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RESUMO 

 

ALMEIDA JÚNIOR, E.B. Variabilidade genética quantitativa e molecular em uma 

coleção de germoplasma de Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae). 2012. 86f. 

Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas)–Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.1 

 

A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) é uma das espécies nativas do Cerrado 

que se destaca pela produção de frutos, que são utilizados in natura ou processados de 

várias formas. Os frutos também fornecem alimento para a fauna local e, portanto, a sua 

conservação é importante para manutenção das comunidades. A utilização do potencial 

produtivo da espécie, no entanto, depende de programas de domesticação que visem o 

incremento da produção. Para subsidiar esses programas e visando também a conservação 

é necessária a caracterização da variabilidade genética disponível para o melhorista, nas 

coleções de germoplasma e nas populações naturais, com o objetivo de recomendar áreas 

prioritárias para coleta ou conservação in situ do germoplasma. A distribuição da 

variabilidade genética nas populações naturais tem sido avaliada por meio de marcadores 

moleculares neutros. Nesse caso, a estrutura genética das populações é o resultado da 

interação histórica entre a deriva genética e a mutação, com o fluxo gênico. Para detectar a 

influência de processos adaptativos na diferenciação genética das populações tem sido 

utilizado um índice, o 𝑄𝑆𝑇. Quando a estimativa do 𝑄𝑆𝑇 é comparada com a do 𝐹𝑆𝑇, para 

locos neutros, é possível testar hipóteses quanto à atuação da seleção natural. Assim, o 

objetivo do trabalho foi caracterizar a coleção de germoplasma de cagaiteira da EA/UFG, a 

partir de caracteres quantitativos e com marcadores microssatélites, para fazer inferências 

quanto à atuação da seleção natural na diferenciação das subpopulações de cagaiteira do 

sudeste do Estado de Goiás, Brasil. Foram coletados dados referentes aos caracteres: altura 

da planta (AP), altura da primeira bifurcação (AB), circunferência do caule (CC), diâmetro 

médio de projeção da copa (DC), comprimento do limbo foliar (CL), largura do limbo 

(LL), formato das folhas (FF) e comprimento do pecíolo (CP). Os dados moleculares 

foram obtidos pela amplificação de oito locos microssatélites. Foram estimados os 

parâmetros genéticos quantitativos: herdabilidade e coeficiente de variação genética; e 

moleculares: diversidade genética e riqueza alélica. Foram realizados os testes de 

comparação entre as distribuições de probabilidade dos parâmetros de estrutura genética 

para dados quantitativos e moleculares (𝑄𝑆𝑇 vs  𝐹𝑆𝑇), através de 1000 bootstrap. A partir 

dos parâmetros genéticos quantitativos é possível esperar respostas modestas para a 

seleção dos caracteres: AP, CC e DC e respostas expressivas para: CL, LL, FF e CP. Foi 

observado que a coleção de germoplasma de cagaiteira da EA/UFG representa bem as 

coletas realizadas nas populações naturais da espécie, com base na diversidade genética 

estimada a partir de  marcadores microssatélites. Os caracteres: AP, CC e DC estão sob 

seleção natural convergente e as variáveis das folhas: CL, LL, FF e CP estão sob seleção 

divergente nas subpopulações de cagaiteira do sudeste do Estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: caracteres quantitativos, conservação, diversidade genética, marcadores 

moleculares, 𝑄𝑆𝑇 vs  𝐹𝑆𝑇 

___________________________ 
1 Orientadora: Drª Thannya Nascimento Soares 

Co-orientador: Dr. Lázaro José Chaves 



 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA JÚNIOR, E.B. Quantitative and molecular genetic variability in a 

germplasm collection of Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae). 2012. 86f. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas)–Escola de Agronomia e Engenharia 

de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.1 

 

The cagaiteira  (Eugenia dysenterica DC)., is a native species of Cerrado. The 

plant is known for fruit production, which are used in natura or processed in several 

ways. It also provides food for the local fauna and, therefore, it conservation is important 

for maintenance for the communities. In order to maintain the productivity potential of the 

species, we should invest on plant breeding programs. To support these programs and help 

the species conservation, it is important to characterize the genetic variability available to 

breeders, both in germplasm collections and natural populations. This could also help to 

recommend priority areas to collect and conserve the germplasm. Neutral molecular 

markers have been used to evaluate the distribution of genetic variability in natural 

populations.  The genetic structure of populations is the result of 

historical interaction between genetic drift, mutation, and  gene flow. To detect the 

influence of adaptive processes in the genetic differentiation of populations we 

used 𝑄𝑆𝑇 index. The comparison of 𝑄𝑆𝑇 to the 𝐹𝑆𝑇, for neutral loci, provides values to test 

hypotheses about the role of natural selection. Therefore, the aim of this study was to 

characterize the germplasm collection of the cagaiteira from the EA/UFG. We used 

quantitative traits and microsatellite markers to make inferences about the role of natural 

selection in the differentiation of the cagaiteira subpopulations of  Goiás, Southeast Brazil. 

Data collected from the quantitative traits were: plant height (AB), height of the first 

bifurcation (AB), the stem circumference (CC) and mean diameter of the crown projection 

(DC), leaf length (CL), leaf width (LL), leaf format (FF) and footstalk length (CP). 

Molecular data were obtained by amplification of eight microsatellite loci. We estimated 

the following quantitative genetic parameters: heritability and genetic variation coefficient, 

and the molecular parameters: gene diversity and allelic richness. We compared the 

probability distributions of the genetic structure parameters for both, quantitative and 

molecular data (𝑄𝑆𝑇 vs. 𝐹𝑆𝑇). From the quantitative genetic parameters we found modest 

responses to selection for the traits: AP, CC and DC; and significant responses for CL, LL, 

FF and CP. It was observed that the samples collected in natural populations are well 

represented in the germplasm collection, supported by molecular gene diversity. The 

traits AP, DC and DC are under convergent natural selection, and the traits CL, LL, FF and 

CP are under divergent natural selection into the cagaiteira subpopulations of Southeast 

Goiás. 

 

Key-words: conservation, gene diversity, molecular markers, quantitative traits, 𝑄𝑆𝑇 vs 𝐹𝑆𝑇 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os recursos genéticos são definidos como a fração da diversidade biológica 

que apresenta valor real ou potencial para o homem. A utilização desses recursos depende 

da sua caracterização e conservação, no sentido de poder ser empregado para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura e produção de alimentos. A conservação dos 

recursos genéticos pode ser executada de duas formas: in situ e ex situ. A conservação in 

situ faz referência à conservação de ecossistemas e hábitats naturais e do germoplasma nos 

locais onde se desenvolveram. Na conservação ex situ, por sua vez, os componentes da 

diversidade biológica serão conservados fora do seu ambiente natural (Brasil, 1994). Na 

conservação ex situ, as coleções de gemoplasma correspondem ao conjunto de genótipos 

representativos da variabilidade genética da espécie-alvo da conservação (Valois, 1996). A 

caracterização dessas coleções é fundamental no manejo e utilização eficiente do material 

preservado nelas (Ferreira et al., 2007). As coleções podem ser caracterizadas a partir de 

caracteres morfoagronômicas que, em geral, são quantitativos e a partir de dados 

provenientes de marcadores moleculares (Ferreira et al., 2007). 

As coleções são montadas, normalmente, em delineamento experimental, no 

sentido de permitir a caracterização genética dos acessos a partir de experimentos de 

campo tradicionais. Essa formatação pode ser utilizada para fazer inferências de processos 

evolutivos que ocorrem in situ com os dados morfológicos e moleculares. Nas condições in 

situ a variabilidade genética se distribui nas populações naturais de forma não aleatória e é 

governada tanto por variáveis ecológicas, quanto por forças evolutivas sistemáticas e 

dispersivas, como a deriva genética e a seleção natural. Isso gera uma estrutura na 

população total, que é determinada pelo modo como as frequências alélicas estão 

arranjadas. Essa estrutura dos cruzamentos gera uma diferenciação entre as subpopulações  

(Hamrick, 1989; Hartl & Clark, 2010). 

A avaliação da estrutura genética das populações tem sido feita, 

principalmente, a partir dos marcadores moleculares. Essas ferramentas, no entanto, em 

geral são seletivamente neutras. Isso indica que estrutura genética evidenciada por esse 
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tipo de dado é decorrente da interação histórica entre o efeito homogeneizador do fluxo 

gênico e a divergência provocada pela deriva genética entre as populações locais 

(Goldstein & Schlötterer, 2001). Para a avaliação da estrutura genética populacional 

proveniente dos processos de adaptação local (seleção natural) foi proposto um índice, o 

QST (Spitze, 1993), que é estimado a partir de dados provenientes da análise de caracteres 

quantitativos das populações. Assume-se que, se o QST (caracteres quantitativos) é 

significantemente maior do que o FST (locos neutros) sugere-se à atuação da seleção 

divergente. Se o QST é significantemente menor do que o FST, há um indício da atuação da 

seleção convergente sobre os caracteres quantitativos. Se o QST equivale ao FST, não há 

evidências da atuação da seleção natural sobre os caracteres quantitativos avaliados 

(Merilä & Crnokrak, 2001; Whitlock, 2008). 

A cagaiteira – Eugenia dysenterica DC. é uma espécie frutífera pertencente à 

família Myrtaceae e ocorre em distribuição ampla no Cerrado. (Martinotto et al., 2008). As 

plantas adultas dessa espécie apresentam porte arbóreo, que variam de 4 m a 10 m de 

altura, copa alongada e densa. O fruto é uma baga globosa, achatada, amarelo-pálida de 2 a 

3 cm de diâmetro (Donádio, 2002). As flores são hermafroditas e completas, com pétalas 

de coloração branca (Lorenzi, 2000). No Cerrado, o florescimento da cagaiteira ocorre no 

período de agosto a setembro e a frutificação se dá cerca de um mês após o florescimento 

(Proença & Gibbs, 1994). A espécie apresenta sistema misto de acasalamento com 

preferência à alogamia (Proença & Gibbs, 1994; Telles, 2000). A polinização das flores é 

realizada por abelhas do gênero Bombus, pelas espécies B. atratus e B. morio (Proença & 

Gibbs, 1994). Os frutos da cagaiteira podem ser consumidos in natura ou processados sob 

a forma de licores, sorvetes, suco ou geléia. Em função do potencial produtivo e da 

comercialização dos frutos, existe interesse na domesticação da espécie, com o objetivo de 

torná-la alvo para a formação de pomares que visem atender o mercado consumidor. A 

cagaiteira, portanto, configura um recurso genético importante do Cerrado (Chaves & 

Telles, 2006).  

Diante do exposto, os objetivos desse trabalho foram: caracterizar a coleção de 

cagaiteira Eugenia dysenterica DC. da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 

da Universidade Federal de Goiás, a partir de caracteres quantitativas e dados provenientes 

de marcadores moleculares do tipo microssatélites e avaliar a atuação da seleção natural na 

diferenciação das subpopulações de cagaiteira.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS DO CERRADO 

  

2.1.1  Expansão agropecuária e a degradação do bioma Cerrado 

 

O Cerrado é constituído por um conjunto diversificado de ecossistemas com 

aproximadamente dois milhões de km2. O bioma abriga um terço da biota do país e 

apresenta o segundo maior conjunto de animais da terra. É estimada uma riqueza de 160 

mil espécies de animais e vegetais, o que corresponde a 5% da fauna e flora mundiais. O 

Cerrado ocorre principalmente no Planalto Central do País e representa a segunda maior 

formação vegetal brasileira (Eiten, 1993; Alho & Martins, 1995; Valente, 2006). 

O Cerrado é composto por onze fitofisionomias distribuídas dentro de 

formações florestais, savânicas e campestres. As formações florestais são compostas pela 

mata de galeria, mata seca, mata ciliar e cerradão. As formações savânicas compreendem o 

cerrado sensu stricto, o parque de cerrado, o palmeiral e a vereda. As formações 

campestres são formadas pelo campo sujo, campo limpo e campo rupestre. Sua fisionomia 

mais comum é o Cerrado sensu stricto, formação característica que apresenta árvores 

baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares, retorcidas e comumente com 

evidência de queimadas (Ribeiro & Walter, 1998). 

Os solos do Cerrado, de forma geral, são classificados como latossolos e 

neossolos quartzarênicos. São descritos como profundos, pobres em nutrientes, 

praticamente sem minerais primários, facilmente intemperizáveis e com relevo plano a 

suave ondulado. O clima predominante é o tropical sazonal, de inverno seco. A 

temperatura média anual é entre 22 e 23ºC. As temperaturas máximas absolutas mensais 

não variam muito e podem chegar a 40ºC. Já as mínimas absolutas variam muito e podem 

atingir temperaturas até abaixo de 0ºC nos meses de maio, junho e julho (Coutinho, 2002). 
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A heterogeneidade ambiental do Cerrado permitiu a diversificação das espécies 

de animais e plantas (Machado et al., 2004). A diversidade de habitats e nichos disponíveis 

proporciona pressões seletivas diferenciadas, o que contribui para a ramificação de 

diversos táxons ao longo do tempo. Diversas espécies que ocorrem no bioma são, portanto, 

endêmicas. Cerca de 1,5% dos vegetais e 0,4% dos vertebrados do mundo, só ocorrem no 

Cerrado. A elevada taxa de endemismo associada à possibilidade imediata de perda dos 

habitats, conduziu a sua inclusão em uma das 25 regiões do globo, que são consideradas 

áreas prioritárias para a conservação (hotspots) (Myers et al., 2000). Mesmo diante da sua 

relevância, no que se refere a diversidade biológica, as espécies do Cerrado foram pouco 

contempladas com estudos relacionados a conservação genética, quando comparado a 

outros ecossistemas (Melo Júnior et al., 2004). 

A ação antrópica é um dos principais fatores responsáveis pela modificação do 

Cerrado ao longo das décadas, principalmente para fins econômicos. A ocupação do bioma 

aconteceu de diversas formas e em diferentes velocidades. As áreas abertas para introdução 

de pastagem para a criação de gado de corte representaram a principal causa de 

desmatamento (Machado et al., 2004). Além da criação extensiva de gado, a degradação da 

vegetação silvestre foi realizada para a expansão da agricultura, principalmente na forma 

de monocultura (Uchoa & Moura-Britto, 2004). Embora o Cerrado tenha se desenvolvido 

em solos antigos, intemperizados, pobres em nutrientes e ácidos, essas características não 

configuraram barreira à ocupação de grandes porções de terra pela agropecuária (Klink & 

Machado, 2005). 

Um dos fatores de maior pressão sobre a vegetação silvestre é a soja Glycine 

max (L.) Merrill, que representa a oleaginosa mais cultivada no mundo. O Brasil expandiu 

sua participação no mercado mundial de 3,6% em 1970, para 18,7% em 1980. Além dos 

ganhos genéticos com o melhoramento, o aumento da produtividade também está atrelado 

ao crescimento da área cultivada, o que acentua a degradação do Cerrado que é substituído 

gradativamente pela monocultura (Anderson et al., 2003). Machado (2004) demonstra que 

a área já desmatada para o Cerrado até o ano de 2002 era de 54,9% da área original (Figura 

1). 
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Figura 1. Mapa resultante da classificação das imagens de satélite do sensor MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) que indica as áreas 

desmatadas na parte central do Cerrado e os principais blocos remanescentes de 

vegetação nativa (fonte: Machado et al., 2004). 

 

A expansão da agricultura brasileira aconteceu a partir da década de 60, 

proveniente do desenvolvimento do país pelo Governo Juscelino Kubitschek. Nessa 

ocasião a região do Cerrado tornou-se estratégica na incorporação de novas áreas, devido 

às características geográfica e físico-químicas do solo. Isso possibilitou a expansão 

agropecuária nos moldes da “Revolução Verde” (Silva, 2005). Caporal (2003) descreve 

que a “Revolução Verde” é baseada na utilização de sementes de variedades de alto 

rendimento, além de um conjunto de práticas agrícolas que possam assegurar níveis 

crescentes de produtividade. 

A modernização da agricultura, implantada com o advento da “Revolução 

Verde”, não levou em consideração os danos que poderiam ser causados ao ambiente a 

partir do uso intensivo de máquinas, implementos, adubos e defensivos agrícolas. Junto 

com os benefícios da expansão agropecuária vieram os problemas, tanto de ordem 

ambiental e econômica, quanto social, que foram originados pelo uso inadequado das 

técnicas empregadas (Franco, 2006). Os danos ambientais causados ao Cerrado, devido à 

expansão agrícola foram: fragmentação de habitat, redução da biodiversidade, invasão de 

espécies exóticas, erosão de solos, poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas, 

alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios no ciclo do carbono e modificações 

climáticas regionais (Klink & Machado, 2005). 
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A perda de biodiversidade gerada pelo avanço agrícola no Cerrado é 

preocupante, pois muitas das plantas são fornecedoras de frutos comestíveis. Esse fato 

justifica a necessidade de estudos sobre essas espécies, principalmente as endêmicas, de 

forma a minimizar os efeitos da ação do homem sobre o Cerrado. O conhecimento sobre a 

biologia e ecologia das espécies contribui para a preservação e permite estabelecer 

condições para sua incorporação ao processo produtivo (Mesquita et al., 2007). 

 

2.1.2  Conservação de recursos genéticos vegetais 

 

Os recursos genéticos são definidos como a fração da diversidade biológica 

que apresenta valor para o homem, no sentido de poder ser empregada para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura e produção de alimentos. Esses recursos fazem 

referência à variabilidade genética interespecífica de grupos de espécies de plantas de 

interesse agrícola regional. O elemento dos recursos genéticos que maneja a diversidade 

intraespecífica, para fins de melhoramento e conservação desses recursos, denomina-se 

germoplasma. Esse elemento é capaz de preservar a identidade de um material e tem a 

capacidade de regenerá-lo, governando os processos da hereditariedade (Goedert, 2007). 

A conservação dos recursos genéticos pode ser executada de duas formas: in 

situ e ex situ. A conservação in situ faz referência à conservação de ecossistemas e habitats 

naturais e à manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios 

naturais. Em se tratando de espécies cultivadas, a conservação in situ consiste na sua 

preservação nos locais onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Na 

conservação ex situ os componentes da diversidade biológica serão preservados fora do seu 

habitat natural (Brasil, 1994). 

O modelo de conservação in situ acomoda dois tipos de conceitos, a 

conservação em reservas e a conservação on farm. Na conservação in situ o germoplasma é 

mantido no local onde ele ocorre naturalmente, ou onde desenvolveu suas propriedades 

distintivas. A conservação in situ permite a relação da espécie alvo com outras espécies 

vegetais e animais associados a ela. Isso contribui para a continuidade da atuação de 

processos evolutivos. Esse tipo de conservação é, normalmente, aplicado a populações 

silvestres e consiste na regeneração do seu ambiente e manutenção dessas áreas em zonas 

protegidas. Algumas vezes, essas áreas podem ser utilizadas como reservas extrativistas, de 
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desenvolvimento sustentável e florestas nacionais. As reservas devem representar bem a 

variabilidade genética conhecida ou esperada da espécie, de preferência em todos os níveis 

de organização. Como as informações genéticas nem sempre estão disponíveis, é 

importante que a reserva legal possa cobrir uniformemente a área de distribuição natural da 

espécie (Scariot & Sevilha, 2007). A conservação on farm trata da conservação in situ das 

espécies cultivadas nos locais onde desenvolveram suas características próprias. Essa 

conservação é realizada por intermédio das variedades primitivas, tradicionais ou crioulas 

das variedades melhoradas. Pode ser realizada por agricultores dentro de um sistema de 

cultivo agrícola, hortícola ou agroflorestal tradicional (Clement et al., 2007). 

A conservação ex situ de germoplasma consiste em um conjunto de práticas 

que tem por objetivo a preservação da variabilidade genética de uma espécie fora do seu 

ambiente natural. Esse modelo de conservação está inserido em um conjunto complexo de 

várias outras atividades, que fazem parte dos procedimentos necessários para o manejo e 

uso de recursos genéticos vegetais. Essas ações são: prospecção e coleta de material, 

introdução, intercâmbio e quarentena, caracterização e avaliação, documentação e 

informação. Essas práticas são importantes para disponibilizar informação e material para 

os programas de melhoramento vegetal (Valois, 1996). 

Nas coleções ex situ também há uma preocupação com a representatividade do 

material que dará origem aos acessos. É importante que os acessos representem bem a 

variabilidade contida das populações naturais. O material escolhido não deve 

descaracterizar os genótipos-objeto do processo de conservação. É preciso levar em 

consideração alguns efeitos de amostragem, como o afunilamento que ocorre quando uma 

população natural é reduzida a amostras. Se as amostras forem pequenas pode ocorrer 

efeito fundador, que pode provocar uma grande diferenciação nas frequências dos alelos da 

amostra em relação à população e perda de variabilidade genética (Valois, 1996). 

Para a coleta de germoplasma, que originará os acessos das coleções é preciso 

realizar um extenso levantamento bibliográfico sobre a espécie-alvo. O conhecimento 

sobre os motivos que subsidiam os esforços de coleta para a conservação de determinada 

espécie é fundamental para levantar recursos financeiros suficientes para prospecção e 

coleta de germoplasma (Walter et al., 2007). Para que a coleta resulte em amostras que 

representam bem a variabilidade genética das populações é preciso dimensionar 

adequadamente os tamanhos amostrais. A representatividade genética de uma amostra 

pode ser medida pelo tamanho efetivo populacional (Ne), que possibilita mensurar o 
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tamanho da base genética do conjunto de indivíduos amostrados e avaliar sua capacidade 

de reter alelos aos longo das gerações (Vencovsky et al., 2007). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE COLEÇÕES DE 

GERMOPLASMA 

 

As coleções de germoplasma correspondem ao conjunto de genótipos que 

representam a variabilidade genética da espécie-alvo da conservação. Nesse modelo de 

conservação ex situ as amostras que representam a população são representadas por 

plantas, sementes, pólen, embriões e tecidos. Dependendo do material disponível e das 

suas características fisiológicas, a conservação ex situ é realizada de acordo com um 

modelo (Valois, 1996). 

As coleções de germoplasma podem ser caracterizadas como: coleções de base, 

ativa, nuclear, de trabalho, coleção in vitro, a campo, em criopreservação e banco 

genômico. A coleção de base agrupa toda a variabilidade possível da espécie-alvo, 

incluindo parentais selvagens, cultivares, variedades crioulas e elites. A coleção de base 

tem a finalidade de conservação do germoplasma em longo prazo. Nesse sentido há 

preocupação com possíveis perdas de material e não com a distribuição.  Nessa coleção são 

armazenadas sementes em condições de baixa umidade e temperatura. A coleção ativa faz 

a conservação a curto e médio prazo, com a finalidade de gestão e distribuição do 

germoplasma. Nestes locais são mantidas amostras provenientes da coleção de base, mas a 

preocupação é com a avaliação, documentação e intercâmbio do material. A coleção 

nuclear, por sua vez, reúne a maior variabilidade genética de uma espécie no menor 

número possível de amostras. Os acessos duplicados são eliminados, o que reduz as 

amostras similares. Esse tipo de coleção tem a finalidade de facilitar a gestão e subsidiar a 

utilização do germoplasma. A coleção de trabalho é aquela que fornece o material para o 

melhorista ou para instituições de pesquisa que fazem melhoramento. As sementes são 

conservadas em curto prazo, o tamanho costuma ser limitado e é composto por 

germoplasma elite. Na coleção in vitro os materiais disponíveis são células, órgãos e 

tecidos vegetais em meios de cultura que podem ser regenerados e aclimatados. Na 

conservação a campo as sementes são germinadas e a planta é mantida. Essa estratégia é 

adotada para espécies de propagação vegetativa, ou que apresentam sementes 
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recalcitrantes. Na criopreservação o germoplasma é mantido em nitrogênio líquido a -196 

ºC, ou em sua fase de vapor a -150 ºC. Esse tipo de estratégia é adotada para conservação 

de embriões e pólen de espécies que produzem sementes sensíveis a dessecação. O banco 

genômico, por sua vez, consiste na preservação de DNA (Valois, 1996; Santos & Salomão, 

2007). 

 A caracterização das coleções de germoplasma vegetal significa a observação, 

mensuração e documentação das características dos indivíduos que podem ser herdadas, 

que sejam estáveis, consistentes e possam ser expressas homogeneamente em vários 

ambientes. A caracterização do germoplasma busca compreender a diversidade genética 

dos acessos para permitir a sua identificação e fomentar a sua utilização em programas de 

melhoramento vegetal. A caracterização é fundamental no manejo e utilização eficiente do 

material preservado nas coleções (Ferreira et al., 2007). A caracterização morfológica das 

coleções de germoplasma consiste em descrever uma identidade para cada acesso através 

de dados fenotípicos que permitam caracterizar a variabilidade genética da amostra 

(Ramos & Queiróz, 1999). 

A diversidade genética em coleções tem sido avaliada por metodologias 

clássicas de avaliação do fenótipo das plantas, especialmente a partir de características 

agromorfológicas. A variabilidade presente nas coleções também pode ser acessada a partir 

de informações moleculares (Ferreira et al., 2007). Os marcadores moleculares apresentam 

vantagens sobre os marcadores morfológicos convencionais. Diferente dos caracteres 

morfológicos, os marcadores moleculares exibem neutralidade fenotípica e podem ser 

utilizados independentemente da fase de desenvolvimento da planta, tanto em tecidos 

jovens como em adultos. A utilização de marcadores moleculares também permite que a 

seleção e os novos cruzamentos sejam realizados mais rapidamente, o que aumenta a 

eficiência de um programa de melhoramento (Brammer, 2000). 

Costa et al. (2011) avaliou a diversidade genética de acessos de mangaba 

provenientes do Banco Ativo de Mangaba da Embrapa Tabuleiros Costeiros com 

marcadores moleculares.  Foram avaliados 55 acessos, provenientes de 11 localidades por 

meio de 13 iniciadores RAPD. O autor constatou, a partir do índice de Shannon, que o 

Banco Ativo de Germoplasma de Mangaba apresenta baixa diversidade genética entre as 

localidades (0,25). A análise de variância molecular (AMOVA) revelou que a variação foi 

maior dentro das localidades (66%) do que entre as origens dos acessos (34%). Os dados 

moleculares foram usados para construção de uma matriz a partir da distância genética de 
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Nei. A matriz foi representada na forma de um dendrograma pelo método de agrupamento 

UPGMA. Foi realizada ainda uma Análise de Coordenadas Principais. Foi evidenciado que 

o conjunto de 55 acessos apresenta ampla distância genética, com 49 acessos distintos e 

seis geneticamente semelhantes. A análise permitiu identificar os acessos mais divergentes. 

Essas informações são importantes na escolha de genitores para um programa de 

domesticação da espécie. 

 

2.2.1 Caracterização com base em parâmetros genéticos quantitativos 

 

Muitas das diferenças encontradas entre os indivíduos de uma determinada 

espécie não podem ser separadas em classes discretas. Caracteres como altura de plantas, 

produção média por hectare, diâmetro do tronco, dentre outras, variam continuamente. 

Esses caracteres, chamados de quantitativos, dependem de mensuração e não contagem. 

Nesse sentido, é necessária uma metodologia completamente diferente daquela usada para 

lidar com caracteres qualitativos. Para trabalhar com problemas dessa natureza, surgiu a 

genética quantitativa ou biométrica. A importância desse ramo também se deve ao fato de 

que a maioria dos caracteres dos animais e plantas utilizados para produção em larga escala 

apresenta variação contínua. Uma questão interessante que surge é saber como genes que 

segregam mendelianamente, de forma discreta, em partículas contáveis, podem originar 

características de variação contínua. Isso se deve ao fato de que os caracteres quantitativos 

não são o resultado simples da expressão genética de um único gene, assim como as 

características utilizadas por Mendel, nas ervilhas de cheiro. Na verdade, a distribuição 

contínua de caracteres métricos é gerada pelo grande número de genes envolvidos na sua 

expressão. Outra causa é a variação gerada por motivos não genéticos, como as variâncias 

ambientais, que acentuam a distribuição contínua da característica avaliada (Falconer, 

1987). 

Quando um fenótipo de distribuição contínua é avaliado nas populações, as 

estimativas das médias, variâncias e covariâncias são medidas que permitem acessar as 

propriedades genéticas das populações. Isso é possível desde que sejam conhecidos os 

componentes responsáveis pelos efeitos observados através da mensuração do fenótipo. A 

divisão do valor fenotípico em componentes primários foi proposta, primeiramente, por 
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Johannsen. Segundo ele, o valor fenotípico é o resultado do efeito do genótipo e do 

ambiente (Vencovsky & Barriga, 1992). 

O valor genotípico pode ser conhecido a partir da mensuração do fenótipo e 

sua divisão nos componentes das médias. Quando um estudo com caracteres quantitativos 

é realizado, o dado disponível é o valor do fenótipo. O efeito dos genes na magnitude 

observada do fenótipo pode ser conhecido empregando grandes quantidades do mesmo 

genótipo. Quando um genótipo puder ser reproduzido por um grande número de 

indivíduos, num ambiente particular, a média fenotípica irá convergir para o valor 

genotípico desse genótipo. O valor de um genótipo particular pode ser considerado como 

um desvio da média da população em função daquele genótipo. Dessa forma, os efeitos 

associados ao fenótipo podem ser estimados com base em propriedades estatísticas. Assim, 

considerando uma coleção de genótipos avaliados em um ambiente l, o genótipo i expresso 

pelo fenótipo da planta k pode ser representado por: 

𝑌𝑖𝑙𝑘 = 𝑀𝑙 + 𝐺𝑖 + (𝐺𝐸)𝑖𝑙 + 𝐷𝑖𝑙𝑘 

 

em que Ml é o valor médio de todos os genótipos no local l, Gi é o desvio devido ao 

genótipo i independentemente do ambiente onde ele é avaliado e (GE)il é a interação do 

genótipo com o ambiente. Essa medida representa a magnitude do fenótipo que aparece 

quando o genótipo i é colocado no ambiente l. Dilk é o desvio devido a causas não 

controladas do ambiente, ou erro experimental (Vencovsky & Barriga, 1992). 

Os componentes das médias, no entanto, nem sempre são capazes de 

evidenciar o que está ocorrendo na população, pois o que se obtém é uma soma algébrica 

dos locos individualmente. Pode acontecer que os genes dominantes atuem em sentidos 

opostos nos vários locos, produzindo um efeito final pequeno. O uso de componentes de 

variâncias pode ser mais adequando, pois os desvios são elevados ao quadrado e não há a 

possibilidade deles se anularem (Ramalho et al., 1993). O uso da variância também é 

importante porque ela expressa a magnitude da variação disponível. Essa informação é 

fundamental, pois evidencia as propriedades genéticas da população (Falconer, 1987). 

Segundo Falconer (1987), a magnitude da variação observada no fenótipo é 

devida a variância dos valores genotípicos e a variância dos desvios atribuídos ao 

ambiente. A variância genotípica poderá ser divida ainda em variância genética aditiva, ou 

seja, a magnitude da variação que se deve aos efeitos aditivos dos genes, variância de 

dominância, que reflete os desvios atribuídos à dominância, variância da epistasia, que 
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reflete os desvios provocados pelos efeitos epistáticos dos genes e variância ambiental, que 

reflete os desvios provocados pelo ambiente. Ou seja:  

𝜎𝐹
2 = 𝜎𝐺

2 + 𝜎𝐸
2 

𝜎𝐹
2 = 𝜎𝐴

2 + 𝜎𝐷
2 + 𝜎𝐼

2 + 𝜎𝐸
2 

A estimação dos componentes de variância também é importante, porque a 

partir deles é possível obter estimativas de herdabilidade. A herdabilidade, por sua vez, é 

um parâmetro muito importante na genética quantitativa. Ela consiste na proporção da 

variância genética presente na variância fenotípica e mede a confiabilidade dos dados 

fenotípicos observados na representação do valor genético (Ramalho et al., 1993). A 

herdabilidade, representada por h², pode ser expressa no sentido amplo, quando ela é a 

razão da variância genotípica (𝜎𝐺
2) pela fenotípica (𝜎𝐹

2), ou no sentido restrito quando é a 

razão da variância aditiva (𝜎𝐴
2) pela fenotípica (𝜎𝐹

2) (Borém & Miranda, 2009).  

As estimativas de herdabilidade podem variar de acordo com o caráter 

avaliado. Os caracteres que se desenvolvem em um período mais longo de tempo estão 

sujeitos ao ambiente por mais tempo, assim a variação do caráter se dá mais em função das 

variações ambientais que genéticas. Esses caracteres apresentam menor herdabilidade. 

Populações com maior nível de diversidade tendem a exibir maior herdabilidade, assim 

como populações formadas pelo cruzamento de genitores divergentes. Isso ocorre, pois 

nessas populações a variância genética é maior, por isso a proporção 𝜎𝐺
2/𝜎𝐹

2 é maior. 

Outros fatores também interferem nas estimativas de herdabilidade, como o número de 

ambientes considerados, a precisão na condução do experimento e coleta de dados, o 

tamanho da amostra e o nível de endogamia da população (Borém & Miranda, 2009). 

A herdabilidade pode ser estimada de diversas formas. É chamada de 

herdabilidade realizada a estimativa feita com base na proporção do ganho genético em 

relação ao diferencial de seleção. O diferencial de seleção é a diferença entre a média dos 

indivíduos selecionados e a média da população. O ganho genético, ou resposta à seleção é 

a mudança observada na média fenotípica em função da seleção. A herdabilidade também 

pode ser obtida pelo grau de associação entre as características avaliadas nos genitores e 

nas progênies, a partir de um modelo de regressão linear. Esse método é conhecido por 

Regressão Pai-Filho. A herdabilidade pode ser estimada ainda pelos componentes de 

variância, que são obtidos em um modelo de análise de variância. Nesse método, as 
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estimativas de herdabilidade podem ser realizadas com base nas parcelas ou na média dos 

genótipos (Borém & Miranda, 2009). 

 

2.2.2  Caracterização genética com base em marcadores moleculares 

 

O desenvolvimento de diversas técnicas da Biologia Molecular, nas últimas 

décadas, permitiu o surgimento de várias classes de marcadores capazes de evidenciar 

polimorfismos genéticos, a partir da análise direta do DNA. Marcadores moleculares 

representam qualquer dado molecular correspondente a regiões expressas ou não do 

genoma, capazes de evidenciar polimorfismo entre os indivíduos analisados. As 

metodologias utilizadas no intuito de evidenciar polimorfismo fornecem informações 

adicionais a outros estudos sobre a conservação e melhoramento vegetal (Ferreira & 

Grattapaglia, 1998; Buso et al., 2003; Faleiro et al., 2003). 

Os marcadores moleculares são vantajosos, uma vez que, permitem a obtenção 

de um número praticamente ilimitado de polimorfismo genético e possibilitam a detecção 

do polimorfismo diretamente no DNA. Os marcadores moleculares podem evidenciar 

diferenças genéticas em qualquer estágio de desenvolvimento da planta, ou mesmo a partir 

de cultura de células ou tecidos. No caso de marcadores codominantes, ainda existe a 

vantagem de gerar maior quantidade de informação genética por loco, uma vez que, são 

capazes de diferenciar os genótipos heterozigotos dos homozigotos (Faleiro et al., 2003; 

Aguiar et al., 2007). 

Os marcadores moleculares podem ser bioquímicos, quando o fenótipo 

observado é uma isoenzima, por exemplo. Nesse caso a avaliação do polimorfismo se dá 

ao observar os diferentes padrões de migração de isoenzimas em gel de eletroforese. 

Quando um marcador molecular apresenta um padrão de herança mendeliano, ele é 

conhecido, adicionalmente, como marcador genético. Para determinar se um marcador 

molecular é também um marcador genético, é preciso observar o seu comportamento em 

populações segregantes. O fato de o marcador ser DNA, ou produto da sua expressão, não 

faz dele um marcador genético, como é comum afirmar (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Os marcadores moleculares podem ser classificados em dois grupos, de acordo 

com a metodologia empregada na sua detecção. Podem ser por hibridização ou por 

amplificação. Dentre os marcadores por hibridização encontram-se RFLP – Restrinction 
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Fragment Length Polymorphism, minissatélites ou locos VNTR – Variable Number of 

Tandem Repeats. Dentre os marcadores baseados em amplificação estão os do tipo RAPD 

– Random Amplified Polymorphic DNA, SCAR – Sequence Characterized Amplified 

Regions, STS – Sequence Tagged Sites, microssatélites ou SSR – Simple Sequence Repeats 

e AFLP – Amplified Fragment Length Polymorphism (Milach, 1998). 

 Os marcadores baseados em amplificação se desenvolveram a partir do 

advento da reação em cadeia da polimerase, do inglês polymerase chain reaction (PCR). A 

PCR possibilita a amplificação in vitro de pequenas amostras de DNA até um nível grande 

o suficiente para permitir sua análise. Embora criada por Mullis (1986) o princípio da PCR 

foi desenvolvido uma década antes, em 1971, por Kleppe et al. (1971).  

Um ciclo de PCR envolve três etapas: desnaturação, anelamento e extensão. Na 

desnaturação a fita dupla de DNA é aberta através do aumento da temperatura para 92 a 

95ºC. No anelamento, a temperatura é reduzida para 35 a 60ºC, dependendo do tamanho e 

da sequência do iniciador usado. Ocorre, então, uma hibridização entre o DNA iniciador e 

as sequências que flanqueiam o DNA alvo. Em seguida, a temperatura é elevada para 72ºC 

e a enzima DNA polimerase adiciona unidades desoxirribonucleotídicas ao terminal 3’ do 

iniciador, complementares ao DNA alvo. O número de fragmentos produzidos cresce em 

progressão geométrica, depois de 20 ciclos são produzidos mais de um milhão de cópias da 

sequência alvo (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Os marcadores moleculares podem ser classificados, ainda, como dominantes 

ou codominantes. Nos marcadores dominantes, como o RAPD e AFLP, os alelos de um 

mesmo loco são evidenciados pela presença ou ausência de uma banda no gel. No entanto, 

não é possível identificar se o loco amplificado está em homozigose ou heterozigose. 

Dessa forma, marcadores dominantes constituem informações binárias do tipo 

presença/ausência. Em marcadores RAPD, por exemplo, os indivíduos homozigotos 

dominantes para um determinado loco (AA) serão identificados no gel pela presença da 

banda. Indivíduos homozigotos recessivos (aa) serão identificados pela ausência da banda 

no gel. No entanto, os indivíduos heterozigotos (Aa) apresentam o alelo “A”, que é 

amplificado e o alelo “a”, que não é. Portanto, os genótipos homozigotos dominantes (AA) 

e heterozigotos (Aa) são colocados na mesma classe fenotípica, a presença da banda no gel 

analisado. Marcadores codominantes, como microssatélite são capazes de captar as 

diferenças entre os genótipos homozigotos e heterozigotos (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 
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Os microssatélites consistem de regiões compostas por pequenas sequências de 

um a quatro nucleotídeos repetidos em tandem. Alguns experimentos verificaram que o 

genoma dos eucariotos apresenta grandes quantidades dessas regiões altamente repetitivas 

(Litt & Luty, 1989). Esses sítios altamente polimórficos podem ser amplificados via reação 

em cadeia da polimerase e constituir uma classe de marcadores moleculares altamente 

informativa (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

As regiões microssatélites são altamente variáveis em função das altas taxas de 

mutação, cerca de 7 x 10-3 por loco por geração (Brinkmann et al., 1998). O processo 

gerador da maior parte das mutações nessas sequências é a derrapagem (slippage) da DNA 

polimerase. Isso ocorre durante o processo de dissociação e reassociação da DNA 

polimerase em uma fita de DNA crescente. Nesse momento pode ser gerada uma volta 

(loop) na fita crescente. Quando isso ocorre, a enzima reassocia em uma posição na fita 

molde em que ela já havia adicionado o motivo de repetição e adiciona um ou mais 

motivos novamente, dependendo do tamanho da volta e da quantidade de motivos de 

repetição que ficou escondida na fita que está em síntese. Assim, a fita que recém-

sintetizada ganha um motivo a mais que a fita molde. Quando a volta acontece na fita 

molde, a fita que está em síntese perde um ou mais motivos de repetição (Ellegren, 2004).  

Os microssatélites são muito variáveis, mas as sequencias de DNA que 

flanqueiam essas regiões, são geralmente, conservadas dentro de uma mesma espécie. Isso 

permite o desenvolvimento de iniciadores para amplificação específica desses locos. As 

amplificações normalmente evidenciam extensivo polimorfismo que é representado pela 

ocorrência de diferentes números de motivos de repetição na estrutura do microssatélite 

entre indivíduos diferentes (Morgante & Olivieri, 1993).  

A vantagem da utilização dos marcadores microssatélites, no que se refere ao 

conteúdo informativo, está associada à sua expressão codominante e multialelismo. Além 

disso, os microssatélites estão amplamente distribuídos no genoma. Além da capacidade de 

gerar altos níveis de polimorfismo, os marcadores microssatélites apresentam alta 

reprodutibilidade, são simples de manusear, têm a capacidade de gerar dados rapidamente 

e requerem pequenas quantidades de DNA. A principal desvantagem é o custo do 

desenvolvimento dos iniciadores, que são espécie-específicos (Ferreira & Grattapaglia, 

1998). Uma alternativa para driblar o alto custo de desenvolvimento dos iniciadores é 

realizar a transferibilidade entre espécies evolutivamente relacionadas, dentro do mesmo 
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gênero e até mesmo dentro da mesma família (Peakall et al., 1998; Zucchi et al., 2002; 

Kuleung et al., 2004). 

Os parâmetros mais comuns usados para descrever a diversidade genética com 

dados provenientes de marcadores moleculares são: a proporção de locos polimórficos (P) 

que representa a relação entre o número de locos polimórficos pelo total de locos 

amostrados, a riqueza alélica (A) que é número de alelos amostrados, em função dos 

tamanhos das amostras e a heterozigosidade esperada sob equilíbrio de Hardy-Weinberg 

(He), ou diversidade genética de Nei (Nei, 1973; Robinson, 2006; Frankham et al., 2008). 

Em uma amostra em que foram avaliados um total de 𝑛𝑇 locos e 𝑛𝑃 deles 

apresentaram polimorfismo, desde que a frequência do alelo mais frequente tenha sido 

menor que 0,99 ou 0,95, a proporção de locos polimórficos é dada por: 𝑃 =
𝑛𝑃

𝑛𝑇
⁄  

(Frankham et al., 2008). Quando o marcador utilizado é dominante, esse parâmetro pode 

ser referido como proporção de bandas polimórficas. Por exemplo, em um estudo com 

marcadores RAPD usados para caracterizar a variabilidade genética de acessos de 

Passiflora edulis Sims. foram obtidas 187 bandas, ou locos RAPD, das quais 28 foram 

polimórficas. A proporção de locos ou bandas polimórficas foi de 14,97% (Bellon et al., 

2007). 

A riqueza alélica é definida como a diversidade ou número médio de alelos por 

loco. Essa medida, no entanto é muito influenciada pelos diferentes tamanhos das amostras 

retiradas das populações. Populações que passaram por bottlenecks e estão representadas 

por tamanhos pequenos apresentarão estimativas viesadas da riqueza alélica. A relação 

entre a riqueza alélica e o tamanho da amostra é assintótica. Conforme o tamanho da 

amostra cresce, o viés presente nessas estimativas tende a zero. O nível de polimorfismo 

dos locos utilizados também afeta a estimativa da riqueza alélica. Nesse caso, o viés é 

menor, para os mesmos tamanhos amostrais, quando os locos utilizados são mais 

polimórficos. Com o objetivo de tornar as estimativas de riqueza alélica comparáveis entre 

as populações, é importante a redução no tamanho de todas as amostras para o tamanho da 

menor amostra. Assim, todas as populações sofrerão a mesma magnitude de viés nas 

estimativas de riqueza alélica e os valores poderão ser comparáveis entre as populações 

(Leberg, 2002). 

A heterozigosidade é uma medida que consiste na soma da proporção dos locos 

heterozigotos pelo total de locos amostrados (Frankham et al., 2008). A frequência de 
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locos em heterozigose caracteriza a diversidade genética, pois cada heterozigoto apresenta 

diferentes alelos e todos eles juntos representam a variação total existente. Segundo Weir  

(1990) a diversidade genética pode ser obtida a partir da soma de quadrados das 

frequências alélicas. Essa métrica é independente das frequências genotípicas e é 

igualmente adequada para populações alógamas e autógamas. Ela foi defina por Nei (1973) 

como sendo: 

𝐻 = 1 − ∑ 𝑝𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

em que 𝑝𝑖 é a frequência do alelo i na população. 

 

2.3 ESTRUTURA GENÉTICA EM POPULAÇÕES 

 

As populações naturais, normalmente, estão agrupadas em um conjunto de 

populações menores ou subpopulações. A consequência dessa divisão é que os 

cruzamentos costumam não ser ao acaso na população total, pois ocorrem com maior 

frequência entre indivíduos dentro das subpopulações e com menor frequência entre 

indivíduos de subpopulações diferentes. Isso gera uma estrutura na população total, que é 

determinada pelo modo como as frequências alélicas estão arranjadas. Essa estrutura dos 

cruzamentos gera uma diferenciação entre as subpopulações (Hartl & Clark, 2010). 

A estrutura genética corresponde à forma como a variabilidade genética se 

distribui nas populações naturais. Essa distribuição, em geral, não é aleatória e é governada 

tanto por variáveis ecológicas que afetam o padrão de colonização e mortalidade dos 

indivíduos, quanto por forças evolutivas sistemáticas e dispersivas como a deriva genética 

e a seleção natural. A forma como os genótipos se distribuem é influenciada pela resposta 

das populações locais a pressões seletivas promovidas pelo ambiente, resultando na 

eliminação de alguns genótipos em detrimento da seleção de outros melhor adaptados 

(Hamrick, 1989). A diferenciação das frequências alélicas entre as subpopulações também 

ocorre por deriva genética, especialmente nas populações pequenas. O processo de 

amostragem aleatória de alelos ao longo das gerações, que ocorre de forma independente 

em cada subpopulação, acentua a diferenciação entre elas. O fluxo gênico, por sua vez, 

reduz essa diferenciação ao homogeneizar as frequências alélicas (Hartl & Clark, 2010). A 

estrutura genética também é afetada pelo sistema de cruzamento, que determina o padrão 
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de encontro dos gametas e influencia fortemente as frequências genotípicas nas gerações 

subsequentes (Hamrick, 1989). 

A estrutura genética das populações naturais é o resultado de forças evolutivas. 

Por isso, os estudos que evidenciam o padrão de organização dos genótipos nas populações 

revelam os fenômenos genéticos envolvidos na mudança da composição genética dessas 

populações. Essas informações são importantes nos esforços correntes de amostragem de 

indivíduos, com a finalidade de preservar a máxima variabilidade genética possível e 

subsidiar programas de conservação para diversas espécies (Loveless & Hamrick, 1984; 

Frankham et al., 2008). Estudos sobre a estrutura genética das populações permitem ainda 

evidenciar o modo de reprodução e estrutura familiar (Cruz et al., 2011) e estimar taxas de 

fluxo gênico (Slatkin, 1987). Essas informações também são importantes para auxiliar os 

programas de domesticação de espécies selvagem, ao apontar áreas promissoras para a 

coleta de germoplasma, no sentido de amostrar variabilidade e permitir possíveis ganhos 

genéticos no melhoramento (Cruz et al., 2011). 

A estrutura genética das populações foi avaliada, inicialmente por Wright 

(1950) a partir das estatísticas F. As conclusões de Wright, feitas com base em um loco 

com dois alelos, foram ampliadas por Nei (1973) para locos multialélicos. Posteriormente, 

foi desenvolvido por Weir & Cockerham (1984) outra maneira de avaliar a estrutura 

genética das populações, a partir de um modelo de análise de variância de frequências 

alélicas. 

Wright (1950; 1965) desenvolveu uma forma de quantificar a estrutura 

genética das populações com base em índices de correlação. O autor criou, a partir do 

coeficiente de endogamia F, definido como a correlação entre as frequências dos alelos que 

se unem na formação do zigoto, três índices para medir a correlação entre frequências 

alélicas em diferentes níveis hierárquicos populacionais: FIT, FIS e FST. Os subscritos 

indicam o nível onde os índices medem a correlação; “IT” indica indivíduos em relação à 

população total, “IS” indivíduos em relação à subpopulação e “ST” as subpopulações em 

relação à população total. O FIT é um índice de correlação entre as frequências dos alelos 

presentes nos gametas que se unem na formação do zigoto, em relação ao total de alelos, 

ou gametas, da população total. O FIS é uma média entre todas as subpopulações das 

correlações das frequências dos alelos que se unem na formação do zigoto, em relação aos 

alelos das subpopulações. O FST, por sua vez, mede a correlação entre as frequências dos 

alelos nas subpopulações, em relação ao total de alelos da população total (Wright, 1965). 
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  A medida de estrutura genética de populações desenvolvida por Wright 

(1950) tem por base um loco com dois alelos. Posteriormente, Nei (1973) expandiu suas 

conclusões para locos multialélicos. A abordagem adotada não foi a mesma empregada por 

Wright, que derivou equações que medem a correlação entre a frequência dos alelos em 

diversos níveis hierárquicos. Nei (1973) mediu a diferenciação entre as populações com 

base na redução da heterozigosidade. Este autor repartiu a heterozigosidade esperada da 

população total em componentes entre e dentro das populações. A relação entre os níveis 

de heterozigosidade esperada entre as subpopulações, pela heterozigosidade esperada total 

é o índice GST. Esse índice é análogo ao FST e quantifica a diferenciação das subpopulações 

(Nei, 1973). 

Outra forma para analisar a estrutura genética das populações é o método de 

análise de variância das frequências alélicas, desenvolvido inicialmente por Cockerham e 

difundido por Weir & Cockerham (1984). O modelo de análise de variância, 

tradicionalmente usado para caracteres quantitativos foi empregado em um modelo 

hierárquico para quantificar a estrutura genética das populações. A análise de variância de 

frequências alélicas é baseada na frequência de uma variável 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙, que representa o alelo l, 

no indivíduo k, da família j da população i que assume valor 1, se um determinado alelo, 

por exemplo, “A” estiver presente e 0 quando ele for ausente. Como a variância é uma 

propriedade das frequências, a decomposição da variância total em componentes de 

variância associadas às fontes de variação das divisões hierárquicas das populações, 

permite gerar efeitos para grupos, indivíduos dentro de grupos, e genes dentro de 

indivíduos. Os componentes de variância, que são obtidos pelos quadrados médios de um 

modelo de análise de variância hierárquico para frequências alélicas foram usados para 

obtenção de três índices: F, f e θ que são análogos ao FIT, FIS e FST respectivamente (Weir 

& Cockerham, 1984). 

A deriva genética aleatória, a seleção natural e a mutação são forças evolutivas 

que atuam aumentando a diferenciação genética entre as subpopulações de uma população 

estruturada. A deriva genética causa um aumento na variância das frequências dos alelos 

por amostragem aleatória ao longo das gerações. A amostragem dentro de uma 

subpopulação ocorre de forma independente da amostragem em outra subpopulação. A 

consequência desse processo pode ser um aumento da diferenciação entre as 

subpopulações. Na seleção natural ocorre uma mudança na composição genética das 

subpopulações em função das pressões do ambiente. Se os genótipos não forem 
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seletivamente neutros, aqueles com maior aptidão aumentarão em frequência na população 

de tal modo que a aptidão média dos indivíduos na população aumenta, em consequência 

da redução na frequência de genótipos com menor aptidão, simplesmente por competição. 

Por isso, em ambientes heterogêneos, com diferentes pressões seletivas, as subpopulações 

tendem a se diferenciar por seleção natural (Wright, 1931; Lande, 1976). A diferenciação 

entre as subpopulações, em função da seleção e/ou deriva genética são minimizadas pela 

ação do fluxo gênico, que homogeneíza as frequências dos alelos (Hartl & Clark, 2010). 

Muitos autores têm discutido a importância da seleção natural e da deriva 

genética na diferenciação das populações (Wright, 1931; Lande, 1976; Lynch & Hill, 

1986; Savolainen et al., 2007). Kimura (1985) argumentou que muitas mutações ocorrem 

em alelos seletivamente neutros. Os alelos, por sua vez, serão fixados ou perdidos pela 

ação da deriva genética. A teoria neutra sustenta que muitos polimorfismos podem não ter 

qualquer relação com a adaptação dos indivíduos portadores. Nesse caso as diferenças 

devem ter sido mantidas por deriva sobre locos seletivamente neutros. A teoria neutra 

reforça a importância da deriva na estrutura genética das populações. Por outro lado, 

algumas populações podem apresentar polimorfismos associados com alguma pressão do 

ambiente. A magnitude da variabilidade que está proximamente relacionada à aptidão dos 

organismos, normalmente é mantida nas populações por seleção (Mousseau & Roff, 1987). 

A importância relativa dos processos microevolutivos na determinação da 

estrutura genética de populações pode ser testada. Os marcadores moleculares costumam 

ser largamente empregados para análise de estrutura genética. Essas ferramentas 

moleculares, em geral, são seletivamente neutras. Isso indica que se a estimativa do 

parâmetro de estrutura genética (FST) for feita a partir de marcadores moleculares neutros, 

como os microssatélites (Goldstein & Schlötterer, 2001), por exemplo, a interpretação da 

estrutura genética populacional é feita como o resultado da interação histórica entre o 

efeito homogeneizador do fluxo gênico e a divergência provocada pela deriva genética 

entre as populações locais. 

Para a avaliação da estrutura genética populacional proveniente dos processos 

de adaptação local (seleção natural) foi proposto um índice, o QST (Spitze, 1993), que é 

estimado a partir de dados provenientes da análise de caracteres quantitativos das 

populações. O grau de diferenciação das populações é representado pela proporção da 

variância que está entre populações, essa proporção é evidenciada pelo QST, que é análogo 

ao FST. Em caracteres com efeitos puramente aditivos e que estão evoluindo sob 
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neutralidade é esperado que o valor de QST seja igual ao de FST. O índice QST representa, 

portanto, a proporção da variância genética quantitativa aditiva que se encontra entre as 

populações, ou seja: 

𝑄𝑆𝑇 =
𝜎𝐴𝐵

2

 (𝜎𝐴𝐵
2 + 2𝜎𝐴𝑊

2 ) 
 

 

A influência de processos adaptativos na determinação da estrutura genética 

populacional pode ser inferida pela comparação dos índices FST e QST estimados 

(Stenoeien et al., 2005; Volis et al., 2005). Por esta abordagem assume-se que, se o QST 

(caracteres quantitativos) é significativamente maior do que o FST (locos neutros) sugere-se 

que os caracteres quantitativos apresentam uma diferenciação entre as populações locais, 

maior do que o esperado por deriva genética e pelos eventos de mutação, apenas, 

provavelmente devido à atuação da seleção divergente. Se o QST é significativamente 

menor do que o FST, há um indício da atuação da seleção convergente sobre os caracteres 

quantitativos, que mantém valores similares nas populações locais, mesmo com a atuação 

da deriva (nos locos neutros). Se o QST equivale ao FST, não há evidências da atuação da 

seleção natural sobre os caracteres quantitativos avaliados (Merilä & Crnokrak, 2001; 

Whitlock, 2008). 

Algumas fontes de viés associadas às estimativas de QST foram discutidas por 

Whitlock (2008). Muitas vezes, em estudos comparativos entre a estrutura genética 

quantitativa e molecular, com o objetivo de fazer inferências quanto à atuação da seleção 

natural nas populações, são escolhidos caracteres quantitativos que já se sabe que eles são 

geograficamente divergentes. Quando esses caracteres sabidamente divergentes são 

selecionados, os valores de QST normalmente excedem os de FST. Esse tipo de viés pode 

ser importante, dependendo da pergunta a ser respondida. Como os valores individuais de 

QST podem ser usados para gerar um valor médio, para representar a espécie, se são 

escolhidos caracteres geograficamente divergentes, a comparação QST com FST pode ser 

viesada para mostrar o papel da seleção natural na diferenciação das populações. 

As estimativas de QST também requerem estimativas não viesadas das 

variâncias genéticas aditivas dentro das populações e das variâncias genéticas entre. 

Estimativas viesadas das variâncias conduzem a estimativas viesadas de QST. Outra fonte 

de problema é que alguns autores têm utilizado a variância fenotípica dentro das 

populações no lugar da variância genética aditiva no denominador.  Essa medida é 
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chamada PST, no entanto alguns trabalhos têm interpretado esse valor como o QST. Os 

valores de PST são mais baixos que os de QST, pois a variância fenotípica contém a 

variância genética aditiva e outras variâncias, o denominador do PST é maior, o que retorna 

um valor menor da estimativa, quando comparado ao QST. É importante salientar que as 

estimativas das variâncias devem ser feitas a partir de dados quantitativos de indivíduos 

submetidos a algum delineamento experimental. A aplicação dos princípios da 

experimentação é fundamental para poder considerar a plasticidade fenotípica como fonte 

causadora de variação (Whitlock, 2008). 

A comparação entre a média dos valores de QST com FST pode ser 

problemática, pois os caracteres quantitativos podem estar correlacionados. O fato deles 

não serem independentes implica que eles não são uma amostra aleatória do conjunto de 

caracteres. A correlação entre os caracteres pode ser devido à pleiotropia e a ligação 

gênica. Esses caracteres podem estar correlacionados de uma forma em uma população e 

de outra diferente em populações diferentes. O fato é que encontrar uma transformação que 

deixe as medidas de QST independentes em todas as populações é um grande desafio. O 

que pode ser feito é a seleção de caracteres com baixa correlação (Whitlock, 2008). 

As comparações QST com FST estão apoiadas em alguns outros pressupostos 

discutidos por Merilä & Crnokrak (2001). Como os valores de FST são usados como 

distribuição neutra para testar a atuação da seleção natural é importante verificar se os 

marcadores usados são de fato neutros. Nesse sentido, os marcadores microssatélites são 

mais interessantes de serem usados que as isoenzimas. As comparações também estão 

apoiadas no pressuposto de que as populações estão em equilíbrio de migração-deriva, o 

que pode não ser verdade, no caso de populações que sofreram bottleneck recentemente. 

As estimativas de QST pressupõem que as estimativas dos componentes de variância entre e 

dentro das populações representam efeitos puramente aditivos e sem efeito materno.  

O valor de QST é uma estimativa aproximada da quantidade de variação que 

existe entre as populações, considerando a atuação da seleção natural. Muito embora 

alguns desafios possam existir, esses estudos podem gerar informações valiosas para a 

genética da conservação, ao auxiliar nas decisões referentes as populações naturais que 

estão se diferenciando por seleção (Whitlock, 2008).  
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2.4 A ESPÉCIE Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae) 

 

2.4.1  Ocorrência, caracterização botânica e biologia reprodutiva 

 

A cagaiteira (E. dysenterica DC.) (Figura 2) é uma espécie frutífera 

pertencente à família Myrtaceae que ocorre em distribuição ampla no Cerrado. É 

encontrada com maior frequência nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, formando, 

em algumas regiões, agrupamentos densos de indivíduos (Martinotto et al., 2008). O nome 

cagaiteira é usado para designar várias espécies da família Myrtaceae que provocam 

disenteria, quando seus frutos são consumidos em excesso ou fermentados pelo sol. A 

espécie E. dysenterica DC. era denominada Stenocalyx dysentericus Berg e atualmente 

apresenta a sinonímia botânica de Myrthus dysentericus M. (Cruz, 1979). 

 
Figura 2. A espécie E. dysenterica DC; a – planta adulta de porte arbóreo; b – frutos do 

tipo baga; c – folhas em estágio juvenil; d – flores com pétalas de coloração 

branca. (fontes: Braga, 2010; Silva Júnior, 2005). 
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As plantas adultas dessa espécie apresentam porte arbóreo (Figura 2a), que 

variam de 4 m a 10 m de altura, copa alongada e densa, com ramos quadrangulares e 

glabros. É uma planta decídua, heliófita e seletiva xerófila. Apresenta folhas 

membranáceas, opostas, ovalado-oblongas, simples, curto-pecioladas a subsésseis, glabras, 

aromáticas e caducas (Figura 2c). O fruto é uma baga globosa, achatada, amarelo-pálida de 

2 cm a 3 cm de diâmetro.  Apresentam de uma a três sementes brancas, envoltas em uma 

polpa levemente ácida. O epicarpo é brilhante e membranáceo. O mesocarpo e o endocarpo 

são suculentos (Donádio, 2002) (Figura 2b). As flores, sempre axilares, solitárias ou 

organizadas em arranjos de três são hermafroditas e completas, com 1,5 cm a 2 cm de 

diâmetro, com pétalas de coloração branca (Figura 2d) (Lorenzi, 2000). 

A cagaiteira apresenta folhas de coloração avermelhada durante a fase juvenil, 

mas assumem a coloração verde conforme envelhecem. A espécie sofre troca constante das 

folhas ao longo de todo o ano, mas a renovação em setembro e outubro, nos período de 

maior temperatura e menor umidade relativa é maior. A emissão de folhas novas é mais 

intensa pouco antes da queda das folhas senescentes. Os botões florais começam a nascer 

simultaneamente com as folhas novas. A floração coincide com o final da época seca e o 

início das chuvas (Souza et al., 2008). No Cerrado, o florescimento da cagaiteira ocorre de 

forma massiva no período de agosto a setembro e, geralmente, não dura mais de uma 

semana. A frutificação se dá cerca de um mês após o florescimento (Proença & Gibbs, 

1994). Os frutos são dispersos por animais (zoocoria). Esse modelo de dispersão pode ser 

evidenciado pelas características dos frutos, que são carnosos e produzidos em grandes 

quantidades, o que representa uma “recompensa” energética para prováveis dispersores 

(Sano et al., 1995). 

O sistema de cruzamento foi avaliado por Proença & Gibbs (1994) em um 

trabalho de campo com oito espécies pertencentes à família Myrtaceae, dentre elas, a 

cagaiteira. Os autores mostraram que E. dysenterica DC. não apresenta sistema de 

autoincompatibilidade e os frutos gerados por autofecundação são viáveis. Isso sugere um 

sistema misto de cruzamento. Telles (2000) avaliou dez populações de E. dysenterica DC. 

a partir de marcadores isoenzimáticos e estimou uma taxa de fecundação cruzada de 0,835. 

Esse resultado indica que a espécie apresenta sistema misto de acasalamento com 

preferência à alogamia. 

A polinização das flores na espécie E. dysenterica DC. é realizada por abelhas 

do gênero Bombus. Outras espécies de abelhas, como Trigona spinipes e Melipona sp. 
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podem, ocasionalmente, entrar em contato com as flores da cagaiteira, mas nessas espécies 

não é observado contato com o estigma da flor e, portanto, não costumam realizar a 

polinização. Dentro do gênero Bombus as espécies B. atratus e B. morio são as principais 

polinizadoras de E. dysenterica DC. (Proença & Gibbs, 1994). 

Os frutos da cagaiteira podem ser consumidos in natura ou processados sob a 

forma de licores, sorvetes, suco ou geléia. Em função do potencial produtivo e da 

importância dos frutos, a espécie é considerada um importante recurso genético do 

Cerrado. Sendo assim, existe interesse na domesticação da espécie, com o objetivo de 

torná-la alvo para a formação de pomares que visem atender o mercado consumidor 

(Chaves & Telles, 2006). 

 

2.4.2  Estudos realizados com a espécie 

 

A espécie Eugenia dysenterica DC. tem sido alvo de vários trabalhos, ao longo 

das ultimas décadas, com objetivos variados. Proença & Gibbs (1994) avaliaram oito 

espécies de mirtáceas brasileiras, dentre elas a cagaiteira. Os autores avaliaram aspectos 

fenológicos e a biologia reprodutiva dessas espécies. Na ocasião foram observados que as 

abelhas do gênero Bombus são os principais polinizadores da cagaiteira. Os autores 

também evidenciaram que a espécie não apresenta auto-incopatibilidade, sugerindo a 

ocorrência de fecundação cruzada e autofecundação. 

Sano et al. (1995) estudaram as fases fenológicas de folhação, floração e 

frutificação de dez subpopulações de cagaiteira – E. dysenterica DC. em um Cerrado de 

Planaltina – DF entre os anos de 1985 e 1991. Os autores concluíram que todas as 

atividades de troca das folhas, floração e frutificação ocorrem no início do período das 

chuvas, entre agosto e outubro. Foi observado ainda que os frutos apresentam 

características que sugerem dispersão por animais (zoocoria), pois a planta produz frutos 

em grande quantidade e são carnosos, o que configura em recompensa energética para os 

animais. As sementes também não apresentam dormência prolongada. 

Silva et al. (2001) avaliou dados fenotípicos das árvores e dos frutos de 

cagaiteira de 10 áreas da região sudeste do Estado de Goiás. Os autores coletaram os dados 

referentes à altura das plantas, diâmetro médio de projeção da copa e área basal, calculada 

a partir da circunferência do colo ao nível do solo. Com esses dados os autores estimaram a 
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média, coeficiente de variação e intervalo de variação. Os frutos foram caracterizados a 

partir do peso, peso das sementes, diâmetros longitudinal e transversal e a coloração 

externa. Os autores observaram que, para todos os caracteres de frutos, a variação entre as 

plantas dentro de subpopulação e entre as subpopulações foi significativa. Com relação aos 

dados fenotípicos das árvores, os autores observaram que na subpopulação que ocorre em 

uma área urbana as plantas apresentaram altura média e área basal superior às demais. 

Nessa área as plantas estão isoladas e não apresentam competição por água, luz e 

nutrientes. Os autores evidenciaram ampla variabilidade para os caracteres das árvores e 

frutos nas subpopulações avaliadas. 

Telles et al. (2001) avaliaram 112 progênies (famílias maternas) provenientes 

de coletas realizadas nas 10 subpopulações naturais distribuídas na região sudeste do 

Estado de Goiás, que haviam sido avaliadas fenotipicamente por Silva et al. (2001). As 

plantas foram avaliadas geneticamente a partir de marcadores isoenzimáticos. Foram 

utilizados também dados edáficos dos locais de origem dessas 10 subpopulações, 

referentes ao solo: P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn, Al, H+Al, MO, pH, CTC, V (%), 

saturação de alumínio, argila (%) e areia (%). Foram utilizados os dados fenotípicos das 

árvores e frutos coletados por Silva et al. (2001). Os autores observaram que 

a variabilidade genética entre as subpopulações de cagaiteira está correlacionada com as 

variáveis relativas ao fenótipo das árvores por um efeito indireto do padrão espacial, o que 

pode ser explicado por um processo estocástico de diferenciação. Foi observado ainda que 

os fenótipos das árvores são influenciados pelo tipo de solo onde a população se encontra, 

que são independentes da  distribuição espacial e da divergência genética. Os resultados 

sugerem um processo adaptativo nessas subpopulações. 

Zucchi et al. (2003) avaliaram 116 plantas de cagaiteira provenientes das 10 

subpopulações utilizadas por Telles et al. (2001) e Silva et al. (2001). Na ocasião as plantas 

foram avaliadas a partir de 10 pares de iniciadores microssatélites desenvolvidos para 

Eucalyptus grandi e Eucalyptus urophilla por Brondani et al. (1998) e transferidos para 

Eugenia dysenterica DC. por Zucchi et al. (2002). Os autores objetivaram estudar o padrão 

de estruturação da diversidade genética e o fluxo gênico nas subpopulações naturais de 

cagaiteira. Os resultados evidenciaram que essas subpopulações estão fortemente 

estruturadas (RST = 0,26) e que a espécie se comporta como alógama (t = 1,08). 

As mesmas 10 subpopulações do sudeste do Estado de Goiás também foram 

avaliadas com marcadores RAPD por Zucchi et al. (2005). Os resultados apoiam a forte 
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estruturação apontada com marcador microssatélite (ФST = 0,27). Os autores também 

avaliaram o padrão espacial da diversidade genética a partir do coeficiente de correlação de 

Pearson (r) entre as matrizes de distâncias genéticas e geográficas. A correlação foi alta  e 

significativa (r = 0,77; p < 0,001) indicando que as subpopulações estão se diferenciando 

de acordo com o modelo de isolamento por distância. 

Trindade & Chaves (2005) avaliaram plantas de cagaiteira provenientes de 13 

áreas do nordeste do Estado de Goiás com o objetivo de caracterizar a estrutura genética 

das subpopulações dessa região a partir de caracteres morfológicos e marcadores RAPD. 

Foram avaliados caracteres dos frutos referentes ao seu peso, peso das sementes e número 

de sementes. Posteriormente foram avaliados caracteres relativos à emergência das 

plântulas que incluem o percentual de emergência, número de dias para a emergência, 

altura e diâmetro da planta a 178 dias após semeadura. As análises moleculares consistiram 

de oito iniciadores RAPD. Os autores evidenciaram que a maior proporção da 

variabilidade, tanto fenotípica quanto genotípica está dentro das subpopulações. O peso 

dos frutos foi o caráter morfométrico que mais contribuiu para a divergência entre as 

subpopulaçõs. O nível de estruturação das subpopulações foi baixo (ФST = 0,08), muito 

inferior os encontrado para as subpopulações do sudeste do Estado de Goiás (ФST = 0,27) 

por Zucchi et al. (2005). Os autores discutem que essa discrepância pode ser em função da 

proximidade das subpopulações estudadas, indicando um fluxo gênico intenso entre elas. 

Aguiar et al. (2009) estimaram parâmetros genéticos de caracteres quantitativos 

de progênies de cagaiteira, que fazem parte da coleção de germoplasma da Escola de 

Agronomia e Engenharia de alimentos da Universidade Federal de Goiás. Essas progênies 

foram formadas a partir de sementes coletadas nas 10 subpopulações naturais avaliadas por 

Zucchi et al. (2003; 2005). Na ocasião os autores avaliaram as variáveis que incluem a 

altura total das plantas, diâmetro do fuste e respectivas taxas de crescimento. Os dados 

foram utilizados para obter a proporção da variação entre de dentro das subpopulações, os 

coeficientes de herdabilidade e de variação genética, além dos ganhos esperados com a 

seleção. Os autores observaram altos níveis de variação genética para os caracteres 

avaliados, sendo que a maior parte encontra-se dentro das subpopulações. As estimativas 

dos parâmetros genéticos sugerem ainda bons progressos esperados com a seleção, 

indicando que a coleção pode ser convertida em um pomar de sementes por mudas, sem 

desbaste, coletando as sementes das árvores fenotipicamente superiores. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi conduzido na coleção de germoplasma de E. dysenterica DC. da 

Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. A 

coleção foi composta a partir de sementes coletadas em outubro de 1996 na área natural de 

ocorrência da espécie. Na ocasião, foram selecionadas dez áreas na região sudeste do 

estado de Goiás. Os pontos referentes a cada área foram marcados com GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) e a altitude foi obtida através de altímetro com precisão de 10 m 

(Tabela 1) (Telles, 2000). 

 

Tabela 1. Localidades do Estado de Goiás com as coordenadas geográficas dos locais de 

coleta dos frutos de Eugenia dysenterica DC. no sudeste do Estado de Goiás. 

Populações 
Número  

de plantas-mãe 
Localidade 

Pontos de GPS 

Latitude Longitude Altitude (m) 

1 11 Catalão 18º 07’ 35” 47º 54’ 20” 880 

2 11 Catalão 18º 02’ 0,3” 48º 02’ 31” 860 

3 12 Catalão 18º 13’ 39” 47º 58” 12” 800 

4 12 Três Ranchos 18º 17’ 15” 47º 48’ 41” 820 

5 12 Campo Alegre de Goiás 17º 39’ 11” 47º 46’ 37” 930 

6 12 Campo Alegre de Goiás 17º 34’ 24” 47º 42’ 12” 780 

7 8 Cristalina 17º 10’ 47” 47º 31’ 07” 890 

8 12 Luziânia 16° 28’ 48’’ 47° 48’ 40’’ 900 

9 8 Goiânia 16º 40’ 30” 49º 14’ 42” 740 

10 12 Senador Canedo 16° 37’ 13’’ 49° 04’ 29’’ 840 

Fonte: Telles (2000) 

 

As sementes foram semeadas em viveiro e, em janeiro de 1998, foram 

transplantadas para o campo quatro plantas de cada progênie, para representar a 

variabilidade das subpopulações.  A coleção de germoplasma foi, inicialmente, composta 

por 440 plantas provenientes de 110 matrizes, pertencentes a 10 subpopulações naturais. 
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Foram utilizadas, para a construção da coleção, em média, onze progênies (famílias 

maternas) por subpopulação (variando de oito a doze). Os indivíduos foram transplantados 

para o campo em delineamento experimental de blocos completos casualizados composto 

por 110 tratamentos, quatro repetições e uma planta por parcela, o que totaliza 440 plantas 

em espaçamento de 6 x 6 metros. A vegetação original da área em que foi instalada a 

coleção de germoplasma in vivo de E. dysenterica é do tipo mata de interflúvio e o solo é 

classificado como Latossolo Vermelho Escuro (Aguiar, 2004). 

 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS 

 

3.2.1 Análise de variância 

 

A coleta de dados quantitativos foi realizada em duas etapas. Inicialmente 

foram avaliadas, com auxílio de trena e fita métrica, quatro variáveis das plantas: altura da 

planta (AP), altura da primeira bifurcação (AB), circunferência do caule a 10 cm do solo 

(CC), diâmetro médio da projeção da copa (DC), que foi medida em duas direções 

padronizadas, norte-sul, leste-oeste e calculada a média aritmética (Figura 3).  

 

 

Na etapa seguinte foram coletados os dados métricos das folhas. Estes dados 

foram obtidos pela medida de folhas coletadas em quatro quadrantes padronizados em cada 

Figura 3. Caracteres quantitativos avaliados que incluem: a – altura da planta (AP); b – 

altura da primeira bifurcação (AB); c – circunferência do caule a 10 cm do 

solo (CC) e d – diâmetro médio da projeção da copa (DC) das plantas de 

cagaiteira – E. dysenterica DC. da coleção de germoplasma da EA/UFG. 
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planta. De cada quadrante foram utilizadas três folhas, portanto, doze folhas por planta. Os 

dados coletados, com auxílio de paquímetro digital Mitutoyo© com precisão de 0,01 mm 

foram: comprimento (CL) e largura (LL) do limbo e comprimento do pecíolo (CP). Por 

fim, as medidas LL foram divididas pelos valores correspondentes de CL, de cada folha, 

criando um índice de formato (FF) das folhas. Quanto menor o valor de FF, mais 

lanceolada é a folha (Figura 4). 

 

 

Os dados quantitativos foram usados para a obtenção das estimativas das 

médias fenotípicas  X . Os dados foram submetidos à análise de variância em modelo 

hierárquico, na qual a variância total entre progênies é subdividida em componentes de 

variância associados às fontes de variação em dois níveis: populações e progênies dentro 

de populações (Tabela 2). O modelo da análise de variância foi: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝑚 + 𝑠𝑖 + 𝑝𝑗(𝑖) + 𝑟𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 

em que Yijk corresponde ao valor fenotípico da progênie j, da subpopulação i, no bloco k; m 

é a média das observações, si é o efeito da subpopulação i, pj(i) é o efeito da progênie j, na 

subpopulação i, rk é o efeito do bloco k e eijk é o resíduo, ou efeito do erro experimental. 

 

 

 

Figura 4. Caracteres quantitativos avaliados que incluem: a – comprimento do limbo 

(CL); b – largura do limbo (LL); c – comprimento do pecíolo (CP) e d – 

formato do pecíolo (FF) das folhas das plantas de cagaiteira – E. dysenterica 

DC. da coleção de germoplasma da EA/UFG. 
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Tabela 2. Esquema da análise de variância em modelo hierárquico com dois níveis de 

estrutura: subpopulações e progênies dentro de subpopulações e a esperança 

dos quadrados médios associados. 

Fonte de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 
E(QM) 

Blocos b-1 Q1 𝜎𝑒
2 + 𝑘1𝜎𝑏

2 

Subpopulações q-1 Q2 𝜎𝑒
2 + 𝑘2𝜎𝑝

2 + 𝑘3𝜎𝑠
2 

Progênie/Subpopulações ns Q3 𝜎𝑒
2 + 𝑘4𝜎𝑝

2 

Resíduo  nr  Q4  𝜎𝑒
2 

Total  nT  Q5   

 

Os índices k1, k2, k3 e k4 no modelo hierárquico desbalanceado correspondem 

aos coeficientes das variâncias entre blocos (�̂�𝑏
2), entre progênies (�̂�𝑝

2) e entre 

subpopulações (�̂�𝑠
2). Os coeficientes das variâncias foram calculados baseados em 

(Anderson et al., 1952). Os valores dos graus de liberdade, considerando o 

desbalanceamento foram: 

𝑛𝑠 = ∑ (𝑛𝑖 − 1)𝑖 , 𝑛𝑟 = (𝑏 − 1)(∑ 𝑛𝑖 − 1)𝑖  e 𝑛𝑇 = ∑ 𝑛𝑖𝑗 − 1𝑖𝑗  

em que nij é o número de plantas da progênie j na subpopulação i e ni o número de 

progênies da supopulação i. 

 

3.2.2 Estimativa dos componentes de variância 

 

A caracterização da variabilidade presente nos caracteres quantitativos foi 

realizada a partir dos componentes de variância, que foram estimados da análise de 

variância baseada no modelo hierárquico, sendo: 

3

2

2422
ˆ

ˆ
k

kQQ p

s





 ; 

4

432ˆ
k

QQ
p


  

(�̂�𝑠
2) o componente de variância entre as subpopulações e (�̂�𝑝

2) o componente entre 

progênies dentro de subpopulação. 

 

3.2.3 Estimativa do coeficiente de herdabilidade 

 

Os coeficientes de herdabilidade foram estimados desconsiderando a estrutura 

de subpopulação, dessa forma, o índice foi calculado para cada uma das variáveis a partir 
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da variação entre todas as progênies. Essa estimativa de herdabilidade fornece a 

informação de possíveis ganhos com a seleção realizada entre todas as progênies, sem 

levar em conta a subpopulação que ela pertence. Sendo 𝜎𝑇
2 a variância total entre 

progênies, logo: 

ℎ̂𝑚
2 =

�̂�𝑇
2

�̂�𝑇
2 +

�̂�𝑒
2

𝑘2

 

Em ℎ̂𝑚
2  representa a herdabilidade em nível de médias de progênies. 

 

3.2.4 Coeficiente de variação genética 

 

Os coeficientes de variação genética, que medem os níveis de variação do 

caráter, em relação a média foram obtidos pela expressão: 

𝐶�̂�𝑔 =
√�̂�𝑇

2

�̅�
100 

 

3.2.5 Estimativa de estrutura genética com base em dados quantitativos 

 

A estimativa da estrutura genética quantitativa aditiva entre as subpopulações 

de cagaiteira foram obtidas pela expressão: 

�̂�𝑆𝑇 =
�̂�𝑠

2

�̂�𝑠
2 +

2
1 + 𝐹𝐼𝑆

�̂�𝐼𝑆
2

 

Nesta expressão 2

IS  representa a variância aditiva dentro de subpopulações, 

sendo 
22 ˆ

ˆ2

1
ˆ

s

f

IS 


  . O parâmetro f representa o parentesco médio dentro de famílias e 

foi estimado via dados moleculares. 

Para os caracteres das folhas: Comprimento (CL) e largura do limbo (LL), 

formato das folhas (FF) e comprimento do pecíolo (CP), as estimativas de estrutura 

genética foram obtidas em dois outros níveis hierárquicos: �̂�𝑆𝑅, para a diferenciação entre 

populações dentro de regiões e �̂�𝑅𝑇, para a diferenciação entre regiões. As expressões 

usadas foram: 
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(Chaves, comunicação pessoal). Para a utilização do nível hierárquico de região, as 

subpopulações de um a oito foram consideradas da região um e as subpopulações nove e 

dez da região dois. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS MOLECULARES 

 

3.3.1 Obtenção dos dados 

 

As folhas das plantas foram coletadas e acondicionadas em sacos pardos, 

devidamente identificados com o número de campo dos indivíduos. As amostras foram 

mantidas no gelo e transportadas para o Laboratório de Genética & Biodiversidade, do 

Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Goiás. O DNA vegetal foi 

obtido com base no protocolo CTAB, estabelecido por Doyle & Doyle (1987), modificado 

por Ferreira & Grattapaglia (1998), comumente usado para diversas espécies nativas do 

Cerrado. O procedimento consiste na lise da membrana celular a partir do detergente 

catiônico CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio) e precipitação do DNA em álcool.  

As amostras de DNA foram quantificadas em gel de agarose a 1% corado com 

brometo de etídeo, por meio da técnica de eletroforese em cuba horizontal. Alíquotas de 3 

µl de DNA foram aplicadas em gel de agarose, imerso em tampão TBE (Tris Borato 

EDTA) na concentração de 1X e submetidos a corrente elétrica. As bandas foram 

identificadas em luz ultravioleta, para fotodocumentação. A quantificação foi realizada a 

partir da comparação visual entre as bandas das amostras com o padrão peso molecular 

Low DNA Mass Ladder da Invitrogen™. O DNA foi diluído com água ultra pura para a 

concentração final de 2,5ng/µg. 

Foram utilizados sete pares de iniciadores de regiões microssatélites 

desenvolvidos para Eucalyptus grandis e E. urophylla por Brondani et al. (1998), pelo 

método de biblioteca enriquecida e transferidos para Eugenia dysenterica DC. por Zucchi 

et al. (2002) (Tabela 3).  Além destes, também foram utilizados quatro iniciadores 
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desenvolvidos para E. dysenterica DC., através do método Shotgun, pela equipe do 

Laboratório de Genética & Biodiversidade e ainda não publicados (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Pares de iniciadores SSR desenvolvidos para Eucalyptos spp. por Brondani et al. 

(1998) e transferidos para Eugênia dysenterica por Zucchi et al. (2002) e locos 

desenvolvidos para E. dysenterica DC. ainda não publicados. 

Locos SSR transferidos 

Locos SSR Sequência dos pares de primers Ta ºC 
Amplitude 

alélica (pb) 

Número de acesso 

no Genbank 

Embra-210 F-5'CgT gTg gTT Atg TgA ACT3' 58 180-254 G74883 

 
R-5'CCT AAC AAT gCA TAA gCT C3' 

   
Embra-172 F-5'AAAgCgAACggTCACACC3' 58 182-208 G74887 

 
R-5'gTgCTTCTCCAggTTCTgATC3' 

   
Embra-14 F-5'gCC TCA AAC CAA TTC AAA T3' 58 103-153 G74881 

 
R-5'CAT gAT TCT CCC ACT CCT C3' 

   
Embra-72 F-5'CTggTCAACgTCCgAAAg3' 58 135-175 G74879 

 
R-5'ATgCTgCAgAgggCATAA3' 

   
Embra-63 F-5'CAT CTg gAg ATC gAg g AA3' 56 165-175 G74884 

 
R-5'gAg AgA Agg ATC Atg CCA3' 

   
Embra-122 F-5'TTg CTC CAT CTT TCT TgC3' 56 290-340 G74876 

 
R-5'AAA Acg ATT AgA ggg TCA Tg3' 

   
Embra-73 F-5'Cgg TCg TTg TCg gAA TCT C3' 52 153-158 G74880 

 
R-5'AgT Tgg gTA Acg CCA ggT TT3' 

   
Locos SSR desenvolvidos 

Ed-004 ------ 64 222-226 ------ 

Ed-005 ------ 61 210-240 ------ 

Ed-08 ------ 60 186-196 ------ 

Ed-09 ------ 62 206-218 ------ 

Ta: temperatura de anelamento do iniciador 

    

O DNA foi amplificado via reação em cadeia da polimerase (PCR). Para cada 

amostra foi preparada uma reação com volume final de 15 µL composta por: 5µL de DNA 

(~2,5 ng/µL) para os iniciadores desenvolvidos para cagaita (“Ed”) e 1 µL de DNA (~2,5 

ng/µl) + 4 µl de água deionizada para os iniciadores transferidos para cagaita (“Embra”); 

4,4 µL dos dois iniciadores (1,8 µM); 1,5 µL tampão da enzima 10X (500 mM KCI, 100 

mM Tris-HCI pH 8,4, 1% Triton X-100); 0,5 µL de MgCl2 (50 mM); 1,3 µL de d’NTP 

(2,5 mM); 1,3 µL de BSA (Albumina Bovina – 10 mg/ml); 0,2 µL da enzima Taq-

Polimerase (5 unidades/µL), completando-se o volume com 0,8 µL de água ultra pura. O 

programa de amplificação do termociclador consistiu dos seguintes passos: 1) 

Desnaturação do DNA por aquecimento à 96ºC por três minutos; 30 ciclos a 94°C por 

trinta segundos, um minuto para o anelamento dos iniciadores (temperatura específica para 
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cada par), extensão da molécula de DNA a 72 oC por um minuto, seguido de uma extensão 

final de 72°C por sete minutos. 

Dos produtos das reações de PCR foram feitas alíquotas e submetidas à 

eletroforese vertical em gel de poliacrilamida 6%.  Para a visualização dos produtos 

amplificados, foi realizada a coloração dos géis com nitrato de prata, seguindo o protocolo 

de Creste et al. (2001). Após a revelação e secagem das placas contendo os géis foram 

colocadas sobre a luz branca para a obtenção dos genótipos, utilizando como parâmetro de 

peso molecular o marcador Ladder 10 bp (Pharmacia Biotech). 

 

3.3.2 Análise dos dados 

 

A codificação das bandas foi realizada, como se faz usualmente, a partir do 

tamanho do alelo amplificado. A planilha de genótipos foi utilizada para a caracterização 

da diversidade genética na coleção a partir das estimativas dos parâmetros: riqueza alélica 

(RS); número total de alelos por loco (A) e heterozigosidade esperada (He). A análise foi 

conduzida em duas etapas. Inicialmente as plantas foram avaliadas todas conjuntamente, 

para obter as estatísticas descritivas para a coleção inteira. Em seguida, as plantas da 

coleção foram avaliadas levando em consideração as subpopulações naturais que 

pertencem. Esse procedimento foi adotado para verificar se a amostra preservada na 

coleção representa bem as coletas realizadas nas populações naturais. As estimativas dos 

parâmetros genéticos com base nos locos microssatélites foram conduzidas no programa 

FSTAT (Goudet, 2002). 

 

3.3.2.1 Riqueza alélica 

 

A riqueza alélica foi calculada aplicando uma correção para o tamanho 

amostral, conforme El Mousadik & Petit (1996) descrito no manual do usuário do 

programa FSTAT (Goudet, 2002).  
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em 2n representa o número de alelos na menor amostra, dado que 2N alelos tenham  sido 

amostrados e Ni representa o número de alelos i em um total de 2N alelos. 

 

3.3.2.2 Diversidade genética 

 

A diversidade genética foi calculada com base na heterozisidade esperada (�̂�𝑒) 

sob equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi usado o estimador da diversidade genética não 

viesado de Nei (1978). Optou-se pela heterozigosidade esperada e não a observada, pois a 

coleção é formada por progênies de meios-irmãos. Esse fato gera uma redução na 

heterozigosidade observada em função do parentesco. Por isso, os valores de �̂�𝑒 foram 

estimados e comparados com os valores de �̂�𝑒 das populações naturais, obtidos por Zucchi 

et al. (2003) (�̂�𝑒𝑍). Os valores de �̂�𝑒 foram estimados de acordo com Nei (1978): 
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Em que n é o número de indivíduos, r o número de locos e k é número de alelos no loco i e 

xij  é a frequência do j-ésimo alelo do i-ésimo loco. 

 

3.3.2.3 Análise de estrutura genética populacional 

 

A análise de estrutura genética a partir de dados de marcadores microssatélites 

foi executada através de 1000 bootstrap, com a aleatorização realizada sobre locos pelo 

programa EG (Coelho, 2000). Foi utilizado o modelo 2, que considera a estrutura de 

progênie dentro de subpopulação. O programa emprega a análise de variância de 

frequências alélicas e calcula a estimativa de 𝜃 a partir dos componentes de variância. O 

parâmetro 𝜃 é análogo ao FST (Weir & Cockerham, 1984). A análise de variância foi 

realizada conforme Weir (1996). Os dados coletados apresentavam desbalanceamento, pois 

existem números diferentes de plantas por progênies e diferentes números de progênies por 

subpopulação. A análise (Tabela 4) foi realizada segundo o modelo: 

)()()( ijklijkijiijkl pY  
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em que a variável Yijkl representa a frequência do alelo l, dentro da planta k, da família j, da 

subpopulação i; p é frequência média do alelo l; αi é o efeito da subpopulação i; βj(i) é o 

efeito da progênie j, dentro da subpopulação i; γk(ij) é o efeito da planta k, dentro da 

progênie j, da subpopulação i e δl(ijk) é o efeito do alelo l, da planta k, da progênie j, da 

subpopulação i. 

 

Tabela 4. Esquema da análise de variância de frequências alélicas considerando os níveis 

de estrutura: subpopulação; progênies dentro de subpopulação; indivíduos dentro 

de progênies e subpopulação e genes dentro de plantas, progênies e 

subpopulação a partir do modelo hierárquico desbalanceado. 

Fonte de Variação 
Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 
E(QM) 

Subpopulação a-1 Qs 
2

3

2

2

22 2 spIG kk    

Progênies  
i

i ab  Qp 
2

1

22 2 pIG k   

Plantas  
i j i

iij bc  Ql 
22 2 IG    

Genes 
i j

ijcn...  QG 
2

G  

Total  n-1 
 

  

 

em que os componentes k1, k2 e k3 no modelo hierárquico desbalanceado correspondem aos 

coeficientes das variâncias entre progênies (
2

p ) e entre subpopulações (
2

s ). A partir dos 

componentes de variância foi obtida a estimativa do parâmetro θs que quantifica a estrutura 

genética das subpopulações, através da expressão: 

2

2

ˆ

T

s
s




   

em que 
2

s  representa o componente de variância entre as subpopulações e 
2

T

 

a 

estimativa da variância total (
22222

GIpsT   ). 
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3.4  ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FST e QST 

 

Para proceder a comparação entre as estimativas de estrutura genética 

populacional obtida com base em locos microssatélites (FST) e dados quantitativos (QST) 

foi realizada a comparação entre as distribuições de probabilidade dos valores das duas 

estimativas, que foram geradas por meio de 1000 bootstrap.  Para se obter a distribuição 

nula de probabilidade do contraste QST - FST foi utilizada a metodologia proposta por 

Whitlock & Guillaume (2009), adaptada para o delineamento experimental empregado. O 

procedimento foi realizado manualmente por meio do programa Excel© para Windows®, 

gerando reamostragens por bootstrap paramétrico e associando-se dados da distribuição 

qui-quadrado às estimativas da variância aditiva dentro das subpopulações. A geração das 

distribuições nulas do contraste QST - FST, para cada um dos caracteres quantitativos foram 

realizadas emparelhando-se aleatoriamente as estimativas de FST com as estimativas das 

variâncias aditivas dentro das subpopulações. Para cada um dos pares foi sumulado 

indiretamente a variância genética entre as subpopulações, supondo um QST igual ao FST. A 

diferença entre as estimativas de QST e FST dos dados originais foram confrontados com os 

intervalos da distribuição nula aos níveis de 95% e 99% de confiança, para cada variável 

quantitativa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS GENÉTICOS 

QUANTITATIVOS 

 

Treze anos após serem transplantadas para o campo (1998-2011) foi constatado 

que 402 plantas haviam sobrevivido, o que equivale a uma perda de 8,63% da coleção. A 

reposição de algumas plantas mortas foi realizada apenas por ocasião do transplantio. Sano 

& Fonseca (2003) obtiveram uma taxa de sobrevivência de 77% para a espécie E. 

dysenterica DC., após 10 anos do plantio, em solo classificado com o latossolo vermelho 

distrófico. No presente estudo foi obtida uma taxa de sobrevivência de 91,37% após 13 

anos, em latossolo vermelho escuro. 

A taxa de sobrevivência observada pode ser considerada alta para espécies não 

domesticadas. Aguiar et al. (2009) avaliaram essas mesmas plantas até os quatro anos de 

idade e constataram uma taxa de perda de 13% da coleção. A redução na taxa de perda 

com o passar do tempo pode ser explicada pela rebrota de algumas plantas que haviam sido 

consideradas como perdidas, até os quatro anos de idade. A rebrota é um evento bastante 

comum nas plantas que fazem parte da coleção de germoplasma de E. dysenterica DC 

avaliada (Figura 5). 

 

Figura 5. Rebrota das plantas de cagaiteira E. dysenterica DC. na coleção de germoplasma 

da EA/UFG, Goiânia, Goiás. A figura da esquerda mostra a planta rebrotando 

após o caule principal ter caído. A da direita mostra a rebrota de outra plântula. 
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Quanto às estimativas das médias fenotípicas (�̅�) (Tabela 6), foi obtido o valor 

de 4,7 m para a altura (AP) média das plantas, aos 13 anos de idade. Aguiar et al. (2009) 

observaram que as progênies alcançaram, aos quatro anos de idade, em média, 1,68 m de 

altura, com taxa de incremento médio anual de 0,38 m. Com base nessa taxa de 

crescimento, seria esperado, depois de 13 anos, que as progênies tivessem uma altura 

média de 4,94 m, considerando um crescimento linear. O valor esperado é muito próximo 

ao observado neste estudo, o que é um indicativo de que a taxa de crescimento observada 

nos primeiro quatro anos de idade, foi mantida até o 13º ano. Os dados obtidos para esse 

caráter reforçam a afirmação corrente na literatura quanto ao crescimento lento da espécie 

E. dysenterica DC. (Sano & Fonseca, 2003). 

Com relação ao diâmetro médio de projeção da copa (DC) e circunferência do 

caule (CC), os valores fenotípicos médios observados (2,743 m e 0,405 m) (Figura 6) 

correspondem a menos da metade dos que foram obtidos por Silva et al. (2001). Os autores 

avaliaram as plantas matrizes das quais foram coletadas as sementes para formação da 

coleção do presente trabalho.  Foi obtida uma média fenotípica para a variável diâmetro 

médio de projeção da copa de 5,95 m e 0,86 m para a circunferência do caule. Essas 

diferenças podem ser explicas em função da idade das plantas, pois nas populações 

naturais as plantas mensuradas pelos autores eram, provavelmente, mais velhas que as da 

coleção.  
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Figura 6. Histogramas referentes às variáveis: altura das plantas (AP), altura da primeira 

bifurcação (AB), circunferência do caule (CC), diâmetro médio de projeção da 

copa (DC), comprimento do limbo foliar (CL), largura do limbo (LL), 

comprimento do pecíolo (CP) e formato das folhas (FF); em que o eixo Y 

representa o número de observações e o eixo X as medias referentes às plantas 

da espécie Eugenia dysenterica DC. pertencentes à coleção de germoplasma  da 

EA/UFG, Goiânia, Goiás. 
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A análise de variância indicou que não há diferenças significativas entre as 

subpopulações para as variáveis que incluem a altura (AP), altura da primeira bifurcação 

(AB), circunferência do caule (CC) e diâmetro médio de projeção da copa (DC) (Tabela 5). 

Isso indica que as variáveis avaliadas não estão estruturadas em nível de subpopulação, 

pois a magnitude da variação que existe entre as subpopulações não é significativa, a 5% 

de probabilidade. Nesse sentido, as subpopulações podem ser consideradas homogêneas, 

quanto a estas variáveis. 

O caráter altura da primeira bifurcação (AB), por sua vez, não apresentou 

significância em qualquer dos níveis hierárquicos testados. Esse resultado indica que a 

diferença entre o padrão de bifurcação que existe entre os indivíduos deve ser causada 

simplesmente por variáveis ambientais aleatórias, que não estão estruturadas em nenhum 

nível hierárquico. Esse resultado está de acordo com o trabalho realizado por Aguiar et al. 

(2009) com caracteres quantitativos provenientes dos mesmos indivíduos da coleção de 

germoplasma. Na ocasião, os autores constataram que as variáveis: altura da planta e 

diâmetro do fuste a 30 cm do solo, só apresentavam significância para a proporção da 

variação entre as subpopulações no primeiro ano de avaliação. Do segundo ao quarto ano, 

essas variáveis não foram significativas. 

Quanto aos caracteres das folhas, os resultados da análise de variância 

indicaram que, ao contrário dos caracteres das plantas, há diferenciação significativa entre 

as subpopulações de cagaiteira ao nível de significânica de 1%. Esses resultados indicam 

que as subpopulações são heterogêneas e estão estruturadas quanto às características: 

comprimento (CL) e largura do limbo (LL), comprimento do pecíolo (CP) e formato das 

folhas (FF) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Resultado da análise de variância para as variáveis: altura das plantas (AP), 

altura da primeira bifurcação (AB), circunferência do caule (CC), diâmetro 

médio de projeção da copa (DC), comprimento do limbo foliar (CL), largura do 

limbo (LL), comprimento do pecíolo (CP) e formato das folhas (FF) referentes 

às plantas da espécie Eugenia dysenterica DC. pertencentes à coleção de 

germoplasma  da EA/UFG, Goiânia, Goiás. 

    Quadrados Médios 

    Dados da árvore (m) Dados das folhas (mm)   

F.V GL AP AB CC DC CL LL CP FF 

Bloco 3 15,684** 1,159* 0,194** 13,628** 321,128* 48,258 6,012 0,006 

Prog. 109 1,996* 0,416 0,021** 1,672** 183,350** 54,205** 30,127** 0,011** 

Subpop. 9 1,607 0,382 0,013 1,336 852,442** 221,155** 305,255** 0,068** 

Prog./Subpop. 100 2,032* 0,419 0,022** 1,702** 123,131* 39,179* 5,365* 0,006** 

Resíduo N 1,494 0,431 0,014 0,974 91,400 28,532 3,718 0,003 

* Significativo ao nível de significância de 5% e ** 1% 

 

Os coeficientes de herdabilidade em nível de médias das progênies variaram de 

25,16 para a altura das plantas a 87,66% para o comprimento do pecíolo (Tabela 6). Aguiar 

et al. (2009) avaliaram a altura das progênies nos quatro anos iniciais e foi obtido um 

coeficiente de herdabilidade ao nível de médias de 33%. No presente estudo foi observado 

um coeficiente de herdabilidade de 25,16%. Essa diferença pode ser explicada em função 

do tempo. Ao longo dos anos as diferenças entre a altura das plantas devem ter aumentado 

mais em função das diferenças ambientais, que genéticas. Nos primeiros anos as diferenças 

nesse caráter deveriam ser mais em função da diferenciação genética que ambiental. Esse 

fato justifica uma maior herdabilidade da altura nos primeiros anos. O mesmo pode ser 

constatado para a circunferência do caule. No estudo conduzido por Aguiar et al. (2009) foi 

obtido um coeficiente de herdabilidade ao nível de médias de 39% para o diâmetro do 

fuste. No presente estudo foi obtido o valor de 26% para a circunferência do caule. 

Normalmente as características que se desenvolvem em um período mais longo estão mais 

sujeitas ao ambiente e, dessa forma, apresentam menor herdabilidade (Borém & Miranda, 

2009). 

As variáveis das folhas: Comprimento (CL), largura do limbo (LL), formato 

das folhas (FF) e comprimento do pecíolo (CP) foram os caracteres que apresentaram os 

maiores coeficientes de herdabilidade em nível de médias das progênies, que variaram de 

47,3% a 87,6% (Tabela 6). Esses resultados são interessantes, pois os caracteres de folhas, 

normalmente, são os que apresentam maior plasticidade fenotípica e suas diferenças estão 

muito mais associadas à resposta diferencial do fenótipo para uma condição ambiental, do 
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que refletir algum padrão genético (Fonsêca, 2006). Como a herdabilidade consiste na 

proporção da variância genética presente na variância fenotípica e mede a confiabilidade 

dos dados fenotípicos observados na representação do valor genético (Ramalho et al., 

1993), os valores elevados para esse coeficiente indicam que a variação observada nos 

caracteres das folhas é, em grande parte, devido aos níveis elevados de variação genética. 

Os coeficientes de variação genética (CVg) obtido nesse trabalho estiveram 

entre 7% e 45% (Tabela 6). Essas estimativas, tanto para a altura da planta, quanto para a 

circunferência do caule foram menores que os obtidos por Aguiar et al. (2009) para altura 

da planta e diâmetro do fuste.  Em parte, este menor valor pode se dever a um aumento 

maior da média do caráter em relação à variância genética entre progênies. Em um estudo 

conduzido com mudas da espécie Dipteryx alata Vog (baru) foram obtidos valores 

semelhantes de CVg (21,34% para diâmetro basal da planta e 24,94% para altura) (Corrêa 

et al., 2000) aos estimados por Aguiar et al. (2009) nas plântulas de cagaiteira. No entanto, 

em um estudo realizado em Caryocar brasiliense Cambess (pequizeiro) foram obtidos 

valores para os coeficientes de variação genética para altura das plântulas na mesma 

magnitude dos que foram estimados no presente trabalho (entre 5,19% e 13,96%) 

(Giordani, 2010). Em contrapartida, na espécie cultivada Eucalyptus grandis (HILL), que 

pertence a mesma família que a cagaiteira, foram obtidos  CVg menores, entre 0,31% e 

0,62% (Kageyama & Vencovsky, 1983).  O coeficiente de variação genética do tamanho 

do pecíolo foi muito superior ao das outras características (Tabela 6). Essa variável 

apresentou níveis de variabilidade muito altas, dentro da coleção, devido ao tamanho 

característico do pecíolo nas populações 9 e 10. A média dessa característica nas 

subpopulações variou de 3 a 4 mm. Nas populações 9 e 10 a média foi de 9,5 e 11,3 mm. 

Esse fato elevou o coeficiente de variação genética da característica. 

As estimativas obtidas para os coeficientes de herdabilidade e coeficiente de 

variação genética sugerem a possibilidade de respostas modestas à seleção para as 

variáveis: altura da planta (AP), circunferência do caule (CC) e diâmetro médio de 

projeção da copa (DC) e respostas expressivas para os caracteres das folhas: comprimento 

(CL) e largura do limbo (LL), formato das folhas (FF) e, especialmente, comprimento do 

pecíolo (CP). A possibilidade de ganhos expressivos com a seleção de características das 

folhas seria muito interessante, caso elas estivessem relacionadas com algum caráter de 

interesse agronômico. 
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Tabela 6. Estimativa dos parâmetros genéticos quantitativos para as variáveis: altura das 

plantas (AP), altura da primeira bifurcação (AB), circunferência do caule (CC), 

diâmetro médio da projeção da copa (DC), comprimento do limbo foliar (CL), 

largura do limbo (LL), comprimento do pecíolo (CP) e formato das folhas (FF) 

referentes às plantas da espécie Eugenia dysenterica DC. pertencentes à coleção 

de germoplasma  da EA/UFG, Goiânia, Goiás. 

Coeficientes AP AB CC DC CL LL CP FF 

CVRES 25,574 57,456 29,708 35,982 13,708 13,605 32,286 10,004 

CVg 7,758 --- 10,817 15,936 7,193 6,752 45,019 8,036 

𝒉𝒎
𝟐  25,163 --- 32,633 41,748 50,150 47,363 87,660 70,216 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE CAGAITEIRA COM 

BASE EM MARCADORES MICROSSATÉLITES 

   

Os locos de microssatélites com a denominação de “Embra” são o resultado da 

amplificação de iniciadores que foram construídos pra Eucalyptus spp. (Brondani et al., 

1998) e transferidos para Eugenia dysenterica DC. Zucchi et al. (2002) foram responsáveis 

pela transferibilidade dos iniciadores entre essas espécies. Nem todos os iniciadores 

transferidos foram utilizados nas análises genéticas do presente estudo. Alguns deles 

apresentaram inconsistência do padrão de amplificação que foi evidenciado durante a 

execução do trabalho. Dessa forma, os iniciadores “Embra-63”, “Embra-122” e “Embra-

73” foram retirados da análise, uma vez que, foram observadas várias possibilidade de 

grandes erros de genotipagem. 

A amplificação dos oito locos microssatélites (“Embra” e “Ed”) revelou um 

total de 86 alelos, com uma média de 10,75 alelos por loco (Tabela 7). O loco que revelou 

maior polimorfismo foi o Embra-14 (19 alelos) e o menor foi o Ed-08 (4 alelos). A riqueza 

alélica média da coleção foi de 10,739. A diversidade genética de Nei (1978), representada 

pela heterozigosidade esperada sob a condição de equilíbrio de Hardy-Weinberg, 

apresentou média de 0,646. Individualmente, o loco com maior diversidade foi o Embra -

210 (0,842) e o menor foi o Ed-08 (0,326). 
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Tabela 7. Riqueza alélica (Rs) e diversidade genética (He) da coleção de germoplasma de 

cagaiteira - Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae) da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

Locos SSR 

 

Rs He 

Embra-210 

 

15,925 0,842 

Embra-172 

 

7,993 0,713 

Embra-14 

 

19 0,833 

Embra-72 

 

9 0,412 

Ed-04 

 

12,995 0,568 

Ed-05 

 

10 0,722 

Ed-08 

 

3,998 0,326 

Ed-09 

 

7 0,75 

Média 

 

10,739 0,646 

 

A análise de sete locos “Embra” por Zucchi et al. (2002) revelou uma média de 

10,4 alelos por loco, variando de 3 a 22 alelos, com a maior heterozigosidade esperada 

estimada foi para o loco Embra-14 (0,837) e a menor foi para o Embra-72 (0,405). Esses 

valores são muito próximos os que foram obtidos no presente estudo (Tabela 7), a única 

diferença foi com relação ao loco com maior diversidade. Nas análises atuais, o Embra-210 

apresentou maior heterozigosidade esperada (0,842) que o Embra-14  (0,833), mas todos 

os valores apresentam uma diferença muito pequena aos obtidos por Zucchi et al. (2002). 

As plantas da coleção de germoplasma, quando avaliadas dentro da estrutura de 

subpopulação, a maior riqueza alélica foi encontrada na subpopulação número 9, do 

município de Goiânia (75 alelos) (Tabela 8) e a menor riqueza  foi obtida na subpopulação 

6, proveniente de Campo Alegre de Goiás (37 alelos). A subpopulação 9 também 

apresentou a maior diversidade genética (0,806). A menor diversidade foi observada na 

subpopulação 1, proveniente do município de Catalão (0,425).  
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Tabela 8. Riqueza alélica (Rs), diversidade genética obtida no presente estudo (He) e 

diversidade genética obtida por Zucchi et al. (2003) (He(Z))das subpopulações 

de cagaiteira - Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae) da coleção de 

germoplasma da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, avaliadas com 8 locos microssatélites. 

Subpopulação Localidade (município) 
 

Rs(m) He He(Z) 

1 Catalão 
 

36,96 0,435 0,276 

2 Catalão 
 

43,76 0,499 0,403 

3 Catalão 
 

43,89 0,537 0,394 

4 Três Ranchos 
 

43,04 0,511 0,408 

5 Campo Alegre de Goiás 
 

42,92 0,523 0,404 

6 Campo Alegre de Goiás 
 

35,41 0,492 0,374 

7 Cristalina 
 

38,57 0,540 0,389 

8 Luziânia 
 

52,31 0,572 0,438 

9 Goiânia 
 

73,94 0,806 0,670 

10 Senador Canedo 
 

59,09 0,720 0,667 

MÉDIA 
  

46,98 0,563 0,442 

 

Zucchi et al. (2003) avaliaram estas mesmas subpopulações de cagaiteira do 

sudeste do Estado de Goiás. Os autores verificaram que as subpopulações com maior e 

menor diversidade genética também foram a 9, proveniente do município de Goiânia e a 

número 1, de catalão, respectivamente. A magnitude da heterozigosidade esperada 

estimada por estes autores diferiu da observada no presente estudo, em que a subpopuação 

9 apresentou 0,670 de diversidade genética e a número 1 0,276. De forma geral, os índices 

de diversidade obtidos por Zucchi et al. (2003); He(Z) (Tabela 8) para as subpopulações 

naturais são, em magnitude, inferiores aos observados no presente estudo, para as plantas 

da coleção que são amostras dessas mesmas subpopulações. 

Telles (2000) avaliou essas mesmas subpopulações do sudeste do Estado de 

Goiás a partir de oito locos de seis sistemas isoenzimáticos e também verificou que a 

subpopulação 9, do município de Goiânia foi que apresentou a maior diversidade genética 

(0,377), enquanto que a subpopulação 3, no município de Catalão apresentou o menor 

diversidade (0,223). A subpopulação 1, da mesma localidade foi a que revelou o segundo 

menor nível de diversidade (0,231). A magnitude da heterozigosidade esperada, que foi 

evidenciada por Telles (2000) é mais baixa que os níveis evidenciados por Zucchi et al. 

(2003) e no presente estudo, para as mesmas subpopulações. Essa diferenciação pode ser 

explicada em função do menor polimorfismo dos marcadores isoenzimáticos, quando 
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comparados aos microssatélites. O número médio de alelos por loco de isoenzima foi 3,01 

(Telles, 2000), enquanto que nos microssatélites foram obtidos 10,75 alelos por loco. 

Os marcadores moleculares têm sido extensivamente utilizados para a 

caracterização da diversidade genética existente em coleções de germoplasma de diversas 

espécies cultivadas (Teixeira et al., 2002; Coelho et al., 2009; Fu et al., 2009; Kizhakkayil 

& Sasikumar, 2010) e de algumas nativas do Cerrado (Martinez, 2008; Junqueira et al., 

2010; Costa et al., 2011). A utilização dos marcadores permite avaliar a diversidade 

genética conservada nas coleções e estimar a distância entre os acessos. Costa et al. (2011) 

avaliaram a variabilidade genética de acessos de mangabeira Hancornia speciosa Gomez, 

implantado em 2006 no Campo Experimental da Embrapa Tabuleiros Costeiros. O Banco 

Ativo de Germoplasma (BAG) foi composto por sementes coletados na área de 

distribuição da espécie em 11 localidades. No trabalho foram utilizados 13 iniciadores 

RAPD. Com base nesses marcadores, os autores verificaram que O BAG apresentou baixa 

diversidade genética (𝐻𝑒 = 0,17), quando comparado com dados da literatura, com esse 

marcador para essa espécie. Os autores verificaram também que o conjunto de 55 acessos 

apresenta ampla distância genética, com 49 acessos distintos e seis geneticamente 

semelhantes. 

Martinez (2008) avaliou a diversidade genética de matrizes e progênies de 

Tabebuia roseo-alba conservadas na coleção de germoplasma da Universidade de São 

Paulo. No estudo foram empregados 10 pares de iniciadores microssatélites. O autor 

verificou altos índices de diversidade genética (𝐻𝑒 = 0,746 e 0,775) e riqueza alélica (85 e 

96 alelos). Os valores encontrados são compatíveis com a diversidade observada nas 

subpopulações de origem das plantas de T. róseo-alba. Isso é um indicativo de que a 

coleção representa bem as subpopulações. 

Os níveis de diversidade genética em plantas nativas do Cerrado variam muito, 

conforme a espécie. Collevatti et al. (2001) avaliou geneticamente dez subpopulações de 

pequizeiro (Caryocar brasiliense) a partir de dez pares de iniciadores microssatélites. Foi 

estimada uma diversidade genética de 0,856. Níveis semelhantes de diversidade genética 

também foram obtidos por Pereira (2008), que avaliou 13 subpopulações de araticum 

(Annona crassiflora Mart.) a partir de doze marcadores microssatélites. A diversidade 

genética estimada foi de 0,866. O valore é muito próximo ao obtido por Collevatti et al. 

(2001) e diferente dos obtidos para E. dysenterica por Zucchi et al. (2002) e das 

estimativas obtidas no presente trabalho para a coleção de cagaiteira. Os níveis diversidade 
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genética estimados para Solanum lycocarpum; 𝐻𝑒 = 0,368 (Moura et al., 2009), no 

entanto, foram inferiores os valores obtidos para cagaiteira. 

Com base nos dados obtidos no presente estudo, com relação à diversidade 

genética da coleção de germoplasma de Eugenia dysenterica DC. e os níveis de 

diversidade das subpopulações que deram origem as progênies que formam a coleção, 

coletados por Zucchi et al. (2003), é possível afirmar que a coleção de germplasma 

representa bem as coletas realizadas nas subpopulações naturais do sudeste do Estado de 

Goiás, quanto aos níveis de diversidade genética. Essas informações são importantes para 

subsidiar programas de conservação e domesticação da cagaiteira. 
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4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTRUTURA GENÉTICA COM 

BASE EM DADOS QUANTITATIVOS E MOLECULARES (QST vs 

FST) 

 

Os testes para a diferenciação entre os valores das estimativas de FST e QST via 

1000 bootstrap evidenciaram que, exceto a variável altura da primeira bifurcação (AB), 

todas as outras variáveis avaliadas apresentaram diferenciação significativa, a 5% e/ou a 

1% de probabilidade (Tabela 9, Figura 7 e Figura 8). As variáveis: altura (AP), 

circunferência do caule (CC) e diâmetro médio de projeção da copa (DC) apresentaram 

diferenciação significativa, com valores negativos, ao nível de significância de 1%. 

Enquanto que, as variáveis: comprimento do limbo (CL), formato das folhas (FF) e 

comprimento do pecíolo (CP) apresentaram a diferenciação QST - FST positiva e 

significativa, ao nível de significância de 1%, enquanto que a largura do limbo (LL) foi 

positiva e significativa a 5%. 

 

Tabela 9. Estimativas de QST para as variáveis quantitativas e de FST de oito locos de 

marcadores microssatélites de Eugenia dysenterica DC. (myrtaceae) e diferença 

entre as duas estimativas. 

Variáveis QST FST QST - FST 

Altura (AP) -0,019 

0.142 

-0,161** 

Altura da primeira bifurcação (AB) 0,066 -0,076 

Circunferência do caule (CC) -0,029 -0,171** 

Diâmetro médio da copa (DC) -0,012 -0,155** 

Comprimento do limbo (CL) 0,347 0,205** 

Largura do limbo (LL) 0,283 0,141* 

Formato das folhas (FF) 0,363 0,221** 

Comprimento do pecíolo (CP) 0,808 0,666** 

** Significativo ao nível de significância de 5% e ** 1% 
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Figura 7. Intervalos de aceitação de Ho via 1000 bootstraps a 95 e 99% de probabilidade 

para a diferença entre as estimativas de QST, obtidas com caracteres quantitativos 

das variáveis: altura das plantas (AP), altura da primeira bifurcação (AB), 

circunferência do caule (CC), diâmetro médio de projeção da copa (DC), com as 

estimativas de FST de oito locos de marcadores microssatélites de Eugenia 

dysenterica DC (myrtaceae). Se a linha pontilhada estiver fora do intervalo, a 

diferença QST-FST é significativa positiva, ou negativa a 5 e/ou 1% de 

significância. 
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Figura 8.  Intervalos de aceitação de Ho via 1000 bootstraps a 95 e 99% de probabilidade 

para a diferença entre as estimativas de QST, obtidas com caracteres quantitativos 

das variáveis das folhas: comprimento (CL) e largura (LL) do limbo, formato 

das folhas (FF) e comprimento do pecíolo (CP), com as estimativas de FST de 

oito locos de marcadores microssatélites de Eugenia dysenterica DC. 

(myrtaceae). Se a linha pontilhada estiver fora do intervalo, a diferença QST-FST 

é significativa positiva, ou negativa a 5 e/ou 1% de significância. 
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A lógica da comparação entre as estimativas de QST e FST é baseada na ideia de 

que se os locos a partir dos quais as estimativas de FST foram obtidas, estiverem sujeitos à 

deriva e fluxo gênico exclusivamente, se os efeitos da mutação no aumento da 

variabilidade genética entre as subpopulações forem ignorados, a estimativa de FST fornece 

o grau de diferenciação entre as populações sem seleção natural. Quando as estimativas de 

FST são comparadas com as estimativas de estrutura genética de populações para dados 

quantitativos, o QST, é possível verificar três cenários distintos. O QST pode ser menor (QST 

< FST), maior (QST > FST) ou não diferir significativamente (QST = FST) das estimativas de 

FST (Merilä & Crnokrak, 2001). 

Quando o QST é significativamente menor que o FST, ou seja, a diferença entre 

as estimativas de QST e FST é menor que o limite inferior do intervalo de aceitação de Ho 

gerado por randomização, para a distribuição nula da diferença QST - FST, isso indica que 

as subpopulações estão sujeitas a um conjunto de variáveis ambientais que pressionam os 

caracteres na mesma direção. Dessa forma, as subpopulações se tornam mais homogêneas, 

com relação ao dado caráter (Leinonen et al., 2008). A homogeneidade dos caracteres pode 

ser explicada pela seleção convergente. A homogeneidade entre as subpopulações foi 

observada no presente estudo para as variáveis: altura da planta (AP), circunferência do 

caule (CC) e diâmetro da copa (DC).  

Quando os valores de QST são maiores que os de FST, é observado que a 

diferença entre as estimativas de QST e FST é maior que o limite superior do intervalo de 

aceitação de Ho da distribuição nula para essa diferenciação. Esse cenário foi observado no 

presente estudo para as variáveis: Comprimento (CL) e largura (LL) do limbo, formato das 

folhas (FF) e comprimento do pecíolo (CP). A diferenciação QST - FST só foi significativa 

para a largura das folhas a um nível de significância de 5%. As outras variáveis 

apresentaram valores significativos para a diferenciação a 1% de nível de significância. 

Isso indica que as subpopulações estão se diferenciando, para essas variáveis, mais do que 

seria esperado apenas pela atuação da deriva genética dentro das subpopulações. A 

explicação para essa diferenciação é a seleção natural divergente. Ela aumenta a 

estruturação da variabilidade genética, o que resulta de um incremento na proporção da 

variação que existe entre as subpopulações, causando um aumento na heterogeneidade das 

subpopulações para essas variáveis. O que promove o aumento da diferenciação entre as 

subpopulações é a resposta adaptativa dessas subpopulações frente à heterogeneidade 

ambiental ao longo da área de distribuição da espécie (Leinonen et al., 2008; Whitlock, 
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2008). A heterogeneidade das subpopulações de cagaiteira, para as variáveis 

morfométricas das folhas, pode ser observada no experimento de teste de progênie. As 

variáveis: comprimento (CL) e largura do limbo (LL), formato das folhas (FF) e 

comprimento do pecíolo (CP) apresentaram diferenças significativas quanto a proporção da 

variação entre as subpopulações, para um nível de significância de 1%. 

A heterogeneidade observada no tamanho do pecíolo (TP), com relação às 

médias das subpopulações nove e dez, motivou a obtenção das estimativas de estruturação 

genética em dois outros níveis hierárquicos: �̂�𝑆𝑅, para a diferenciação entre populações 

dentro de regiões e �̂�𝑅𝑇, para a diferenciação entre regiões. Houve uma diferenciação entre 

regiões expressiva para as características de formato das folhas (FF) e, especialmente para 

o comprimento do pecíolo (CP) (0,570 e 0,916 respectivamente) (Tabela 10). Esses 

resultados indicam que grande parte da variação genética quantitativa aditiva observada 

para as variáveis FF e CP entre as subpopulações é fortemente influenciada pela região 

geográfica de origem dos indivíduos. As subpopulações de nove e dez (Tabela 1) da região 

dois apresentam, por seleção divergente, um comprimento do pecíolo, em média, 59% 

maior que o tamanho médio do pecíolo das subpopulações da região 1. Por outro lado, essa 

diferenciação entre as subpopulações dentro das regiões; o �̂�𝑆𝑅, foi baixo (0,086). Isso 

indica a atuação da seleção natural em diferentes escalas geográficas. Steane et al. (2006) 

sugerem que as diferenças climáticas representadas pela exposição ao sol pode ser um 

explicação para a diferenciação geográfica em Eucalyptus globulus (Myrtaceae) para os 

caracteres das folhas. Esses mesmo fatores poderiam ser as causas da diferenciação no 

formato das folhas (FF) e no comprimento do pecíodo (CP) entre as regiões.  

 

Tabela 10. Estimativa dos parâmetros 𝑸𝑺𝑹, para a diferenciação entre populações dentro 

de regiões e 𝑸𝑹𝑻, para a diferenciação entre regiões para a estrutura genética 

quantitativa das variáveis das folhas: comprimento (CL) e largura do limbo 

(LL), formato das folhas (FF) e comprimento do pecíolo (CP) da coleção de E. 

dysenterica DC. da EA/UFG, Goiânia, Goiás. 

  CL   LL   FF   CP 

�̂�𝑺𝑹 0,280 

 

0,235 

 

0,071 

 

0,086 

�̂�𝑹𝑻 0,241   0,174   0,570   0,916 

 

Um terceiro cenário também é possível, que corresponde a uma diferenciação 

não significativa entre as estimativas de QST e FST. Isso equivale a dizer que a diferença 

entre o QST e o FST se encontra dentro do intervalo de aceitação de Ho para a distribuição 
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nula da diferenciação entre dessas estimativas (Leinonen et al., 2008). Isso pode ser 

observado, no presente estudo, para a variável altura da primeira bifurcação (AB). Nesse 

caso, um modelo que considere exclusivamente a deriva genética seria suficiente para 

explicar a altura em que ocorre a primeira bifurcação do tronco de Eugenia dysenterica 

DC. Vale lembrar, no entanto, que essa variável não apresentou significância para a 

proporção da variação em nenhum dos níveis hierárquicos testados. Isso indica que o 

padrão de bifurcação do tronco nessa espécie é fortemente influenciado por variáveis 

aleatórias do ambiente. Nesse sentido, ainda que a diferença entre o QST e o FST se encontre 

dentro do intervalo de aceitação de Ho, não é possível afirmar que a deriva genética foi a 

responsável pelo padrão de inserção da primeira bifurcação nas subpopulações, pois esse 

caráter não apresentou efeito genético que pudesse ser detectado. 

Os trabalhos que comparam as estimativas de 𝑄𝑆𝑇 com 𝐹𝑆𝑇 são relativamente 

escassos.  Steane et al. (2006) realizaram a análise comparativa entre �̂�𝑆𝑇 com �̂�𝑆𝑇 em 

Eucalyptus globulus, que pertence a mesma família que a cagaiteira (Myrtaceae). A 

espécie E. globulus é nativa da região sudeste da Austrália e foi classificada em 13 “raças” 

geográficas, a partir de 35 características morfológicas e de desenvolvimento das plantas 

(por exemplo: taxas de crescimento, densidade da madeira, formato das folhas, etc.). Esses 

caracteres foram levantados a partir dos testes de progênies. As características 

quantitativas, que variam de acordo com a “raça” geográfica, podem estar relacionadas a 

algum processo adaptativo nessas regiões. Com o objetivo de verificar a atuação da seleção 

natural nas “raças” geográficas de E. globulus, Steane et al. (2006) compararam a 

diferenciação entre essas raças a partir de oito locos microssatélites e 15 características 

quantitativas, usadas para definir as “raças” geográficas. Os autores observaram que em 

dois terços dos caracteres analisados os valores de �̂�𝑆𝑇 excederam os de �̂�𝑆𝑇, dentre elas, o 

tamanho das folhas, o que indica a atuação da seleção divergente sobre esse caráter Em E. 

dysenterica DC. o tamanho das folhas também apresentou valores de �̂�𝑆𝑇 maiores que os 

de �̂�𝑆𝑇. Steane et al. (2006) atribuem as diferenças nos tamanhos das folhas a fatores 

climáticos, como a intensidade luminosa. Esses mesmos fatores podem ser a causa da 

diferenciação no tamanho das folhas de cagaiteira no Cerrado. 

A associação entre as estimativas dos parâmetros genéticos quantitativos e dos 

parâmetros genéticos, com base em locos neutros costuma ser baixa. Os resultados obtidos 

no presente trabalho, quanto a diferenciação entre as subpopulações são concordantes com 

o trabalho de Aguiar et al. (2009), para as variáveis quantitativas. No entanto, ele diverge 
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dos dados disponíveis na literatura com relação à proporção da variação entre as 

subpopulações, quando considerados dados provenientes de marcadores moleculares 

seletivamente neutros. Telles (2000) avaliou 112 progênies de E. dysenterica DC. 

provenientes das mesmas subpopulações utilizadas no presente estudo, quanto a sua 

diferenciação genética a partir de marcadores moleculares isoenzimáticos. Foi obtido um 

valor global médio, para o índice que capta a proporção da variação entre as subpopulações 

(𝜃) de 0,154. Esse resultado indica que as subpopulações estão estruturadas. Zucchi et al. 

(2003; 2005) avaliaram as mesmas subpopoulações do sudeste do Estado de Goiás a partir 

de marcadores RAPD e microssatélites. Os autores observaram uma estruturação em nível 

de subpopulação ainda maior que o obtido com isoenzimas por Telles (2000). Para os 

marcadores RAPD foi obtido um 𝜑𝑆𝑇 = 0,270 e para microssatélites um 𝑅𝑆𝑇 = 0,268.  

Uma explicação possível para a discordância entre os resultados obtidos com 

marcadores neutros e caracteres quantitativos é que eles são governados por diferentes 

forças e a variação contida neles é mantida nas populações por diferentes processos 

microevolutivos. Os caracteres quantitativos são amplamente influenciados pelo ambiente 

(Falconer, 1987; Vencovsky & Barriga, 1992), nesse sentido, o padrão de variação que 

existe entre as subpopulações para um determinado caráter quantitativo, pode ser uma 

resposta a variáveis ambientais. Assim, quando as condições ambientais são diferenciadas, 

na área de distribuição da população, isso pressiona as subpopulações locais a assumirem 

diferentes valores do caráter. Quando essas condições são homogêneas, as subpopulações 

são pressionas a manterem o caráter nos mesmos níveis. Os marcadores, por outro lado, 

são neutros ou quase neutros e sofrem, basicamente, efeito de deriva genética e mutação. 

Por isso, eles não captam a seleção natural, que pode ser a força evolutiva responsável por 

manter a variação genética quantitativa em uma organização diferente daquela observada 

nos locos neutros (Whitlock, 2008). 

Telles et al. (2001) avaliaram as progênies das dez subpopulações de E. 

dysenterica DC. utilizadas nesse trabalho, com seis sistemas enzimáticos. Os autores 

verificaram a correspondência entre a variação nos locos de isoenzimas e a variação 

fenotípica e edáfica dessas subpopulações. Os dados fenotípicos e edáficos foram coletados 

por Silva et al. (2001). Os autores empregaram teste de Mantel para avaliar as correlações 

entre as matrizes de distâncias euclidianas, geradas para os dados fenotípicos e edáficos 

com as matrizes de distâncias genéticas de Nei (1972), geradas para os dados de 

isoenzimas e ainda com a matriz de distâncias geográficas. Foi evidenciado que o principal 
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fator que determina a divergência genética das subpopulações é a distribuição geográfica. 

Quando a matriz de distâncias geográficas era retirada da análise, as correlações parciais 

entre as distâncias euclidianas dos dados fenotípicos e as distâncias genéticas ficavam não 

significativas (𝑟 =0,289; P > 0,05). Isso indica que o padrão de distribuição da 

variabilidade fenotípica não apresenta correlação com a estruturação genética. Por outro 

lado, foi evidenciada significativa correlação parcial dos caracteres fenotípicos das árvores 

com os de solo (𝑟 =0,539; P < 0,05). Isso reflete a importância do solo na determinação do 

fenótipo das plantas, independente da divergência genética (Telles et al., 2001). Essas 

conclusões são interessantes porque explicam a não significância de todos os caracteres de 

medidas das plantas evidenciadas no presente estudo, a saber: altura (AP), altura da 

primeira bifurcação (AB), circunferência do caule (CC) e diâmetro médio da copa (DC) 

para a proporção da variação entre as subpopulações, visto que na coleção as plantas estão 

submetidas ao mesmo tipo de solo (Latossolo Vermelho Escuro). 

É esperado que a variação entre indivíduos, dentro de subpopulações seja 

maior que a variação entre subpopulações. No caso de Eugenia dysenterica DC. a variação 

dentro das subpopulações é de 84,6%, para dados de isoenzima, 73% e 74% para RAPD e 

microssatélite, respectivamente (Telles, 2000; Zucchi et al., 2003; Zucchi et al., 2005). A 

variação presente nos caracteres quantitativos segue a mesma lógica. Trindade & Chaves 

(2005) avaliaram 13 subpopulações de cagaiteira do nordeste do Estado de Goiás. Os 

autores verificaram, a partir de marcadores morfológicos e moleculares que a maior 

proporção da variação está dentro das populações. Dessa forma, quando se desconsidera a 

estrutura de subpopulações, dentro da coleção, foi observado que as diferenças entre as 

progênies são significativas a 1% de significância para as variáveis: circunferência do 

caule (CC), diâmetro médio de projeção da copa da copa (DC), comprimento (CL), largura 

do limbo foliar (LL), tamanho do pecíolo (TP) e formato das folhas (FF). A variável altura 

(AP) foi significativa a 5% de significância. 

 Aguiar et al. (2011) verificaram as correlações entre os parâmetros genéticos 

de natureza molecular com os quantitativos nas subpopulações de E. dysenterica DC. do 

sudeste do Estado de Goiás. Para a estimativa dos parâmetros genéticos quantitativos, 

foram utilizados os mesmos indivíduos do presente trabalho, da coleção de germplasma da 

UFG. Esses parâmetros foram: altura da planta e do diâmetro do fuste a 30 cm do solo, nos 

primeiros quatro anos após o plantio. Os parâmetros genéticos de natureza molecular 

empregados foram a heterozigosidade esperada (He) e o índice de fixação 
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intrapopulacional (f). Esses dados foram obtidos de Telles et al. (2001) para locos de 

isoenzimas e de Zucchi et al. (2003; 2005) para marcadores microssatélites e RAPD. Os 

autores observaram uma fraca correlação entre as estimativas dos parâmetros genéticos 

quantitativos com os parâmetros genéticos gerados por dados oriundos de marcadores 

neutros (Aguiar et al., 2011). 

Outra maneira de associar dados de marcadores neutros com caracteres 

quantitativos foi empregado por Chaves et al. (2011). Os autores realizaram um trabalho 

com as mesmas subpopulações de cagaiteira do sudoeste do Estado de Goiás usadas nesse 

estudo, com o objetivo de estimar a depressão endogâmica sobre as características: número 

de dias para a emergência das plântulas, porcentagem de emergência, altura da planta e 

diâmetro do caule medido 30 dias após a emergência e 270 dias após o plantio. Para 

estimar a endogamia das subpopulações foram utilizados dados de marcadores moleculares 

isoenzimáticos (Telles, 2000) e microssatélites (Zucchi et al., 2003). O procedimento 

consiste em estimar a depressão endogâmica aparente a partir da regressão linear das 

médias fenotípicas sobre os coeficientes de endogamia estimados por marcadores neutros 

de caráter codominante. Essa forma de associação entre as características quantitativas e os 

marcadores neutros foi eficiente para estimar a depressão endogâmica nessas 

subpopulações. O trabalho reforça a importância de manter altos níveis de heterozigose 

para conservação in situ dessas subpopulações, uma vez que a endogamia causou redução 

da aptidão dos indivíduos. 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem chamar a atenção para a 

importância de se utilizar marcadores moleculares aliados aos dados quantitativos em 

estudos que visem à conservação, ou domesticação de espécies silvestres. Uma vez que, a 

utilização exclusiva dos locos seletivamente neutros para nortear as estratégias de coleta de 

germoplasma pode subestimar a magnitude da variação existente. As subpopulações 

podem apresentar uma diferenciação muito maior em características estreitamente 

relacionadas à aptidão dos indivíduos, mas que os marcadores não são capazes de captar. 

Em vista que a genética da conservação tem o interesse de preservar os traços nas 

populações que permitam aos indivíduos lidarem com as mudanças contínuas dos seus 

ambientes (Frankham et al., 2008), é interessante a avaliação das populações naturais com 

marcadores moleculares e caracteres quantitativos, em delineamentos experimentais. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 As subpopulações de E. dysenterica DC. não estão estruturadas para os caracteres das 

plantas: altura (AP), altura da primeira bifurcação (AB), circunferência do caule (CC) 

e diâmetro médio de projeção da copa (DC); 

 As subpopulações de E. dysenterica DC. estão estruturadas para os caracteres das 

folhas: comprimento  (CL), largura do limbo (LL), formato (FF) e comprimento do 

pecíolo (CP); 

 Os coeficientes de herdabilidade e de variação genética sugerem a possibilidade de 

respostas modestas para a seleção das variáveis: altura (AP), circunferência do caule 

(CC), diâmetro médio de projeção da copa (DC) e resposta expressiva para: 

comprimento (CL), largura do limbo (LL), formato (FF) e comprimento do pecíolo 

(CP); 

 A coleção de germoplasma de cagaiteira da EA/UFG representa bem as populações 

naturais, com base na diversidade genética estimada com marcadores microssatélites; 

 Os caracteres: altura (AP), circunferência do caule (CC) e diâmetro médio de projeção 

da copa (DC) estão sob seleção natural convergente; 

 Os caracteres: comprimento (CL), largura do limbo (LL), formato (FF) e comprimento 

do pecíolo (CP) estão sob seleção natural divergente. 
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Apêndice A. Géis de poliacrilamida a 6% corado com nitrato de prata mostrando o perfil 
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Figura 1. Iniciador Embra-210 

  

 

 

 

Figura 2. Iniciador Embra-172 
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Figura 3. Iniciador Embra-14 

 

 

 

 

Figura 4. Iniciador Embra-72 
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Apêndice B Géis de poliacrilamida a 6% corado com nitrato de prata mostrando o perfil 

eletroforético dos locos microssatélites construídos para cagaiteira – Eugenia 

dysenterica DC 

 

 

Figura 5. Iniciador Ed-04 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Iniciador Ed-05 
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Figura 7. Iniciador Ed-08 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Iniciador Ed-09 
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