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1- Introdução Geral
O bioma Cerrado ocupa 23,92% do território brasileiro, com uma extensão total
de 2.036.448 km2 (IBGE, 2007) . A flora do Cerrado está entre as mais ricas do mundo,
sendo estimada, segundo Avidos e Ferreira (2000), em 10 mil espécies, com um grande
número de espécies ainda pouco estudadas, de alto potencial alimentar, madeireiro,
combustível, agroindustrial, forrageiro, medicinal e ornamental. No entanto, com a
degradação desse bioma, em virtude da expansão agrícola e do extrativismo predatório
de espécies frutíferas, o Cerrado tem sofrido intensa redução da extensão de sua
vegetação. As consequências do aumento de áreas fragmentadas nesse bioma, com mais
de 50% da sua extensão original antropizada (Dros, 2004) tem sido foco de pesquisas
em ecologia, genética entre outras. Portanto, as espécies nativas do Cerrado são alvo de
várias abordagens de estudos, não somente por esse bioma ser um dos hotspots
mundiais de diversidade, mas também para que os conhecimentos adquiridos possam
ser aplicados na sua gestão.
Para que programas de conservação de recursos naturais sejam implementados
de forma efetiva, parâmetros pertinentes a cada espécie devem ser considerados, tais
como informações ecológicas, referentes ao padrão de distribuição das espécies
arbóreas, estrutura genética de suas populações, grau de erosão genética e fatores
determinantes da variação genética das espécies. Estas informações devem ser obtidas
de forma a prevenir a extinção de populações locais de espécies arbóreas.
Além de estudos a respeito da ecologia e biologia das espécies, estudos
genéticos também devem ser considerados em programas de conservação, uma vez que
estes estudos propiciam informações sobre padrões das populações, como distribuição
da diversidade genética, fluxo gênico, taxas de cruzamento, dentre outras. Tais

informações são extremamente relevantes, uma vez que o potencial genético das
espécies é primordial para a sua evolução.
Técnicas da biologia molecular são empregadas para obtenção de informações
sobre aspectos genéticos das espécies vegetais, uma vez que os marcadores moleculares
são uma importante ferramenta para descrever os padrões de variabilidade genética de
uma população natural e entre populações naturais. Existem vários tipos de marcadores
moleculares, que se diferenciam em função da metodologia empregada com a finalidade
de se detectar a variabilidade genética das espécies, tais como RFLP (Restriction
Fragment Length Polymorphism) e as baseadas na técnica de PCR (Polymerase Chain
Reaction), como RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified
Fragment Length Polymorphism) e microssatélites, também conhecida com SSR
(Simple Sequence Repeats) além do ISSR (Inter Simple Sequence Repeats).
Uma das técnicas desenvolvidas para estudar diferenças entre sequências de
DNA é a baseada nos marcadores codominantes microssatélites ou Simple Sequence
Repeats (SSRs). Esses marcadores são constituídos por sequências curtas de DNA
repetidas em tandem dispersas por todo genoma de eucariotos, e também são
encontradas em procariotos. Devido à codominância e à natureza altamente polimórfica,
as sequências simples repetidas de DNA são cada vez mais utilizadas como marcadores
genéticos de escolha para análises de genética populacional e também mapeamento de
genomas (Tautz, 1989; Ellegren, 2004; Ellis & Burke, 2007).
As análises com marcadores SSR fornecem dados sobre vários parâmetros
evolutivos, que incluem níveis de variação genética, níveis de endogamia,
autofecundação versus cruzamento, tamanho efetivo populacional e estrutura genética
espacial de populações. Desse modo, além de fornecer informações básicas evolutivas,
os marcadores SSR também são uma ferramenta importante para desenvolvimento de
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estratégias de manejo, conservação e uso sustentável de espécies (White et al., 1999;
Hedrick, 1999; Ellis & Burke, 2007; Ciampi et al., 2008).
A macaúba, Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Ex Martius (Arecaceae) (Figura 1), é
uma das inúmeras espécies nativas do cerrado que apresentam grande potencial de
utilização. No Estado de Minas Gerais, ocorrem grandes populações de macaúba,
consideradas como economicamente promissoras (Motta et al., 2002). Essa palmeira é
utilizada para diversos fins, principalmente como fonte de alimentos e artesanato, por
moradores de comunidades tradicionais (Lorenzi, 2006). O valor econômico
representado pela macaúba pode ser avaliado em função das amplas possibilidades de
seu aproveitamento integral. O estipe é freqüentemente utilizado no meio rural na
confecção de calhas, moirões ou ripas. As folhas são empregadas como forrageira
animal nos períodos de seca, além de matéria-prima para a produção de linhas, de
cordas e de redes. Do pecíolo são confeccionados cestos, balaios e chapéus. Os
espinhos, duros e resistentes, prestam-se como alfinetes para rendeiras (Silva, 1994).

Figura 1: Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Ex Martius (Arecaceae): A Planta; B - Inflorescência; C - Fruto. (Fonte: a autora)
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O recurso economicamente mais expressivo da macaúba é a extração de óleo
vegetal para a produção de biodiesel e na indústria cosmética. De acordo com
estimativas, a macaúba produz até quatro mil litros de óleo por hectare/ano (figura 2).
Essa oleaginosa supera culturas anuais como soja (420L), girassol (890L) e a mamona
(1.320L), (Cesar, 2003). A potencialidade econômica da macaúba esta aliada ao manejo
sustentável devido ao fato dessa oleaginosa ser uma planta endêmica e perene, com
benefícios para manejo e conservação do solo. A macaúba possui uma alta
produtividade de matéria prima, necessita de pouca água e necessita de trabalho manual
na colheita dos frutos, com isso evita o êxodo rural garantindo assim, emprego as
populações em sua região de origem.

Figura 2 – Comparação entre capacidade de produção de óleo vegetal de algumas
oleaginosas.

Considerando que o conhecimento a níveis genéticos, tais como estrutura e
diversidade genética entre populações naturais, é importante para adoção de iniciativas
de manejo e conservação, o objetivo deste trabalho foi o de obter informações sobre a
diversidade e estrutura genética de populações naturais do A.aculeata distribuídas no
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Estado de Minas Gerais para a indicação de possíveis unidades operacionais. De forma
específica, buscou-se neste trabalho:
i) quantificar a distribuição da variabilidade genética entre e dentro das
populações naturais;
ii) determinar a estrutura genética intra e interpopulacional;
iii) conhecer o padrões de distribuição espacial das populações.
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ARTIGO: DIVERSIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA EM POPULAÇÕES
NATURAIS DE Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Martius (Arecaceae)
RESUMO
Com o intenso processo de fragmentação no qual o Cerrado se encontra, a
variabilidade genética das espécies deste bioma tem se tornado cada vez mais
comprometida, podendo ser perdida com o avanço desse processo de degradação.
Dentre estas espécies, a Acrocomia acuelata conhecida como macaúba, possui grande
importância ecológica e econômica, nos setores alimentícios e na produção de biodiesel.
Com o objetivo de caracterizar a diversidade e estrutura genética de populações de A.
acuelata, foram coletados 150 indivíduos de cinco localidades no Estado de Minas
Gerais. Quatro primers SSR foram utilizados para obter os dados genéticos desta
espécie. Os resultados indicaram que as populações estudadas apresentam significativos
níveis de diversidade genética (Ĥe = 0,54), apesar do coeficiente de endogamia positivo
e significativo para a maioria das populações. A significativa diferenciação entre as
populações (θ = 0,32 e RST = 0,28) evidencia a estruturação das populações. Em todas
as populações, os genótipos se encontram distribuídos de forma aleatória. A partir do
dendrograma, construído pelo método UPGMA, pode-se distinguir dois grupos, grupo I
com a população ESP, o grupo II com as populações [(MIR, CLP), (GRM, ITA)]. Essas
populações, de modo geral, apresentaram índices de endogamia altos e significativos.
Os dados obtidos para A. aculeata mostram que a espécie e os ambientes de sua
ocorrência devem ser priorizados em programas de conservação genética.

Palavras-chave: Acrocomia aculeata, estrutura genética, SSR, EGE.
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1- Introdução
Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Ex Martius (Arecaceae) conhecida como
macaúba é uma palmeira arborescente perene nativa das florestas tropicais ela é
monóica, mas realiza fecundação cruzada revelando assim um sistema de cruzamento
misto (Scariot et al., 1995). É uma planta monocaule com presença de espinhos em toda
estrutura. Sua distribuição compreende a América central e América do Sul. No Brasil,
ela ocorre em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (Markey, 1956) e no
Ceará (Scariot et al., 1995). Os principais polinizadores são besouros das famílias
Curculionidae, Nitidulidae e Escarabaeidae (Henderson et al., 1995; Scariot, 1998) e o
vento atua como polinizador secundário. Seus frutos integram a dieta de araras,
capivaras, antas, emas entre outros animais, que fazem o papel de dispersores (Pott;
Pott, 1994).
O fruto da macaúba é uma importante fonte de matéria prima para a indústria
cosmética e produção de biodiesel (Cipriano, 2006). Essa situação pode resultar em um
extrativismo sem estratégias de conservação. Zucchi (2002) salienta que os recursos
genéticos referentes às espécies frutíferas nativas estão sobre sério risco de ameaça
devido à progressiva destruição de seus habitats. Para adotar estratégias efetivas de
manejo da conservação genética é necessário conhecer a estrutura genética das
populações, que envolve o conhecimento dos níveis de variabilidade genética e como
esta se distribui entre e dentro das populações (Kageyama, 1987; Dias, 1991;
Kageyama, 1991).
Hattemer (1991) define variação genética como a variação no número de locos
polimórficos em conjunto com o número de alelos e a distribuição de sua freqüência. O
grau de variação genética da população e seu sistema de reprodução influenciam na
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produção de indivíduos de diferentes genótipos. Através deste processo a variabilidade
genética promove a matéria prima para adaptação, evolução e reprodução dos
indivíduos em novas condições ambientais e doenças (Rajora & Pluhar, 2003). Um dos
fatores que afetam o nível e a distribuição da variação genética em espécies de plantas é
o tamanho das populações (Sun, 1996). A genética de populações prediz a perda de
diversidade genética em populações que se mantêm pequenas por várias gerações
(deriva genética), em populações iniciadas por um número pequeno de colonizadores
(efeito fundador), e em populações que sofreram um rápido declínio no tamanho
(bottleneckes) (Good et al., 1996).
A estrutura genética de populações de uma espécie refere-se à forma como a
variabilidade genética é distribuída entre e dentro das populações (Brown, 1978) e pode
ser definida como a distribuição não aleatória de alelos e genótipos (Hamrick, 1987). O
fluxo gênico é um componente importante na estrutura genética das espécies, por
determinar a divergência genética existente entre populações. Fluxo gênico elevado
entre populações tem o efeito de homogeneizar a variação genética. Quando o fluxo
gênico é baixo, fatores como deriva genética, seleção e endogamia, provocam a
divergência genética entre as populações (Slatkin, 1994; Hartl e Clarck, 1997; Hedrick,
2000). A fragmentação do hábitat é um fator que reduz o tamanho das populações e
aumenta o isolamento espacial entre elas. Conseqüentemente, aumenta a divergência
genética interpopulacional devido à deriva, ao aumento da endogamia e à redução do
fluxo gênico (Young, 1996).
Considerando como o conhecimento da estrutura e diversidade genética entre
populações naturais é importante para adoção de iniciativas de manejo e conservação, o
objetivo deste trabalho foi quantificar a diversidade, estrutura genética e a estrutura
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genética espacial (EGE) de populações naturais de Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Ex
Martius no Norte do Estado de Minas Gerais.

2. Material e Métodos
2.1 Locais de coletas
Os locais de coleta estão situados no Norte do Estado de Minas Gerais,
abrangendo as regiões de ocorrência da Acrocomia aculeata (Figura 1), sendo
denominadas de acordo com o município no qual estão inseridas (Tabela 1). Todos os
indivíduos foram marcados e identificados com sistema de georeferenciamento. Por
meio do método proposto por Santos e Vieira (2005), o estado de preservação das áreas
amostradas foram avaliadas segundo a presença de gado, corte seletivo e incidência de
fogo, com atribuição de notas de 1 a 5 para essas características. Ao final da avaliação,
realizou-se a somatória das notas, onde valores maiores correspondem a maior grau de
preservação (Tabela 1). A localização geográfica das cinco populações estudadas se
encontra na Figura 1 e matriz de distância geográfica entre as populações está
representada na tabela 2, sendo que essa distância variou de 65 a 266 km.

Tabela 1: Populações amostradas de Acrocomia aculeata no Norte do Estado de Minas
Gerais. n = número de indivíduos. P = grau de preservação;
Populações
Códigos
n
Coordenadas (UTM)
P
Espinosa

ESP

30

23 L 749031 8334715

3

Mirabela

MIR

30

23 K 590583 8202069

1

Grão Mogol

GRM

30

23 K 726546 8160876

2

Claro dos Poções

CLP

30

23 K 579071 8129806

2

Itacambira

ITA

30

23 K 682511 8113139

1

Total

150
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Figura 1. Localização geográfica das cinco populações de Acrocomia aculeata
amostradas no norte do Estado de Minas Gerais, Brasil.

Tabela 2: Matriz de distância geográfica entre as populações de Acrocomia
aculeata, em quilômetros.
ESP

MIR

CLP

GRM

ESP

-

MIR

207

-

CLP

266

73

-

GRM

175

142

150

-

ITA

231

127

105

65

ITA

-

2.2 Amostragem, extração do DNA e reações de amplificação
Foram coletadas folhas jovens de 30 indivíduos em cada população e mantidas em
sacos de plástico com sílica gel para a extração do DNA, conforme metodologia
proposta por Doyle & Doyle (1990) e modificada por Faleiro et al. (2003). A
amostragem foi realizada de forma aleatória ao longo das áreas, sem distância mínima
determinada para inclusão dos indivíduos. A posição e distribuição espacial dos
indivíduos de A. aculeata amostrados nas cinco populações estão representadas na
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Figura 2, os pontos foram obtidos a partir das coordenadas UTM (Universal Transverse
Mercator). A integridade do DNA extraído foi determinada por eletroforese em gel de
agarose 1%. Para as reações de amplificação do DNA foram realizadas diluições
padronizadas de acordo com a quantidade de DNA extraída para todas as amostras.

Figura 2: Posição e distribuição espacial dos indivíduos de A. aculeata nas cinco
populações estudadas na região Norte do Estado de Minas Gerais. Populações: ESP –
Espinosa, MIR – Mirabela, CLP – Claro dos Poções, GRM – Grão Mogol e ITA –
Itacambira.
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2.3 Amplificação do DNA com primers SSR
Quatro pares de primers de marcadores SSR desenvolvidos previamente para
Acrocomia aculeata (Nucci et al., 2007) (Tabela 2), foram usados para as análises
genéticas das populações. As reações de PCR foram realizadas em um volume final de
15µL contendo 1X do tampão (10 mM Tris-HCl, pH 8,4, 50 mM KCl), 1,34µM de cada
par de primer, 250µM de cada dNTPs, 1 unidade de Taq DNA polimerase, 0,25mg de
BSA, 1,0 mM de MgCl2 e 3ng de DNA. As reações foram amplificadas em
termociclador Veriti (Applied Biosystems). O protocolo de PCR consistiu de uma prévia
desnaturação inicial a 94°C por 1 min, seguida por 35 ciclos a 94 °C por 1 min, 56 °C
por 1 min para anelamento e 72 °C por 1 min, em seguida, uma etapa de extensão final
a 72°C por 30 min. Os primers utilizados estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Sequências dos pares de primers desenvolvidos para amplificar loci microssatélites
de A. aculeata.

Temperatura
Locus

Repetições

Sequências (5’- 3’)

de Anelamento
(ºC)

Aacu07

(GA)13

Aacu10

(AG)16

Aacu12

(TC)20

Aacu26

F: ATCGAAGGCCCTCCAATACT
R: AAATAAGGGGACCCTCCAA
F: TGCCACATAGAGTGCTTGCT
R: CTACCACATCCCCGTGAGTT
F: GAATGTGCGTGCTCAAAATG
R: AATGCCAAGTGACCAAGTCC

(AC)13

F: ACTTGCAGCCCCATATTCAG

(AG)14

R: CAGGAACAGAGGCAAGTTC

56

56

56

56

O tamanho dos fragmentos amplificados foi determinado por comparação com o
DNA de tamanho conhecido Liz 600 (Applied Biosystem) em sequenciador automático
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de DNA ABI 3500 (Applied Biosystems). Os cromatogramas produzidos foram
analisados pelo programa Gene Mapper v. 4.1 (Applied Biosystems).

2.4 Análises estatística dos dados
Os níveis de variação genética dentro das populações foram quantificados por
meio do número de alelos por loco (A), da heterozigosidade observada (Ho) e da
heterozigosidade esperada (He) sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a distância
genética de Nei (1978) e o índice de fixação de Wright (ƒ), ambos estimados através do
programa Genetic Data Analysis - GDA 1.1 (Lewis e Zaykin 2001). O desvio de HardyWeinberg e o teste para o desequilíbrio de ligação para os pares de locos foram testados
com utilização do programa Fstat 2.9.3.2 com correção de Bonferroni (Goudet, 2002).
A estrutura genética foi estimada a partir dos coeficientes de coancestralidade de
Weir e Cockerham (1984). Os coeficientes foram estimados a partir da variância das
frequências alélicas dos indivíduos, sendo F=FIT (coeficiente de endogamia total), f=FIS
(coeficiente de endogamia), θ=FST (índice de fixação), com utilização do programa Fstat
2.9.3.2 (Goudet, 2002), baseado em 1.000 randomizações, com o nível de significância
de p ≤ 0,05 com correção de Bonferroni (Goudet et al. 1996).
A estruturação da variabilidade genética das populações de A. aculeata foi
analisada, por meio de análise Bayesiana implementada pelo programa Structure
(Pritchard et al., 2000). A análise supracitada considera a separação do número total de
indivíduos em agrupamentos (clusters), com atribuição de um número K de populações
e assume que há equilíbrio de Hardy - Weinberg e ausência de desequilíbrio de ligação
entre os locos analisados dentro de cada população. Dessa forma, são definidas as
populações às quais pertencem os indivíduos, sem a necessidade de uma informação
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anterior sobre a localidade de origem. O modelo utilizado para esta análise foi o
admixture model, onde cada amostra pode ter ancestrais de mais de uma população.
A diferenciação genética entre as populações também foi estimada pelo índice RST,
pois em locos microssatélites o processo mutacional não está de acordo com o que se
admite no modelo de alelos infinitos com baixas taxas de mutação. O RST é obtido pela
análise de variância do tamanho dos alelos e pode ser interpretado como uma correlação
da extensão dos alelos de diferentes indivíduos de uma mesma população (Slatkin
1995). A análise de diferenciação estimada pelo RST foi realizada segundo Goodman
(1997) com a utilização do programa Fstat 2.9.3.2 (Goudet 2002). A significância do
teste de diferenciação foi estimada pela randomização dos genótipos entre as amostras
para a obtenção da estatística G log-likelihood (Goudet et al. 1996).
Com base nos dados da diferenciação genética (θ) entre as populações foi
construído um dendrograma com utilização do método UPGMA (Unweighted PairGroup Method with Arithmetic Averages) e auxílio do programa NTSYS, versão 2.11
(Rohlf, 2000), a partir da matriz de identidade genética, calculada de acordo com Nei
(1978). Para testar uma possível correlação entre distância genética (Nei, 1978) e
distância geográfica (em metros) das populações foi realizado o Teste de Mantel. Essas
análises foram realizadas no software GenAlEx 6.1 (Peakall & Smouse, 2006).
Para a estimativa do coeficiente kinship (estrutura genética espacial – EGE) foi
utilizado o programa Spagedi, versão 1.2 (Hardy & Vekemans, 2002), considerando-se
o coeficiente de endogamia igual a zero. O erro padrão da média das estimativas foi
obtido por reamostragem jackknife entre locos. A partir do erro padrão da média foi
construído intervalos de confiança a 95% de probabilidade do coeficiente de coancestria
médio estimado para cada classe de distância. Para a obtenção de classes de distância
mais apuradas, estas foram definidas de forma que a proporção de todos os indivíduos
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representados pelo menos uma vez em cada intervalo de distância fosse superior a 50%
e que o coeficiente de variação do número de vezes que cada indivíduo é representado
em cada intervalo fosse menor ou igual a um (Hardy & Vekemans, 2002). A ocorrência
de estrutura genética espacial foi testada dentro de cada classe de distância com
utilização de 1.000 permutações. A magnitude da estrutura genética espacial foi
mensurada por meio da estatística Sp (Vekemans & Hardy, 2004), pelo seguinte
cálculo: Sp = - bF/(1 – F1), em que F1 é a média do coeficiente de coancestria (Fij) dos
indivíduos dentro da população na primeira classe de distância e bF é a inclinação da
curva de regressão do coeficiente de coancestria. Os valores de Sp foram utilizados para
comparar a extensão da estrutura genética espacial entre as populações.

3 Resultados
Diversidade e Estrutura genética
Os quatro locos microssatélites avaliados resultaram em média 4,7 alelos por
população (Tabela 3). A heterozigosidade observada (Ho) foi menor que a
heterozigosidade esperada (He) em todas as populações. Os valores médios de He e Ho
foram 0,539 e 0,402, respectivamente (Tabela 4). A relação entre heterozigosidade
observada e heterozigosidade esperada resultou em índices de fixação (f) com valores
positivos e significativos nas populações ESP, MIR, CLP e GRM, e valores de f não
significativos, apesar de positivos, somente na população ITA. Nenhum par de locos
apresentou desequilíbrio de ligação nas populações analisadas, valores de p > 0.000167,
baseado em 1000 permutações com correção de Bonferroni.
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Tabela 4: Parâmetros de diversidade genética das cinco populações de Acrocomia
aculeata baseadas em quatro locos microssatélites; Â - número médio de alelos por
população; He - heterozigosidade esperada; Ho - heterozigosidade observada; f –
coeficiente de endogamia.

População

Â

He

Ho

f

ESP

3,2

0,400

0,283

0,297*

MIR

5,5

0,644

0,393

0,392*

CLP

5,0

0,536

0,408

0,245*

GRM

5,0

0,526

0,422

0,200*

ITA

4,7

0,587

0,504

0,143

Média

4,7

0,539

0,402

0,257*

Para f valores seguidos de * são significativos, p = 0.002

O coeficiente de endogamia (f) e o coeficiente de endogamia total (F) foram
significativos para os locos Aacu10 e Aacu12, ambos apresentaram os maiores valores.
Para as estimativas f o locos Aacu7 e Aacu26 apresentaram valores negativo e positivo
respectivamente, porém não significativos (Tabela 5). Todos os locos foram
significativos para F, contudo, as estimativas médias de f (0,259) e de F (0,498) foram
significativas para todas as populações (Tabela 4). A diferenciação entre as populações
foi verificada pelos valores dos índices θ e RST que foram significativos para todos os
locos, com média de 0,322 e 0,283, respectivamente.

Tabela 5: Estrutura genética das oito populações de Acrocomia aculeata baseada na
análise de variância das frequências alélicas e no tamanho dos alelos para quatro locos
microssatélites.

Loco
Aacu7
Aacu10
Aacu12
Aacu26
Para todos os locos

f
-0.086
0.479*
0.444*
0.135
0.259*

F
0.281*
0.607*
0.576*
0.530*
0.498*

θ
0.338*
0.245*
0.237*
0.456*
0.322*

Rst
0.459*
0.296*
0.016*
0.341*
0.283*

f – coeficiente de endocruzamento, F – coeficiente de endocruzamento total, θ -índice de
fixação, Rst – diferenciação genética populacional baseada no tamanho dos alelos.
*p= 0.001, valores significativos
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Diferenciação genética entre populações
Através da comparação dos valores de θ entre os pares de populações foi
observada diferenciação genética significativa entre todas populações estudadas (Tabela
6), com menor diferenciação entre as populações ITA e GRM e maior entre GRM e
ESP.

Tabela 6: Valores de diferenciação genética (θ) (diagonal superior) par a par para as cinco
populações de A. aculeata, baseada na análise de quatro locos microssatélites e a distância
geográfica (em Km) (diagonal inferior) entre as populações.
ESP
MIR
CLP
GRM
ITA
ESP

0

0.393

0.420

0.515

0.434

MIR

207

0

0.171

0.247

0.237

CLP

266

73

0

0.264

0.252

GRM

175

142

150

0

0.151

231
127
ITA
p=0.005 todos valores significativos

105

65

0

A partir da matriz de identidade genética (Nei, 1978) entre as populações
amostradas, construiu-se um dendrograma pelo método UPGMA (Figura 3). Pela
análise do dendrograma pode-se observar a formação de dois grupo: grupo I com a
população ESP, o grupo II com as populações [(MIR, CLP), (GRM, ITA)].
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Figura 3: Dendrograma UPGMA das populações de Acrocomia aculeata amostradas, calculado
de acordo com a identidade genética de Nei (Nei, 1978). ESP- Espinosa, MIR- Mirabela, CLPClaro dos Poções, GRM- Grão Mogol, ITA- Itacambira.

A correlação entre as distâncias genéticas e geográficas das populações mostrou
que 54,5% da diferenciação genética observada entre as populações de A. aculeata pode
ser explicada pela hipótese do isolamento por distância geográfica, mas, esse valor de
correlação (r = 0,296) apesar de positivo não foi significativo (p = 0,1), segundo o teste
de Mantel.
Com a análise bayesiana encontramos cinco grupos distinto (k=5) figura 4. Na
Tabela 7 são descritos os valores de LnP (D)

para cada valor de K assumido.

Analisando o resultado por meio do gráfico que representa o valor Q (Figura 5), pode-se
observar nitidamente a presença dos cinco grupos reais. Este valor de Q é a estimativa
do coeficiente de participação de cada indivíduo em cada grupo.
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Figura 4: Representação do número próvavel de populações distintas de A. aculeata, de acordo
com a metodologia de Falush, Stephens e Pritchard, (2003). LnP (D) = probabilidade log dos
dados, mostrando cinco como o número provável de populações distintas.

Tabela 7: Valores de LnP (D) após 10 corridas independentes para cada valor de K.
K
LnP (D)
1
-1712,43
2
3
4
5

-1502,69
-1313,84
-1247,48
-1207,64
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Figura 5: Distribuição dos 150 indivíduos de A. aculeata nos grupos de acordo com a análise do Structure (k=5), baseado em marcadores microssatélites.
Os indivíduos estão representados por barras verticais, sendo que cada cor está associada a um grupo diferente. Eixo x = indivíduos das populações
amostradas; eixo y = estimativa do coeficiente de participação de cada indivíduo em cada grupo. 1= Espinosa; 2= Mirabela; 3= Claro dos Poções; 4 = Grão
Mogol; 5 = Itacambira.

A Figura 6 representa a contribuição dos genótipos para cada população. Assim,
pode-se notar que as populações 4 e 5 compartilham maior quantidade de alelos, isso se
deve provavelmente pela pequena distância geográfica entre elas (Tabela 8).

Figura 6: Representação da atribuição dos genótipos para cada população. As cores (vermelho,
amarelo, azul, verde e rosa) representam cada atribuição, assumindo 5 populações. 1=ESP,
2=MIR, 3=CLP, 4=GRM, 5=ITA.

Tabela 8: Matriz de distância geográfica entre as populações de A. aculeata, em quilômetros
ESP

MIR

CLP

GRM

ESP

-

MIR

207

-

CLP

266

73

-

GRM

175

142

150

-

ITA

231

127

105

65

ITA

-

Estrutura genética espacial (EGE)

Os correlogramas das populações de A. aculeata estudadas mostram uma
distribuição aleatória dos genótipos, com ausência de estruturação genética significativa
nas populações de ESP, MIR, CLP e GRM e presença de estruturação genética
significativa para a população de ITA (Figura 7; Tabela 9; p > 0,05).
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Figura 7: Correlogramas do coeficiente de coancestria (kinship), por classes de distância, para
indivíduos de A. aculeata nas populações naturais amostradas no estado de Minas Gerais ---intervalo de confiança, a 95% de probabilidade.

Tabela 9: Caracterização da estrutura espacial de A. aculeata nas cinco populações, incluindo
para cada população o coeficiente de kinship (Fij) para primeira classe de distância, os valores
da curva de regressão do coeficiente de coancestria Blog, estatística Sp e valor de significância
(P)
POPULAÇÕES

Fij

Blog

Sp

p

ESP

0,013

-0,034605

0,035061

0,027

MIR

-0,07

0,0047791

-0,00444

0,48

CLP

-0,02872

-0,006583

0,006399

0,61

GRM

0,014226

0,0033435

-0,00339

0,93

ITA

0,033026

-0,007114

0,007357

0,63

MÉDIA

-0,00894

-0,008036

0,008197

-

4 Discussão

Diversidade e Estrutura genética

Nucci (2007), ao trabalhar com nove populações de A. aculeata, encontrou uma
média de 3,0 alelos por loco, uma He= 0,39. Os quatro locos microssatélites utilizados
no presente trabalho detectaram níveis maiores de multialelismo e diversidade genética
de 0,53. Pórem, estes valores são menores do que o encontrado em estudos com outras
palmeiras com utilização do mesmo tipo de marcador molecular, como Gaioto et al
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(2001), que encontraram para Euterpe edulis He= 0,86 em populações próxima ao
Distrito Federal. Moreira et al (2009), ao trabalhar com Tabebuia ochracea encontou
He= 0,43. Barbosa et al. (2010), verificou que o He da espécie Palicourea coriacea
(Rubiaceae), uma espécie de ocorrência no Cerrado, foi de 0,296 e consideraram que a
espécie apresentou um nível alto de diversidade genética. Os níveis de diversidade
genética nas populações foram menores quando comparados com valores reportados
para outras espécies: Hymenaea courbaril (Lacerda et al., 2008) e Dipteryx alata
(Tarazi et al., 2010).
O A. acuelata possui inflorescências agrupadas em cachos pendentes com até 80
com de comprimento, pequenas e ambos os sexos estão presentes na mesma
inflorescência sendo que as flores masculinas nascem no topo da inflorescência,
enquanto as femininas situam-se na base. Essas inflorescências são andróginas com
marcada protoginia, o que pode representar uma estratégia para evitar a autofecundação.
De acordo com Barrett e Harder (1996) a polinização é fundamental entre as complexas
interações ecológicas que geram padrões de cruzamento em plantas, pois determina
oportunidades de cruzamento. O tipo de polinização pode limitar o movimento do
pólen, interferindo assim na distribuição genética entre e dentro das populações. A
polinização principal da macaúba é realizada por coleópteros e o vento desempenhando
um papel secundário. Na ausência do agente polinizador a gitonogamia responderá por
uma significativa porcentagem na produção dos frutos.
Os altos coeficientes de endogamia encontrados para a maioria das populações
analisadas neste trabalho contrastam com a variabilidade genética. É sugerido que possa
ocorrer cruzamento entre parentes, decorrente da presença de fatores que limitam a
diminuição do fluxo gênico entre as populações (Frankham et al., 2002). O
desmatamento de habitats naturais para a criação de pastagens pode reduzir o tamanho

26

populacional dos dispersores, consequentemente reduz-se a chance da polinização
acontecer. Isso é bastante plausível, pois em todas as áreas de coleta as populações se
encontravam em áreas de pastos. Assim, a limitação na dispersão de pólen pode
favorecer a autofecundarão dos indivíduos.
Em longo prazo, a endogamia aumenta a freqüência de homozigotos para alelos
deletérios permitindo que sejam expressos e assim, diminui a capacidade de adaptação
dos indivíduos ao ambiente (Hendrick et al., 1996) mas, provavelmente ainda não
resultou em perda acentuada de diversidade genética nas populações estudadas.
No entanto, é importante salientar que estes dados foram obtidos de estimativas
históricas, pois os indivíduos estudados são adultos, e provavelmente já se encontravam
nos ambientes antes do início do processo de fragmentação do Cerrado. Para obter
resultados mais definidos dos efeitos da fragmentação de ambientes na diversidade
genética seriam necessários estudos com várias gerações, sendo que estudos com
progênies dessas populações podem ser considerados para se acessar a diversidade
genética das demais gerações. Conforme James & Ashburner (1997), a prioridade de
manejo é alta para minimizar futura redução da diversidade, e o conhecimento dos
processos genéticos proporciona a manutenção de habitat apropriado para a reprodução
e a sobrevivência de espécies.

Diferenciação genética entre as populações

A análise de estrutura genética das populações de A. aculeata mostrou que há
uma diferenciação significativa entre as populações estudadas. A estimativa do θ=0.32
foi maior do que a obtida pelo Rst= 0.283.Segundo Frankham e colaboradores (2002)
um valor de diferenciação acima de 0,15 e considerado indicador de significante de
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diferenciação entre populações. De acordo Loveless & Hamrick, (1984) se o fluxo
alélico for restrito, as populações apresentam uma alta divergência entre si. Os
resultados observados aqui, possivelmente são devido ao isolamento pela distância
geográfica entre as populações, o que leva à diminuição do fluxo alélico entre as
mesmas. Pode também haver impedimentos como barreiras naturais ou antrópicas que
dificultam o fluxo alélico entre as populações estudadas fato que pode favorecer o
resultado obtido. O fluxo gênico ocorrido no passado entre as populações, pode não ter
sido suficiente para tornar as frequências alélicas mais similares entre as mesmas ao
longo do tempo.
Pela análise do dendrograma pode-se observar a formação de dois grupos. Esta
divisão em dois grupos pode estar associada à localização geográfica dessas populações,
já que houve um agrupamento das populações localizadas geograficamente.
O resultado do Teste de Mantel refuta-se a hipótese de isolamento por distância.
Collevatti (2001) analisou 10 populações (num total de 314 indivíduos) naturais de C.
brasiliense, por meio de microssatélites, encontrando correlação positiva e significativa
(r = 0,518; P = 0,0396) entre distância genética e distância geográfica. Entretanto, os
autores amostraram populações naturais ao longo de toda a distribuição geográfica da
espécie.
Estes resultados, bem como o resultado da analise Bayesiana, mostram que não
existe uma estruturação genética entre essas populações. O resultado indicou que as
cinco localidades de amostragem analisadas para este programa são de fato
reconhecidas como cinco populações distintas e apenas um pequeno número de
indivíduos de Grão Mogol e Itacambira compartilham uma maior quantidade de alelos.
Dessa forma, o padrão atual de estruturação genética das populações de A.
aculeata parece estar relacionado a fatores históricos. Eventos de extinção e
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recolonização, bottleneck e efeito fundador podem deixar sinais genéticos nas gerações
posteriores (Hewitt, 1996; Schaal et al., 1998; Dutech et al., 2003). O fluxo gênico
ocorrido no passado entre as populações, pode não ter sido suficiente para tornar as
frequências alélicas mais similares entre as mesmas ao longo do tempo. Padrões
similares à macaúba foram encontradas para Eugenia dysenterica (Zucchi et al., 2003),
Caryocar brasiliense (Collevatti et al., 2001), Dipteryx alata (Tarazi et al., 2010).

Estrutura genética espacial (EGE)
A presença de EGE na população, ou seja, quando os indivíduos aparentados se
encontram próximos geograficamente, pode significar ocorrência de cruzamentos
endogâmicos (Sebbenn, 1997), sendo também, um indicativo de processos
microevolutivos, tais como migração, fluxo gênico, deriva genética e seleção (Setsuko;
Ishida; Tomaru, et al., 2004). Vekemans e Hardy (2004) demonstraram que a EGE está
correlacionada com o sistema de cruzamento, a forma de vida e a densidade
populacional. Dessa forma, informações sobre a EGE auxiliam o entendimento dessas
forças, que direcionam a dinâmica genética local (Gonçalves et al., 2010) e são
essenciais para a continuidade das espécies.
Ausência de estruturação genética significativa nas populações denota uma
distribuição aleatória dos genótipos dentro destas populações. Esse padrão observado
para as populações pode ser resultado de um fluxo alélico constante entre os indivíduos
de cada uma das populações que, segundo Doligez e Joly (1997), é suficiente para
impedir a divergência das frequências alélicas locais e evita assim o agrupamento de
indivíduos aparentados.
O conhecimento da estruturação genética espacial populacional fornece
importantes informações para a definição de estratégias de amostragem para fins de
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conservação ou de melhoramento genético. Entretanto, estratégias de conservação não
devem ser realizadas com base apenas nos resultados da estruturação genética espacial.
A eles devem ser somados o conhecimento dos níveis de diversidade dentro e entre as
populações, os quais fornecem uma perspectiva histórica das mudanças evolutivas que
caracterizam uma espécie, permitindo previsões sobre como as populações se
comportarão quando sujeitadas a futuros eventos de origem natural e artificial (Wallace,
2002). Assim, como a maioria da diversidade genética distribui-se dentro das
populações, a conservação in situ de cinco populações estrategicamente escolhidas pode
conservar 99% de sua diversidade genética total (Hamrick, 1993) e, para a coleta de
sementes para à conservação ex situ, a estratégia mais adequada consiste na seleção de
um pequeno número de populações e no aumento da quantidade de indivíduos
amostrados por população.
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5 Conclusões

As populações estudadas apresentaram níveis consideráveis de diversidade
genética que se mostrou distribuída majoritariamente dentro das populações. O que
evidencia o potencial destas para a conservação genética da espécie. A alta
diferenciação genética entre as populações pode ser explicada pela ausência de fluxo
alélico detectado entre elas. Foi observado uma ausência de estruturação genética dentro
das populações, esse resultado sugere haver uma distribuição aleatória dos genótipos
dentro das populações, ou seja, as árvores localizadas espacialmente próximas não
apresentam grau de parentesco entre si. Porém, estas populações de A. aculeata se
encontram em ambientes de pastagens, consequentemente os níveis de diferenciação
genética entre essas populações pode aumentar nas próximas gerações, tornado assim,
essencial a realização de estudos nas progênies dessas populações, para deste modo,
então, avaliar os impactos genéticos causados pela fragmentação e o extrativismo nesta
espécie.
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