUE) 
 
# correlação cofenética 
cophd <- cophenetic(tree) 
cophd 
mantel.rtest(jat_nei, cophd, nrepet=100000) 
 
# Análise de coordenadas principais 
jat_pco <- pcoa(jat_nei) 
jat_pco 
 
biplot(jat_pco, main='pcoa_jat72') 
coordenadas <- data.frame(jat_pco$vectors) 
 
ggplot(coordenadas, aes(x=Axis.1, y=Axis.2)) + 
  scale_x_continuous(limits=c(-1.0, 1.0)) + 
  scale_y_continuous(limits=c(-1.0, 1.0)) + 
  geom_point(size=2.5, pch=21, fill='darkblue', alpha=0.5) + 
  geom_text(size=3, vjust=-1,aes(label=rownames(coordenadas)))+xlab('PCo1') +  ylab('Pco2') 
+ theme_bw() + theme(axis.title.x=element_text(vjust=-0.7)) 
 
# obtenção dos valores "cofenéticos" 
coph <- dist(cbind(coordenadas[,1], coordenadas[,2])) 
coph 
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Apêndice F. Scripts desenvolvidos para realização das análises de correlação entre distância 
genética (Nei, 1972) e distância geográfica (coordenadas) na plataforma R. 

 

# Utilizando o pacote “Geosphere” para calcular distâncias entre pontos na esfera terrestre 
require(geosphere) 
 
#Ler dados - long x latitude em graus 
local <- read.table(file="coord_jatoba.txt", header=T, sep='\t') 
 
#Remover coluna de indivíduos das populações - entrada somente 2 colunas 
local <- local[,-1] 
#Obtenção da matriz de distâncias considerando desvios da Terra em relação a uma esfera 
dist_m <- distm(local, fun=distVincentyEllipsoid) 
#Transformar dados em matriz de distâncias em km 
dist_km <- as.dist(dist_m/1000) 
max(dist_km) 
 
#Comparação com distâncias genéticas entre as subpopulações 
library(adegenet) 
library(ape) 
 
# leitura do arquivo de dados (formato FSTAT) 
jat_ind <- read.fstat(file="genotcolrest-FSTAT.dat", quiet=FALSE) 
jat_ind 
 
# estimativas de frequências alélicas 
jat_pop <- genind2genpop(jat_ind) 
jat_pop 
# cálculo da matriz de distâncias 
# distancia genética de Nei (1972) ---> method=1 
jat_nei <- dist.genpop(jat_pop, method=1) 
jat_nei 
 
# correlação matricial e teste de Mantel 
mantel.rtest(dist_km, jat_nei, nrepet=100000) 
plot(dist_km, jat_nei, xlab=" distâncias entre subpopulações em Km", ylab=" Distâncias de Nei 
entre subpopulações ") 
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Apêndice G. Cálculo do tamanho efetivo populacional (passo-a-passo). 

Fórmula do tamanho efetivo com dados provenientes de dados genotípicos de várias 
subpopulações em estrutura de progênies maternas (Vencovsky et al., 2007) 
 

7^ = 2
-b  

8 = �� ∗ A1/(; − 1)/�C + �@ ∗ A1/(� − 1)/4C + (1 + �.�)/4                                                        
Primeiro, calcula-se o valor de D: 

Para: 

; = 24 

� = 119 

4 = 353 

�� = 0,141697  

�@ = 0,0103  

�.� = 0,248491 

 

8 = 0,141697 ∗ : 1
24 − 1

119< + 0,01030 ∗ : 1
119 − 1

353< + (1 + 0,248491)/353 

8 = 4,71 ∗ 10�/ + 5,74 ∗ 10�g + 3,54 ∗ 10�/ 

8 = 0,00471 + 0,0000574 + 0,00354 

8 = 0,0083074 

Substituindo os valores na fórmula: 

7^ = 1
28 = 1

2 ∗ 0,0083074 

 

7^ = 1
0,016615 = 60,1873 


