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RESUMO 

 

NOVAES, C. R. D. B. Variabilidade e divergência genética de caracteres quantitativos 

e marcadores neutros em populações de Eugenia dysenterica DC. 2014. 223 f. Tese 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 
1
 

 

Conhecer as variações genotípicas presentes em populações constitui 

importante ferramenta para escolher a melhor conduta para o manejo de recursos 

genéticos, tanto para conservação quanto para o melhoramento. Com o objetivo de analisar 

e comparar a proporção da variação fenotípica e genética entre subpopulações naturais da 

árvore frutífera Eugenia dysenterica DC., foram amostradas 25 subpopulações em cinco 

estados do Cerrado brasileiro. Dentro de cada subpopulação, seis árvores foram amostradas 

e vinte frutos por matriz (irmãos maternos) coletados. Cinco frutos de cada matriz foram 

avaliados quanto a variáveis morfométricas de frutos e sementes. Vinte sementes de cada 

família foram semeadas ao acaso em quatro blocos, com cinco sementes por parcela, 

constituindo um teste de procedências e progênies. Foram realizadas a análise de variância 

e obtidas estimativas de seus componentes pelo modelo hierárquico, para caracteres de 

frutos, sementes e desenvolvimento inicial, além de estimativas de QST para caracteres de 

desenvolvimento inicial. Quatro indivíduos por família foram genotipados utilizando nove 

locos microssatélites. Variação fenotípica e genotípica significativa foi verificada entre 

subpopulações e entre famílias dentro de subpopulações, com a maior proporção verificada 

entre famílias. As estimativas de herdabilidade foram de 0,23 e 0,27 para taxa de 

crescimento e número de folhas e maior que 0,34 para os outros caracteres avaliados, que 

indicam bom potencial de seleção. A seleção de progênies com rápido desenvolvimento 

inicial é importante para a produção comercial de mudas. A biomassa alocada acima do 

solo representou 15% da biomassa total. As subpopulações estão significativamente 

estruturadas quanto ao comprimento da raiz, taxas de crescimento em altura e diâmetro 

(QST 0,34, 0,23 e 0,20), mas quanto à biomassa e emergência das plântulas estão 

fracamente estruturadas (QST < 0,04). O sistema de cruzamento é misto, com 

predominância de alogamia (ta=0,73), a diversidade genética elevada, com 

heterozigosidade média esperada de 0,642 e a diferenciação genética entre as 

subpopulações é alta (θP=0,198), semelhante ao encontrado em estudos anteriores. O 

contraste QST - FST foi não significativo para 16 dos 18 caracteres avaliados, o que indica 

prevalência da deriva genética como causa da diferenciação genotípica, embora para tempo 

médio de emergência das plântulas e massa verde do sistema radicular a similaridade 

genética possa ser explicada pela seleção uniforme. A subpopulação 21 (Cocalinho-MT) 

divergiu fenotipicamente mais das demais, que formam dois grupos distintos, inclusive 

pelas distâncias genéticas. Os dois grupos são estruturados espacialmente, cuja divisão 

geográfica corresponde ao vale dos rios Corumbá e São Bartolomeu, à Chapada dos 

Veadeiros e ao Vão do Paranã. Uma coleção in vivo de E. dysenterica para conservação ex 

situ foi estabelecida. A caracterização genética da coleção e a abrangência da coleta 

realizada sugerem que a amostragem foi adequada para iniciar um programa de seleção da 

espécie. 
 

Palavras-chave: cagaiteira, conservação ex situ, QST, Cerrado. 
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ABSTRACT 

 

NOVAES, C. R. D. B. Variability and genetic divergence of quantitative traits and 

neutral markers for populations of Eugenia dysenterica DC. 2014. 223 f. Thesis 

(Doctor of Science in Genetics and Plant Breeding)-Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 
1
 

 

Genotypic variations knowledge is an important tool that can point to the best 

approach for genetic resources maintenance, for both conservation and breeding purposes. 

To analyze and compare the phenotypic and genetic variation of wild subpopulations of 

Eugenia dysenterica DC., a fruity tree, 25 subpopulations were sampled in five states of 

the Brazilian Cerrado. Within each subpopulation, six trees were sampled and twenty fruits 

(maternal siblings) collected. Five fruits of each family were evaluated for morphometric 

variables of fruits and seeds. Twenty seeds of each family were randomly sown in each one 

of four blocks, five seeds per plot, established in a common garden experiment. 

Hierarchical model analysis of variance and variance components estimation were 

performed for fruit, seeds and early development traits and QST were estimated for early 

development traits. Four individuals per family were genotyped using nine microsatellite 

loci. Significant phenotypic and genotypic variations were observed both between 

subpopulations and between families within subpopulations. The highest proportion of the 

variance was found among families. Heritability estimates were 0.23 and 0.27 for growth 

rate and number of leaves and greater than 0.34 for other traits, indicating high potential 

for selective gain. Rapid early development is important for seedlings commercial 

production. Above ground biomass represented 15% of total biomass. Subpopulations are 

significantly structured for root length, height and diameter growth rates (QST 0.34, 0.23 

and 0.20), but weak structure was establish for biomass and seedling emergence (QST 

<0.04). It has high genetic diversity, with average expected heterozigosity of 0.642. The 

mating system was mainly outcrossing (ta = 0.73), with high genetic differentiation 

between subpopulations (θP = 0.198), similar to previous studies. QST - FST contrasts were 

not significant for sixteen out of eighteen traits, suggesting genetic drift as the main source 

of phenotypic differentiation. Even though seedling emergence average time and root 

system fresh mass genetic similarity is granted to uniform selection. Quantitative and 

genetic distances clustered two distinct groups spatially structured, with respect to the 

Corumbá and São Bartolomeu river valley, in addition to the Chapada dos Veadeiros and 

Vão do Paranã region. Subpopulation 21 (Cocalinho-MT) quantitatively diverged from the 

two clusters. An in vivo collection of E. dysenterica was established for ex situ 

conservation. Genetic characterization and sampling extent suggest that the collection 

portrays well the cagaiteira’s wild population for selection purposes. 

Keywords: cagaiteira, ex situ conservation, QST, Cerrado. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Conhecer a forma de atuação dos fatores microevolutivos, como a deriva 

genética e a seleção natural, é estratégico para o manejo e o uso de populações conservadas 

ex situ e in situ. Seja para conservação de recursos genéticos, emprego direto no 

melhoramento ou para estudos acadêmicos sobre evolução, ecologia e genética, a variação 

de sequências nos genes e genótipos é essencial para facilitar e entender os padrões e 

processos evolutivos, bem como orientar de forma mais eficaz a condução desses estudos 

(Rao & Hodgkin, 2002). A variabilidade genética em caracteres com valor adaptativo é 

primordial para garantir a resiliência da espécie face às alterações ambientais e para a 

especiação (Storfer, 1999; Teplitsky et al., 2014), além de servir de matéria-prima para o 

melhoramento genético.  

Como segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado possui a maior diversidade de 

espécies entre todas as savanas, com 12.356 espécies vegetais listadas, das quais 11.627 

são plantas vasculares (Mendonça et al., 2008). Ele é considerado um bioma vulnerável e 

importante para a conservação da biodiversidade global (Olson & Dinerstein, 1998; Klink 

& Machado, 2005; Faleiro & Loyola, 2013; Carranza et al., 2014). A conservação do 

Cerrado é estratégica na manutenção dos processos ecológicos e evolutivos de suas 

espécies. Para o manejo e a definição de áreas de conservação é necessário o entendimento 

dos processos evolutivos que originaram as estruturas populacionais atuais. Por isso, pelo 

potencial em fornecer um panorama do comportamento passado e presente das populações, 

a análise das variações fenotípicas e genotípicas pode ser utilizada para predizer a melhor 

conduta para a manutenção dos recursos genéticos. Os estudos sobre a estrutura de 

populações e biologia evolutiva tornam-se essenciais à conservação do Cerrado, para que 

as regiões sejam hierarquizadas em prioridade, de modo a resguardar os recursos genéticos 

de forma eficiente e representativa. 

Vários estudos de estrutura populacional em espécies nativas do Cerrado foram 

realizados, mas ainda são escassos aqueles com ênfase na variação adaptativa dos 

caracteres quantitativos. Almeida Júnior (2012) realizou esse tipo de enfoque em uma 

coleção de germoplasma originada de dez subpopulações de Eugenia dysenterica DC. do 
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sudeste de Goiás. A variação adaptativa pode ser fundamental, pois mesmo que as 

populações sejam geneticamente semelhantes por estimativas realizadas por marcadores 

neutros, elas podem apresentar diferentes valores adaptativos. Essas variações adaptativas 

são essenciais frente às mudanças ambientais, pois podem permitir a especiação e a 

manutenção das populações em longo prazo (Kremer et al, 2014).  

Além do foco em conservação, estudos relacionados às plantas nativas do 

Cerrado brasileiro alcançaram maior interesse nas últimas décadas, principalmente pelo 

potencial de exploração comercial dos frutos (Avidos & Ferreira, 2000; Agostini-Costa et 

al., 2006). Pelo avanço das fronteiras agrícolas e pelo extrativismo não orientado, a 

cagaiteira E. dysenterica, tem sofrido erosão genética junto à maioria das espécies da 

cobertura vegetal original do Cerrado. Como espécie frutífera, destaca-se pelo potencial 

econômico relacionado à culinária e ao consumo in natura (Martinotto et al., 2008), além 

de fonte de antioxidantes e componentes bioativos (Jorge et al., 2010; Cardoso et al., 2011; 

Abadio Finco et al., 2012).  

As populações de cagaiteira estão representadas em formações de cerrado 

stricto sensu, cerradão e campo (Mendonça et al., 1998). Estudos realizados sobre 

distribuição geográfica, cultivo e estrutura genética de populações locais já foram 

realizados (Chaves & Telles, 2006). Entretanto, apenas um estudo de maior abrangência 

foi realizado com E. dysenterica. Barbosa (2014) pesquisou sobre diversidade e estrutura 

genética de subpopulações distribuídas por todo o Cerrado, mas somente ferramentas 

moleculares foram utilizadas em plantas adultas amostradas a campo. Por isso, o estudo em 

larga escala geográfica com base em dados moleculares e quantitativos obtidos em 

ambiente controlado, representa o próximo passo na elucidação de sua história e de seus 

processos evolutivos para aplicação na conservação e melhoramento da espécie. 

Em virtude do exposto, os objetivos do presente trabalho realizado com 25 

subpopulações naturais de E. dysenterica distribuídas na área de ocorrência da espécie no 

Cerrado foram: 

i) Caracterizar fisicamente e estimar parâmetros fenotípicos de frutos e 

sementes de cagaita. 

ii) Implantar um teste de procedências e progênies para avaliar a variação 

genética quantitativa nas fases iniciais de desenvolvimento, entre 

subpopulações e entre progênies. 

iii)  Caracterizar a variabilidade genética molecular utilizando marcadores 
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microssatélites. 

iv)  Comparar a variação genética quantitativa e molecular entre e dentro 

de subpopulações em um teste de procedências e progênies via QST e 

FST, bem como inferir sobre os principais fatores microevolutivos 

responsáveis pela estruturação da variabilidade. 

Os objetivos foram colocados a fim de estabelecer uma coleção de 

germoplasma in vivo e ex situ das subpopulações coletadas, caracterizá-las geneticamente e 

ampliar o conhecimento necessário ao seu manejo, pré-melhoramento, conservação e 

entendimento dos processos microevolutivos envolvidos na sua formação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS DO CERRADO 

 

Os recursos genéticos vegetais representam possíveis soluções para problemas 

relacionados à produção de alimentos, fármacos, desenvolvimento sustentável e produção 

industrial. A manutenção de tais recursos é essencial para que a segurança alimentar 

mundial seja garantida. Eles contêm parte da biodiversidade biológica representada por 

genes, genótipos e variabilidade genética com valor atual ou potencial para a humanidade. 

Domesticados ou silvestres, é importante manejá-los e preservá-los a fim de evitar a erosão 

genética que ameaça a maioria dos recursos genéticos (Goedert, 2007).  

O Cerrado brasileiro demanda atenção especial para medidas 

conservacionistas, por sua composição florística, que indica alto grau de endemismo 

(Linares-Palomino et al., 2011) (Figura 2.1) e pela alta degradação causada principalmente 

pela agricultura (Ratter et al., 1997). Cerca de 39,5% de sua cobertura vegetal original foi 

perdida (Sano et al., 2009). Essa porcentagem tende a aumentar com a expansão das 

plantações para produção de biocombustíveis, com destaque para plantações de cana-de-

açúcar e soja, que criará indiretamente uma pressão de ocupação maior das áreas 

preservadas no Cerrado, de acordo com simulações (Lapola et al., 2010).  

O bioma é considerado um dos hotspots para conservação mundial (Myers et 

al., 2000) e terceiro em prioridade de conservação da biodiversidade brasileira (Brasil, 

2007). A heterogeneidade das condições ambientais, de fertilidade edáfica e recursos 

hídricos, inerente ao Cerrado, pode ser o principal motivo da variabilidade de suas 

populações. Essa riqueza de diversidade estimula a conservação e estudos sobre as 

comunidades do Cerrado. Além disso, a manutenção dessa variabilidade e sua permanência 

em longo prazo, saliente às prováveis mudanças climáticas, passa pela conservação de 

algumas áreas hoje ameaçadas pela fragmentação e ocupação humana (Collevatti et al., 

2013).  
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Figura 2.1. Mapa dos biomas brasileiros com o número total de espécies vegetais (topo), 

número de espécies endêmicas (meio) e porcentagem de endemismo em cada 

bioma. Fonte: Forzza et al., 2012. 

 

A conservação e o manejo de recursos genéticos vegetais podem ser realizados 

in situ, no ambiente o qual a população desenvolveu suas características específicas, ou ex 

situ, fora do ambiente natural com supervisão humana direta. Os bancos e coleções de 

germoplasma constituem um tipo de conservação ex situ, mais comumente encontrado, que 

possuem atividades relacionadas à caracterização, avaliação dos acessos, manutenção e 

utilização dos recursos genéticos. Segundo Harding et al. (2013), uma das dificuldades 

para a conservação de espécies endêmicas, como a maioria das presentes no Cerrado, em 

bancos de germoplasma, é a presença de espécies mais difíceis de conservar, como as que 

possuem sementes recalcitrantes, além da falta de informações sobre diversidade. 

Atividades de fitotoxicidade, antifúngicas, inseticidas e bactericidas são alguns 

dos usos encontrados em plantas nativas do Cerrado brasileiro (Novaes et al, 2013), que 

alcançaram maior interesse nas últimas décadas, principalmente pelo potencial de 

exploração comercial dos frutos (Avidos & Ferreira, 2000; Agostini-Costa et al., 2006). 

Algumas famílias possuem sua principal fonte de renda no extrativismo de plantas do 

bioma, mas as formas de aproveitamento das espécies nativas carecem de orientação 
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profissional, tanto em termos de melhora do produto da colheita quanto em termos de 

manejo sustentável da produção (Ribeiro et al., 2008). O incentivo ao consumo de plantas 

nativas pode ter boas consequências para a preservação da espécie, caso utilizado de forma 

correta, quando as comunidades locais são incentivadas a proteger o ecossistema 

conservando o local de ocorrência da planta (Cruz et al., 2013).  

A preservação e o uso sustentável tanto de espécies como do próprio bioma 

Cerrado passam pela valorização dos recursos nele existentes (Ribeiro et al., 2008). As 

espécies frutíferas mais utilizadas do Cerrado são o pequi (Caryocar brasiliense), mangaba 

(Hancornia speciosa), baru (Dypterix alata), araticum (Annona crassiflora), gabiroba 

(Campomanesia cambessedeana) e cagaita (Eugenia dysenterica) (Perez & Mariante, 

2009). Para viabilizar o cultivo comercial, principalmente para a exploração da diversidade 

genética necessária à domesticação e à conservação dessa diversidade, a criação de 

coleções de germoplasma de frutíferas nativas constitui a base fundamental para que seja 

possível tal exploração desse recurso (Clement, 2001; Junqueira et al., 2008; Silva et al., 

2010; Cruz et al., 2011).  

 

2.2 CAGAITEIRA – Eugenia dysenterica DC 

 

Árvore frutífera do Cerrado, a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.; Figura 2.2) 

é uma espécie que ocorre nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia e Distrito Federal (Brito et 

al., 2003). Ela pertence à família Myrtaceae, ordem Myrtales, subclasse Rosidae, cujos 

representantes incluem gêneros com utilidade madeireira como Eucalyptus, e com frutos 

carnosos e comestíveis como Plinia (jabuticaba), Syzygium (cravo-da-índia), Psidium 

(goiaba) e outras espécies de Eugenia (pitanga, jamelão). A família possui 132 gêneros e 

5.671 espécies (Govaerts et al., 2008). A distribuição de E. dysenterica é 

predominantemente descontínua e gregária (Naves et al., 1999) e encontra-se presente nas 

formações de cerrado stricto sensu, cerradão e campo (Mendonça et al., 1998). 

O florescimento da cagaiteira é do tipo big-bang, sincrônico e abundante 

(Proença & Gibbs, 1994; Souza et al., 2008). As flores são polinizadas principalmente por 

abelhas do gênero Bombus (Proença & Gibbs, 1994) e Melipona (Calaça, 2011), a 

reprodução ocorre com predominância da alogamia (Zucchi et al., 2003) e apresenta auto-

compatibilidade de pólen (Proença & Gibbs, 1994). Sistema de cruzamento misto também 
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foi encontrado em escala local e regional, e ainda paternidade múltipla em sementes do 

mesmo fruto (Barbosa, 2014). 

 

 

Figura 2.2. Cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.). a) aparência da árvore, b) folhas novas 

em vermelho, c) tronco suberoso e com fissuras, d) botões florais, e) frutos. 

Fotos Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes, nov. 2011. 

 

A emissão de botões florais, a maturação dos frutos, a senescência e a emissão 

de folhas novas foram caracterizadas por um período de seis anos em Planaltina, DF (Sano 

et al., 1995), apresentando regularidade e facilitando estudos que utilizam essas 

características. Seu cultivo não apresenta dificuldades maiores (Chaves & Telles, 2006), 

por isso, possui facilidades para a elaboração de experimentos em casa de vegetação. Apenas a 

semeadura deve ser realizada em poucas semanas já que as sementes são recalcitrantes (Farias 

Neto et al., 1991). 

A maturação dos frutos coincide com o início do período chuvoso do Cerrado, 

ocorrendo entre 30 e 40 dias após a antese das flores (Souza et al., 2008; Camilo et al., 

2013). Observações realizadas durante seis anos em plantas de cinco a dez anos de idade 

c 

e 

b 

d 

a 
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apontaram uma alta desuniformidade na produção de frutos de E. dysenterica de um ano 

para outro (Souza et al., 2013; Camilo et al., 2013), e diferentes plantas também 

apresentaram desigualdades entre si (Naves et al., 1995). 

A cagaiteira sobressai-se por seu potencial econômico e nutricional, ambos 

relacionados à culinária, como sucos, doces, picolés e geleias e ao consumo in natura 

(Martinotto et al., 2008; Assumpção et al., 2013) (Figura 2.3), além de fonte de 

antioxidantes. Como constituinte das plantas nativas do Cerrado brasileiro, a espécie 

encontra-se em meio a um grande potencial ainda a ser explorado de compostos bioativos 

(Bolzani et al., 2012; Novaes et al., 2013), alguns já descritos (Jorge et al., 2010; Cardoso 

et al., 2011; Abadio Finco et al., 2012).  

 

            

Figura 2.3. Exemplos de uso comercial culinário da cagaita (Fontes: a) 

<http://www.centraldocerrado.org.br/comunidades/promessa/>; b) foto 

Frutos do Brasil, 2014; c) foto: Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes, 

out. 2014). 

 

A cagaiteira possui ainda aplicações que podem ser relevantes na medicina. O 

extrato aquoso da folha protege a mucosa gástrica de danos causados por etanol/HCl, 

estimulando mecanismos de defesa citoprotetora. Os taninos presentes no extrato 

provavelmente formam uma capa protetora ligando-se às mucinas epiteliais da mucosa 

gástrica (Prado et al., 2014). Já o extrato alcoólico das folhas apresentou-se tóxico para 

Biomphalaria glabrata, molusco vetor da esquistossomose (Bezerra et al., 2002). O óleo 

extraído de suas folhas possui atividade antifúngica em cepas de Cryptococcus (Costa et 

al., 2000). A fruta demonstra poder antioxidante in vitro (Rocha et al., 2013). O peptídeo, 

acesso P86708.1 no NCBI, extraído da polpa de E. dysenterica, possui propriedades 

laxativas por estimular a motilidade intestinal sem causar diarreia, que pode ser utilizado 

como novo fármaco em laxantes e não tóxico para mamíferos (Lima et al., 2010). 

Para a indústria alimentícia e para retornos nutricionais, o uso da cagaita possui 

várias vantagens. A polpa possui qualidades nutricionais, com baixas calorias, alto teor de 

b a c 
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ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A e folatos (Silva et al., 2008; Cardoso et al., 

2011). Além disso, possui boa qualidade microbiológica e tamanho das partículas na polpa, 

fonte de potássio, fósforo, sódio e magnésio. Com baixo valor calórico, baixo teor de 

proteínas e açúcares (glicose, frutose e sacarose), também significa uma fruta menos doce 

e com pouquíssimo lipídeo (Ribeiro et al., 2013). Os óleos presentes nos frutos, 

predominantemente hidrocarbonetos monoterpênicos, variam de acordo com o estágio de 

amadurecimento, que aumenta a quantidade de sesquiterpenos e diminui os de 

monoterpenos (Duarte et al., 2008).  

Um estudo sobre aceitação sensorial do néctar de cagaita e mangaba concluiu 

que há boas perspectivas no mercado alimentício, com bom potencial tecnológico e 

nutricional para a produção (Assumpção et al., 2013). Na culinária regional, os frutos são 

usados para a fabricação de sorvetes, doces, geleias e cachaça curtida. A comercialização 

de geleia de cagaita foi recomendada por Santos et al. (2012), após caracterização 

microbiológica, química, sensorial e de estabilidade. Outro produto promissor é o vinho de 

cagaita, produzido pela fermentação por Saccharomyces cerevisiae, que alcançou boa 

aceitação nas avaliações sensoriais para cor, palatibilidade e aroma (Oliveira et al., 2011).  

Duas linhas devem ser abordadas para esclarecer a relevância dos estudos 

sobre E. dysenterica. A primeira, pela exploração comercial e a segunda, pela relevância 

da espécie no Bioma Cerrado, diverso, endêmico e ameaçado. As duas linhas trazem 

benefícios ao homem, e segundo Mace et al. (2010); para que se possa de forma efetiva 

estimular estratégias de conservação da sua biodiversidade e sua sustentabilidade, deve-se 

promover os benefícios que ela traz à população. Por isso, é importante a realização de 

estudos que incentivem o consumo e a criação de novos produtos com sua fruta, 

paralelamente a estudos que permitam a incorporação da espécie a sistemas de cultivo.  

Pelo menos duas empresas usam frutos do Cerrado, nos quais a cagaita está 

inclusa, e limitam a expansão de lojas e franquias pela dificuldade em conseguir matéria-

prima de qualidade (Ribeiro et al., 2008). Coletada de forma principalmente extrativista, 

oriunda de áreas com Cerrado nativo, sua comercialização ocorre principalmente nos 

mercados regionais perto da ocorrência natural da espécie e é restrita ao Centro-Oeste 

(Martinotto et al., 2008). Pela alta porcentagem de água, o fruto degrada-se rapidamente 

após a colheita, ou após cair ao chão, o que representa um fator limitante e estratégico em 

seu transporte, conservação e consequente utilização (Chaves & Telles, 2006).  

A coleta dos frutos aumenta a cada dia, em função da maior demanda de 
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mercado e com algumas famílias dependentes financeiramente dessa atividade (Ribeiro et 

al, 2008). Para melhor indicar e incentivar o uso comercial, em especial na indústria 

alimentícia, torna-se essencial o conhecimento do que esperar em termos de demanda e 

manejo dos frutos de cagaita. Pelo extrativismo não orientado e pelo avanço das fronteiras 

agrícolas no Cerrado, a espécie tem sofrido erosão genética. Por isso, além da divulgação 

deste recurso, são necessárias estratégias de domesticação para o cultivo da cagaiteira, a 

fim de evitar o extrativismo predatório e incentivar a conservação e a exploração 

comercial.  

A grande variação genotípica e fenotípica abre as portas para o sucesso do pré-

melhoramento da espécie, tanto para a seleção de frutos com mais polpa ou uniformes. 

Existem vários estudos que corroboram a existência de variações fenotípicas quantitativas, 

demonstrando potencial variabilidade genética em E. dysenterica Variações em peso, 

forma e volume foram encontradas em frutos de araticunzeiro (Annona crassiflora), 

jenipapeiro (Genipa americana) e cagaiteira (Naves et al., 1995). Também foram 

encontradas diferenças na altura, peso do fruto e sementes (Silva et al., 2001); na 

composição de óleos essenciais (Duarte et al., 2009) e quantidade de vitamina C (Cardoso 

et al., 2011) entre populações de E. dysenterica com origens distintas.  

Evidência de variabilidade adaptativa em cagaiteiras pode ser deduzida pelos 

trabalhos de Telles et al. (2001a, 2001b). Nesses estudos a diversidade genética, medida 

por isoenzimas, de subpopulações provenientes do sudeste de Goiás foi explicada pela 

deriva, mas houve relação entre suas diferenças fenotípicas e sua distribuição espacial e 

padrões edáficos. Também foi encontrada alta diversidade genética após a utilização de 

marcadores SSR em outro trabalho sobre estrutura genética da cagaiteira (Zucchi et al., 

2003).  

A estrutura genética das populações de cagaiteira do nordeste de Goiás foi 

elucidada por meio de marcadores morfológicos e RAPD, cujos resultados corroboram o 

modelo de neutralidade como causa das variações fenotípicas (Trindade & Chaves, 2005). 

Além disso, coeficientes de herdabilidade e de variação genética, para caracteres 

quantitativos relacionados ao crescimento, foram estimados em um banco de germoplasma 

de E. dysenterica, originário do sudeste do estado de Goiás (Aguiar et al., 2009).  

Aguiar et al. (2011) tentaram relacionar a variação genética de caracteres 

quantitativos em dez subpopulações de cagaiteira com a variabilidade baseada em 

marcadores moleculares e bioquímicos de estudos anteriores presentes na literatura. Os 
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autores encontraram fraca correlação entre as medidas de divergência, por isso sugerem 

para estudos futuros a escolha de marcadores que possibilitem ampla cobertura do genoma.  

Frutos e sementes de E. dysenterica foram caracterizados em alguns estudos 

regionais (e.g. Silva et al. 2001; Andrade et al., 2003; Trindade & Chaves, 2005; Cardoso 

et al., 2011), todos amostrando populações locais ou regiões geográficas restritas em 

relação à área de ocorrência da espécie. A produção e precocidade de frutificação 

distinguiram seis plantas como potenciais matrizes para o melhoramento da espécie 

(Camilo et al., 2013), de uma coleção in vivo de E. dysenterica iniciada por coletas 

realizadas em 1996, localizada na Universidade Federal de Goiás. A coleção é um meio de 

conservação da diversidade genética estrategicamente amostrada, e pode ser utilizada 

como pomar de sementes para início da domesticação da cagaiteira (Chaves & Telles, 

2006).  

A importância da manutenção da variabilidade genética quantitativa é 

apresentada por Chaves et al. (2011), que sugerem a manutenção da heterozigosidade em 

E. dysenterica para sua conservação in situ, depois de estimarem uma depressão 

endogâmica aparente na espécie a partir da regressão linear das médias fenotípicas sobre 

coeficientes de endogamia. Almeida Júnior (2012) constatou seleção uniforme para altura, 

circunferência do caule e diâmetro médio de projeção da copa e seleção direcional para 

comprimento do limbo, formato das folhas, comprimento do pecíolo e largura do limbo. 

Ambos os trabalhos sugerem que variabilidade genética de características com valor 

adaptativo é importante para garantir a resiliência da espécie face às alterações ambientais 

e para sua especiação. 

 

2.3 DIVERSIDADE GENÉTICA QUANTITATIVA E MOLECULAR 

 

A diversidade genética é fundamental para a adaptação das populações a 

diferentes ambientes. Segundo a teoria evolucionista de Darwin (Darwin, 1859), nascem 

mais indivíduos do que os que sobrevivem até a idade reprodutiva. Assim, mesmo uma 

população infinita que apresenta variação fenotípica e que está estabelecida em uma área 

abrangente e heterogênea, mudará seu perfil ao longo das gerações se sofrer diferentes 

pressões de seleção. Essas pressões causam taxas de sucesso reprodutivo diferenciado em 

alelos favorecidos em um ambiente em detrimento de outro. Quando a migração é ausente 

ou restrita, elas possibilitam divergências de acordo com as desigualdades presentes no 
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espaço, causando adaptação local (Wright, 1980; Futuyma, 1992; Conner & Hartl, 2004; 

Porcher et al., 2004). 

Subpopulações que vivem em diferentes ambientes e diferenciam-se pela alta 

variância fenotípica, podem assumir papéis mais importantes para conservação. Por isso, 

não há como planejar e manejar adequadamente áreas de conservação com pouca 

informação (Hamrick, et al., 2006). Logo, o estudo da variação adaptativa é peça chave na 

biologia evolutiva, permitindo o entendimento dos mecanismos de seleção natural e a 

predição de áreas de conservação que permitam à espécie manter seu curso evolutivo 

(Teplitsky et al., 2014). 

Os caracteres quantitativos que apresentam variação para a adaptação local 

são imprescindíveis para o sucesso da continuidade das populações naturais. Por serem 

caracteres sob seleção e não neutros, as taxas diferenciais de reprodução e sobrevivência 

representadas pelo valor adaptativo são primordiais na resiliência das populações (Conover 

et al., 2006). O conhecimento da ação da seleção natural é estratégico no manejo de 

populações ameaçadas de extinção. Por isso, é importante que eles sejam elucidados para 

aplicação estratégica na conservação da biodiversidade e recursos genéticos (Mckay & 

Latta, 2002).  

As variações fenotípicas que são observadas nos estudos quantitativos em 

populações têm origem na variação gênica ou na plasticidade fenotípica. As diferenças 

gênicas, representadas por diferenças alélicas tanto na frequência quanto na composição, 

surgem por desequilíbrio de ligação e mutação. Entre populações, essas diferenças são 

influenciadas também por seleção natural, fluxo gênico e deriva genética (Conner & Hartl, 

2004). 

Diferenças nos fenótipos de caracteres quantitativos que apresentam alta 

variabilidade genética entre populações possuem três explicações: ou as variâncias são 

consequência de deriva genética, de seleção natural ou mutação. Ao se estudar a adaptação 

local, uma das primeiras dificuldades metodológicas surgiu na distinção das causas da 

variação gênica. A seleção natural e a deriva genética são fatores preponderantes para a 

diferenciação alélica entre populações, na ausência de migração. Para se avaliar a 

influência relativa de ambas e inferir o nível e a heterogeneidade de seleção, a comparação 

entre as estatísticas QST e FST é o método comumente utilizado (Spitze, 1993; McKay & 

Latta, 2002; Whitlock, 2008; Whitlock & Guillaume, 2009; Leinonen et al., 2013).  

O índice de fixação FST possui um importante papel na genética de populações 
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e na biologia evolutiva (Futuyma, 1992). É estimado pelo cálculo da probabilidade dos 

alelos presentes em subpopulações serem idênticos por descendência. Assim, é vinculado à 

variância da frequência alélica da população e, consequentemente, ao quanto os indivíduos 

dessa população são semelhantes entre si (Holsinger & Weir, 2009). Múltiplos autores, 

primeiramente publicado por Wright (1949), trabalharam na formulação de um estimador 

mais eficiente em diferentes situações, mas a equação demonstrada por Nei (1977) é 

apresentada como um de três parâmetros de estatística F que descrevem a estrutura 

genética de populações:  

 

t

st
ST

H

HH
F


  

Ht: heterozigosidade esperada da população total sob Equilíbrio de Hardy- Weinberg; 

Hs: a média da heterozigosidade esperada de subpopulações sob Equilíbrio de Hardy- Weinberg.  

 

A estimativa de FST é utilizada como forma de mensuração da diferenciação 

genética, medindo a divergência entre subpopulações (ou populações locais) dentro de uma 

população. FST é uma ferramenta conveniente de estimação da diferenciação genética, que 

pode ser calculada por meio de verificações empíricas de polimorfismos de marcadores 

moleculares. Varia de zero, quando as subpopulações estão em panmixia, indicando a 

ausência de divergência genética entre elas, a um, quando as subpopulações estão isoladas, 

indicando a fixação de alelos diferentes (Futuyma, 1992).  

Os valores estimados de FST apresentam uma distribuição análoga à χ
2
. Em 

teoria, para todos os locos neutros, estimativas variadas deveriam ser semelhantes. 

Entretanto, pelos erros amostrais, pelas flutuações aleatórias da deriva genética e pela 

variância evolutiva, a amplitude dos valores de FST tem vasta distribuição. Além disso, 

muitos locos neutros também sofrem seleção indireta devido ao desequilíbrio de ligação 

com locos sob seleção (Miller et al., 2008, Whitlock, 2008). A ampla variabilidade do FST 

dificulta a interpretação de seus valores estimados e, consequentemente, a comparação 

com QST.  

Os erros amostrais podem ser amenizados com o aumento do número das 

populações estudadas, diminuindo assim as variâncias esperadas para as estimativas. A 

correta estimação das flutuações das frequências alélicas por deriva genética, principal 

fonte de variação para caracteres neutros entre populações, também seria beneficiada pela 

amostragem de mais demes. Por meio de simulações, para os tipos mais plausíveis de 
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histórias demográficas, os valores típicos de FST podem ser preditos pela média dos locos 

neutros (Whitlock, 2008). Assim, a distribuição de FST pode ser calculada empiricamente 

pelas frequências observadas nos locos estudados (n > 50) ou teoricamente por meio de 

simulações (Holsinger & Weir, 2009; Merilä & Crnokrak, 2001).  

Análogo ao FST, QST é um estimador da diferença genética representada pelas 

variâncias de fenótipos quantitativos em subpopulações. É estimado por meio da 

comparação da variância genética aditiva entre populações e dentro de populações (Lande, 

1992) da seguinte maneira, para organismos diploides:  
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2

AB : variância genética aditiva entre populações; 

2

AW : variância genética aditiva dentro de populações. 

 

Para caracteres neutros, espera-se que QST seja igual a FST. Como o FST, QST 

apresenta uma distribuição análoga à χ
2
, mas a definição de seus intervalos de confiança é 

mais difícil por causa da maior variância inerente aos caracteres poligênicos. A precisão da 

estimativa de QST pode também ser aumentada pela amostragem de mais demes e mais 

famílias por deme. As outras fontes de erro são difíceis de serem isoladas e medidas 

(Whitlock, 2008). 

O cálculo de QST deve ser baseado na variância genética e não na variância 

fenotípica. Por isso, tornam-se necessários experimentos de translocação ou teste de 

progênies para discernir entre a plasticidade fenotípica e reais diferenças genéticas em 

populações que apresentam variabilidade de fenótipos (Primack & Kang, 1989; Holsinger 

& Weir, 2009; Leinonen et al., 2013). Os dados quantitativos devem ser tomados com o 

máximo controle experimental, preferencialmente em casas de vegetação, para a 

mensuração precisa e não viesada das variâncias genéticas entre as populações (Pujol et al., 

2008; Kremer et al., 2014). Para isso, estudos sobre caracteres fenotípicos in situ e em teste 

de progênies são importantes para predições futuras sobre diferenciação genética (Kremer 

et al., 2014), porque somente com experimentos com fator ambiental semelhante entre 

diferentes genótipos é possível estabelecer o quanto das diferenças fenotípicas são 

causadas por diferenças genéticas.  
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Em plantas, as sementes normalmente são coletadas de indivíduos pertencentes 

a cada subpopulação estudada. Delineamentos experimentais para testes de progênies em 

casas de vegetação são então planejados (Sahli et al., 2008). Assim, os fenótipos 

quantitativos avaliados podem ser distintos pela origem na plasticidade fenotípica ou em 

diferenças genotípicas (Primack & Hang, 1989; Conner & Hartl, 2004; Pujol et al. 2008).  

Duas precauções devem ser consideradas quando se fazem inferências sobre 

populações naturais a partir de dados de casas de vegetação. A primeira diz respeito à 

possibilidade da plasticidade fenotípica nas populações naturais ser per se uma 

característica, ou seja, pode haver interação genótipo-ambiente para as condições 

existentes na casa de vegetação (Conner & Hartl, 2004). Deste modo, as diferenças 

fenotípicas entre populações estimadas em casa de vegetação não serão tão heterogêneas 

quanto esperadas. A segunda precaução é em relação à seleção artificial que pode ocorrer 

nas amostras em casa de vegetação. Como o ambiente é diferente do natural, outras 

pressões seletivas estarão atuando na população e podem, por exemplo, atuar sobre as 

taxas de germinação das sementes em casa de vegetação (Whitlock, 2008).  

Para a estimação de valores para QST deve-se ainda ter o cuidado de evitar 

caracteres que sabidamente estão sob seleção direcional, quando se pretende investigar a 

atuação da seleção na espécie como um todo. É comum que os caracteres que apresentam 

variância fenotípica sejam escolhidos para testar a hipótese de que a seleção natural esteja 

causando tais diferenças. Entretanto, esta é uma das fontes de viés na comparação das 

estimativas de QST com FST, pois esta preferência irá sempre favorecer valores maiores da 

variância QST (Miller et al., 2008; Pujol et al., 2008; Whitlock, 2008).  

Comparar diferenças quantitativas e moleculares dentro e entre populações, por 

QST e FST é uma metodologia rotineiramente utilizada para estimar impactos relativos da 

seleção natural e deriva genética na variabilidade de populações naturais, (Martin et al., 

2008; Leinonen et al., 2013). Para isto, comparam-se as médias FST de vários locos 

independentes com valores de QST de caracteres específicos ou com as médias QST de 

vários caracteres quantitativos de uma amostra de subpopulações. Várias análises teóricas e 

simulações indicam que, sob neutralidade, as variâncias interpopulacionais médias de QST e 

FST devem ser semelhantes (Lande, 1992; Spitze, 1993; Whitlock, 1999; Whitlock, 2008; 

Whitlock & Guillaume, 2009). 

A comparação requer a suposição de que as estimativas possuem distribuições 

análogas. Simulações feitas sob o modelo de ilhas, extinção-colonização, stepping stones e 
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o modelo de ilha heterogêneo mostram que a distribuição de todos os QST se ajustam a uma 

distribuição χ
2
. Os valores de QST têm distribuição χ

2
 de forma equivalente à de FST, para 

caracteres neutros (Whitlock, 2008). Isso ocorre porque o resultado da deriva genética atua 

de modo similar tanto para um loco quanto para uma característica controlada por vários 

genes. Portanto, a hipótese de nulidade é dada pela perspectiva de que o valor QST 

calculado para uma característica segue os padrões esperados de neutralidade (McKay & 

Latta, 2002).  

Essa comparação permite inferências evolutivas sobre seleção em variáveis 

quantitativas. Se QST = FST, o caráter está evoluindo de forma neutra, sem ação direta da 

seleção natural. Indica que as variâncias observadas são consequências da deriva genética, 

sem quaisquer evidências em suporte à seleção. Por outro lado, se QST for estatisticamente 

diferente do FST, a característica fenotípica está sofrendo adaptação local nas diversas 

populações (Merilä & Crnokrak, 2001). Simulações realizadas em Arabidopsis thaliana 

corroboram a utilização de QST para inferências sobre a seleção natural como causa das 

divergências genéticas (Porcher et al., 2004). Nesse caso, o caráter fenotípico está sofrendo 

seleção direcional ou uniforme, quando QST é significativamente maior ou menor que FST. 

Quando QST > FST, é um indicativo de que outro fator além da deriva genética é 

responsável pelas distribuições da frequência alélica observada. Isso corrobora a hipótese 

de que as diferenças apresentadas pelo caracter quantitativo em questão são consequência 

não apenas de deriva genética, mas de uma pressão de seleção. Se QST < FST, a seleção 

uniforme é a hipótese mais plausível para explicar as variâncias menores, mesmo quando 

há deriva.  

Os tipos de seleção natural discutidos abrangem os efeitos exercidos nos 

caracteres quantitativos estudados A seleção uniforme é utilizada para descrever a seleção 

natural cuja pressão de seleção favorece os mesmos fenótipos em populações isoladas sob 

ambientes similares (Cohan, 1984; Leinonen et al., 2013). Já a seleção direcional é 

utilizada para descrever a seleção que favorece fenótipos em um extremo da distribuição, e 

desavorem os fenótipos do outro extremo (Leinone et al., 2013). 

Alguns cuidados devem ser observados ao concluir que a seleção natural está 

presente quanto valores de QST e FST diferem entre si. Os experimentos devem ser 

planejados cuidadosamente para que as fontes de viés comuns ao cálculo de QST e FST 

sejam evitadas. Isto porque as estatísticas não podem ser consideradas como propriedades 

imutáveis das populações, por isso, ambas devem ser medidas nos mesmos demes 
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(Whitlock, 2008). Não basta apenas comparar as duas amostras, porque as estimativas 

serão sempre diferentes, pois não são parâmetros. Portanto, deve-se utilizar o teste de 

hipótese para decidir se QST ≈ FST. 

Dado que os valores de FST e QST podem possuir ampla distribuição, comparar 

medidas únicas entre ambas estatísticas torna-se uma fonte quase certa de erro. Isto porque, 

mesmo que elas apresentem média similar, não significa que elas representem sempre os 

valores encontrados. Qualquer medida presente na distribuição pode ser observada, e a 

determinação do p-valor deve ser realizada somente após a análise de vários QST para 

caracteres neutros (Miller et al., 2008). Por isso, para inferir que há diferenças entre FST e 

QST, deve-se que averiguar o valor QST na curva de distribuição esperada de FST. Quanto 

mais o valor está próximo das caudas, maior será a plausibilidade da diferença entre as 

estimativas (Whitlock, 2008). 

Outro ponto que requer atenção especial é a pressuposição de neutralidade das 

estimativas, principalmente FST. Para o valor de QST admite-se como hipótese de igualdade 

que o caráter quantitativo seja tão neutro quanto FST. Isso é testável para QST ao se 

comparar os índices, mas a neutralidade de FST não é inerente à estatística e não é testada 

durante as análises das estimativas (Whitlock, 2008). A seleção de quais caracteres 

quantitativos serão utilizados para o cálculo de QST deve ser realizada de modo que não 

haja tendência de escolha daqueles que sabidamente já possuem variação 

interpopulacional. Pois se a hipótese de nulidade pressupõe que a princípio todos os 

caracteres sejam neutros, o teste torna-se inautêntico a priori (Miller et al., 2008). 

O passo seguinte a ser avaliado reside nos efeitos de interações gênicas e 

alélicas na estimação de QST, uma vez que somente efeitos aditivos entre e intra gênicos 

são considerados na definição do parâmetro. Por isso, a presença das variações no modelo, 

como epistasia e dominância, afeta o cálculo de QST. O evento mais provável é a 

diminuição nos valores de QST em relação à FST (Goudet & Büchi, 2006). Deste modo, a 

afirmação da presença de seleção uniforme pela conclusão QST < FST deve ser averiguada 

com cautela. 

Nas estimativas de QST e FST, a taxa de mutação não é considerada. Por isso, no 

caso de um loco com alta taxa de mutação, ao se compararem as divergências entre 

populações, a variância aumenta e o FST entre as populações diminui; já que FST é estimado 

com base na variância genética e na heterozigosidade. Consequentemente, pode-se afirmar 

erroneamente que as diferenças entre as populações são baixas (Leinonen et al., 2013). Em 



36 

 

 

simulações em Arabidopsis thaliana, nos quais a taxa de mutação para os locos utilizados 

na estimação de FST é alta, ocorre uma subestimação dos valores (Kronholm et al., 2010).  

Outras simulações apontam que, mesmo para um caráter quantitativo aditivo e 

neutro, as médias de QST não se igualam às médias FST em alguns casos (Miller et al., 

2008). As distribuições das estimativas são dependentes do número e da história de 

divergência das populações. Os autores assinalam, além disso, que para a o teste de 

igualdade entre QST e FST deve-se considerar a variância evolutiva dos próprios parâmetros, 

presente em modelos coalescentes e sem linearidade quanto à frequência alélica.  

Algumas das limitações dos métodos utilizados para o teste de neutralidade 

geralmente levam a um baixo poder estatístico devido aos amplos intervalos de confiança 

das estimativas de QST e FST (Martin et al., 2008). Os autores propõem uma extensão 

multivariada baseada em estimações empíricas de matrizes de variância e covariância 

dentro (G) e entre populações (D) e sugerem a aplicação de dois testes: um de 

proporcionalidade entre as matrizes e outro do valor específico do coeficiente de 

proporcionalidade. A utilização de ambos possui poder suficiente para distinguir 

neutralidade de seleção uniforme, direcional e até a combinação das duas últimas. 

Whitlock & Guillaume (2009) propuseram um método com maior poder estatístico e 

menor erro tipo I. Nele, valores de QST sob a hipótese de nulidade são simulados a partir 

dos valores de FST e então a distribuição nula é comparada à distribuição dos valores 

estimados para cada QST. 

Os resultados das comparações QST e FST realizadas adequadamente são 

confiáveis para inferências sobre a variação adaptativa em subpopulações. Assim, estudos 

que empregam a metodologia QST e FST respondem questões relevantes à genética de 

populações, evolutiva e ecológica; por isso, trabalhos relacionados cresceram em 

quantidade nos últimos anos (Leinonen et al., 2013). 
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3 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE FRUTOS E SEMENTES DE 

POPULAÇÕES NATURAIS DE CAGAITEIRA (Eugenia dysenterica 

DC.) 

 

RESUMO 

 

Árvore nativa do Cerrado brasileiro, a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.), 

destaca-se pelo potencial frutífero e culinário. Como recurso genético e como espécie 

promissora para domesticação, informações básicas sobre a variação quantitativa de frutos 

e sementes são essenciais para caracterizar as populações locais. A caracterização dos 

frutos e sementes da cagaiteira pode ser encontrada em poucos estudos regionais, mas 

ainda não havia sido realizada em larga escala, como no presente estudo, cujo objetivo foi 

estimar parâmetros fenotípicos de frutos e sementes de cagaita, a fim de ampliar o 

conhecimento necessário ao melhoramento e à conservação da espécie. Foram amostradas 

25 subpopulações naturais situadas em cinco estados na região do Cerrado. Dentro de cada 

subpopulação, foram coletados vinte frutos de cada uma de seis matrizes amostradas, 

totalizando 750 frutos, dos quais 635 puderam ser mensurados. Os dados de massa, 

comprimento transversal e longitudinal dos frutos e sementes foram submetidos à análise 

descritiva, correlações e análise de variância por um modelo hierárquico. Houve variação 

significativa para todos os caracteres avaliados, nos dois níveis hierárquicos, entre matrizes 

dentro de subpopulações e entre subpopulações. Foi possível verificar correlação negativa 

entre o rendimento de casca e polpa e caracteres da semente e entre forma do fruto e 

massa, diâmetro transversal e rendimento do fruto. Correlações significativas positivas 

foram verificadas para os demais pares de caracteres, excluindo rendimento de casca e 

polpa e diâmetro longitudinal do fruto. Altos níveis de variação fenotípica foram 

verificados tanto entre as subpopulações quanto entre matrizes dentro de subpopulações, 

com a maior proporção verificada entre matrizes. As altas variações fenotípicas 

encontradas são importantes elementos para o pré-melhoramento da cagaiteira com base 

nessas subpopulações. A proporção dessa variação entre e dentro de subpopulações pode 

ser utilizada como um indicador da estruturação da variação fenotípica da espécie em sua 

área natural de ocorrência. 

 

Palavras-chave: cagaiteira, variação quantitativa, Cerrado. 
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ABSTRACT 

 

Cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) is a native tree from the Brazilian 

Cerrado, well known for its fresh fruit (cagaita) and culinary potential. The fruit is used by 

local people to make jams, ice cream, popsicles and liqueurs. As a genetic resource and 

promising species for domestication, basic information about quantitative variation of 

fruits and seeds from local populations are necessary. There are few regional studies 

describing fruits and seeds of cagaita. This study sampled the species on a larger scale, to 

estimate phenotypic parameters for fruits and seeds of cagaita, to expand the knowledge 

for breeding and conservation of the species. Twenty-five natural subpopulations from five 

states of the Brazilian Cerrado were sampled by collecting twenty fruits of six mother trees 

from each subpopulation. A total of 750 fruit were sampled, and 635 evaluated. Biomass 

transverse length and longitudinal length of fruits and seeds were measured. Correlation 

analysis and hierarchical analysis of variance were performed. There was statistically 

significant variation for all traits in both hierarchical levels, subpopulations and mother 

plants within subpopulations. Negative correlation was verified between peel/pulp yield vs. 

transverse diameter of the fruit and vs. seed traits. Significant positive correlations were 

found for the other pairs of characters, except for peel/pulp yield vs. longitudinal diameter 

of fruit. High levels of phenotypic variation were observed for both hierarchical levels, 

although the highest proportion was found among mother trees. The high phenotypic 

variations identified in the sample are important for predomestication of cagaiteira. The 

proportion of variation among and within subpopulations can be used as an indicator of 

wild subpopulations structure of phenotypic variation. 

 

Keywords: cagaiteira, quantitative variation, Cerrado. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) é uma espécie da família Myrtaceae, 

ordem Myrtales, subclasse Rosidae, cujos representantes incluem gêneros com frutos 

carnosos e comestíveis como Plinia (jabuticaba), Syzygium (cravo-da-índia) e outras 

espécies de Eugenia (araça-boi, pitanga, jambo, uvaia) (Govaerts et al., 2008). Sua 

distribuição é predominantemente descontínua e gregária, presente em todo o Cerrado 

(Naves et al., 1999).  

A estratégia de florescimento de E. dysenterica é do tipo big-bang, sincrônico e 

abundante (Proença & Gibbs, 1994; Souza et al., 2008). As flores são polinizadas 

principalmente por abelhas do gênero Bombus (Proença & Gibbs, 1994), a reprodução 

ocorre com predominância da alogamia (Zucchi et al., 2003) e apresenta auto-

compatibilidade de pólen (Proença & Gibbs, 1994). 

Os frutos são desuniformes entre diferentes plantas (Naves et al., 1995), e sua 

maturação coincide com o período chuvoso do Cerrado, ocorrendo entre 30 e 40 dias após 

a antese das flores (Souza et al., 2008; Camilo et al., 2013). Observações realizadas 

durante seis anos em plantas de cinco a dez anos de idade, apontaram uma alta 

desuniformidade na produção de frutos de E. dysenterica (Souza et al., 2013; Camilo et al., 

2013). 

Como recursos genéticos, os frutos de cagaita possuem aplicações que podem 

ser relevantes na medicina e indústria alimentícia. A polpa da cagaita possui qualidades 

nutricionais, com baixas calorias, alto teor de ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A e 

folatos (Silva et al., 2008a; Cardoso et al., 2011). Além disso, possui boa qualidade 

microbiológica e tamanho das partículas na polpa, sendo ainda fonte de potássio, fósforo, 

sódio e magnésio (Ribeiro et al., 2013). Os óleos presentes nos frutos, predominantemente 

hidrocarbonetos monoterpênicos, variam de acordo com o estágio de amadurecimento, que 

aumenta a quantidade de sesquiterpenos e diminui os monoterpenos (Duarte et al., 2008).  

Na culinária regional, os frutos são usados para a fabricação de sorvetes, doces, 

geleias e cachaça curtida. Depois de caracterização microbiológica, química, sensorial e de 

estabilidade, a comercialização de geleia de cagaita foi recomendada por Santos et al. 

(2012). Outro produto promissor é o vinho de cagaita, produzido pela fermentação por 

Saccharomyces cerevisiae, que alcançou boa aceitação nas avaliações sensoriais para cor, 

palatabilidade e aroma (Oliveira et al., 2011). 
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Além da utilidade culinária, como constituinte das plantas nativas do Cerrado 

brasileiro, a cagaiteira encontra-se em meio a um grande potencial ainda a ser explorado de 

compostos bioativos (Bolzani et al., 2012; Novaes et al., 2013). A fruta demonstra poder 

antioxidante in vitro (Rocha et al., 2013). O peptídeo, acesso P86708.1 no NCBI, extraído 

da polpa de E. dysenterica, possui propriedades laxativas por estimular a motilidade 

intestinal sem causar diarreia e não é tóxico para mamíferos, podendo ser utilizado como 

novo fármaco em laxantes (Lima et al., 2010). 

O incentivo ao consumo de plantas nativas pode ter consequências positivas à 

preservação da espécie, pois possibilita que comunidades locais protejam o ecossistema, 

conservando o local de ocorrência da planta (Cruz et al., 2013), embora possa exacerbar o 

extrativismo predatório. Como abordado, a espécie E. dysenterica apresenta várias 

utilidades, sendo importante a realização de estudos que possam incentivar o consumo e a 

criação de novos produtos, paralelamente àqueles que permitam sua incorporação a 

sistemas de cultivo.  

A comercialização dos frutos ocorre principalmente nos mercados regionais 

perto da ocorrência natural da espécie, restrito ao Centro-Oeste (Martinotto et al., 2008). A 

utilização de recursos vegetais no Cerrado ocorre de forma principalmente extrativista, 

com algumas famílias dependentes financeiramente dessa atividade. A preservação e o uso 

sustentável, tanto de espécies como do próprio Bioma Cerrado, passam pela valorização 

dos recursos nele existentes (Ribeiro et al., 2008). 

Para melhor indicar e incentivar o uso comercial, em especial na indústria 

alimentícia, torna-se essencial o conhecimento do que esperar em termos de demanda e 

manejo dos frutos de cagaita. Pela alta porcentagem de água, o fruto degrada-se 

rapidamente após a colheita, ou após cair ao chão, o que representa um fator limitante e 

estratégico em seu transporte, conservação, e consequentemente utilização (Chaves & 

Telles, 2006). Pelo menos duas empresas que usam frutos do Cerrado, nos quais a cagaita 

está inclusa, limitam a expansão de lojas e franquias pela dificuldade em conseguir 

matéria-prima de qualidade (Ribeiro et al., 2008). 

Além da divulgação deste recurso, o desenvolvimento de estratégias de 

domesticação da espécie é preponderante, a fim de evitar o extrativismo predatório e 

incentivar a conservação e a exploração comercial. A grande variação genotípica e 

fenotípica facilita o sucesso do pré-melhoramento da cagaiteira, tanto para a seleção de 

frutos com mais polpa ou uniformes quanto para a formação de bancos de germoplasma.  
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A Universidade Federal de Goiás possui uma coleção in vivo iniciada por 

coletas realizadas em 1996, como conservação da diversidade genética estrategicamente 

amostrada, que pode ser utilizada como pomar de sementes para início da domesticação da 

cagaiteira (Chaves & Telles, 2006). Dois estudos foram realizados com aplicação direta 

para a seleção de plantas: 1) das 10 subpopulações que compõem a coleção, cinco foram 

indicadas como promissoras para a produção de mudas por sementes (Aguiar et al., 2009); 

2) a produção e precocidade de frutificação apontou seis plantas como potenciais matrizes 

para o melhoramento da espécie (Camilo et al., 2013). 

Os frutos e sementes de E. dysenterica foram caracterizados em alguns estudos 

regionais (e.g. Silva et al. 2001; Andrade et al., 2003; Trindade & Chaves, 2005; Cardoso 

et al., 2011), todos amostrando populações locais ou regiões geográficas restritas em 

relação à área de ocorrência da espécie. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

fisicamente e estimar parâmetros fenotípicos de frutos e sementes de cagaita, provenientes 

de subpopulações naturais distribuídas na área de ocorrência da espécie no Cerrado, a fim 

de ampliar o conhecimento necessário ao seu manejo, pré-melhoramento e conservação de 

recursos genéticos. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A coleta dos frutos de Eugenia dysenterica foi realizada em cinco estados da 

região do Cerrado (Figura 3.1), entre os meses de outubro e novembro de 2011. Foram 

coletados pelo menos 20 frutos maduros, na planta ou na projeção da copa de cada árvore, 

com o pericarpo intacto, coloração verde à amarela, correspondendo aos critérios utilizados 

por Duarte et al. (2006). A população foi composta de 25 subpopulações, nas quais seis 

árvores matrizes por subpopulação foram amostradas para a obtenção dos frutos e 

sementes. O termo subpopulação foi dado ao conjunto de plantas amostradas a uma 

distância mínima de cerca de 20 km, satisfazendo as mesmas premissas de Silva et al. 

(2001). 

 

 
 

Figura 3.1. Mapa dos 25 locais de coleta das subpopulações naturais de Eugenia 

dysenterica DC. Fonte: Google Earth, link: < 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zalsggeMtASU.keKsksRMqXIQ 

> , criado em 11 nov. 2014. 
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Os frutos foram transportados do campo em embalagens plásticas, identificadas 

com dados da subpopulação e matriz amostrada, e acondicionados em caixa térmica com 

gelo e posteriormente em geladeira até sua caracterização física (Figura 3.2). A coleta de 

todas as subpopulações foi realizada em 3 expedições dentro de 30 dias, e a caracterização 

física em 5 dias após a última coleta. As áreas de coleta, identificação das subpopulações, 

altitude e coordenadas geográficas estão descritas na Tabela 3.1. A ordem das 

subpopulações corresponde à ordem de coleta dos frutos. 

No Laboratório de Fitotecnia da Escola de Agronomia da Universidade Federal 

de Goiás foram observados, de uma amostra ao acaso de cinco frutos e sementes por 

matriz: número de sementes por fruto (NSF), diâmetros longitudinal (DLF) e transversal 

(DTF) do fruto, diâmetros longitudinal (DLS) e transversal (DTS) da semente, massa do 

fruto (MF) e massa das sementes (MS). Os caracteres de massa foram mensurados com 

uma balança digital semi-analítica e os resultados expressos em gramas (g). As medidas de 

dimensões foram obtidas com paquímetro digital e anotadas em milímetros (mm). O 

formato do fruto (FF) foi obtido pela razão entre diâmetros longitudinal e transversal do 

fruto (DLF/DTF). O rendimento do fruto, porcentagem de polpa e casca, foi calculado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝑅𝐸𝑁 =
𝑀𝐹 −𝑀𝑆

𝑀𝐹
× 100 

 

REN: rendimento em porcentagem de casca e polpa; 
MF: massa do fruto; 

MS: massa da semente. 

 

        
 

Figura 3.2. Embalagens plásticas (a) acondicionadas em caixa térmica com gelo (b), 

durante a expedição, e em geladeira (c) até a caracterização física. Fotos: 

Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes.   

a b c 
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Tabela 3.1. Localidades e coordenadas geográficas das 25 subpopulações naturais de 

Eugenia dysenterica DC. 

Subpopulação Localidade
1 

Estado Altitude Longitude W Latitude S  

01 Bambuí MG 746 45⁰ 57,418’ 20⁰ 06,042’ 

02 Luz MG 695 45⁰ 40,937’ 19⁰ 46,663’ 

03 Catalão GO 853 47⁰ 59,353’ 18⁰ 14,503’ 

04 Coromandel MG 931 47⁰ 12,553’ 18⁰ 26,128’ 

05 Campo Alegre GO 947 47⁰ 46,833’ 17⁰ 40,532’ 

06 Paracatu MG 697 47⁰ 04,648’ 17⁰ 14,813’ 

07 João Pinheiro MG 828 45⁰ 46,053’ 17⁰ 59,635’ 

08 Pirapora MG 543 44⁰ 59,695’ 17⁰ 23,535’ 

09 Brasilândia de Minas MG 574 46⁰ 21,660’ 16⁰ 44,892’ 

10 Cabeceiras GO 945 46⁰ 55,740’ 15⁰ 54,142’ 

11 Vila Boa GO 508 47⁰ 06,647’ 15⁰ 05,797’ 

12 Barreiras BA 635 45⁰ 11,875’ 12⁰ 07,090’ 

13 Roda Velha BA 813 45⁰ 59,392’ 12⁰ 58,343’ 

14 Mimoso GO 797 48⁰ 09,208’ 15⁰ 01,645’ 

15 Dois Irmãos GO 561 48⁰ 32,457’ 15⁰ 10,548’ 

16 Niquelândia GO 459 48⁰ 18,588’ 14⁰ 11,515’ 

17 Santa Terezinha GO 356 49⁰ 37,142’ 14⁰ 23,593’ 

18 Mutunópolis GO 404 49⁰ 13,705’ 13⁰ 40,718’ 

19 Silvanópolis TO 295 48⁰ 10,547’ 11⁰ 12,662’ 

20 Porto Nacional TO 293 48⁰ 46,840’ 10⁰ 42,892’ 

21 Cocalinho MT 339 51⁰ 05,293’ 14⁰ 20,884’ 

22 Britânia  GO 339 50⁰ 22,720’ 15⁰ 24,538’ 

23 Faina GO 266 51⁰ 10,387’ 15⁰ 10,611’ 

24 Goiás GO 615 50⁰ 06,215’ 15⁰ 58,649’ 

25 Senador Canedo GO 896 49⁰ 04,496’ 16⁰ 37,249’ 
1
 A localidade de referência, para a maioria das subpopulações, coincide com o município de 

coleta. A ordem das subpopulações corresponde à ordem de coleta dos frutos. 

 

Foram realizadas a análise estatística descritiva e a análise de variância pelo 

modelo hierárquico no qual foram considerados efeitos de subpopulações, matrizes dentro 

das subpopulações e frutos ou sementes dentro de matrizes (resíduo). A análise foi 

realizada com dados desbalanceados, pois dos 750 frutos coletados, 115 não apresentaram 

condições de serem mensurados pelo estado de degradação. O total de 964 sementes foi 

amostrado.  

 

 

 

 

 



45 

 

 

Modelo: 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑠𝑖 +𝑚𝑗(𝑖) + 𝑒𝑘(𝑖𝑗) 

 

Yijk : valor fenotípico do fruto (ou semente) k da matriz j da subpopulação i; 

𝜇 : média geral das observações;  

si: efeito aleatório da subpopulação i, i = 1, 2, ..., P;  

mj(i): efeito aleatório da matriz j dentro da subpopulação i, j = 1, 2, ..., mi; 

ek(ij): erro experimental. 

 

Foram estimados os componentes de variância associados aos efeitos do 

modelo e a proporção da variação fenotípica total para diferença entre subpopulações (PS), 

diferença entre matrizes dentro de subpopulações (PM/S) e diferença entre frutos ou 

sementes dentro de matrizes dentro de subpopulações (resíduo). O esquema de análise de 

variância e as esperanças dos quadrados médios podem ser visualizados na Tabela 3.2. 

Foram estimados também os coeficientes de correlação fenotípica entre a média dos 

caracteres avaliados, por correlação de Pearson. 

 

Tabela 3.2. Esquema da análise de variância e esperanças dos quadrados médios conforme 

o modelo estatístico hierárquico com efeitos de subpopulações, matrizes 

dentro de subpopulações e frutos ou sementes dentro de matrizes, para 

caracteres fenotípicos de Eugenia dysenterica DC. provenientes de 25 

subpopulações naturais do Cerrado. 

 

Fontes de variação GL QM E(QM) 

Subpopulação S - 1 Q1  

Matriz (Subpopulação) M - S Q2  

Resíduo N - M Q3  

Total N - 1   

S: número de subpopulações (S = 25); M: número total de matrizes (M = 150) e N: número total de 
frutos (N =635) ou sementes (N=964). Valores de k, adaptado de Anderson & Bancroft (1952). nij: 

número de indivíduos na matriz j da subpopulação i; ni:número de matrizes da subpopulação i. 































 

i j iij

ij
nn

n
SM

k
.

2

1

111 ; 

























 

i j i

ij
nn

n
S

k
...

2

2

11

1

1 ;  

























 

i i

i
nn

n
S

k
...

2

.3

11

1

1   

 

 

 

 



46 

 

 

As proporções de cada componente de variância para a variação total dos dados 

foram calculadas por: 

2
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A divergência fenotípica entre subpopulações foi estimada pelo parâmetro PST: 

2

)(

2

2

ST
ˆ2ˆ

ˆˆ

SMS

SP





  

 

P̂ S: estimativa da diferença fenotípica entre subpopulações; 

P̂ MS: estimativa da divergência fenotípica entre matrizes dentro de subpopulações; 

P̂ NM: estimativa da divergência fenotípica dentro de matrizes dentro de subpopulações; 

P̂ ST: estimativa da divergência fenotípica dos caracteres quantitativos entre subpopulações; 
2ˆ
S : estimativa da variância entre subpopulações; 

2

)(
ˆ

SM : estimativa da variância entre matrizes dentro de subpopulações; 

2

)(
ˆ

MF : estimativa da variância entre famílias dentro de matrizes; 

2

)(
ˆ

MN : estimativa da variância residual de frutos ou sementes dentro de matrizes. 

 

Para comparar as semelhanças entre as subpopulações, de acordo com os 

caracteres quantitativos estimados, a distância de Mahalanobis (Mahalanobis, 1936) foi 

adotada como medida de dissimilaridade para a análise de agrupamento via UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), avaliado pelo teste de Mantel. 

Para estimar as distâncias de Mahalanobis, a análise de variância multivariada 

(MANOVA) foi realizada com todos os caracteres quantitativos, para obterá matriz de 

covariância resildual. Todas as análises foram realizadas utilizando o software R (R Core 

Development Team, 2013; Apêndice A).  
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Análise descritiva dos dados 

 

Os frutos de E. dysenterica apresentaram rápida degradação após colheita. 

Depois de sete dias, ainda que sob resfriamento em caixa térmica com gelo e posterior 

conservação em geladeira até o início da caracterização física, os frutos mais maduros não 

estavam firmes o suficiente para que pudessem ser mensurados. Houve uma perda de 

15,33% dos dados que poderiam ser mensurados para os frutos na análise descritiva, mas 

as medidas das sementes foram realizadas em sua totalidade. O estágio de amadurecimento 

foi o principal fator que contribuiu para a perda desses dados, pois o fruto já caído e 

amarelo murcha e torna-se extremamente mole, o que não acontece com frutos verdes. A 

alta porcentagem de água, 92,77% nos frutos verdes e 93,21% nos frutos maduros (Silva et 

al., 2008b) e a fragilidade de sua casca contribuem para que seja altamente susceptível à 

degradação enzimática e microbiana (Cardoso et al., 2011). Por isso, o fruto degrada-se 

rapidamente após a colheita, ou após cair ao chão. Estudos sobre a preservação pós-

colheita do fruto, um fator limitante e estratégico em seu transporte, conservação e 

utilização, são fundamentais para que a cagaita possa ser explorada comercialmente.  

Diversos de graus de amadurecimento dos frutos coletados foram observados, 

desde frutos verdes ainda na árvore até frutos caídos no chão (Figura 3.3). Como o 

florescimento de E. dysenterica é sincrônico e abundante, a maturação dos frutos ocorre de 

forma pouco variável nas regiões de ocorrência da cagaiteira (Proença & Gibbs, 1994; 

Souza et al., 2008). Assim, tornou-se impossível a coleta em uma área com perímetro de 

3.180 km e cerca de 296 mil km
2 

e obter frutos com o mesmo padrão de maturação para as 

25 subpopulações amostradas. Por isso, nos locais onde as plantas estavam ao final do 

processo de maturação, foram coletados frutos já no solo para algumas matrizes, para que 

pudesse ser estabelecida uma coleção de germoplasma ao final da coleta. A cor do fruto 

não foi correlacionada com nenhuma variável física de frutos e sementes, no trabalho de 

Silva et al. (2001), por isso não foram coletados dados para essa variável no presente 

trabalho. 

Para os frutos e sementes de cagaita, determinou-se o menor e maior valor, 

assim como as médias e coeficientes de variação das características físicas analisadas 
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(Tabela 3.4). As maiores variações dentre os caracteres avaliados, com base no coeficiente 

de variação, foram a massa de fruto e massa de semente. Apesar de ligeiramente maior, o 

coeficiente de variação obtido foi semelhante àqueles encontrados em outros trabalhos 

realizados com E. dysenterica (Tabela 3.5). A diferença fenotípica entre tamanhos de 

frutos mostrou-se evidente entre duas matrizes coletadas de diferentes subpopulações 

(Figura 3.4). 

 

 

 
Figura 3.3. Diversidade de estágios de maturação dos frutos coletados de Eugenia 

dysenterica DC. Desde frutos ainda verdes (a,b) e no início do amadurecimento nas 

árvores (b,c), até frutos maduros (d), no começo de degradação, caídos no chão (e,f). 

Fotos: Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes.  

a c b 

d e f 



49 

 

 

Tabela 3.3. Estimativas de médias, mínimos e máximos e coeficientes de variação 

fenotípica (CV) de variáveis físicas de frutos e sementes oriundos de 25 

subpopulações naturais de Eugenia dysenterica DC. 

Subpop. N 
Variáveis   

DLF DLS DTF DTS NSF MF MS F_S REND FF 

01 30 25,34 10,70 33,75 15,69 1,37 16,66 1,59 10,63 90,46 0,76 

02 25 25,77 10,29 30,67 14,42 1,73 13,92 1,34 10,37 90,37 0,85 

03 28 27,25 10,68 33,99 15,85 1,47 18,15 1,78 10,52 90,19 0,80 

04 27 25,35 9,95 31,92 14,90 1,60 15,50 1,40 11,17 90,97 0,80 

05 20 28,19 9,66 33,27 14,70 1,24 17,78 1,33 13,84 92,52 0,85 

06 29 25,32 9,90 31,93 14,46 1,33 14,50 1,37 11,60 90,55 0,80 

07 16 23,82 9,92 31,15 15,29 1,33 14,11 1,56 10,22 88,94 0,77 

08 22 24,54 9,55 30,92 14,24 1,20 13,85 1,31 12,68 90,54 0,80 

09 25 26,21 10,67 31,49 15,75 1,10 15,39 1,92 8,22 87,52 0,84 

10 30 23,84 9,73 30,63 14,44 1,40 12,18 1,25 9,96 89,74 0,78 

11 26 26,46 10,29 32,89 15,12 1,33 16,02 1,50 11,27 90,64 0,82 

12 18 21,23 10,51 26,91 15,75 1,13 9,28 1,67 6,79 82,00 0,79 

13 30 29,03 10,98 34,38 16,51 1,37 19,43 1,88 10,57 90,32 0,85 

14 30 29,71 11,07 36,18 17,82 1,30 21,66 2,14 10,76 90,12 0,82 

15 30 28,48 11,32 33,37 18,64 1,30 17,56 2,28 7,81 87,02 0,85 

16 30 24,86 10,68 30,64 16,49 1,07 13,94 1,91 8,11 86,30 0,82 

17 25 29,24 12,38 23,19 18,16 1,23 14,61 2,52 6,08 82,75 1,61 

18 29 25,56 11,53 31,45 17,32 1,53 14,33 2,10 7,24 85,35 0,82 

19 29 27,11 11,60 31,61 16,40 1,13 14,99 1,91 8,35 87,26 0,86 

20 11 22,88 11,24 27,97 17,26 1,00 10,97 2,24 6,92 79,58 0,82 

21 27 28,14 13,09 34,57 19,09 1,22 18,16 2,82 6,65 84,47 0,81 

22 22 26,04 13,94 29,94 19,28 1,08 12,71 3,36 4,15 73,56 0,87 

23 23 27,62 11,44 33,56 17,18 1,30 17,93 2,10 9,55 88,29 0,83 

24 28 24,81 11,03 30,22 16,41 1,30 13,68 1,89 7,36 86,18 0,83 

25 30 23,61 9,73 30,26 14,98 1,13 12,42 1,43 9,23 88,49 0,78 

Média 25,60 26,02 10,88 31,47 16,25 1,29 15,19 1,86 9,20 87,69 0,85 

Mínimo 11 14,93 3,77 10,74 5,76 1 1,00 0,11 0,81 69,74 0,56 

Máximo 30 38,96 17,79 49,07 24,86 4 40,40 6,48 31,46 94,98 2,79 

CV 19,76 15,38 16,14 16,56 16,42 0,45 39,66 45,62 40,60 5,04 28,75 

Nº ind.  964 964 635 635 635 635 964 635 635 635 

N: número de frutos avaliados por população; DLF: Diâmetro longitudinal do fruto (mm); DTF: 

Diâmetro transversal do fruto (mm); DLS: Diâmetro longitudinal da semente (mm); DTS: 

Diâmetro transversal da semente (mm); NSF: Número de sementes por fruto; MF: Massa do fruto 
(g); MS: Massa da semente (g); F_S: Relação massa do fruto pela massa da semente; REND: 

Porcentagem de polpa e casca no fruto, FF: formato do fruto. 

  



50 

 

 

 

 
Figura 3.4. Variabilidade fenotípica encontrada entre duas matrizes de diferentes 

subpopulações de Eugenia dysenterica DC., frutos pequenos (a) e frutos 

grandes (b). Fotos: Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes. 

 

 

 
Figura 3.5. Frutos de Eugenia dysenterica DC. apresentando diferentes razões entre 

diâmetro longitudinal e transversal, que variam de globosos achatados (a,b) à 

oblongos (c). Fotos: Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes.  

a 

b 

b 

a 

a b c 
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Tabela 3.4. Comparação das estimativas de médias entre quatro estudos sobre variáveis 

físicas de frutos e sementes de Eugenia dysenterica DC. 

Área de coleta DLF DTF MF MS Rend. N Referência 

Sen. Canedo, 
Bonfinópolis e L. de 

Bulhões, GO 

 

2,82 
(12,98) 

3,40 
(10,75) 

20,32 
(26,41) 

- - 99 
[24] 

Naves et al. 
(1995) 

10 áreas do sudeste 

de Goiás 

 

2,40 

(13,70) 

2,89 

(13,73) 

 

12,67 

(39,25) 

1,31 

(34,15) 

89,66% 1344 

[112] 

Silva et al. 

(2001) 

13 áreas do nordeste 

de Goiás 

 

- - 15,34 

(25,78) 

2,19 

(39,32) 

85,72% - 

[156] 

Trindade & 

Chaves (2005) 

Felixlândia, MG 3,47 
(10,09) 

3,16 
(10,76) 

25,11 
(23,94) 

3,39 
(35,99) 

86,4% 30 
- 

Cardoso et al. 
(2011) 

 

25 subpopulações 
do Cerrado 

2,62 
(15,38) 

3,17 
(16,56) 

15,43 
(39,66) 

1,86 
(45,62) 

87,94% 635 
[150] 

Presente 
estudo 

DLF: Diâmetro longitudinal do fruto (cm); DTF: Diâmetro transversal do fruto (cm); MF: Massa 

do fruto (g); MS: Massa da semente (g); Rend.: Rendimento = (MF-MS/MF)x100; N: número de 

frutos analisados, entre colchetes o número de árvores amostradas. Entre parênteses (coeficiente de 
variação). 

 

Naves et al. (1995) e Silva et al. (2001), trabalhando com amostras de Goiás, 

obtiveram médias para a massa do fruto de 20,32g e 12,67g respectivamente. A estimativa 

da média da massa do fruto obtida no presente trabalho (15,43g) está entre os valores dos 

dois estudos citados (Tabela 3.4). A subpopulação 14, da cidade de Mimoso/GO, foi a que 

apresentou a maior média da massa dos frutos: 21,66g (Tabela 3.3), mas ainda inferior ao 

valor encontrado por Cardoso et al. (2011), que apresentou média maior e igual a 25,11g. 

Os autores trabalharam com uma população de Felixlândia/MG e analisaram uma amostra 

de apenas 30 frutos, não foram informados de quantas árvores os frutos foram coletados. 

Metade dos frutos avaliados no presente estudo apresentou massa entre 11,07 e 18,80g, 

mas vale salientar que frutos de até 40,40g foram observados (Tabela 3.3). 

Os descritores diâmetro longitudinal e transversal foram utilizados para a 

caracterização do tamanho e formato, havendo diferentes tipos de frutos nos materiais 

analisados (Figura 3.5). A razão entre os diâmetros longitudinais e transversais médios dos 

frutos variou de 0,76 (subpopulação 1, Bambuí/MG) a 0,87 (subpopulação 22, Faina/GO), 

compreendendo frutos globosos e achatados. Frutos oblongos ainda não descritos na 

literatura, com a razão média de 1,26 entre os diâmetros longitudinal e transversal, foram 

encontrados na subpopulação 17, de Santa Terezinha/GO. 
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Para as variáveis relacionadas ao diâmetro e à massa da semente, os valores 

encontrados estão de acordo com os reportados por Silva et al. (2001) em 1.344 furtos 

oriundos de 10 locais da região sudeste de Goiás. Como ocorreu com a massa do fruto, a 

massa da semente verificada por Cardoso et al. (2011), 3,39g, atingiu valores acima de 

todas as subpopulações aqui estudadas, embora a subpopulação 22 (Santa Terezinha/GO) 

tenha apresentado as sementes com massa semelhante (3,36g). 

A quantidade de sementes por fruto variou entre 1 e 4 sementes, com média de 

1,29 sementes. Nenhum fruto com 5 ou 6 sementes foi verificado no presente estudo. 

Naves et al. (1995) encontraram entre 1 e 3 sementes, com a maioria dos frutos 

apresentando apenas 1 semente. Silva et al. (2001) observaram 97% dos frutos com 1 a 3 

sementes, mas 2 frutos com 5 sementes e 1 fruto com 6 sementes foram descritos. No 

presente estudo, 76,40% dos frutos apresentaram somente uma semente. A subpopulação 

20 (Porto Nacional/TO) não apresentou variação na quantidade de sementes, todos os 

frutos amostrados apresentaram apenas uma semente. Todavia, a subpopulação 2 

(Luz/MG) apresentou de 1 a 4 sementes, com a maior média (1,73) de sementes por fruto.  

A relação entre a massa do fruto e da semente variou entre os indivíduos de 

0,81 a 31,46, com média 9,29. O rendimento do fruto, a porcentagem de massa de polpa e 

casca, pode representar um critério utilizado para futuro melhoramento da espécie, visando 

à produção de frutos com maior conteúdo de polpa. As subpopulações 05 (Campo 

Alegre/GO) e 04 (Coromandel/MG) apresentaram as maiores médias das porcentagens 

(92,52 e 90,97%), enquanto a subpopulação 22 de Faina/GO apresentou o menor 

rendimento de fruto (73,56%). Essa variação fenotípica, encontrada também por Silva et al. 

(2001), sofre influência de componentes ambientais, mas também pode ser causada por 

diferenças genéticas. Com essa variabilidade existente torna-se possível a seleção de frutos 

com maior rendimento de polpa, interessante para a exploração comercial da espécie. 

 

3.3.2 Análise de variância e estimativas de parâmetros fenotípicos 

 

Houve variação significativa para todos os caracteres avaliados, em todos os 

níveis hierárquicos: entre matrizes dentro de subpopulações (PMS) e entre subpopulações 

(PS). Altos níveis de variação fenotípica de frutos e sementes foram verificados tanto para 

as subpopulações quanto para as matrizes de cagaiteira. A proporção da variância total que 

se deve à diferença entre as matrizes dentro de subpopulações chega a 62,1 % para forma 
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do fruto, e mesmo a menor proporção encontrada, para diâmetro longitudinal da semente, 

conta com 29,67% da variação encontrada. A massa do fruto foi o carácter que apresentou 

a menor variabilidade nas subpopulações e o rendimento de polpa e casca, a maior (Tabela 

3.5). Os histogramas dos caracteres avaliados estão no Apêndice B. As amplas variações 

fenotípicas encontradas podem ser utilizadas para subsidiar futuros programas de pré-

melhoramento da cagaiteira, baseado nessas subpopulações, cujo estudo será importante 

para a seleção baseada em caracteres do fruto, conservação de germoplasmas e coleta de 

sementes. 

 

Tabela 3.5. Análise de Variância e estimativas dos parâmetros fenotípicos para diâmetro 

longitudinal do fruto (DLF), diâmetro transversal do fruto (DTF), massa do 

fruto (MF), diâmetro longitudinal da semente (DLS), diâmetro transversal da 

semente (DTS), massa da semente (MS), rendimento de polpa e casca (REN) e 

formato do fruto (FF) em 25 subpopulações naturais de Eugenia dysenterica 

DC. 

F.V. GL 
QM 

DLF DTF MF DLS DTS MS REN FF 

Subp 24 106,520
***

 176,687
**

 187,193
*
 42,912

***
 96,041

***
 9,825

***
 310,498

***
 0,651

***
 

Mat/Subp 112 43,460
***

 74,377
***

 98,972
***

 7,456
***

 19,789
***

 1,843
***

 60,426
***

 0,176
***

 

Frs/Mat 482 5,643 9,656 15,859 1,355 3,086 0,236 8,628 0,004 

̂σ²S  2,419 3,92 3,334 0,913 1,96 0,205 9,759 0,018 

̂σ²M  8,269 14,152 18,174 0,957 2,619 0,252 11,327 0,037 

P̂ S  0,148 0,141 0,089 0,283 0,256 0,296 0,328 0,306 

P̂ MS  0,506 0,510 0,486 0,297 0,342 0,363 0,381 0,621 

P̂ NM  0,346 0,348 0,424 0,420 0,403 0,341 0,290 0,074 

P̂ ST  0,128 0,122 0,084 0,323 0,272 0,290 0,301 0,198 

*, **, *** Teste F significativo ao nível de 5%, 1% e 0,1% de probabilidade, respectivamente. σ²S: estimativa 

da variância das subpopulações; σ²M: estimativa da variância das matrizes; P̂ S: proporção da variância total 

que se deve à diferença entre subpopulações; P̂ MS: proporção da variância total que se deve à diferença entre 

matrizes dentro de uma mesma subpopulação; P̂ NM: proporção da variância total que se deve à diferença 

entre frutos ou sementes dentro de matrizes. P̂ ST: diferenciação fenotípica quantitativa entre subpopulações. 
 

Trindade & Chaves (2005) encontraram uma alta estruturação fenotípica e 

genotípica em 13 subpopulações no nordeste de Goiás, com a maior parte da variação 

dentro das subpopulações. Todavia, no presente estudo, a estrutura fenotípica da 

população, calculada pelo PST, mostra que a proporção da variância encontrada em frutos e 

sementes que pode ser atribuída à diferença entre as subpopulações variou de pequena a 

alta magnitude para as medidas quantitativas avaliadas (Tabela 3.5). A menor foi 

observada para a massa do fruto, cuja diferença entre subpopulações explicou 8,40% da 
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variância total e a maior foi observada para o diâmetro longitudinal da semente, explicando 

32,31% da variância. Observou-se divergência fenotípica de menor magnitude entre as 

subpopulações quanto à massa do fruto, mas ainda estruturação da população para tal 

caráter. Assim, a população encontra-se estruturada para todos os caracteres avaliados.  

A diferenciação das subpopulações analisadas, avaliada pelo PST, pode estar 

influenciada tanto pelo componente genético quanto pelo componente ambiental, bem 

como pela interação dos dois. A estrutura genética molecular já foi relatada em alguns 

trabalhos (Telles et al., 2003; Zucchi et al., 2003; Zucchi et al., 2005; Trindade & Chaves 

2005), mas não necessariamente infere sobre os mesmos eventos da estrutura genética 

quantitativa. Enquanto a estrutura genética molecular fornece ferramentas para a discussão 

de questões evolutivas e conservacionistas a respeito dos processos neutros, a estrutura 

genética quantitativa explora também a seleção e adaptação local (Merilä & Crnokrak, 

2001). A variação fenotípica, além de ser matéria prima essencial para mudanças 

evolutivas, pode ser vista como uma estimativa da adaptação dos indivíduos dentro de uma 

população (Halama & Reznick, 2001).  

A razão entre as proporções das variâncias aditivas entre e dentro de 

subpopulações é essencial para que a estimativa da estrutura populacional calculada por 

PST seja validada (Brommer, 2011). No presente estudo, tal razão não foi calculada, por 

isso, a causa da estruturação fenotípica não foi discutida. Além disso, a plasticidade 

fenotípica pode ser o componente não genético responsável por tal diversidade em frutos e 

sementes de E. dysenterica. Ela representa um modo de ajuste à heterogeneidade do 

ambiente, que gera diversidade morfológica em uma população (Halama & Reznick, 

2001). 

 

3.3.3. Correlações e similaridades 

 

Entre os caracteres fenotípicos combinados, exceto rendimento de polpa e 

casca vs. diâmetro longitudinal do fruto, houve correlação significativa. Naves et al. (1995) 

também encontraram correlações positivas ao nível de 1% de probabilidade entre o peso 

dos frutos, seus diâmetros e volume, mas os autores apresentaram correlação não 

significativa com o número de sementes por fruto e os demais caracteres. O número de 

sementes por fruto foi igualmente não significativo quando correlacionado com sua massa, 

assim como no trabalho de Silva et al. (2001) (Tabela 3.6). O presente estudo não 
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correlacionou a variável, pois os dados de número de sementes não se adequavam aos 

pressupostos de normalidade. 

 

Tabela 3.6. Correlação entre as variáveis físicas, diâmetro longitudinal do fruto (DLF), 

diâmetro transversal do fruto (DTF), massa do fruto (MF), formato do fruto 

(FF), massa da semente (MS), rendimento de casca e polpa (REN) diâmetro 

longitudinal da semente (DLS) e diâmetro transversal da semente (DTS),de 

25 subpopulações de naturais de Eugenia dysenterica DC. 

 

 DLF DTF MF FF MS REN DLS DTS 

DLF 1,000 - - - - - - - 

DTF 0,578
***

 1,000 - - - - - - 

MF 0,845
*** 

0,948
*** 

1,000 - - - - - 

FF 0,293
***

 -0,533
***

 -0,088* 1,000 - - - - 

MS 0,598
***

 0,515
***

 0,668
*** 

0,078
* 

1,000 - - - 

REN 0,077
NS 

0,129
** 

0,141
*** 

-0,079
* 

-0,593
***

 1,000 - - 

DLS 0,529
***

 0,326
***

 0,444
***

 0,147
***

 0,683
*** 

-0,474
***

 1,000 - 

DTS 0,560
***

 0,416
***

 0,535
***

 0,105
** 

0,677
*** 

-0,359
***

 0,841
*** 

1,000 
*, **, *** Significativo a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade. 

NS
 Não significativo. 

 

As correlações negativas foram significativas entre o rendimento de polpa e 

casca vs. forma do fruto e diâmetros e massa da semente, quanto maiores forem as 

sementes, menos polpa o fruto terá. A forma do fruto e o diâmetro transversal do fruto e 

massa do fruto também estão negativamente correlacionados. Embora de baixa magnitude, 

a correlação entre a forma do fruto e a massa do mesmo informa que frutos mais redondos, 

de modo evidente com maior volume, possuem mais massa (Tabela 3.6). 
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Figura 3.6. Dendrograma de caracteres quantitativos realizado por critério UPGMA 

utilizando a distância de Mahalanobis entre 25 subpopulações naturais de 

Eugenia dysenterica DC. 

 

De acordo com a distância de Mahalanobis, a subpopulação 22 (Britânia, GO) 

foi a que mais divergiu das demais quanto aos caracteres de fruto e semente avaliados 

(Figura 3.6). O dendrograma representa bem as distâncias utilizadas (correlação de 0,83, p 

< 0,001), mas pode-se observar que não houve grandes agrupamentos entre subpopulações 

semelhantes. 
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3.4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados permitem concluir que: 

 

 Os frutos de Eugenia dysenterica DC. apresentam aspecto globuloso 

achatado, mas a forma oblonga também é encontrada. 

 Há variabilidade fenotípica para massa, diâmetro longitudinal e 

transversal de frutos e sementes, bem como para forma dos frutos e 

porcentagem de polpa e casca nos frutos. 

 A variabilidade encontrada apresenta diferenças significativas entre as 

subpopulações e matrizes dentro de subpopulações de E. dysenterica, 

para massa, diâmetro longitudinal e transversal de frutos e sementes, 

forma do fruto e rendimento de polpa e casca. 

 As variáveis encontram-se correlacionadas, exceto quanto ao 

rendimento e diâmetro longitudinal do fruto. 

 As subpopulações encontram-se estruturadas fenotipicamente em sua 

área de ocorrência natural para todos os caracteres, com valores 

menores para massa do fruto, embora não formem grupos por 

dissimilaridade. 

 A ampla variação fenotípica para caracteres de frutos e sementes 

analisados favorece o sucesso do pré-melhoramento da espécie para a 

seleção de frutos com mais polpa e uniformes. 
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4. VARIAÇÃO GENÉTICA QUANTITATIVA ENTRE 

SUBPOPULAÇÕES E PROGÊNIES DE Eugenia dysenterica DC.  

 

RESUMO 

 

A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) é uma árvore nativa do Cerrado 

brasileiro - um dos hotspots de biodiversidade do mundo - conhecida por suas frutas e 

potencial culinário. Para a conservação e domesticação da cagaiteira são necessárias 

informações básicas sobre a variação quantitativa da germinação e do desenvolvimento 

inicial. O objetivo deste estudo foi estimar parâmetros genéticos quantitativos de caracteres 

iniciais de desenvolvimento e germinação dentro e entre subpopulações de E. dysenterica. 

Vinte e cinco subpopulações naturais foram amostradas em cinco estados do Cerrado 

brasileiro. Dentro de cada subpopulação, seis árvores foram amostradas e cinco frutas 

(irmãos maternos) de cada árvore foram coletadas. Cinco sementes de cada família foram 

semeadas ao acaso em cada um dos quatro blocos estabelecidos em um teste de progênies 

(3.000 sementes). Foram realizadas a análise de variância e seus componentes pelo modelo 

hierárquico para a germinação; diâmetro do caule, altura da planta, número e área de 

folhas, e biomassa da raiz e parte aérea. As sementes apresentaram boa porcentagem média 

de germinação, equivalente 82%. A análise de variância revelou diferenças significativas 

entre subpopulações e entre famílias dentro de subpopulações para todos os caracteres 

avaliados, exceto comprimento da raiz entre famílias dentro de subpopulações e massa 

verde aérea entre subpopulações. A maior proporção da variabilidade foi encontrada entre 

as famílias. As estimativas de herdabilidade foram de 0,23 e 0,27 para taxa de crescimento 

e número de folhas e maior que 0,34 para os outros caracteres. A biomassa alocada acima 

do solo representa apenas 15% da biomassa total. A proporção da variação quantitativa 

entre as subpopulações (QST) demonstrou que estão estruturadas para comprimento da raiz 

e taxas de crescimento em altura e diâmetro (0,34, 0,23 e 0,20), mas e fracamente 

estruturadas para a massa da biomassa (QST < 0,04). A subpopulação 21 (Cocalinho-MT) 

divergiu mais das outras, que formaram dois grupos distintos. As estimativas de 

herdabilidade e de variação genética indicam bom potencial de seleção para os caracteres 

avaliados nas subpopulações estudadas, cuja seleção de progênies com rápido 

desenvolvimento inicial é importante para a produção comercial de mudas. Uma coleção in 

vivo de E. dysenterica para conservação ex situ foi estabelecida a partir das subpopulações 

coletadas. 

 

Palavras-chave: cagaiteira, teste de progênies, herdabilidade, QST. 
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ABSTRACT 
 

Cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) is a native tree from the Brazilian 

Cerrado - one of world’s biodiversity hotspots - well-known for its fresh fruit and culinary 

potential. Basic information about quantitative variation of germination and early 

development traits from local populations is useful for planning conservation and 

domestication of cagaiteira. The objective of this study was to estimate quantitative genetic 

parameters for E. dysenterica germination and early development traits within and among 

subpopulations. Twenty-five natural subpopulations were sampled in five states of the 

Brazilian Cerrado. Within each subpopulation, six trees were sampled and five fruits 

(maternal siblings) of each tree were collected. Five offspring of each family were planted 

randomly in each of four blocks established in a common-garden experiment (3,000 seeds). 

Hierarchical analysis of variance and their components were estimated for germination and 

seedling traits (diameter, height, number and area of leaves, root and aboveground 

biomass). The average germination percentage was 82%. Quantitative genetic analyses 

within and among subpopulations reveal statistically significant variance at both 

subpopulation and family within subpopulation levels for all traits evaluated, except for 

root length among families within subpopulations and above ground biomass among 

subpopulations. The highest proportion of variance was found within subpopulations. The 

estimates of heritability were 0.23 and 0.27 for growth rate and number of leaves and 

above 0.34 for all the other traits. The biomass allocated above ground represents only 

15% of the total biomass. The proportion of quantitative variation among subpopulations 

(QST) shows that the population is highly structured for root length, height and diameter 

growth rates (0.34, 0.23 and 0.20) and weakly structured for biomass weight (QST < 0.04).  

Subpopulation 21 is the most divergent. The other subpopulations are in two distinct 

clusters. The high genetic variation observed among these subpopulations is important for 

cagaiteira domestication, and indicates that selection for early development traits may be 

chosen to initiate a breeding program for cagaiteira. Selection of progenies with higher 

initial development is important for commercial production of seedlings. An in vivo 

collection of E. dysenterica for ex situ conservation was established. 

 

Keywords : cagaiteira, common garden experiment, heritability, QST.  
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos relacionados às plantas nativas do Cerrado brasileiro alcançaram maior 

interesse nas últimas décadas, principalmente pelo potencial de exploração comercial dos 

frutos (Avidos & Ferreira, 2000; Agostini-Costa et al., 2006). Como espécie frutífera do 

Cerrado, a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC., Myrtaceae) destaca-se pelo potencial 

econômico relacionado à culinária e ao consumo in natura (Martinotto et al., 2008), além 

de fonte de antioxidantes e componentes bioativos (Jorge et al., 2010; Cardoso et al., 2011; 

Abadio Finco et al., 2012). 

A estratégia de obtenção dos frutos da cagaiteira ocorre de forma extrativista, 

oriunda de áreas com cerrado nativo (Martinotto et al., 2008) e sua coleta aumenta a cada 

dia, consequência da maior demanda de mercado. Pelo menos duas empresas que usam 

frutos do Cerrado, nos quais a cagaita está inclusa, limitam a expansão de lojas e franquias 

pela dificuldade em conseguir matéria-prima de qualidade (Ribeiro et al., 2008). Por isso, a 

fim de evitar o extrativismo predatório e incentivar a conservação e a exploração comercial 

torna-se fundamental o início de estratégias de domesticação para a cagaiteira. Ao mesmo 

tempo, como espécie promissora para o melhoramento genético (Chaves & Telles, 2006), 

estudos das variações genéticas dos caracteres quantitativos de interesse é igualmente 

importante.  

Diversos trabalhos demonstram a grande variação genotípica e fenotípica que 

ocorre em E. dysenterica, como para forma e produção de frutos (Naves et al., 1995; Silva 

et al., 2001; Trindade & Chaves, 2005; Camilo et al., 2013), diâmetro e altura, (Trindade & 

Chaves, 2005; Aguiar et al., 2009; Camilo et al., 2013) e óleos essenciais nas folhas 

(Duarte et al., 2009), viabilizando para o sucesso do pré-melhoramento da espécie, tanto 

para a seleção de frutos com mais polpa ou uniformes quanto para a formação de coleções 

de germoplasma e produção de mudas.  

A estrutura para o pré-melhoramento da cagaiteira já foi iniciada na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), que possui uma coleção in vivo oriunda de coletas 

realizadas em 1996, como meio de conservação da diversidade genética estrategicamente 

amostrada e pode ser utilizada como pomar de sementes (Chaves & Telles 2006). A 

aplicação direta de pesquisas para a seleção de plantas de E. dysenterica na coleção in vivo 

da UFG foi realizada por Aguiar et al. (2009) e Camilo et al. (2013). No primeiro estudo, 

cinco das dez subpopulações que compõem a coleção foram indicadas como promissoras 
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para a produção de mudas por sementes. No segundo, seis plantas foram apontadas como 

potenciais matrizes para o melhoramento da espécie quanto à produção e precocidade de 

frutificação. 

A criação de coleções de germoplasma de frutíferas nativas constitui a base 

fundamental para viabilizar seu cultivo comercial, principalmente para a exploração da 

diversidade genética, necessária à domesticação e para sua própria conservação, ameaçada 

pela pressão antrópica na região (Clement, 2001; Junqueira et al., 2008; Silva et al., 2010; 

Cruz et al., 2011).  

A variação genética relacionada à altura e ao diâmetro do caule de progênies de 

cagaiteira é encontrada em poucos estudos regionais (Trindade & Chaves, 2005; Aguiar et 

al., 2009; Aguiar et al., 2011), mas ainda não havia sido realizada em larga escala, como no 

presente trabalho. O objetivo deste estudo foi implantar um teste de progênies para avaliar 

a variação genética quantitativa nas fases iniciais de desenvolvimento, entre subpopulações 

e entre progênies de E. dysenterica, a fim de ampliar o conhecimento necessário ao 

melhoramento e à conservação da espécie, além de estabelecer uma coleção in vivo das 

subpopulações coletadas. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Subpopulações de E. dysenterica foram coletadas, em cinco estados da região 

do Cerrado (Figura 4.1), entre os meses de outubro e novembro de 2011. A população foi 

composta de 25 subpopulações, nas quais seis árvores matrizes por subpopulação foram 

amostradas para a obtenção dos frutos e sementes (Tabela 4.4). O termo subpopulação foi 

dado ao conjunto de plantas amostradas a uma distância mínima de cerca de 20 km, 

satisfazendo as mesmas premissas de Silva et al. (2001). 

 

 
Figura 4.1. Mapa dos 25 locais de coleta das subpopulações naturais de Eugenia 

dysenterica DC. Fonte: Google Earth, link: < 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zalsggeMtASU.keKsksRMqXIQ 

> , criado em 11 nov. 2014. 
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Tabela 4.1. Localidades e coordenadas geográficas dos locais de coleta das 25 

subpopulações naturais de Eugenia dysenterica DC. 

Subpopulação Localidade
1 

Estado Altitude Longitude W Latitude S  

01 Bambuí MG 746 45⁰ 57,418’ 20⁰ 06,042’ 

02 Luz MG 695 45⁰ 40,937’ 19⁰ 46,663’ 

03 Catalão GO 853 47⁰ 59,353’ 18⁰ 14,503’ 

04 Coromandel MG 931 47⁰ 12,553’ 18⁰ 26,128’ 

05 Campo Alegre GO 947 47⁰ 46,833’ 17⁰ 40,532’ 

06 Paracatu MG 697 47⁰ 04,648’ 17⁰ 14,813’ 

07 João Pinheiro MG 828 45⁰ 46,053’ 17⁰ 59,635’ 

08 Pirapora MG 543 44⁰ 59,695’ 17⁰ 23,535’ 

09 Brasilândia de Minas MG 574 46⁰ 21,660’ 16⁰ 44,892’ 

10 Cabeceiras GO 945 46⁰ 55,740’ 15⁰ 54,142’ 

11 Vila Boa GO 508 47⁰ 06,647’ 15⁰ 05,797’ 

12 Barreiras BA 635 45⁰ 11,875’ 12⁰ 07,090’ 

13 Roda Velha BA 813 45⁰ 59,392’ 12⁰ 58,343’ 

14 Mimoso GO 797 48⁰ 09,208’ 15⁰ 01,645’ 

15 Dois Irmãos GO 561 48⁰ 32,457’ 15⁰ 10,548’ 

16 Niquelândia GO 459 48⁰ 18,588’ 14⁰ 11,515’ 

17 Santa Terezinha GO 356 49⁰ 37,142’ 14⁰ 23,593’ 

18 Mutunópolis GO 404 49⁰ 13,705’ 13⁰ 40,718’ 

19 Silvanópolis TO 295 48⁰ 10,547’ 11⁰ 12,662’ 

20 Porto Nacional TO 293 48⁰ 46,840’ 10⁰ 42,892’ 

21 Cocalinho MT 339 51⁰ 05,293’ 14⁰ 20,884’ 

22 Britânia  GO 339 50⁰ 22,720’ 15⁰ 24,538’ 

23 Faina GO 266 51⁰ 10,387’ 15⁰ 10,611’ 

24 Goiás GO 615 50⁰ 06,215’ 15⁰ 58,649’ 

25 Senador Canedo GO 896 49⁰ 04,496’ 16⁰ 37,249’ 
1
 A localidade de referência, para a maioria das subpopulações, coincide com o município de 

coleta. A ordem das subpopulações corresponde à ordem de coleta dos frutos. 

 

As 150 famílias de irmãos maternos, provenientes de seis árvores de cada uma 

das 25 subpopulações foram dispostas em delineamento em blocos completos casualizados 

com 150 tratamentos, quatro repetições e cinco sementes por parcela (Figura 4.2). O teste 

de progênies e procedências foi instalado em condições de telado, na Escola de Agronomia 

da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), localizada no município de Goiânia, Goiás, a 

16°36’ de latitude Sul, 49° 17’ de longitude Oeste e 736 m de altitude. O clima do local, 

segundo Köppen-Geiger, é do tipo Aw (Peel et al., 2007; Alvares et al., 2013), quente e 

semi-úmido com estação seca bem definida de maio a setembro, com temperatura média 

anual de 22,1°C, com médias das mínimas e das máximas de 15,2°C e 30,4°C, 

respectivamente. A precipitação média anual é de 1481,1 mm e o total de insolação de 

2407,9 horas (Lobato, 2005).  
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Figura 4.2. Blocos completos casualisados delineados para o teste de progênies de 25 

subpopulações de Eugenia dysenterica DC., com 150 tratamentos (famílias) 

em 4 blocos e 5 plantas por parcela. 

 

A semeadura foi realizada no dia 15 de novembro de 2011, em telado com 50% 

de sombreamento, em saco de polietileno com 24 cm de altura e 18 cm de diâmetro, 

contendo substrato com mistura de terra, areia e adubo. A irrigação foi realizada 

diariamente, quando não havia precipitação. Plantas daninhas foram retiradas 

manualmente, quando verificada a sua presença. Para melhor acurácia na contagem da 

germinação, hastes de plástico com algodão foram usadas para marcar as plantas que ainda 

não haviam emergido (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Hastes de plástico com algodão marcando saquinhos os quais não havia 

emergido plântula de Eugenia dysenterica DC. (a). Dificuldade em visualizar 

a emergência da plântula (seta) com 1 dia e 5 dias (b, c). 

 

Entre dezembro de 2011 e agosto de 2013 foram avaliadas variáveis 

quantitativas referentes à emergência e desenvolvimento inicial das mudas (Tabela 4.2). As 

sementes foram consideradas germinadas a partir da emergência do epicótilo (Figura 4.3), 

sendo avaliadas diariamente. A porcentagem de emergência das plântulas (EMP) foi estimada 

pela relação entre o total de plântulas emergidas e número total de sementes semeadas por 

parcela. O tempo para a emergência (EMT) também foi analisado, calculado em dias entre o 

plantio e a emergência da plântula. A velocidade de emergência (EMV) foi calculada pela 

contagem de plântulas emergidas desde o primeiro dia de semeadura, todos os dias, de 

acordo com Maguire (1962):  

 

𝐸𝑀𝑉 =∑
𝑛𝑖

𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 

EMV: velocidade de emergência das plântulas; 

𝑛𝑖: número de sementes emergidas do dia 1 até o dia 𝑥𝑖; 
𝑥𝑖: número de dias desde o primeiro dia de germinação até o dia k.  

a b 

c 
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Tabela 4.2. Variáveis quantitativas e data das avaliações de um teste de progênies em 4 

blocos casualisados de 150 famílias de Eugenia dysenterica DC. 

Variável Sigla Data avaliação N⁰ de avaliações 

% emergência das plântulas EMP Diariamente 3000 

Dias para emergência  EMT Diariamente 2461 

Altura Inicial ALTI 01/02/2012 2419 

  15/02/2012 2438 

  29/02/2012 2451 

  29/03/2012 2451 

  02/05/2012 2475 

  18/06/2012 2475 

  30/08/2012 2464 

Altura final ALTF 30/10/2012 2476 

Diâmetro do caule (mm) DIAI 02/02/2012 1824 

  16/02/2012 2387 

  01/03/2012 2415 

  30/03/2012 2452 

  02/05/2012 2470 

  11/06/2013 2475 

  30/08/2012 2477 

Diâmetro final DIAF 31/10/2012 2475 

Comprimento folha CF 18/06/2012 4862 

Largura folha LF 18/06/2012 4862 

Número de folhas NF 18/06/2012 2462 

Massa verde (g) caule e folhas MVA 22/11/2012 566 

Massa seco (g) caule e folhas MSA 24/11/2012 563 

Comprimento caule (cm) CCA 22/11/2012 566 

Massa verde (g) raiz MVR 22/11/2012 566 

Massa seco (g) raiz MSR 24/11/2012 562 

Comprimento raiz (cm) CRA 22/11/2012 566 

 

Os dados de diâmetro basal das plântulas foram tomados com auxílio de um 

paquímetro digital e os de altura com o auxílio de uma régua milimétrica, assim como os dados 

de avaliação morfológica da folha e raiz, expressos em cm. Foram calculadas as taxas de 

crescimento da altura (ALTTC) e diâmetro (DIATC), estimando-se o coeficiente de regressão 

linear das variáveis originais sobre o tempo para cada planta, a partir dos dados obtidos de oito 

leituras de altura e diâmetro do caule de cada plântula durante nove meses (fevereiro a outubro 

de 2012). Também foram analisados a altura inicial/final (ALTI e ALTF) e o diâmetro 

inicial/final (DIAI e DIAF) com os dados tomados na leitura realizada em fevereiro e outubro 

de 2012. 

Em junho de 2012 os caracteres número de folhas (NF), comprimento (CF) e 

largura (LF) das folhas foram mensurados. Em novembro do mesmo ano, um ano após a 

semeadura, foram mensurados a massa verde, a massa seca e o comprimento da raiz (MVR, 
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MSR, CR) e da parte aérea (MVA, MSA, CA) de cada uma das seis famílias dentro das 25 

subpopulações, usando quatro plantas para cada família. A área foliar (cm2) foi calculada de 

acordo com a seguinte fórmula, proposta para E. dysenterica por Oga & Fonseca (1994): 

 

𝐴𝐹 = 0,719𝐶 × 𝐿 

AF: área foliar em cm
2
; 

C: comprimento da folha; 

L: largura da folha. 

 

Os dados dos caracteres avaliados foram descritos estatisticamente, e as relações 

entre as características aferidas pela correlação de Pearson, avaliada pelo teste t de Student. 

Foram estimados os parâmetros genéticos populacionais a partir da análise de variância 

pelo modelo hierárquico, no qual foram considerados efeitos de subpopulações, famílias 

dentro de subpopulações, blocos e resíduo em nível de parcelas (Tabela 4.3), como segue: 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑠𝑖 + 𝑓𝑗(𝑖) + 𝑏𝑘 + 𝑒𝑘(𝑖𝑗) 

 

Yijk: observação da variável Y na parcela do bloco k da família j da subpopulação i; 

𝜇: média geral das observações; 
si: efeito aleatório da subpopulação i, i = 1, 2, ..., S;  

fj(i): efeito aleatório da família j dentro da subpopulação i, j = 1, 2, ..., Fi; 

𝑏𝑘: efeito aleatório do bloco k, k = 1, 2,..., B; 

ek(ij): erro experimental.  

  



72 

 

 

Tabela 4.3. Esquema da análise de variância e esperanças dos quadrados médios 

associados, de acordo com modelo estatístico hierárquico com efeito de 

blocos, subpopulações, famílias dentro de subpopulações e resíduo. 

Fontes de variação GL QM E(QM) 

Blocos B-1  - 

Subpopulação S - 1 Q1 𝜎2 + 𝑘2𝜎𝑓
2 + 𝑘3𝜎𝑠

2 

Família (Subpopulação) F - S Q2 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑓
2 

Resíduo N-B-F+1 Q3 𝜎2 

Total N - 1   

B: número de blocos (B=4); S: número de subpopulações (S = 25); F: número total de famílias (F = 

150) e N: número total de parcelas. Valores de k correspondem aos coeficientes dos componentes 

de variâncias, calculados por: 
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nij: número de indivíduos na família j da subpopulação i; ni:número de matrizes da subpopulação i. 
 

Os componentes de variância associados aos efeitos do modelo e as proporções 

da variação genética foram estimados em cada nível hierárquico. Para cada caráter 

quantitativo foi estimado o componente de variância aditiva dentro de subpopulações 

(𝜎𝐴𝑊
2 ), componente de variância que se deve à diferença entre subpopulações (𝜎𝑠

2) e o 

componente de variância causada pela diferença entre famílias dentro de subpopulações 

(𝜎𝑓
2), sendo:  

 

�̂�𝑓
2 =

𝑄2 −𝑄3
𝑘1

 

 

�̂�𝐴𝑊
2 =

�̂�𝑓
2

2𝜃𝑓
 

 

�̂�𝑠
2 =

𝑄1 − 𝑘2�̂�𝑓
2 − 𝑄3

𝑘3
 

 

onde 𝜃𝑠é a divergência genéticaentre famílias dentro de subpopulações. 
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Os coeficientes de variação genética (CVg) em nível de famílias dentro de 

subpopulações foram obtidos pela expressão: 

𝐶𝑉𝑔 =
√𝜎𝑓

2

�̅�
 

 

𝐶𝑉𝑔: coeficiente de variação genética; 

𝜎𝑓
2: variância entre famílias dentro de subpopulações; 

�̅�: média do caráter. 

 

A partir dos componentes de variância, foi estimado para cada caráter, o 

parâmetro QST, análogo ao FST de Wright, que mede a divergência genética quantitativa 

entre as subpopulações, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

�̂�𝑆𝑇 =
�̂�𝑠
2

�̂�𝑠2 +
2

1 + 𝐹𝐼𝑆
�̂�𝐴𝑊
2

 

 

�̂�𝑆𝑇 : estimativa da divergência genética quantitativa entre as subpopulações; 

�̂�𝑠
2: estimativa da variância entre subpopulações; 

�̂�𝐴𝑊
2 : estimativa da variância aditiva dentro de subpopulações; 

𝐹𝐼𝑆: índice de fixação intrapopulacional. 

 

A herdabilidade em nível de médias de famílias dentro das subpopulações foi 

calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

ℎ̂𝑚
2 =

�̂�𝑓
2

�̂�𝑓
2 +

�̂�2

𝐵

 

 

ℎ𝑚
2 = herdabilidade em nível de médias, dentro de subpopulação; 

�̂�𝑓
2= variância entre famílias dentro de subpopulação; 

�̂�2= variância residual; 

B = número de blocos. 

 

Para comparar as semelhanças entre as subpopulações, de acordo com os 

caracteres quantitativos estimados, a distância de Mahalanobis (Mahalanobis, 1936) foi 

adotada como medida de dissimilaridade para a análise de agrupamento pelo critério 
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UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), avaliado pelo teste de 

Mantel. Para estimar as distâncias de Mahalanobis, a MANOVA foi realizada em todos os 

caracteres quantitativos, para obter a matriz de covariância residual. Todas as análises 

foram realizadas pelo software R (R Core Development Team, 2013, Apêndice A e C). 

Para compor a coleção in vivo das 25 subpopulações amostradas, três plantas 

de cada família foram escolhidas. As mudas foram plantadas com espaçamento de 3x2m 

em três blocos completos casualisados com 150 tratamentos, em novembro de 2013, em 

área experimental da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Germinação 

 

As sementes de E. dysenterica apresentaram em média 82% de germinação, e 

as subpopulações apresentaram pelo menos 53% de germinação (Tabela 4.4). Aos 42 dias, 

75% de todas as plântulas já haviam emergido. Houve variação significativa em ambos os 

níveis hierárquicos (famílias dentro de subpopulações e entre subpopulações), para 

porcentagem e tempo de emergência; e entre subpopulações para velocidade de 

emergência das plântulas (Tabela 4.5). Foram realizados histogramas e boxplots por 

subpopulação dos caracteres avaliados (Apêndice D)  

Na literatura há várias porcentagens de germinação descritas, que variam de 

80,6% (Souza et al., 2001) a 95% em temperatura ótima de 24.1°C (Andrade et al., 2003). 

Embora em diferentes luminosidades e profundidades de semeadura, a porcentagem de 

germinação de sementes de cagaiteira abrangeu valores similares nos tratamentos, todos 

acima de 80% (Oga et al., 1992). Todavia, a variação ocorreu até mesmo dentro de uma 

única subpopulação de Senador Canedo (GO), cuja porcentagem de germinação variou de 

76% a 92% entre frutos coletados da planta e caídos no solo (Duarte et al., 2006). A 

germinação in vitro com e sem escarificação (retirada do tegumento) e luz foi realizada por 

Martinotto et al. (2007). Os autores observaram para todos os tratamentos cerca de 85% de 

germinação aos 150 dias. Portanto, a porcentagem de germinação está próxima dos valores 

encontrados por outros autores, mesmo em condições ambientais diferentes de semeadura.   

Diferenças no tamanho das sementes não influenciaram a porcentagem e a 

velocidade de germinação de 600 sementes coletadas de uma população em Senador 

Canedo, com 10 matrizes (Duarte et al., 2006). Entretanto, no presente estudo, as três 

subpopulações com menor porcentagem de germinação são as que apresentaram o menor 

rendimento de casca e polpa. Além disso, o maior tamanho da semente correlaciona-se 

com a menor porcentagem de germinação (Tabela 4.6). Os dados indicam a tendência a 

maior sucesso na germinação quanto menor a proporção da massa da semente em relação 

ao fruto (ver Capítulo 1), pelo menos nas amostras analisadas. 
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Tabela 4.4. Análise descritiva da porcentagem de emergências das plântulas e dias 

transcorridos para a emergência da plântula em 25 populações de Eugenia 

dysenterica DC. 

Subp 
Porcentagem de emergência Tempo para emergência 

EMV 
�̅� Mín Máx CV �̅� Mín Máx CV 

1 92% 40 100 36,83 31,63 22 98 47,42 3,82 

2 66% 0 100 20,89 34,11 23 82 44,84 2,49 

3 97% 60 100 27,97 37,03 25 198 64,69 3,25 

4 99% 80 100 39,72 40,57 24 95 49,85 3,06 

5 79% 0 100 31,42 34,04 20 103 46,41 2,96 

6 99% 80 100 33,02 34,53 23 157 62,68 3,61 

7 97% 80 100 38,70 36,71 22 65 40,89 3,30 

8 91% 60 100 23,17 37,00 22 102 49,46 3,20 

9 93% 60 100 19,60 38,14 24 77 45,36 3,12 

10 98% 80 100 25,24 35,66 24 158 61,35 3,34 

11 65% 0 100 20,03 40,05 22 80 46,68 2,25 

12 53% 0 100 23,28 43,08 23 70 41,75 1,82 

13 89% 0 100 29,75 30,64 23 98 47,34 3,62 

14 91% 60 100 40,38 40,74 23 171 60,28 3,14 

15 68% 0 100 43,25 36,43 20 104 49,54 2,55 

16 68% 20 100 34,43 32,45 23 77 44,83 2,76 

17 88% 60 100 34,31 38,09 23 103 52,44 2,94 

18 77% 0 100 28,73 37,76 22 149 54,20 2,74 

19 83% 40 100 39,61 33,66 23 97 42,98 3,24 

20 57% 20 100 34,58 43,18 23 66 41,25 1,85 

21 73% 0 100 39,04 31,31 19 63 41,03 3,00 

22 58% 20 100 29,75 37,60 23 62 40,65 2,12 

23 86% 20 100 32,57 48,71 22 69 43,73 2,54 

24 96% 60 100 36,05 36,61 23 102 47,56 3,45 

25 93% 60 100 52,53 40,17 21 85 47,75 3,06 

Média 82,03% 36,00 100 32,59 37,20 22,48 101,24 48,60 2,93 

Mín. 73,33% 0,00 100 19,60 30,64 19,00 62,00 40,65 1,82 

Máx. 89,17% 80,00 100 52,53 48,71 25,00 198,00 64,69 3,82 

CV 4,75 86,36 0 24,56 3,44 6,04 36,5 14,51 18,15 

DP 3,89 31,09 0 8,01 1,11 1,36 36,95 7,05 0,53 

Subp.: Subpopulações; EMV: Velocidade de emergência da plântula em dias;  �̅�: Média aritmética; 

Mín.: Valor mínimo encontrado em cada média de família; Máx: Valor máximo encontrado em 
cada média de família; CV: Coeficiente de variação em porcentagem, DP: Desvio padrão. Dados 

calculados pelas médias de famílias dentro de subpopulações. 

  

A emergência das plântulas começou aos dezenove dias após a semeadura das 

sementes. A emergência mais tardia observada no presente estudo foi aos 198 dias, na 

terceira subpopulação coletada (Catalão, MG) (Tabela 4.4). Duarte et al. (2006) 
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encontraram plantas emergindo aos quatorze dias após a semeadura. Por outro lado, Souza 

et al. (2001) verificaram a emergência das plântulas dos 18 aos 160 dias e, aos 63 dias, 

75,3% das plântulas já se encontravam emergidas. O tempo médio de emergência das 

plântulas variou de 39 a 43 dias em diferentes substratos (solo + terriço de mata + 

vermiculida e Plantmax), de acordo com Souza et al. (2001). A velocidade de emergência 

foi afetada pela profundidade de semeadura, diferindo dois grupos: entre 0, 1, 2 e 3 cm e 3 

e 4 cm de semeadura, provavelmente pelo tempo que a plântula levou para atingir a 

superfície do substrato (Oga et al., 1992). A germinação de sementes sem tegumento é 

mais rápida e constante, enquanto a presença ou ausência de luz não interfere diretamente 

nessa variável (Martinotto et al., 2007). 

  

Tabela 4.5. Resultado da análise de variância, estimativas dos coeficientes de variação 

experimental (CVe) e genética (CVg) e herdabilidade média em nível de 

progênies (h
2
m)  para porcentagem de emergência (EMP), tempo para 

emergência (EMT) e velocidade de emergência (EMV) de plântulas de 

progênies oriundas de 25 populações de Eugenia dysenterica DC. 

Fontes de Variação GL 
Quadrado Médio 

EMP EMT EMV 

Blocos 3 306,91
*
 78,12

NS
 0,0031

**
 

Subpopulações 24 455,14
*
 375,11

*
 0,0118

***
 

Famílias/Subpopulações 123 256,02
***

 214,61
***

 0,0057
***

 

Resíduo 427 89,21 54,43 0,0008 

Média  82,03 32,13 2,93 

CVe  4,75 3,44 18,15 

CVg  21,16 17,35 1,22 

h
2

m  0,82 0,65 0,86 
*, **, *** Teste F significativo a 5, 1 e 0,1% de probabilidade, respectivamente. NS: não 

significativo. 

 

 

Tabela 4.6. Correlações entre as médias das variáveis de fruto e semente com a 

porcentagem e velocidade de emergência das plântulas (EMP e EMV) de 25 

populações de Eugenia dysenterica DC em um teste de progênies. 

 DLF DLS DTF DTS NSF MF MS F_S NSF REND 

EMP 0,16
NS

 -0,41
*
 0,26

NS
 -0,40

*
 0,32

NS
 0,33

NS
 0,42

**
 0,49

*
 0,32

 NS
 0,61

**
 

EMV 0,02
NS

 0,45
*
 -0,22

NS
 0,53

**
 -0,58

**
 -0,16 0,51

**
 -0,57

**
 -0,58

**
 -0,52

**
 

DLF: Diâmetro longitudinal do fruto (mm); DTF: Diâmetro transversal do fruto (mm); DLS: Diâmetro 

longitudinal da semente (mm); DTS: Diâmetro transversal da semente (mm); NSF: Número de sementes por 

fruto; MF: Massa do fruto (g); MS: Massa da semente (g); F_S: Relação massa do fruto pela massa da 

semente; REND: Porcentagem de polpa e casaca no fruto; EMP: Porcentagem de sementes germinadas (%); 

EMV: velocidade de emergência das plântulas. ** e *: Significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste t. 
NS: não significativo. 
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O coeficiente de variação genética (CVg), que demonstra a capacidade de 

resposta dos caracteres à seleção, foi de 17,35% para o tempo de emergência e de 21,15% 

para a porcentagem de emergência das plântulas (Tabela 4.5), valores relativamente altos 

quando comparados àqueles encontrados em espécies cultivadas. Possivelmente, as 

principais diferenças ambientais no tempo de emergência entre os estudos são causadas 

pela heterogeneidade dos substratos e por diferenças na profundidade nas quais as 

sementes foram semeadas, causadas por erros experimentais, além dos diversos tempos de 

armazenamento das sementes de cada subpopulação, da coleta ao plantio. O grau de 

maturação dos frutos influenciou a dormência e o desenvolvimento inicial de outra 

frutífera do gênero Eugenia, a pitangueira (Eugenia uniflora L.) (Antunes et al., 2012). 

Isso também pode explicar, em parte, as diferenças observadas nos desenvolvimentos 

iniciais da cagaiteira, pois na expedição de coleta foram encontrados frutos em diferentes 

estágios de maturação. 

No presente estudo, a velocidade de emergência das plântulas, também 

chamada de vigor de germinação, está correlacionada positivamente com a massa, 

diâmetros longitudinal e transversal da semente (Tabela 4.6). Assim, as sementes maiores 

possuem também maior vigor de germinação. Do mesmo modo, Duarte et al. (2006) 

observaram tendência de redução do vigor das plântulas com a redução do tamanho das 

sementes. Vários fatores influenciam a dormência e germinação das sementes, nos quais o 

efeito materno, representado por características da semente, é um dos mais importantes 

(Roach & Wulff, 1987).  

A herdabilidade em nível de média de progênies foi de 0,82 para a 

porcentagem e de 0,65 para o tempo médio de emergência das plântulas, o que possibilita 

ganho genético na seleção de plantas para tais caracteres. Como o crescimento de mudas 

em campo é lento e desuniforme (Souza et al., 2002), de acordo com os resultados 

encontrados para as amostras analisadas, selecionar sementes de maior massa pode resultar 

em menor gasto de tempo para o desenvolvimento das mudas.  

As três subpopulações com menores porcentagens de germinação são também 

as que apresentaram as menores velocidades de emergência. O menor vigor de germinação 

pode ser consequência dos mesmos motivos que levaram as subpopulações a apresentarem 

baixas porcentagens de germinação. Embora haja correlação negativa (-0,32) entre o tempo 

de armazenamento da semente até o plantio e a velocidade de germinação, ela não foi 

significativa. As maiores porcentagens de germinação foram observadas nas 



79 

 

 

subpopulações de Cabeceiras, Coromandel e Paracatu (10, 4, 6), enquanto os menores 

foram em Barreiras, Porto Nacional e Britânia (12, 20, 22) (Tabela 4.4).  

Pode-se observar que a sequência das coletas, que representa a ordem temporal 

em que cada subpopulação foi coletada, não possui relação com as maiores e menores 

porcentagens de germinação (Tabela 4.4), confirmada por correlações não significativas 

entre o tempo de armazenamento das sementes. Por isso, as condições de armazenamento 

dos frutos, em caixa térmica e em geladeira desde a coleta até a semeadura, foram 

adequadas para que a semente se conservasse sem perda de viabilidade durante os 40 dias.  

Essa estratégia de armazenamento pode ser adotada em coletas prolongadas de 

espécies com comportamento semelhante ao da cagaiteira, cujas sementes são sensíveis à 

dessecação. O armazenamento em baixa temperatura já havia sido recomendado por Farias 

Neto (1991), cujas sementes embaladas em sacos plásticos e conservadas em câmara fria 

apresentaram 15% de germinação ao final de 300 dias. A manutenção da umidade também 

é importante, pois com umidade a 45%, metade das sementes apresenta viabilidade por até 

175 dias, independente da temperatura (Andrade et. al., 2003). Andrade et al.(2003) ainda 

observaram a perda completa da viabilidade com níveis de umidade entre 18 e 22%, cuja 

classificação sugerida por Roberts (1973) qualifica as sementes de cagaiteira como 

recalcitrantes.  

 

4.3.2 Desenvolvimento inicial 

 

Para altura total e diâmetro do caule houve variação significativa entre 

subpopulações e entre famílias dentro de subpopulações (Tabela 4.7). A subpopulação 23 

(Britânia, GO) está entre as 3 menores medidas para todas as avaliações de diâmetro e 

altura, enquanto as subpopulações 1, 2 e 21 (Bambuí, MG; Luz, MG e Cocalinho, MT, 

respectivamente) aparecem entre as maiores (Tabela 4.8).  

O coeficiente de variação genética apresentou comportamento oposto entre as 

alturas e diâmetros avaliados. Enquanto a altura total inicial apresentou CVg de 21,29% e a 

taxa de crescimento de 9,26%, o diâmetro do caule inicial apresentou CVg de 6,20% e a 

taxa de crescimento de 26,56% (Tabela 4.7). Quanto maior o CVg, maior a capacidade do 

caractere responder à seleção, por isso a altura total inicial e a taxa de crescimento em 

diâmetro do caule apresentam melhores condições para seleção precoce (tabela 4.5). 
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Tabela 4.7.  Resultado da análise de variância, estimativas dos coeficientes de variação 

experimental (CVe) e genética (CVg) e herdabilidade média em nível de 

progênies (h
2

m) para altura total e diâmetro do caule de progênies oriundas de 

25 populações de Eugenia dysenterica DC. 

FV GL 
Quadrado Médio 

ALTI ALTF ALTTC DIAI DIAF DIATC 
Bl 3 0,2534

NS 18,0053
*** 0,1925

*** 0,0458
*** 0,5284

*** 0,0067
*** 

Subp 24 3,2674
*** 13,4163

*** 0,0390
*** 0,0515

*** 0,1430
*** 0,0013

*** 
Fam/Subp 123 0,7105

*** 2,3344
*** 0,0093

* 0,0156
*** 0,0424

*** 0,0003
** 

Resíduo 425 0,1405 0,7568 0,0072 0,0039 0,0143 0,0002 

Média  2,29 4,53 0,25 0,89 1,13 0,01 

CVe  40,28 40,63 39,81 16,20 20,57 110,66 

CVg  21,29 14,16 9,26 6,20 7,55 26,56 

h
2

m  0,80 0,68 0,23 0,75 0,66 0,36 
ALTI: (altura inicial, fev./2012); ALTF: (altura final, out./2012); ALTTC: (taxa de crescimento em altura); 

DIAI (diâmetro inicial, fev./2012); DIAF (diâmetro final, out./2012); DIATC (taxa de crescimento em 

diâmetro). **, *** Teste F significativo a 1% e 0,1% de probabilidade. NS: não significativo. 

 

A altura nas primeiras semanas de desenvolvimento está altamente 

correlacionada com a altura final, portanto, as medidas tomadas no desenvolvimento inicial 

podem ser utilizadas para predizer a altura das plantas após os onze meses de crescimento. 

Além disso, a altura final também está correlacionada com a taxa de crescimento em altura 

e diâmetro das plantas. Do mesmo modo, os diâmetros inicial e final estão correlacionados 

com a altura final da planta, e podem também ser utilizados como preditores para as 

mesmas condições analisadas (Tabela 4.9). 
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Tabela 4.8. Médias para altura total e diâmetro do caule de 25 populações de Eugenia 

dysenterica DC em um teste de progênies. 

Subpopulações ALTI ALTF ALTTC DIATC DIAI DIAF 

1 2,78 5,80 0,30 0,02 0,95 1,24 

2 2,77 6,38 0,34 0,03 0,93 1,27 

3 1,98 5,10 0,32 0,03 0,87 1,25 

4 2,40 5,55 0,34 0,03 0,86 1,23 

5 2,04 4,50 0,27 0,02 0,87 1,13 

6 1,95 4,27 0,27 0,02 0,83 1,10 

7 2,43 4,89 0,27 0,02 0,87 1,15 

8 2,04 4,12 0,24 0,02 0,87 1,16 

9 2,39 4,99 0,27 0,02 0,84 1,12 

10 2,07 4,34 0,26 0,02 0,84 1,14 

11 2,08 4,17 0,22 0,01 0,83 1,04 

12 1,91 4,05 0,26 0,02 0,89 1,15 

13 2,47 4,80 0,25 0,01 1,01 1,22 

14 1,97 4,04 0,24 0,01 0,91 1,11 

15 2,24 4,23 0,23 0,00 0,91 1,04 

16 2,08 4,06 0,23 0,01 0,89 1,02 

17 2,55 4,64 0,23 0,01 0,89 1,12 

18 1,87 3,77 0,24 0,01 0,89 1,10 

19 2,16 3,83 0,20 0,01 0,91 1,12 

20 2,22 3,98 0,21 0,01 0,85 1,06 

21 3,46 5,88 0,25 0,01 0,99 1,21 

22 2,39 4,83 0,25 0,01 0,93 1,13 

23 1,88 3,39 0,19 0,00 0,83 0,96 

24 1,56 3,28 0,21 0,01 0,85 1,02 

25 2,25 3,86 0,20 0,01 0,89 1,05 
ALTI: (altura inicial, fev./2012); ALTF: (altura final, out./2012); ALTTC: (taxa de crescimento em 

altura); DIAI (diâmetro inicial, fev./2012); DIAF (diâmetro final, out./2012); DIATC (taxa de 

crescimento em diâmetro).  

 

 

Tabela 4.9. Correlações entre medidas de altura total e diâmetro do caule para 25 

populações de Eugenia dysenterica DC em um teste de progênies.  

 ALTI  ALTF ALTTC DIAI DIAF DIATC 

ALTI  1,00 - - - - - 

ALTF 0,81
**

  1,00 - - - - 

ALTTC 0,34
 NS

 0,81
**

  1,00 - - - 

DIAI 0,65
**

  0,48
*
  0,14

 NS
 1,00 - - 

DIAF 0,56
**

  0,84
**

  0,82
**

  0,51
**

  1,00 - 

DIATC 0,06
 NS

 0,57
**

  0,89
**

  -0,23
NS

 0,67
**

  1,00 
ALTI: (altura inicial, fev./2012); ALTF: (altura final, out./2012); ALTTC: (taxa de crescimento em 

altura); DIAI (diâmetro inicial, fev./2012); DIAF (diâmetro final, out./2012); DIATC (taxa de 
crescimento em diâmetro)**, *: Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t. NS: não 

significativo. 
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A estimativa da herdabilidade em nível de médias de progênies dentro de 

subpopulações foi 0,80 para altura total inicial e de 0,75 para o diâmetro inicial do caule, 

diminuindo para 0,68 e 0,66 quando calculadas para os dados finais de altura total e 

diâmetro do caule, respectivamente (Tabela 4.7). Tanto a altura das plântulas quanto o 

diâmetro do caule foram correlacionados significativa e positivamente com tamanho e 

massa do fruto e semente, por isso o efeito materno pode ter influência maior na estimação 

da variação genética inicial do que final (Tabela 4.10). Aguiar et al. (2009) também 

encontraram diferenças pequenas de herdabilidades para a altura total e diâmetro do caule. 

Em medidas realizadas pelos autores durante quatro anos após o plantio de mudas de E. 

dysenterica, a maior herdabilidade média estimada foi de 0,44 para altura nos anos três e 

quatro e 0,43 para diâmetro no segundo ano de avaliação, menores que as encontradas no 

presente estudo. 

As correlações dos caracteres de fruto, semente e emergência das plântulas 

entre altura total e diâmetro do caule, para verificar a influência de efeitos não genéticos 

também foram estimados (Tabela 4.10). Todas as medidas de frutos e sementes estão 

correlacionadas positivamente com a altura total e o diâmetro do caule iniciais e finais. 

Quanto maior a massa e tamanho de frutos e sementes, maiores também foram a altura e o 

diâmetro. Considerados efeitos maternos, as características de fruto e semente podem 

reduzir a precisão da análise dos efeitos genéticos, mesmo em estudos resultantes de um 

teste de progênies (Roach & Wulff, 1987). Como não há uniformidade das árvores de 

cagaiteira quanto ao início e quantidade da produção de frutos (Souza et al.; 2013; Camilo 

et al., 2013), será útil se as características dos primeiros anos das plantas com a produção 

futura estiverem correlacionadas. 

A porcentagem de plântulas que emergiram por população não influenciou nas 

características de altura e diâmetro, mas o tempo médio de emergência sim (Tabela 4.10). 

O tempo médio de emergência correlaciona-se negativamente com a altura total inicial e 

com o diâmetro inicial do caule. É esperado que plântulas que emergiram primeiro 

apresentem maior altura e diâmetro iniciais, pois se proporcionou mais tempo para 

crescerem, assim, as variações de altura e diâmetro iniciais apresentam mais um 

componente que enviesa a interpretação das diferenças entre subpopulações. Todavia, as 

medidas tomadas para altura total final (quase 1 ano após a semeadura) ainda se 

correlacionaram significativamente com o tempo médio de emergência da plântula. Para a 

espécie Eucalyptus globulus Labill, também uma Myrtaceae, os efeitos não genéticos 
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diminuíram com o tempo, enquanto os efeitos genéticos puderam ser evidenciados depois 

de 2 anos após a germinação (Lopez et al., 2003). Por isso, estudos posteriores devem ser 

realizados para que os efeitos genéticos possam ser finamente discriminados. 

 

Tabela 4.10. Correlações entre medidas de altura total e diâmetro do caule e caracteres de 

fruto, semente e emergência de plântulas de 25 populações de Eugenia 

dysenterica DC.  

 DLF DLS DTF DTS EMP EMT MF MS 

ALTI 0,23
**

 0,39
**

 0,33
**

 0,31
**

 -0,06 
NS

 -0,48
**

 0,30
**

 0,35
**

 

ALTF 0,20
*
 0,26

**
 0,18

*
 0,27

**
 0,15

 NS
 -0,22

*
 0,28

**
 0,24

**
 

DIAI 0,37
**

 0,48
**

 0,49
**

 0,33
**

 -0,12
 NS

 -0,34
**

 0,37
**

 0,47
**

 

DIAF 0,31
**

 0,31
**

 0,28
**

 0,33
**

 0,10
 NS

 -0,05 0,37
**

 0,32
**

 

ALTI: (altura inicial, fev./2012); ALTF: (altura final, out./2012); DIAI (diâmetro inicial, fev./2012); DIAF 

(diâmetro final, out./2012); DLF: Diâmetro longitudinal do fruto; DLS: Diâmetro longitudinal da semente; 

DTF: Diâmetro transversal do fruto; DTS: Diâmetro transversal da semente; MF: Massa do fruto; MS: Massa 

da semente; EMP: porcentagem de emergência das plântulas, EMT: tempo médio de emergência das 

plântulas. **, *: Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. NS: não significativo. 

 

A taxa de crescimento calculada para o diâmetro foi negativa em 16,38% das 

famílias. O cálculo da taxa considerou as oito medições realizadas entre fevereiro e 

outubro de 2012. As duas últimas medidas (agosto e outubro) foram as que contribuíram 

para a taxa de crescimento negativa verificada nessas famílias. O aumento e a redução do 

diâmetro do caule são sensíveis à quantidade de água presente, que pode ser modulada pela 

pressão de turgor, potencial osmótico e principalmente pelo potencial de água do xilema 

(Génard et al., 2001). Até mesmo durante o período de um dia o diâmetro apresentou 

variações relacionadas com o potencial de água disponível (Klepper et al., 1971) e o 

conteúdo de água no câmbio e casca do caule (Schepper et al., 2012). A baixa umidade do 

ar provoca uma maior perda de água pela folha, o que cria um efeito de sucção suficiente 

para que a coluna de água presente no xilema estreite o caule da planta. Ainda que as 

mudas de E. dysenterica fossem irrigadas diariamente, o período de seca e baixa umidade 

do ar entre maio e setembro pode ser a causa do encolhimento do diâmetro do caule 

durante este período em algumas famílias. 

Há muita variabilidade no desenvolvimento inicial das plântulas de cagaiteira, 

o que compromete a formação de um pomar uniforme, que prejudica o cultivo com fins 

comerciais (Naves et al. 1995). Ambas as variáveis altura total e diâmetro do caule são 

importantes na fase de produção de mudas e podem ser úteis na discriminação precoce de 

progênies, representando uma variação no desenvolvimento inicial que pode estar 

geneticamente correlacionada a outras características de interesse. Assim como encontrado 



84 

 

 

por Aguiar et al. (2009), plantas com rápido crescimento inicial, justificado pela 

variabilidade genética, podem ser selecionadas.  

 

4.3.3 Caracteres foliares e biomassa 

 

Há diferenças entre as famílias e entre as subpopulações analisadas para o 

número de folhas e área foliar ao nível de significância de 0,1% (Tabela 4.12). Os 

resultados mostram que há uma alta heterogeneidade entre os níveis analisados para os 

caracteres avaliados. As análises estatísticas para massa da raiz e parte aérea e o 

comprimento da parte aérea demonstram variação significativa entre famílias dentro de 

subpopulações e entre subpopulações. Somente a largura da folha entre de famílias dentro 

de subpopulação, o comprimento da raiz entre famílias dentro de subpopulações e a massa 

verde aérea entre subpopulações não foram significativos. 

Durante o período de seca, no primeiro ano de plantio, antes que as plantas 

perdessem as folhas, a maioria das mudas possuíam duas folhas, com o número variando 

de uma a dez por planta. A área foliar apresentou fenótipos variados (Figura 4.4), desde 

folhas muito pequenas (0,04 cm
2
) até folhas grandes (19,40 cm2).  

As subpopulações 8 e 10 (Pirapora, MG e Brasilândia de Minas, MG) 

apresentaram medidas de número de folhas e área foliar altas. A subpopulação 21 

(Cocalinho, MT) esteve entre as menores médias para massa aérea e comprimento foliar, 

além de número de folhas e área foliar (Tabela 4.12). 

Para o início de um programa de melhoramento, os coeficientes de variação 

genética são necessários para que as possibilidades de ganhos do caráter possam ser 

avaliadas. O maior CVg encontrado foi para as massas verde e seca da biomassa, entre 

23,55% e 26,88%, e os menores foram verificados para caracteres foliares (entre 7,05% e 

12,16%).  

A herdabilidade em nível de médias de progênies variou entre 0,04 para a 

comprimento da raiz e 0,78 para largura da folha (Tabela 4.11). Estimar as herdabilidades 

de vários caracteres é importante para programas de melhoramento, mas também para o 

entendimento dos processos evolutivos em populações naturais (Charmantier & Garant, 

2005). 
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Figura 4.4. Variação fenotípica aparente para a forma, área e número de folhas de Eugenia 

dysenterica DC (a). Maioria das mudas perdem as folhas durante o período de 

seca (b). Planta albina (c)  

 

A porcentagem de biomassa alocada no sistema radicular representou 85% da 

biomassa total. Como uma planta nativa do Cerrado, a cagaiteira está sujeita a longos 

períodos com escassez de água, por isso necessita de mecanismos para captar água em 

profundidades maiores. Assim, o maior desenvolvimento da biomassa da raiz quando 

comparado à parte aérea é uma característica com valor adaptativo, pois não faz sentido 

pensar em investimento de crescimento em partes não fotossintetizantes sem que houvesse 

vantagem adaptativa para a espécie (Tilman, 1988). Além da água como fator seletivo 

(Markesteijn & Poorter, 2009), a exposição ao ambiente no qual o fogo é comum é 

apontada como o mais importante fator seletivo que aloca diferentemente os recursos para 

o crescimento da biomassa, mas que principalmente modela a morfologia da raiz em 

plantas savânicas, incluindo E. dysenterica (Tomlinson et al., 2012). Apesar de espécies 

que coexistem poderem apresentar diferenças nos detalhes das estratégias de alocação da 

biomassa (Freschet et al., 2013), majoritariamente o processo de alocação possui padrões 

consistentes (Poorter et al., 2012). 
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Tabela 4.12. Médias para caracteres foliares e biomassa para cada uma das 25 

subpopulações de Eugenia dysenterica DC em um teste de progênies. 

Sub NF LF CF AF MVR MVA MSR MSA CR CA 

1 2,63 1,55 3,70 4,17 1,89 0,40 1,39 0,25 26,21 7,70 

2 2,72 1,61 3,67 4,35 1,59 0,34 1,12 0,20 28,09 7,91 

3 2,89 1,58 3,75 4,46 1,67 0,48 1,11 0,29 22,52 6,91 

4 2,93 1,35 3,84 4,39 1,66 0,39 1,13 0,22 24,96 7,09 

5 2,84 1,43 3,34 3,38 1,38 0,32 0,94 0,17 24,55 5,69 

6 2,59 1,62 3,24 3,38 1,25 0,26 0,83 0,16 23,86 5,91 

7 2,61 1,39 3,65 4,30 1,51 0,29 1,05 0,17 24,78 6,82 

8 2,46 1,56 3,61 3,67 1,6 0,27 1,19 0,16 25,37 5,91 

9 2,64 1,52 3,86 4,38 1,59 0,35 1,06 0,21 28,27 7,06 

10 2,39 1,59 3,36 3,70 1,35 0,28 0,94 0,16 24,60 5,80 

11 2,69 1,46 3,72 4,33 1,39 0,23 1,01 0,13 25,21 5,77 

12 3,04 1,73 3,49 3,74 2,03 0,29 1,51 0,18 25,11 6,44 

13 3,15 1,81 3,64 4,6 1,63 0,29 1,17 0,16 26,38 6,49 

14 3,00 1,87 4,29 5,68 1,74 0,33 1,18 0,19 29,08 5,80 

15 2,65 1,67 4,51 6,20 1,76 0,25 1,23 0,15 30,87 6,01 

16 3,04 1,74 3,90 4,93 1,37 0,31 0,90 0,16 29,04 5,85 

17 2,52 1,95 4,48 5,70 1,37 0,26 0,96 0,15 29,45 6,09 

18 2,73 1,85 4,62 6,55 1,54 0,33 1,02 0,20 32,20 5,77 

19 2,90 1,84 4,23 5,75 1,77 0,29 1,21 0,18 28,54 6,22 

20 2,82 2,00 3,92 5,38 1,36 0,23 0,89 0,15 31,73 5,90 

21 3,11 1,8 4,51 6,53 2,41 0,35 1,70 0,23 31,37 8,21 

22 2,62 1,54 4,29 5,66 1,96 0,34 1,36 0,21 28,58 6,56 

23 2,28 1,45 4,15 4,68 1,21 0,20 0,75 0,11 31,54 5,17 

24 2,57 1,53 4,15 4,42 1,44 0,26 0,94 0,14 31,24 5,34 

25 3,51 1,63 4,19 4,17 1,18 0,21 0,82 0,12 26,76 6,11 

AF: área foliar cm
2
; NF: número de folhas por planta; LF: largura da folha (cm), CF: comprimento 

foliar (cm); MSR: massa seca do sistema radicular (g); MAS: massa seca da parte aérea (g); MVR: 

massa verde do sistema radicular raiz (g); MVA: massa verde da parte aérea; CR: comprimento da 

raiz principal (cm); CA: comprimento da parte aérea (cm).  
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4.3.4 Diferenças genéticas quantitativas entre subpopulações 

 

A variância genética estimada pode ser estudada de acordo com diferenciação 

genética entre as subpopulações para os caracteres quantitativos (QST) (Tabela 4.13). Pode-

se observar que as subpopulações estudadas estão estruturadas para comprimento da raiz, 

taxas de crescimento em altura e em diâmetro. Todavia, percebe-se que são os caracteres 

que apresentam menores valores de herdabilidade (0,04, 0,22 e 0,34) estimados. Quase não 

há divergência genética e consequente estruturação da população para os caracteres de 

biomassa e emergência das plântulas. 

 

Tabela 4.13. Estimativas das diferenças genéticas quantitativas (QST) entre 25 

subpopulações de Eugenia dysenterica DC em um teste de progênies. 

Variáveis QST 

EMP- Porcentagem de emergência das plântulas 0,0611 

EMT- Tempo médio de emergência da plântula 0,0243 

ALT_F- Altura final 0,1288 

ALT_I- Altura inicial 0,0868 

ALT_TC- Taxa de crescimento em altura 0,2293 

DIAM_F- Diâmetro final 0,0699 

DIAM_I- Diâmetro inicial 0,0602 

DIAM_TC- Taxa de crescimento em diâmetro 0,2007 

CF- Comprimento da folha 0,1014 

AF- área foliar 0,0988 

LF- Largura da folha 0,0655 

NF- Número médio de folhas por parcela 0,0655 

CA- Comprimento aéreo 0,1023 

CR- Comprimento da raiz principal 0,3442 

MSA- Massa seca aérea 0,037 

MSR- Massa seca do sistema radicular 0,0399 

MVA- Massa verde aérea 0,0311 

MVR- Massa verde do sistema radicular 0,0275 

 

A divergência fenotípica para tempo e porcentagem de emergência das 

plântulas de cagaiteira, assim como a altura e o diâmetro foi estimada por Trindade & 
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Chaves (2005). Os autores também encontraram treze subpopulações do nordeste de Goiás 

estruturadas fenotipicamente, com maior variabilidade dentro das populações. A maneira 

como a variância genética dos caracteres quantitativos está distribuída na população afeta a 

forma de como serão abordadas estratégias de melhoramento e conservação de uma 

espécie (Zenni et al., 2014; Kumar et al., 2014; Varghese et al., 2012; Trindade & Chaves, 

2005), além de fornecer pistas de como este padrão de variância foi instituído (Spitze, 

1993). Para E. dysenterica, estudos como os realizados por Trindade & Chaves (2005) e 

Chaves et al.(2011), utilizando dados quantitativos, corroboram as estratégias de 

amostragem de um alto número de áreas e a manutenção de altos níveis de 

heterozigosidade para a conservação da cagaiteira.  

Dois grupos principais foram obtidos (Figura 4.5), formados de acordo com a 

distância de Mahalanobis. O dendrograma apresentado corresponde às distâncias 

calculadas (correlação cofenética de 0,73 e p < 0,01 pelo teste de Mantel). Ambos os 

grupos estão separados por um corredor que se estende do Tocantins a Goiás, que coincide 

com a borda leste da Serra do Espinhaço (Figura 4.1), grupos também corroborados por 

dados moleculares (ver Figura 5.6 do Capítulo 3). A subpopulação 21 (Cocalinho, MT) foi 

a mais dissimilar das subpopulações e a única coletada a oeste do Rio Araguaia.  
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Figura 4.5. Dendrograma realizado via UPGMA utilizando a distância de Mahalanobis 

entre 25 subpopulações naturais de Eugenia dysenterica DC. 

 

Uma segunda coleção foi implantada na Área experimental AgroCentro-Oeste 

da Universidade Federal de Goiás em novembro de 2013 com as plantas originadas da 

coleta realizada para o presente trabalho, dezessete anos após a primeira coleção in vivo de 

E. dysenterica ser criada. Isto porque a conservação ex situ de sementes de E. dysenterica 

não pode ser feita, consequência de sua natureza recalcitrante. Por isso, conservação in 

vivo tornou-se a opção de escolha da conservação do germoplasma da espécie em 

condições ex situ.  
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4.4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados permitem concluir que: 

 

 A massa e o tamanho da semente estão correlacionados positivamente 

com o vigor de germinação. 

 Houve variação significativa entre subpopulações e entre famílias 

dentro de subpopulações para todos os caracteres avaliados, exceto 

comprimento da raiz entre famílias dentro de subpopulações e massa 

verde aérea entre subpopulações. 

 De acordo com os valores de QST, as subpopulações estão estruturadas 

para os caracteres analisados, com valores de menor magnitude para os 

caracteres de biomassa e emergência das plântulas.  

 A subpopulação Cocalinho-MT diverge mais das outras, quanto aos 

caracteres quantitativos, que formam dois grupos distintos. 

 A coleção in vivo de Eugenia dysenterica DC. para conservação ex situ 

com as subpopulações coletadas em 2011, detém variabilidade genética 

para programas de melhoramento e seleção de progênies com maior 

desenvolvimento inicial. 
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5 DIVERSIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA MOLECULAR DE 

SUBPOPULAÇÕES DE Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae) 

 

RESUMO 

 

O conhecimento da diversidade genética em populações naturais é 

indispensável à compreensão da natureza e da disponibilidade da variabilidade presente 

para manipulação. Localizada em um bioma considerado como hotspot na preservação da 

biodiversidade mundial, a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) é uma árvore frutífera 

propícia ao melhoramento genético, por seu potencial econômico relacionado à culinária, 

consumo in natura e componentes bioativos. O objetivo deste estudo foi estimar 

parâmetros genéticos moleculares de subpopulações de cagaiteira, a fim de caracterizar a 

coleção de germoplasma e de ampliar o conhecimento necessário ao melhoramento, 

conservação e entendimento de seus processos microevolutivos. Foram genotipados 

indivíduos provenientes de sementes coletadas de 25 subpopulações naturais em cinco 

estados do Cerrado brasileiro, com seis matrizes (famílias) por subpopulação e quatro 

indivíduos por família. A genotipagem foi realizada utilizando nove locos microssatélites. 

As subpopulações estudadas apresentaram diversidade genética elevada, com 

heterozigosidade média esperada de 0,642. Os cruzamentos foram aleatórios, de sistema 

misto com predominância de alogamia (ta=0,733) e endogamia total (F) de 0,32. Há uma 

alta diferenciação genética entre as subpopulações (θP=0,198), semelhante ao encontrado 

em estudos anteriores. A caracterização genética sugere que a amostragem para a 

composição da coleção de germoplasma representa variabilidade existente. Os modelos 

estocásticos de alpondras e isolamento por distância são os mais prováveis para a evolução 

das subpopulações. De acordo com as distâncias genéticas, as subpopulações se agrupam 

em dois grupos estruturados espacialmente, cuja divisão geográfica corresponde ao vale do 

rio Corumbá e São Bartolomeu em adição à Chapada dos Veadeiros e o Vão do Paranã.  

 

 

 

Palavras-chave: correlacão espacial, variabilidade genética, cagaiteira. 
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ABSTRACT 

 

Information about genetic diversity in natural populations is essential to 

rationalize strategies for manipulation of genetic variability for conservation and use in 

breeding programs. Eugenia dysenterica DC. (cagaiteira) is located in a biome known as  

hotspot for conservation of global biodiversity. It is a fruity tree suitable for breeding, 

because of its economic potential related to cooking, fresh consumption and bioactive 

components. The aim of this study was to estimate molecular genetic parameters of 

subpopulations of cagaiteira, for germplasm collection characterization, to broaden the 

knowledge needed for genetic breeding, conservation and microevolutionary processes. 

Twenty-five natural subpopulations were sampled in five states of the Brazilian Cerrado. 

Genotyping was performed with nine microsatellite loci in four progenies (leaves of 

maternal siblings seedlings) in six families per subpopulation. The subpopulations showed 

high genetic diversity (He =0.642). The mating system was preferentially outcrossed 

(f=0.154), although the population has overall inbreeding (F = 0.32). There is a high 

genetic differentiation among subpopulations (θP = 0.198), similar to what was found in 

previous studies. Genetic characterization shows that the germplasm collection was 

established according to a suitable sampling for breeding programs. Stochastic models like 

isolation by distance and stepping stone are the most likely scenarios for the 

subpopulations differentiation. According to the genetic distances, the subpopulations are 

assembled into two distinct spatially structured clusters, whose geographic division 

corresponds to the eastern edge of Corumbá and São Bartolomeu Rivers in addition to the 

Chapada dos Veadeiros and Vão do Paranã. 

 

 

 

Keywords: cagaiteira, spacial correlation, genetic variability. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC., Myrtaceae) é uma árvore nativa do 

Cerrado brasileiro. Presente no bioma considerado um dos hotspots para conservação 

mundial (Myers et al., 2000) e terceiro em prioridade de conservação da biodiversidade 

brasileira (Brasil, 2007) (Figura 5.1), é interessante que seja investigada a diversidade e as 

características populacionais da espécie, importante pra estudos evolutivos e ecológicos. A 

cagaiteira destaca-se pelo potencial econômico relacionado à culinária, ao consumo in 

natura (Martinotto et al., 2008) e como de fonte de antioxidantes e componentes bioativos 

(Jorge et al., 2010; Cardoso et al., 2011; Abadio Finco et al., 2012). Como espécie propícia 

ao melhoramento genético (Chaves & Telles, 2006), suas características populacionais 

também são indispensáveis à compreensão da natureza e da disponibilidade da variação 

genética presente para manipulação.  

 

 

Figura 5.1. Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (importância ecológica) 

no Cerrado brasileiro (adaptado de Brasil - Ministério do Meio Ambiente, 

2007).  

Prioridade de 

conservação 

Alta 

Muito alta 

Extremamente alta 
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A distribuição de E. dysenterica é predominantemente descontínua e gregária, 

presente em todo o Cerrado brasileiro (Naves et al., 1999). Suas flores são polinizadas 

principalmente por abelhas de médio porte, do gênero Bombus (Proença & Gibbs, 1994) e 

Melipona (Calaça, 2011). A espécie possui sistema reprodutivo com predominância da 

alogamia, inferida por estudos moleculares, com taxa de fecundação cruzada multiloco de 

0,918 (Barboza, 2014) e auto-compatibilidade de pólen realizada por polinização manual 

(Proença & Gibbs, 1994).  

Como recurso genético, a conservação da espécie é importante tanto para a 

utilização no melhoramento quanto para o desenvolvimento sustentável do Cerrado 

(Chaves & Telles, 2006). O conhecimento da diversidade genética é essencial para que a 

conservação e a pré-domesticação sejam realizadas, respondendo a questões de como, onde 

e por que conservar. Por isso, a variabilidade genética entre e dentro de subpopulações é 

essencial ao uso adequado do recurso (Rao e Hodgkin, 2002), contribuindo para a 

caracterização genética de coleções e sua utilização eficiente (Karp, 2002). 

Há vários estimadores da estrutura genética populacional, análogos entre si, 

mas com particularidades por seu significado biológico e pelas ferramentas utilizadas para 

sua estimação (Templeton, 2006). O FST, proposto por Wright (1949), estima redução da 

heterozigosidade de uma subpopulação dentro do efeito de deriva, em outras palavras, 

estima o coeficiente de endogamia de uma subpopulação em relação à população total pelo 

déficit de heterozigotos em relação ao esperado pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg. A 

diversidade gênica entre populações GST, é um análogo do FST adaptado para locos multi-

alélicos, mas que não considera o tamanho da amostra (Nei, 1972). Outro estimador 

utilizado é o θ (Weir & Cockerham, 1984), que emprega a análise de variância de 

frequências alélicas. 

Em plantas, os marcadores microssatélites são utilizados em estudos que visam 

o conhecimento e a exploração da diversidade genética, tanto para populações naturais 

quanto cultivares (Varshney et al., 2005). Com alto grau de polimorfismos, 

reprodutibilidade, codominância e baixo custo para utilização, uma vez já identificados os 

microssatélites, este marcador é presente na maioria nos estudos moleculares de 

diversidade genética (Kalia et al., 2011; Hoshino et al., 2012). Em E. dysenterica os 

marcadores microssatélites já foram utilizados para estudos da diversidade genética 

populacional, tanto de subpopulações naturais quanto de coleções de germoplasma (Zucchi 

et al., 2003; Zucchi et al., 2004; Zucchi et al., 2005; Almeida Júnior 2012; Barbosa, 2014).  
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Vários estudos já foram realizados em populações de E. dysenterica, utilizando 

marcadores moleculares (Telles et al., 2001a,b; Telles et al., 2003; Zucchi et al., 2003; 

Zucchi et al., 2004, Zucchi et al., 2005; Trindade & Chaves 2005; Almeida Júnior 2012), 

todos eles amostrando regiões específicas e com número de subpopulações máximo de dez. 

Os resultados encontrados variaram de acordo com as ferramentas disponíveis utilizadas 

nos estudos, e o ponto de vista escolhido para discussão. Com aplicação em populações 

naturais e em coleções de germoplasma, a caracterização genética de subpopulações de E. 

dysenterica possibilita a exploração da coleção recentemente implantada (Capítulo 2) de 

forma mais objetiva e estratégica. 

O presente estudo teve como objetivo estudar a magnitude e a distribuição da 

variabilidade genética possivelmente neutra utilizando marcadores microssatélites 

heterólogos, a fim de caracterizar a coleção geneticamente e de ampliar o conhecimento 

necessário ao melhoramento, à conservação e ao entendimento dos processos 

microevolutivos de subpopulações de E. dysenterica, com amostragem ampla na área de 

ocorrência da espécie. 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Coleta das sementes 

 

As subpopulações de E. dysenterica foram coletadas, em cinco estados da 

região do Cerrado (Figura 5.2), entre os meses de outubro e novembro de 2011. A amostra 

foi composta de 25 subpopulações, nas quais seis árvores matrizes por subpopulação foram 

amostradas para a obtenção das sementes. O termo subpopulação (equivalente ao termo 

população local, utilizado em alguns estudos) foi dado ao conjunto de plantas amostradas a 

uma distância mínima de cerca de 20 km, satisfazendo as mesmas premissas de Silva et al. 

(2001).  

 

 
 

Figura 5.2. Mapa dos 25 locais de coleta das subpopulações naturais de Eugenia 

dysenterica DC. Fonte: Google Earth, link: < 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zalsggeMtASU.keKsksRMqXIQ 

> , criado em 11 nov. 2014. 

 



103 

 

 

As áreas de coleta, identificação das subpopulações, altitude e coordenadas 

geográficas estão presentes na Tabela 5.1. A ordem das subpopulações corresponde com a 

ordem de coleta dos frutos. 

 

Tabela 5.1. Localidades e coordenadas geográficas dos locais de coleta das 25 

subpopulações naturais de Eugenia dysenterica DC. 

Subpopulação Localidade
1 

Estado Altitude Longitude W Latitude S  

01 Bambuí MG 746 45⁰ 57,418’ 20⁰ 06,042’ 

02 Luz MG 695 45⁰ 40,937’ 19⁰ 46,663’ 

03 Catalão GO 853 47⁰ 59,353’ 18⁰ 14,503’ 

04 Coromandel MG 931 47⁰ 12,553’ 18⁰ 26,128’ 

05 Campo Alegre GO 947 47⁰ 46,833’ 17⁰ 40,532’ 

06 Paracatu MG 697 47⁰ 04,648’ 17⁰ 14,813’ 

07 João Pinheiro MG 828 45⁰ 46,053’ 17⁰ 59,635’ 

08 Pirapora MG 543 44⁰ 59,695’ 17⁰ 23,535’ 

09 Brasilândia de Minas MG 574 46⁰ 21,660’ 16⁰ 44,892’ 

10 Cabeceiras GO 945 46⁰ 55,740’ 15⁰ 54,142’ 

11 Vila Boa GO 508 47⁰ 06,647’ 15⁰ 05,797’ 

12 Barreiras BA 635 45⁰ 11,875’ 12⁰ 07,090’ 

13 Roda Velha BA 813 45⁰ 59,392’ 12⁰ 58,343’ 

14 Mimoso GO 797 48⁰ 09,208’ 15⁰ 01,645’ 

15 Dois Irmãos GO 561 48⁰ 32,457’ 15⁰ 10,548’ 

16 Niquelândia GO 459 48⁰ 18,588’ 14⁰ 11,515’ 

17 Santa Terezinha GO 356 49⁰ 37,142’ 14⁰ 23,593’ 

18 Mutunópolis GO 404 49⁰ 13,705’ 13⁰ 40,718’ 

19 Silvanópolis TO 295 48⁰ 10,547’ 11⁰ 12,662’ 

20 Porto Nacional TO 293 48⁰ 46,840’ 10⁰ 42,892’ 

21 Cocalinho MT 339 51⁰ 05,293’ 14⁰ 20,884’ 

22 Britânia  GO 339 50⁰ 22,720’ 15⁰ 24,538’ 

23 Faina GO 266 51⁰ 10,387’ 15⁰ 10,611’ 

24 Goiás GO 615 50⁰ 06,215’ 15⁰ 58,649’ 

25 Senador Canedo GO 896 49⁰ 04,496’ 16⁰ 37,249’ 
1
 A localidade de referência, para a maioria das subpopulações, coincide com o município de 

coleta. A ordem das subpopulações corresponde à ordem de coleta dos frutos. 

 

A semeadura foi realizada no dia 15 de novembro de 2011, em telado com 50% 

de sombreamento, em sacos de polietileno com 24 cm de altura e 18 cm de diâmetro, 

contendo substrato com mistura de terra, areia e adubo. Foram semeadas 20 sementes de 

cada uma das 150 matrizes, aleatorizadas em quatro blocos, com parcelas de cinco 

embalagens por bloco. A irrigação foi feita diariamente, quando não havia precipitação. 

Plantas daninhas foram retiradas manualmente, quando verificada a sua presença.  

Do experimento, foram coletadas folhas de quatro plantas de cada uma das 150 
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famílias de irmãos maternos, resultantes das seis árvores de cada uma das 25 

subpopulações. Do total de 600 indivíduos programados para amostragem, dos quais 450 

integram a coleção de germoplasma (Capítulo 2), apenas doze não forneceram material 

suficiente para coleta. As folhas coletadas foram armazenadas em tubos de 2,0 mL 

identificados com o número de campo dos indivíduos e mantidas em gelo até o transporte 

para o Laboratório de Genética & Biodiversidade do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás. As amostras foram armazenadas em ultrafreezer -80⁰C até 

a extração do DNA. 

  

5.2.2 Obtenção de dados moleculares 

 

A extração de DNA foi feita utilizando o protocolo de Ferreira & Garttapaglia 

(1998) com modificações. O procedimento consistiu na maceração de 0,5 cm
2
 de cada 

folha para a lise da membrana celular pelo CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio) e 

precipitação do DNA em álcool. O DNA vegetal foi quantificado e diluído à concentração 

aproximada de 2,5 ng/μL, a partir da comparação visual entre as bandas das amostras com 

o padrão peso molecular Low DNA Mass Ladder da Invitrogen™.  

A amplificação dos fragmentos de DNA, via PCR, foi feita em uma reação 

com volume final de 10 μL (Tabela 5.2). As condições de amplificação foram: 

desnaturação a 95°C 5’; 35 ciclos de 94°C 1’, temperatura de anelamento 1’, extensão 

72°C 1’; extensão final  72°C 45’. 

 

Tabela 5.2. Descrição da concentração dos reagentes utilizados para a realização das 

reações de PCR para Eugenia dysenterica DC. 

Reagentes (concentração) Volume Concentração final 

DNA (2,5 ng/µl) 3,00 µl 7,5 ng 

Tampão (10X) + MgCl2 (50 mM) 1,00 µl 1X + 5mM 

BSA (10 mg/ml) 1,20 µl 12 µg 

dNTP’s (2,5 mM) 0,90 µl 225 µM 

Primer F (0,9 µM) 1,50 µl 0,135 µM 

Primer R (0,9 µM) 1,50 µl 0,135 µM 

Taq DNA pol (5 U) 0,15 µl 0,075 U 

H2O mili-Q 0,75 µl  

Total 10,00 µl  

 

 Os primers foram para nove locos microssatélites polimórficos, sendo três 

pares específicos para a espécie E. dysenterica, desenvolvidos por meio de shotgun de 
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biblioteca genômica (Telles et al., 2013), seis pares desenvolvidos para o gênero 

Eucalyptus, dos quais dois foram desenvolvidos por Brondani et al. (1998) e transferidos 

para E. dysenterica por Zucchi et al. (2002) e quatro pares desenvolvidos via ESTs por 

Grattapaglia et al. (2014). O gênero Eucalyptus é o grupo mais próximo de E. dysenterica 

que apresenta maior quantidade de artigos publicados entre outros gêneros de Myrtaceae, 

quando se trata de genética e genômica (Grattapaglia et al., 2012); por isso a utilização de 

seis dos nove locos transferidos de Eucalyptus para E. dysenterica. Os primers forward 

foram marcados com fluorocromos HEX, NED ou 6-FAM nas suas extremidades 5’ 

(Apêndice E). 

Com os produtos das reações de PCR, foram feitas placas, combinando reações 

com diferentes locos com tamanho e/ou fluorocromos compatíveis (Apêndice F). As 

amostras compostas por 0,25 μL do padrão interno de tamanho de fragmentos (ROX), 8,75 

μL de formamida e 1 μL dos multiplex foram injetadas em um analisador automático de 

DNA modelo ABI-3500 (Applied Biosystems Genetic Analyser) para a análise dos 

fragmentos amplificados por eletroforese capilar. A análise dos fragmentos foi realizada 

com o auxílio do programa GeneMapper® versão 3.5 da Applied Biosystems, que culmina 

em uma tabela com os genótipos dos indivíduos avaliados (Apêndice G). 

 

5.2.3 Análise dos dados 

 

As formatações dos dados para os inputs nos programas utilizados foram 

realizadas utilizando o software Convert (Glaubitz, 2004). 

A análise de diversidade genética, estatísticas F e a análise hierárquica da 

variância genética molecular foram realizadas utilizando o software GDA versão 1.1 

(Genetic Data Analysis) (Lewis & Zaykin, 2001), cujos estimadores empregam o método 

dos momentos e os testes são realizados por técnicas de reamostragem ou método de 

Monte Carlo. 

Para realizar inferências sobre as subpopulações, o presente estudo utiliza os 

marcadores microssatélites, cujo modelo de mutação (stepwise) adiciona ou exclui uma 

repetição. Por isso, de acordo com Slatkin (1995), o RST seria o parâmetro específico para 

este tipo de marcador, calculado pela variância no número de repetições entre e dentro de 

populações. O RST tende a apresentar maior variância e ser sensível às mutações diferentes 

do modelo stepwise (Richard & Thorpe, 2001), além de tornar as comparaçãoes com 
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outros estudos mais minuciosos. Assim, embora o parâmetro θ não seja inteiramente 

ajustado ao modelo de mutação predominante em microssatélites, ele foi escolhido como 

estimador neste trabalho. 

O agrupamento das subpopulações de acordo com a distância genética foi 

realizado com as distâncias genéticas de Rogers modificada (Wright, 1978), avaliadas por 

agrupamento via UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean). A 

consistência dos grupos foi estimada via 100.000 bootstrapps utilizando programa BOOD 

3.03 (Coelho, 2000). Para a análise do padrão de variação espacial, a correlação entre as 

matrizes de distância genética de Rogers (Rogers, 1972) e de distâncias geográficas entre 

as subpopulações foi estimada por MC com 10.000 repetições, avaliada pelo teste de 

Mantel (Mantel, 1967). A distância genética de Nei (1972) par-a-par foi realizada 

utilizando o programa Fstat versão 2.9.3.2. (Goudet, 2002). 

A distribuição das subpopulações em duas dimensões foi realizada via análise 

de coordenadas principais (PCoA) utilizando a distância de Rogers modificada (Wright, 

1978), também avaliada pelo teste de Mantel (Mantel, 1967). Todas as análises descritas 

não vinculadas a programas específicos foram realizadas com scripts desenvolvidos para o 

software R (R Core Development Team, 2013; Apêndice H). 

A estrutura das subpopulações estudadas foi também avaliada utilizando o 

software Structure 2.3.4 (Pritchard et al., 2000), cujo modelo estatístico agrupa os 

indivíduos em populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg e desequilíbrio de ligação. O 

número de populações geneticamente distintas (K) representa os agrupamentos de 

indivíduos com frequências alélicas diferentes. As simulações foram realizadas com um 

burn-in de 50.000, eliminados dados iniciais da MC, seguido por 1.000.000 de iterações de 

MC. Trinta iterações para cada K, que variou de 1 (pressupondo que não há estrutura 

genética) a 10 (pressupondo que a estruturação genética contém 10 grupos diferentes), 

foram realizadas para avaliar a consistência dos resultados pelas estimativas de médias e 

desvios padrão. Utilizou-se o modelo de mistura (admixture model), o qual assume que 

cada indivíduo pode ter ancestrais de mais de uma população, e de frequências alélicas 

correlacionadas entre as subpopulações, que aumenta a probabilidade de agrupar 

subpopulações estreitamente relacionadas. O número de agrupamento das subpopulações 

foi testado utilizando o software Structure Harvester (Earl & vonHoldt, 2012), pelo no 

método de Evanno (Evanno et al., 2005).  
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Variabilidade genética 

 

Das 600 plantas originalmente propostas (quatro plantas em cada uma das seis 

famílias de vinte e cinco populações), apenas 567 foram genotipadas. A maioria das falhas 

foi causada pela falta de material para a extração de DNA, já que em doze não havia 

qualquer material e vinte um não produziram DNA: em quantidade e qualidade suficientes. 

Como a cagaiteira possui desenvolvimento inicial lento e desuniforme (Souza et al., 2002), 

mesmo dois anos após o plantio, alguns indivíduos não possuíam folhas grandes o 

suficiente para a extração de DNA, ou ainda não haviam desenvolvido novas folhas após o 

desfolhamento durante a estação seca. Do total de plantas, 450 constituíram a coleção de 

germoplasma, e para que pudessem ter melhor chance se de estabelecerem no campo, não 

foram realizadas novas coletas de folhas.  

Para estudos efetivos em conservação de subpopulações naturais e da coleção 

de germoplasma de E. dysenterica, bem como para a utilização desse recurso genético, o 

conhecimento da variação genética é essencial. Um total de 151 alelos foi encontrado para 

os nove locos microssatélites genotipados nas vinte e cinco subpopulações estudadas 

(Figura 5.3). Um elevado número de alelos foi detectado para todos os locos (7 a 33), com 

media de 17 alelos por loco. O maior número de alelos foi encontrado para EMBRA210 

(33), enquanto ambos EMBRA1364 e EMBRA1811 tiveram os menores números (7) e 

também os únicos alelos com frequência maior que 0,50. O número de alelos por loco está 

apresentado na Figura 5.4.  

A heterozigosidade média esperada (He) foi de 0,78, enquanto a média da 

heterozigosidade observada (Ho) foi de 0,53, o que sugere uma diversidade genética 

elevada. A maior diferença entre He e Ho foi encontrada para o loco EMBRA1811, cujos 

valores diferiram em 50,16%. Todos os locos apresentaram índices de fixação positivos, 

uma vez que a He foi maior que a Ho em todas as análises, com média 0,32 (Tabela 5.3), o 

que indica um excesso de homozigotos observados. Os valores são esperados, pois a 

genotipagem foi realizada em famílias de irmãos maternos sem que houvesse 

discriminação da estrutura na análise dos locos. Telles et al. (2003) observaram valores 

semelhantes (0,44) utilizando isoenzimas em progênies de irmãos maternos. 
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Figura 5.3. Frequências alélicas de nove locos microssatélites utilizados para genotipagem 

de 567 indivíduos em 25 subpopulações de Eugenia dysenterica DC. Eixo y: 

frequências alélicas, eixo x: alelos expressos em número de pares de base. 
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Figura 5.4. Número de alelos em nove locos microssatélites utilizados para genotipagem 

de 567 indivíduos em 25 subpopulações de Eugenia dysenterica DC. Eixo y: 

número de alelos, eixo x: locos utilizados. 

 

Tabela 5.3. Estimativas de diversidade genética para nove locos microssatélites utilizados 

na genotipagem de 567 indivíduos em 25 subpopulações de Eugenia 

dysenterica DC. 

Locos n Ap He Ho F 

ED04 531 21 0,809 0,49 0,395 

ED05 417 18 0,789 0,494 0,374 

ED09 546 12 0,752 0,538 0,284 

EMBRA1310 439 26 0,899 0,638 0,291 

EMBRA1364 544 7 0,658 0,371 0,436 

EMBRA172 538 15 0,872 0,66 0,244 

EMBRA1811 447 7 0,664 0,331 0,502 

EMBRA1868 447 12 0,648 0,519 0,199 

EMBRA210 511 33 0,926 0,761 0,178 

Média 491,11 16,78 0,78 0,534 0,316 

n: número de indivíduos genotipados, Ap: número de alelos por loco polimórfico, He: 

heterozigosidade esperada pelo Equilibrio de Hardy-Wenberg, Ho: heterozigosidade observada,  F: 

índice de fixação populacional (FIT) calculado pelo Método dos Momentos.  

 

Das vinte e cinco subpopulações, doze apresentaram alelos privados 

(exclusivos) com os nove locos genotipados (Figura 5.5; Tabela 5.4). Como o número de 

matrizes amostradas por subpopulação foi de apenas seis e somente quatro indivíduos 

foram genotipados por matriz, a relevância dos alelos privados como medida de 

diversidade torna-se viesada pelo pequeno número amostral. Embora influenciáveis por 
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diferentes tamanhos amostrais (Kalinowski, 2004), os vinte e um alelos privados 

encontrados (13,91% dos alelos totais) podem ser utilizados tanto para estudos de genética 

populacional quanto para a conservação, principalmente o alelo 206/EMBRA172, cuja 

única ocorrência (subpopulação 20, Porto Nacional/TO) representou 12,5% do total de 

alelos. O alelo 216/ED05 representou 22,7% dos alelos totais nas subpopulações 19 e 20 

(Silvanópolis e Porto Nacional/TO). Outros dois alelos, 404 e 438/EMBRA1310 ocorreram 

17,5% em média nas subpopulações 24 e 25 (Goiás e Senador Canedo/GO). Tais 

subpopulações tornam-se assim mais relevantes para estratégias de conservação e manejo 

dos recursos genéticos da cagaiteira, e devem ter atenção diferenciada quando estudos 

relacionados forem realizados. Exemplos de utilização de alelos privados incluem o 

cálculo do número de migrantes entre subpopulações (Slatkin, 1985; Yamamichi & Innan, 

2012). Além disso, os alelos raros são importantes na escolha de estratégias de manejo e 

conservação de subpopulações (Li et al., 2002; Yokogawa et al., 2013). 

 

 

Figura 5.5. Frequência de alelos privados por subpopulação, de um total de 151 alelos de 

nove locos microssatélites utilizados para genotipagem de 567 indivíduos de 

Eugenia dysenterica DC. Eixo y: soma das frequências de alelos privados, 

eixo x: subpopulações com alelos privados. 
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Tabela 5.4. Descrição dos alelos privados encontrados em 25 subpopulações de Eugenia 

dysenterica DC., de um total de 151 alelos de nove locos microssatélites 

utilizados para genotipagem de 567 indivíduos. 

Loco Alelo Frequência Subpopulacão 

ED04 226 0,022 13 (Roda Velha, BA) 

ED04 262 0,079 21 (Cocalinho, MT) 

ED04 266 0,021 22 (Britânia, GO) 

ED05 244 0,033 12 (Barreiras, BA) 

ED09 222 0,087 20 (Porto Nacional, TO) 

ED09 224 0,022 23 (Faina, GO) 

EMBRA1310 392 0,022 4 (Coromandel, MG) 

EMBRA1310 400 0,083 24 (Goiás, GO) 

EMBRA1310 402 0,025 22 (Britânia, GO) 

EMBRA1310 440 0,033 12 (Barreiras, BA) 

EMBRA1310 442 0,050 17 (Santa Terezinha, GO) 

EMBRA172 206 0,125 20 (Porto Nacional, TO) 

EMBRA1868 300 0,104 11 (Vila Boa, GO) 

EMBRA1868 302 0,021 11 (Vila Boa, GO) 

EMBRA1868 304 0,022 22 (Britânia, GO) 

EMBRA210 180 0,024 13 (Roda Velha, BA) 

EMBRA210 246 0,023 16 (Niquelândia, GO) 

EMBRA210 248 0,050 17 (Santa Terezinha, GO) 

EMBRA210 250 0,088 21 (Cocalinho, MT) 

EMBRA210 252 0,024 18 (Mutunópolis, GO) 

EMBRA210 260 0,029 21 (Cocalinho, MT) 

ED05 216
*
 0,227 19 e 20 (Silvanópolis e Porto Nacional, TO) 

EMBRA1310 404
*
 0,141 24 e 25 (Goiás e Senador Canedo, GO) 

EMBRA1310 438
*
 0,209 24 e 25 (Goiás e Senador Canedo, GO) 

*
Alelos encontrados em duplas de subpopulações. 

 

Quanto à distribuição da variabilidade genética entre as subpopulações (Tabela 

5.5), apenas uma subpopulação (08- Pirapora/MG) obteve dados moleculares calculados 

para as quatro plantas de todas as seis matrizes, as demais apresentaram dados com 

indivíduos faltantes em algumas famílias.  

Os nove locos empregados na análise foram polimórficos em todas as 

subpopulações. A menor porcentagem de polimorfismos foi encontrada na subpopulação 

02 (Luz, MG), 0,67, enquanto a maior na subpopulação 09 (Brasilândia, MG), 0,98. O 

número médio de alelos por loco polimórfico, por subpopulação, foi de 3,02. Quando 

comparados com os polimorfismos encontrados em 10 subpopulações com 116 matrizes de 

plantas adultas (Zucchi et al., 2003; Almeida Júnior, 2012; Barbosa, 2014), os valores do 

presente estudo foram menores, principalmente pelo menor número de alelos presentes nos 

locos. 
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Tabela 5.5. Estimativas de parâmetros genéticos em subpopulações de Eugenia 

dysenterica DC., analisadas a partir de nove locos microssatélites. 

Subpopulação n P A Ap He Ho f 

1 22,667 1 3,000 3,000 0,416 0,368 0,117 

2 19,333 1 4,000 4,000 0,513 0,378 0,268 

3 22,667 0,889 3,556 3,875 0,460 0,444 0,037 

4 23,333 1 4,111 4,111 0,566 0,510 0,101 

5 20,000 1 3,667 3,667 0,546 0,482 0,121 

6 22,556 1 4,444 4,444 0,612 0,586 0,044 

7 23,556 1 3,778 3,778 0,541 0,492 0,093 

8 24,000 1 4,111 4,111 0,461 0,435 0,058 

9 23,111 1 5,556 5,556 0,653 0,590 0,099 

10 22,889 1 5,333 5,333 0,575 0,556 0,034 

11 23,222 1 6,778 6,778 0,716 0,659 0,082 

12 14,667 1 5,000 5,000 0,604 0,528 0,130 

13 20,444 1 5,000 5,000 0,597 0,581 0,027 

14 22,250 1 6,125 6,125 0,716 0,681 0,050 

15 19,375 1 5,375 5,375 0,621 0,513 0,177 

16 21,750 1 6,375 6,375 0,654 0,590 0,099 

17 14,125 1 5,625 5,625 0,702 0,549 0,227 

18 20,833 1 8,500 8,500 0,801 0,672 0,164 

19 23,167 1 9,000 9,00 0,789 0,574 0,278 

20 23,500 1 6,667 6,667 0,704 0,564 0,203 

21 15,333 0,889 6,333 7,000 0,633 0,492 0,23 

22 21,889 1 8,667 8,667 0,693 0,502 0,281 

23 21,889 1 8,778 8,778 0,726 0,572 0,216 

24 20,667 1 7,111 7,111 0,727 0,636 0,127 

25 15,000 1 4,111 4,111 0,564 0,466 0,179 

Média 20,889 0,991 5,64 5,679 0,624 0,537 0,154 

n: número médio de indivíduos analisados nas famílias dentro de subpopulações, P: proporção de 

locos polimórficos, A: número médio de alelos por loco, AP: número médio de alelos por loco 

polimórfico, He: frequência esperada de heterozigotos, Ho: frequência observada de heterozigotos e 
f: índice de fixação intrapopulacional FIS. 

 

Para as subpopulações, a heterozigosidade esperada (He), indicador da 

diversidade genética dentro das subpopulações, foi de 0,62. O menor índice de diversidade 

genética foi encontrado na subpopulação 1 (Bambuí, MG), cuja  He foi de 0,42. Essa 

subpopulação do centro-oeste de Minas Gerais e as subpopulações 2, 3 e 8 que 

apresentaram os menores índices de diversidade genética são marginais na distribuição 

geográfica da cagaiteira. Subpopulações periféricas podem ser importantes núcleos de 

diversificação, e assim, assumem maior importância para estratégias de conservação 

(Vergeer & Kunin, 2013; Lammi et al., 1999; Lesica & Allendorf, 1995). Nestas 

subpopulações é esperada a baixa diversidade genética e menor heterozigosidade, 
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consequência da deriva genética e menor fluxo gênico (Peterman et al., 2013). Em 

contrapartida, o maior valor de He foi de 0,80 para as subpopulação 18 (Mutunópolis, GO) 

e 0,79 para a subpopulação 19 (Silvanópolis, TO).  

A média da porcentagem de locos polimórficos e a heterozigosidade esperada 

para cada subpopulação revelaram altos índices de diversidade. Informações sobre a 

variabilidade genética estudada aqui são importantes no entendimento de processos 

microevolutivos das subpopulações (Templeton, 2006). Em dez subpopulações do sudeste 

de Goiás, Telles et al. (2003) encontraram uma diversidade genética média de 0,282, 

utilizando isoenzimas em progênies das matrizes. Para as matrizes das mesmas 

subpopulações, Zucchi et al. (2003) inferiram via microssatélites uma He de 0,44. A 

diferença entre os trabalhos citados pode ser tanto pelo tipo de marcador molecular 

utilizado, pois isoenzimas apresentam polimorfismo menor do que microssatélites, quanto 

pela diferença entre matrizes e suas progênies. O presente trabalho apresenta He maior do 

que a maioria dos estudos anteriores, que além de consequência da amostragem mais 

ampla de indivíduos, indica uma maior diversidade genética dos marcadores utilizados, 

comparável ao trabalho de Barbosa (2014) (Tabela 5.6).  

 Em 34,67% das análises, os locos não estavam em equilíbrio de Hardy-

Weinberg. As subpopulações 2, 4, 5, 9, 11, 12, 22, 23, 24 e 25 (40% do total) também 

apresentaram desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

Tabela 5.6. Comparação entre artigos publicados e monografias sobre parâmetros 

genéticos em populações de Eugenia dysenterica DC. 
M.M. nL nP n He FIT FIS FST Nm Cor Ori Região Referências 

Isoz. 8 10 112 - - - 0,156 - 0,72 Pr. SE GO 
Telles et al., 
2001a,b 

Isoz. 8 10 704 0,28 0,44 0,243 0,154 0,835(tm) 0,72 Pr. SE GO 
Telles et al., 
2003 

RAPD 54 10 114 - - - 0,270 0,675 0,77 Mat SE GO 
Zucchi et al., 
2005 

RAPD 35 3 152 - 0,26 0,192 0,086 - 0,53 Mat NE GO 
Trindade & 
Chaves, 2005 

SSR 7 10 116 0,44 0,24 0,017NS 0,250 0,680 0,87 Mat SE GO 
Zucchi et al., 
2003 e 2004 

SSR 8 10 402 0,56 - - 0,142 - - Pr. SE GO 
Almeida Júnior, 
2012 

SSR 7 23 736 0,72 0,28 0,162 0,161 0,918(tm) 0,43 Mat Cerrado Barbosa, 2014 

SSR 9 25 657 0,62 0,32 0,154 0,198 0,733(ta) 0,66 Pr. Cerrado 
Presente 
estudo 

M.M.: marcador molecular, nL: número de locos utilizados, nP: número de populações amostradas, n número 

de indivíduos genotipados, He: heterozigosidade esperada, FIT: coeficiente de endogamia relativo à 

população, FIS: índice de fixação intrapopulacional, FST: proporção de variabilidade molecular entre 

populacões, Nm: numero médio de migrantes por geração, Corr.: correlação entre as matrizes de distância 

genética e geográfica, Or.: origem do material, progênie/matriz, NS: Não significativo. 
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5.3.2 Estrutura genética 

 

A caracterização genética de uma coleção de germoplasma inclui as variâncias 

entre e dentro das subpopulações que a compõe, além dos níveis de diversidade genética 

(Rao & Hodgkin, 2002). As estimativas de parâmetros indicadores da estrutura genética 

populacional de E. dysenterica, calculadas pela análise de variância das frequências 

alélicas (Tabela 5.7) indicam que da variabilidade estimada para as subpopulações 

estudadas, 81% da variação corresponde às diferenças genéticas presentes dentro de 

subpopulações e 13% dentro de famílias. 

O índice de fixação intrapopulacional (f -FIS) foi 0,154, significativo (Tabela 

5.7). O valor estimado é maior do que o esperado, pois f também pode ser interpretado 

como coeficiente de endogamia, pela correlação de alelos no indivíduo, dentro da 

subpopulação. Já era esperado com alogamia um f diferente de zero, por volta de 0,125 

para o caso de todos serem meio-irmãos, pois as famílias são compostas por irmãos 

maternos e a estrutura não foi discriminada nas análises. Como medida direta de desvio das 

frequências esperadas de heterozigotos sob equilíbrio de Hardy-Weinberg, o valor de f 

estimado indica que há um excesso de homozigotos, com taxa de cruzamento aparente de 

0,733. 

Outro estudo utilizando microssatélites não encontrou significância para f 

(Zucchi et al., 2003), que igualmente corrobora o modelo de polinização cruzada e 

endogamia. Entretanto, três trabalhos sugerem que o fluxo gênico apresenta desvios da 

panmixia (Tabela 5.6). O primeiro, empregando izoenzimas (Telles et al., 2003), foi 

realizado em famílias de irmãos maternos, o que explica em parte (f =0,125 para meios-

irmãos) o valor de 0,243 encontrado. O segundo, utilizando RAPD (Trindade & Chaves, 

2005), pode ser um desvio amostral, pois foi realizado em apenas três populações próximas 

do nordeste de Goiás. O terceiro trabalho (Barbosa, 2014) utilizando microssatélites 

encontrou f de 0,162, mesmo com oito das vinte e três subpopulações não diferindo de 

zero. 

O excesso de homozigotos encontrados pode ser causado pela genotipagem de 

irmãos completos e até mesmo irmãos de autofecundação. Barbosa (2014) encontrou 14% 

de irmãos germanos e 8% de irmãos de autofecundação em um estudo avaliando 521 

indivíduos da subpopulação de Mimoso/GO (mesma subpopulação 14 do presente estudo). 
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Uma evidência de autofecundação foi encontrada nas subpopulações 10, 16 e 23, cuja 

germinação das plântulas apresentou indivíduos albinos (Figura 4.4 c, Capítulo 2). 

 

Tabela 5.7. Estimativas das estatísticas F de Wright, calculadas para três níveis de 

hierarquia em 25 subpopulações de Eugenia dysenterica DC. 

 

 f (FIS) F(FIT) θP (FST) θS (FFT) θf (FIF) 

Média dos locos 0,1542113 0,32200 0,19838 0,32101 0,00145
NS

 

IC superior (95%) 0,186367 0,38940 0,23440 0,35049 0,06443 

IC inferior (95%) 0,093567 0,25981 0,16431 0,29297 -0,05024 

f (FIS): índice de fixação intrapopulacional, F (FIT): endogamia total, θP (FST): divergência média 

entre subpopulações, θS (FFT): divergência média entre famílias desconsiderando subpopulações, θF  
(FIF): divergência média entre famílias dentro de subpopulações, I: indivíduo, F: família, S: 

subpopulação, T: total dos indivíduos. IC: Intervalo de confiança obtido com 10.000 

randomizações bootstrap. 
NS

: índice não diferente estatisticamente de zero. 

 

O déficit global de heterozigotos (F=0,322) sugere que as subpopulações não 

se comportam como uma única população panmítica.  Mesmo com um sistema de 

cruzamento que evita a endogamia, o número pequeno de indivíduos na população, 

principalmente se forem fundadores ou se sofreram efeito gargalo, causa aumento no F 

(Templeton, 2006), como é o caso da cagaiteira, alógama e distribuída em um ambiente 

fragmentado. Observa-se que a população total possui endogamia, mesmo que o sistema de 

cruzamento a evite. A endogamia está associada à depressão endogâmica, que reduz a 

capacidade de uma população sobreviver e reproduzir como consequência da correlação de 

alelos por descendência e diminuição da variação genética (Charlesworth & Willis, 2009). 

Em E. dysenterica, foi detectada depressão endogâmica na germinação e em caracteres 

relacionados ao desenvolvimento inicial na coleção de germoplasma estabelecida em 

coletas de 1996 (Chaves et al., 2011).  

A divisão da população em subpopulações, confirmada por θP (0,198), indica 

uma elevada diferenciação genética nessas subpopulações. Essa divergência também se 

apresentou alta nos demais trabalhos realizados em subpopulações de cagaiteira; com 

exceção de Trindade & Chaves (2005), que trabalharam com três populações próximas e 

obtiveram moderada diferenciação genética entre elas (Tabela 5.6). 

A estimativa de θP por marcadores neutros possibilita inferências sobre o fluxo 

gênico entre as subpopulações, que são mais susceptíveis à deriva genética por possuírem 

tamanhos efetivos menores. Todavia, caso haja fluxo gênico suficiente entre elas, o efeito 
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da deriva é balanceado (Templeton, 2006). Zucchi et al. (2004, 2005) sugerem que o fluxo 

gênico é restrito entre 10 populações do sudeste de Goiás, ocasionando deriva genética. 

Telles et al. (2001a) sugerem que 54 Km seja a distância limite a qual as 

subpopulacões tendem a ser semelhantes geneticamente e que a 200 km as semelhancas 

tenderiam a ser nulas. Entre 60 e 120 Km deve estar o raio médio de alcance do fluxo 

gênico. Os autores também indicam um processo estocástico de difusão das frequências 

alélicas no espaço geográfico. 

Pode-se inferir que as subpopulações estudadas estão estruturadas (θP), que a 

espécie possuisistema misto, preferenciamlmente alógama (f), mas que há endogamia total 

(F), provavelmente consequência de deriva genética e endocruzamento, já que há 

estruturação das subpopulações. Tais resultados corroboram a maioria dos outros trabalhos 

sobre os mesmos parâmetros populacionais de E. dysenterica (Tabela 5.6). Para a 

caracterização genética da coleção de germoplasma implantada, pode-se dizer que os 

níveis e a estruturação da diversidade genética e a amostragem da população representa a 

abrangência geográfica da cagaiteira, o que facilita o manejo e a manipulação dos recursos. 

 

5.3.3 Distâncias genética e geográfica 

 

Análises complementares para inferir sobre a estrutura das subpopulações, 

dada a alta estruturação sugerida por θP, são apresentadas pela análise de distâncias 

genéticas e geográficas realizadas par-a-par. O agrupamento das subpopulações de acordo 

com a similaridade genética está representado pelo dendrograma da Figura 5.6. 

Dois grupos distintos e balanceados (12 e 13 subpopulações em cada grupo) 

tornaram-se evidentes (Figura 5.6). O dendrograma corrobora os resultados do capítulo 

anterior, cujos grupos formados pela análise da distância de Mahalanobis para os 

caracteres quantitativos de germinação e desenvolvimento inicial foram semelhantes 

(Figura 4.5). Com exceção da subpopulação 21 (Cocalinho/MT), que não agrupou em 

nenhum cluster, as demais são as mesmas encontradas pelo agrupamento molecular, 

embora as distâncias dentro dos dois grupos principais sejam diferentes. Pela distância 

genética de Ney (1972), as subpopulações mais próximas são 7 e 8 (João Pinheiro e 

Pirapora/MG), enquanto as mais distantes são a 1 e 15 (Bambuí/MG e Dois Irmãos/GO) 

(Apêndice I).  
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A constituição dos grupos coincide com o estudo realizado por Barbosa (2014). 

Vinte e uma subpopulações das vinte e três estudadas são as mesmas utilizadas no presente 

trabalho. A autora utilizou a distância genética de Nei (1972) como identidade genética 

para agrupar as subpopulações. Apenas a subpopulação 11 (Vila Boa/GO) não se ajustou 

ao mesmo grupo. Essa subpopulação realmente possui componentes balanceados de ambos 

os grupos principais, composta por uma mistura genética de ambos (Figuras 5.7 e 5.9). 

Geograficamente, ela ainda está no divisor geográfico que os separa, situada entre a 

divisão dos agrupamentos (Figura 5.2). 

A primeira observação de uma distribuição da cagaiteira em dois grupos 

distintos geneticamente foi realizada por Telles et al. (2003). Duas subpopulações 

localizadas a oeste do vale do Rio Corumbá foram mais divergentes do que as situadas a 

leste. Os autores ainda sugerem estudos para confirmar a continuidade desta divergência. 

Pela observação do presente estudo, ambos os grupos estão separados por um corredor que 

se estende do Tocantins à Goiás, coincidente com o vale dos rios Corumbá/São 

Bartolomeu e a Chapada dos Veadeiros juntamente com o Vão do Paranã (Figura 5.2).  

A análise de coordenadas principais também culminou em demonstrar dois 

principais grupos formados em uma análise 2-D (Figura 5.7). Com a plotagem em dois 

eixos, as subpopulações puderam ser melhor descriminadas.  
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Figura 5.6. Dendrograma gerado por UPGMA utilizando a distância genética de Rogers 

modificado para a análise de divergência genética em 25 subpopulações de 

Eugenia dysenterica DC. Valores de consistência dos nós em porcentagem de 

convergência por 100.000 bootstraps. Correlação matricial (0,88) significativa 

pelo teste de Mantel (p-valor < 9,999.10
-4

). 
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Figura 5.7. Distribuição das subpopulações (números plotados) quanto às distâncias 

genéticas pela análise de coordenadas principais em duas dimensões. A 

correlação matricial foi de 0,89, significativa pelo teste de Mantel (p < 

9,999.10
-5

). 

 

As subpopulações foram ainda avaliadas de acordo com a probabilidade de 

cada indivíduo pertencer a um de dois grupos calculados. Dois métodos foram utilizados 

para a escolha do melhor valor de K (número de grupos distintos geneticamente) (Figura 

5.8). Primeiro, quando K aproxima de um valor verdadeiro, a curva de L(K) diminui a 

inclinação e os desvios padrão começam a aumentar, geralmente há um salto de 

verossimilhanças entre o valor verdadeiro e o valor anterior (Pritchard et al., 2000). 

Segundo, ΔK apresenta um pico no valor verdadeiro de K (Evanno et al., 2005). Assim, 2 é 

o valor de K que melhor representa a estruturação das subpopulações (Figura 5.9), 

corroborando as matrizes de distância genética e PCoA. As vinte e três subpopulações 

estudadas por Barbosa (2014), das quais vinte e uma correspondem às analisadas neste 

estudo,  também convergiram para a formação de dois grupos (K=2) e à formação de dois 

grupos pela matriz de distância genética de Nei. 
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Figura 5.8. Gráficos de ajuste para os 10 valores de K testados (eixo x), pelo método 

proposto por Evanno et al. (2005). a) médias de probabilidade Ln(K) (eixo y) 

e desvio padrão para cada valor de K (barras verticais). b) Valor de K que 

melhor convergiu para os dados (eixo y: ΔK). 

 

 

Figura 5.9. Gráfico de barras da estrutura genética de 25 subpopulações naturais de 

Eugenia dysenterica DC. (eixo x) analisada via análise Bayesiana pelo 

programa Structure, com K = 2. Em vermelho e verde as probabilidades 

estimadas (eixo y) para a subpopulação pertencer ao grupo 1 ou grupo 2. 

 

A partir da correlação das distâncias geográficas com as genéticas pôde ser 

inferida a estrutura espacial da variabilidade (Figura 5.10). As subpopulações mais 

próximas geograficamente são também as mais similares geneticamente. Vários autores 

(Tabela 5.6), do mesmo modo, encontraram uma correlação entre as distâncias geográficas 

e genéticas, que variaram de 0,53 (Trindade & Chaves, 2005) a 0,87 (Zucchi et al., 2003). 

Modelos estocásticos de evolução das subpopulações de cagaiteira, como 

isolamento por distância e modelo de alpondras, já foram propostos em alguns estudos 

(Telles et al., 2001a; Telles et al., 2001b; Zucchi et al., 2003; Zucchi et al., 2004). Eles 

igualmente sugerem que o balanço entre deriva e fluxo gênico, tanto no modelo de 

isolamento por distância quanto no modelo de alpondras, é o mais adequado para explicar 

as divergências genéticas nas populações amostradas. 

 

b a 
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Figura 5.10. Correlacão entre a matriz de distância genética de Rogers (eixo y) e a matriz 

de distância geográfica (eixo x). Correlação de 0,66 significativa ao teste de 

Mantel a p < 9,999.10
-5

. 

 

O proceesso de fragmentação da região abrangida pela coleta realizada, deve 

ser ao mesmo tempo considerado durante a análise da estrutura espacial. Várias áreas são 

consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade, principalmente pelo avanço 

da antropização (Figura 5.1). Aspectos da biologia reprodutiva de E. dysenterica também 

ajudam a hipotetizar a causa da distribuição espacial da espécie. O sistema de reprodução, 

principalmente o modo de polininzação das flores pode estar relacionado à estrutura 

espacial observada. Além disso, a dispersão zoocórica no início da estação chuvosa (Sano 

et al., 1995) e a rápida germinação das semente, recalcitrantes e sem dormência 

(Martinotto et al., 2007) contribuem para que a área de polinização e dispersão das 

subpopulações seja restrita ao ponto de ocasionar isolamento por distância. Caso não haja 

corredores ligando polinizadores e dispersores, a estrutura espacial das subpopulações será 

afetada. 

A divisão geográfica dos dois grupos formados pela similaridade genética 

concorda com divisões em regiões faunísticas de grupos de insetos no Cerrado (Figura 

5.11) (MMA, 2002). A fauna de insetos inclui a ordem Hymenoptera, cuja composição 
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inclui as abelhas polinizadoras da cagaiteira (Proença & Gibbs, 1994; Calaça, 2011). As 

regiões faunísticas de himenópteros AC e B podem ser uma das causas para a separação 

das subpopulações de cagaiteira em dois distintos grupos, pois a capacidade de dispersão e 

transposição de grandes barreiras geográficas é limitada. Não há indícios da possível causa 

da separação dos grupos de cagaiteira, mas a coincidência com as regiões da fauna de 

himenópteros pode prover elementos para discussões e futuras pesquisas. 

A abelha exótica Apis mellifera, já estabelecida no Brasil, também realiza a 

polinização em E. dysenterica (Proença & Gibbs, 1994; Calaça, 2011), mas provavelmente 

sua introdução em meados do século XX (Michener, 1975) não permitiu tempo suficiente 

para a renovação da população depois que as possíveis barreiras de polinização foram 

dissipadas. 

 

 

Figura 5.11. Regiões faunísticas A, B e C para alguns grupos de insetos (em especial 

Hymenoptera, Lepdoptera e Isoptera). Adaptado de Brasil – Ministério do 

Meio Ambiente, 2002. 

 

As divergências genéticas encontradas e os processos microevolutivos 

sugeridos como causadores da divergência são importantes para a manutenção e o manejo 
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de E. dysenterica, tanto para fins conservacionistas quanto para o melhoramento da 

espécie. Quanto mais informação genética sobre as subpopulações, melhor será o manejo 

da coleção de germoplasma. A caracterização genética, tanto da variabilidade quanto da 

estrutura proporciona melhor elaboração de planos para futuras coletas e para a 

conservação dos recursos já existentes (Vicente et al., 2006). A integridade e a diversidade 

genética mostraram-se adequadas para que fosse implantada a coleção de germoplasma 

com base nas vinte e cinco subpopulações amostradas. Seleções futuras de germoplasma 

poderão ser baseadas em marcadores moleculares, pois a divergência genética entre 

amostras pode ser estabelecida. 

Corroborando estudos anteriores (Telles et al, 2001ª, b; Zucchi et al., 2005; 

Trindade & Chaves, 2005) a análise da estrutura populacional associada aos padrões da 

estrutura espacial encontrada aqui sugere a necessidade de se manter várias áreas para a 

conservação in situ e ex situ. Dentro de dois agrupamentos principais, leste e oeste do Vale 

do Corumbá e Vão do Paranã, as subpopulações são mais similares geneticamente entre si. 

Em meio à divisão geográfica e genética, a subpopulação 11 (Vila Boa/GO) apresenta 

características de ambos os grupos e uma alta heterozigosidade. Os valores mais baixos de 

heterozigosidade nas subpopulações periféricas e a presença de alelos privados na 

subpopulação 20 (Porto Nacional/TO) são também relevantes para a conservação de 

recursos. Para amostragem, recomendam-se coletas em várias subpopulações, mesmo que 

o número de indivíduos em cada uma tenha que ser restrito.  
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5.4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados permitem concluir que: 

 

 As subpopulações estudadas possuem diversidade genética elevada. 

 A amostragem para a composição da coleção de germoplasma é 

representativa, pela abrangência geográfica e caracterização 

genética. 

 O sistema de cruzamento é misto, com predominância de alogamia. 

 Há uma elevada diferenciação genética entre as subpopulações. 

 De acordo com as distâncias genéticas, as subpopulações se 

agrupam em dois distintos grupos estruturados espacialmente. 

 Modelos fundamentados na deriva genética são os mais prováveis na 

evolução das subpopulações. 
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6 ESTRUTURA GENÉTICA COMPARATIVA DE SUBPOPULAÇÕES 

DE Eugenia dysenterica DC.: QST VS FST. 

 

RESUMO 

 

A análise da variação fenotípica e genotípica pode ser utilizada para informar 

a melhor conduta para a manutenção dos recursos genéticos, tanto para conservação quanto 

para melhoramento. A diversidade genética é fundamental para a adaptação das populações 

a diferentes ambientes. Comparar a diferenciação fenotípica e genética entre 

subpopulações (QST vs FST) é um procedimento que pode ser utilizado para estimar os 

impactos relativos da seleção natural e deriva genética em populações naturais. Quando 

valores estimados de QST e FST não diferem estatisticamente, interpreta-se que as diferenças 

genéticas apresentadas ocorrem primariamente por deriva. Valores diferentes indicam que 

a seleção natural influencia a variabilidade do caráter fenotípico. A variação fenotípica e 

genética foi analisada entre e dentro de vinte e cinco subpopulações de Eugenia 

dysenterica DC. em teste de procedências e progênies. As estimativas de QST foram 

realizadas para dezoito caracteres de desenvolvimento inicial de plântulas, e a estimativa 

de FST foi obtida a partir de dados de nove locos microssatélites. Os contrastes QST - FST 

não foram significativos para dezesseis dos dezoito caracteres, sugerindo ser a deriva 

genética a principal responsável pela diferenciação fenotípica observada na maioria dos 

caracteres. Por outro lado, os dados sugerem que para o tempo médio de emergência das 

plântulas e a massa verde do sistema radicular, a seleção uniforme age no sentido de 

favorecer a similaridade fenotípica entre subpopulações. Não foi possível verificar os 

efeitos aparentes da depressão endogâmica nas subpopulações amostradas. O tamanho 

efetivo estimado para a coleção de germoplasma estudada é adequado para o uso em 

programas de melhoramento. 

 

Palavras-chave: cagaiteira, seleção uniforme, conservação ex situ. 
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ABSTRACT 

 
The study of phenotypic and genotypic variation may point the best approach 

for genetic resources maintenance for both conservation and breeding purposes. Genetic 

diversity is essential for population adaptation to different environments. To compare 

phenotypic and genetic variance between populations, QST vs FST is a usual approach to 

estimate the relative contribution of natural selection and genetic drift to the life history of 

natural populations. If values of QST and FST are not significantly different, the phenotypic 

divergence is mainly or exclusively due to neutral evolution, shaped by genetic drift. 

Significant differences between QST and FST values point that natural selection is shaping 

phenotypic divergence. The phenotypic and genetic variation was analyzed between and 

within twenty-five subpopulations of Eugenia dysenterica DC. established in a common 

garden experiment. QST was estimated for eighteen early development traits, while FST was 

estimated using nine microsatellite loci. The QST-FST differences were not significant for 

sixteen out of eighteen characters, suggesting that genetic drift is likely responsible for the 

phenotypic differentiation among populations to most traits. Uniform selection is 

suggested as an evolutionary force that keeps phenotypic similarity across populations for 

average seedling time emergence and root system green mass. Effective population size for 

the germplasm collection is suitable for breeding purposes. 

 

Keywords: cagaiteira, uniform selection, ex situ conservation. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

O potencial evolutivo das populações é parte essencial de várias áreas de 

estudo, como a própria biologia evolutiva, genética de populações, ecologia, genética da 

conservação e até mesmo o melhoramento genético. Predições deste potencial em 

populações naturais envolvem vários níveis de complexidade. A análise da variabilidade 

genética é um desses níveis, que pode ser estudada de várias formas, de populações a 

locos. Uma das formas para predizer a resiliência das populações frente a mudanças 

ambientais é a inferência sobre os processos microevolutivos – seleção natural, migração, 

mutação e deriva genética – presentes na população (Teplitsky et al., 2014). 

A diversidade genética é fundamental à adaptação das populações a diferentes 

ambientes. Considerando a seleção natural, uma população que apresenta variação 

genotípica e que está estabelecida em área abrangente e heterogênea mudará sua estrutura 

genética ao longo das gerações, se sofrer diferentes pressões de seleção. Quando a 

migração é ausente ou restrita, divergências de acordo com as desigualdades presentes no 

espaço podem causar adaptação local (Wright, 1980; Futuyma, 1992; Conner & Hartl, 

2004; Porcher et al., 2004). 

Contudo, as diferenças fenotípicas observadas entre subpopulações são 

causadas em sua maioria pela plasticidade fenotípica, não necessariamente por uma 

adaptação local (Bradshaw, 1965). A plasticidade varia de acordo com o genótipo e com o 

caráter em questão. Em uma metanálise, Kremer et al. (2014) sugerem que a plasticidade 

fenotípica atua sinergicamente à seleção para a maioria dos casos estudados. Todavia, 

ainda que a plasticidade fenotípica seja fator minoritário nas diferenças populacionais, a 

causa genética de tais variações pode repousar tanto sobre a deriva genética quanto sobre a 

seleção natural (Primack & Kang, 1989). 

Wright (1949) sugere que a mudança das frequências alélicas nas 

subpopulações é causada principalmente por processos aleatórios, como a deriva genética. 

No entanto, de acordo com o teorema de Fisher para a seleção natural, a deriva genética 

tem um papel menor sobre as populações (Lande, 1975). Mas independente da principal 

causa de divergência genética, ela é influenciada por parâmetros populacionais, como o 

tamanho efetivo, fluxo de migrantes e sistema de cruzamento (Templeton, 2006). 

O conhecimento da ação da seleção natural é estratégico no manejo de 

populações. A variabilidade genética de caracteres com valor adaptativo é primordial para 
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garantir a resiliência da espécie face às alterações ambientais e para a especiação 

(Frankham, 1999; Storfer, 1999). Para isso, estudos sobre caracteres fenotípicos in situ e 

em testes de progênies são importantes para predições futuras sobre diferenciação genética 

(Kremer et al., 2014), porque somente com experimentos com fator ambiental semelhante 

entre diferentes genótipos é possível estabelecer o quanto das diferenças fenotípicas são 

causadas por diferenças genéticas. Entretanto, ao conhecer somente a divergência genética 

das populações por meio de marcadores moleculares neutros, parte importante da variação 

genotípica não é investigada. Ela pode ser fundamental, pois mesmo populações 

geneticamente iguais sob neutralidade podem apresentar diferentes valores adaptativos 

(McKay & Latta, 2002; Toro & Caballero, 2005).  

Para se estimarem os impactos relativos da seleção natural e deriva genética 

em populações naturais, comparar as diferenças quantitativas e moleculares entre 

populações, baseadas em QST e FST, é um método rotineiramente utilizado (Merilä & 

Crnokrak, 2001; Martin et al., 2008; Leinonen et al., 2008; Leinonen et al., 2013). Nele se 

compara a diferença populacional estimada por marcadores em locos neutros (FST) com os  

componentes da variância genética aditiva para caracteres quantitativos (QST), pois um 

caráter quantitativo neutro regulado por componentes genéticos aditivos possui 

teoricamente o mesmo valor de FST para locos neutros (Leinonen et al., 2013). A hipótese 

de nulidade pressupõe que os valores estimados de ambos QST e FST sejam estatisticamente 

semelhantes, cuja interpretação é que as diferenças fenotípicas apresentadas ocorrem 

primariamente por deriva genética. Já a hipótese alternativa indica que a seleção natural 

influencia a variabilidade do caráter fenotípico, quando o contraste é estatisticamente 

diferente de zero (Spitze, 1993).  

Para isto, comparam-se as médias FST de vários locos independentes com os 

valores de QST de cada caráter quantitativo ou com as médias de QST de vários caracteres de 

uma amostra de subpopulações. Várias análises teóricas e simulações indicam que sob 

neutralidade, as variâncias interpopulacionais médias de QST e FST devem ser iguais 

(Lande, 1992; Spitze, 1993; Whitlock, 1999; Whitlock, 2008; Whitlock & Guillaume, 

2009). 

Neste contexto, a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.), espécie objeto de 

estudos da estrutura genética populacional realizados via marcadores moleculares (Telles 

et al., 2001b; Telles et al., 2003; Zucchi et al., 2003; Zucchi et al., 2004, Zucchi et al., 

2005) e estudos sobre genética quantitativa (eg. Sano et al., 1995; Naves et al., 1995; Silva 
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et al., 2001; Duarte et al., 2006; Martinotto et al., 2007; Aguiar et al., 2009; Camilo et al., 

2013) foi escolhida para o estudo comparativo de sua variabilidade quantitativa e 

molecular. A espécie tem sofrido erosão genética com o extrativismo não orientado para a 

comercialização dos frutos (Ribeiro et al., 2008) e pelo avanço das fronteiras agrícolas com 

a antropização do Cerrado brasileiro, um dos hotspots para a conservação da 

biodiversidade mundial (Myers et al., 2000).  

Alguns estudos utilizaram ambas as estratégias de estimação da diversidade 

genética em populações de E. dysenterica, molecular e quantitativa (Telles et al., 2001a; 

Trindade & Chaves 2005), mas ainda são escassos aqueles com ênfase na variação 

adaptativa dos caracteres quantitativos (Almeida Júnior, 2012). Três estudos principais 

contribuem para agregar o conhecimento sobre dados moleculares e quantitativos na 

espécie. O primeiro estudo, realizado por Aguiar et al. (2011) associou medidas de 

diversidade molecular de isoenzimas, RAPD e microssatélites com estimativas de variação 

genética quantitativa, mas encontrou uma fraca relação entre eles, provavelmente pela 

baixa correlação entre os marcadores moleculares. No segundo estudo, Chaves et al. 

(2011) sugerem a manutenção da heterozigosidade em E. dysenterica para sua conservação 

in situ, depois de estimarem uma depressão endogâmica aparente na espécie a partir da 

regressão linear das médias fenotípicas e coeficientes de endogamia. Por último, Almeida 

Júnior (2012) constatou seleção uniforme para altura, circunferência do caule e diâmetro 

médio de projeção da copa; e seleção direcional para comprimento e largura do limbo, 

formato das folhas e comprimento do pecíolo. O autor utilizou da comparação QST - FST 

para as análises de dez subpopulações do sudeste do estado de Goiás. 

O entendimento da relação entre caracteres moleculares e quantitativos em E. 

dysenterica torna-se mais um passo na elucidação de sua história e de seus processos 

microevolutivos, para aplicação na conservação da espécie. Para conservação, tanto in situ 

quanto ex situ, a amostragem genética representativa das subpopulações é o primeiro dos 

aspectos a ser investigado. Por isso, o presente capítulo tem como objetivo comparar a 

variação genética quantitativa e molecular entre e dentro de vinte e cinco subpopulações 

naturais de E. dysenterica em um teste de procedências e progênies via QST e FST, bem 

como inferir sobre os principais fatores microevolutivos responsáveis pela estruturação da 

variabilidade. 
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6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.2.1 Material para estudo e delineamento experimental 

 

Vinte e cinco subpopulações de E. dysenterica foram coletadas, em cinco 

estados da região do Cerrado (Figura 6.1), entre os meses de outubro e novembro de 2011. 

Em cada subpopulação seis árvores matrizes foram amostradas para a obtenção dos frutos 

e sementes (Tabela 6.1). O termo subpopulação (equivalente a população local) foi dado ao 

conjunto de plantas amostradas a uma distância mínima de 20 km, satisfazendo as mesmas 

premissas de Silva et al. (2001). 

 

 
 

Figura 6.1. Mapa dos 25 locais de coleta das subpopulações naturais de Eugenia 

dysenterica DC. Fonte: Google Earth, link: < 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zalsggeMtASU.keKsksRMqXIQ 

> , criado em 11 nov. 2014. 
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Tabela 6.1. Localidades e coordenadas geográficas dos locais de coleta das 25 

subpopulações naturais de Eugenia dysenterica DC. 

Subpopulação Localidade
1 

Estado Altitude Longitude W Latitude S  

01 Bambuí MG 746 45⁰ 57,418’ 20⁰ 06,042’ 

02 Luz MG 695 45⁰ 40,937’ 19⁰ 46,663’ 

03 Catalão GO 853 47⁰ 59,353’ 18⁰ 14,503’ 

04 Coromandel MG 931 47⁰ 12,553’ 18⁰ 26,128’ 

05 Campo Alegre GO 947 47⁰ 46,833’ 17⁰ 40,532’ 

06 Paracatu MG 697 47⁰ 04,648’ 17⁰ 14,813’ 

07 João Pinheiro MG 828 45⁰ 46,053’ 17⁰ 59,635’ 

08 Pirapora MG 543 44⁰ 59,695’ 17⁰ 23,535’ 

09 Brasilândia de Minas MG 574 46⁰ 21,660’ 16⁰ 44,892’ 

10 Cabeceiras GO 945 46⁰ 55,740’ 15⁰ 54,142’ 

11 Vila Boa GO 508 47⁰ 06,647’ 15⁰ 05,797’ 

12 Barreiras BA 635 45⁰ 11,875’ 12⁰ 07,090’ 

13 Roda Velha BA 813 45⁰ 59,392’ 12⁰ 58,343’ 

14 Mimoso GO 797 48⁰ 09,208’ 15⁰ 01,645’ 

15 Dois Irmãos GO 561 48⁰ 32,457’ 15⁰ 10,548’ 

16 Niquelândia GO 459 48⁰ 18,588’ 14⁰ 11,515’ 

17 Santa Terezinha GO 356 49⁰ 37,142’ 14⁰ 23,593’ 

18 Mutunópolis GO 404 49⁰ 13,705’ 13⁰ 40,718’ 

19 Silvanópolis TO 295 48⁰ 10,547’ 11⁰ 12,662’ 

20 Porto Nacional TO 293 48⁰ 46,840’ 10⁰ 42,892’ 

21 Cocalinho MT 339 51⁰ 05,293’ 14⁰ 20,884’ 

22 Britânia  GO 339 50⁰ 22,720’ 15⁰ 24,538’ 

23 Faina GO 266 51⁰ 10,387’ 15⁰ 10,611’ 

24 Goiás GO 615 50⁰ 06,215’ 15⁰ 58,649’ 

25 Senador Canedo GO 896 49⁰ 04,496’ 16⁰ 37,249’ 
1
 A localidade de referência, para a maioria das subpopulações, coincide com o município de 

coleta. A ordem das subpopulações corresponde à ordem de coleta dos frutos. 

 

O teste de procedências e progênies foi instalado em condições de telado, na 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), localizada no 

município de Goiânia, Goiás, a 16°36’ de latitude Sul, 49° 17’ de longitude Oeste e 736 m 

de altitude. O clima do local, segundo Köppen-Geiger, é do tipo Aw (Peel et al., 2007), 

quente e semi-úmido com estação seca bem definida de maio a setembro, com temperatura 

média anual de 22,1°C, com médias das mínimas e das máximas a 15,2 e 30,4°C, 

respectivamente. A precipitação média anual é de 1.481,1 mm e o total de insolação de 

2407,9 horas (Lobato, 2005). As famílias ou progênies foram dispostas em blocos 

completos casualizados com 150 tratamentos, quatro repetições e cinco sementes por 

parcela (Figura 6.2). 

A semeadura foi realizada no dia 15 de novembro de 2011, em telado com 50% 
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de sombreamento, em saco de polietileno com 24 cm de altura e 18 cm de diâmetro, 

contendo substrato com mistura de terra, areia e adubo. A irrigação foi realizada 

diariamente, quando não havia precipitação. 

 

 
Figura 6.2. Blocos completos casualisados delineados para o teste de progênies de 25 

subpopulações de Eugenia dysenterica DC., com 150 tratamentos (famílias) 

em 4 blocos e 5 plantas por parcela. 

 

6.2.2 Dados quantitativos 

 

Foram avaliadas 150 famílias de irmãos maternos, provenientes de seis árvores 

de cada uma das 25 subpopulações. Dezoito variáveis quantitativas foram utilizadas 

(Tabela 6.2), com as respectivas médias, herdabilidades em nível de médias de progênies e 

o coeficiente de variação genética calculados (Vide detalhes no Capítulo 2). 
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Tabela 6.2. Caracteres quantitativos avaliados em um teste de progênies de subpopulações 

naturais de Eugenia dysenterica DC., com respectivas médias, herdabilidades 

em nível de progênies e coeficientes de variação genética. 

Caracteres Média h
2

m CVg 

EMP- Porcentagem de emergência (%) 0,820 0,821 21,155 

EMT- Tempo para emergência (dias) 37,702 0,651 17,350 

CA- Comprimento parte aérea (cm) 6,322 0,518 10,859 

CR – Comprimento sistema radicular (cm) 27,608 0,039 3,541 

MSA- Massa seca parte aérea (g) 0,177 0,421 26,884 

MSR- Massa seca sistema radicular (g) 1,086 0,534 24,742 

MVA- Massa verde parte aérea (g) 0,302 0,341 24,780 

MVR- Massa verde sistema radicular (g) 1,576 0,519 23,546 

CF-Comprimento foliar (cm) 3,929 0,737 9,410 

AF- Área foliar (cm
2
) 0,420 0,736 7,050 

LF- Largura foliar (cm) 1,644 0,777 12,165 

NF- Número de folhas 2,768 0,267 7,225 

ALTF- Altura final (cm) 4,494 0,676 14,155 

ALTI- Altura inicial (cm) 1,789 0,796 21,286 

ALTTC- Taxa de crescimento altura (cm/mês) 0,251 0,225 9,264 

DIAF- Diâmetro final (mm) 1,126 0,662 7,547 

DIAI- Diâmetro inicial (mm) 0,886 0,751 6,197 

DIATC- Taxa de crescimento diâmetro (mm/mês) 0,018 0,364 26,558 

 

A partir da análise de variância pelo modelo hierárquico, no qual foram 

considerados efeitos de subpopulações, famílias dentro de subpopulações, blocos e resíduo 

em nível de parcelas (Tabela 6.3), foram estimados os parâmetros genéticos populacionais.  

Modelo hierárquico: 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑠𝑖 + 𝑓𝑗(𝑖) + 𝑏𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 

 

Yijk: observação da variável Y na parcela k da família j da subpopulação i; 

𝜇: média geral das observações; 

si: efeito aleatório da subpopulação i, i = 1, 2, ..., S;  

fj(i): efeito aleatório da família j dentro da subpopulação i, j = 1, 2, ..., Fi; 

𝑏𝑘: e efeito de bloco k, k = 1, 2,..., B; 
eijk: erro experimental.  
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Tabela 6.3. Esquema da análise de variância e esperanças dos quadrados médios 

associados, de acordo com modelo estatístico hierárquico com efeito de 

blocos, subpopulações, famílias dentro de subpopulações e resíduo. 

 

Fontes de variação GL QM E(QM) 

Blocos B – 1  - 

Subpopulação S – 1 Q1 𝜎2 + 𝑘2𝜎𝑓
2 + 𝑘3𝜎𝑠

2 

Família (Subpopulação) F – S Q2 𝜎2 + 𝑘1𝜎𝑓
2 

Resíduo N-B-F+1 Q3 𝜎2 

Total N – 1   

B: número de blocos (B=4); S: número de subpopulações (S = 25); F: número total de famílias (F = 
150) e N: número total de parcelas. Valores de k correspondem aos coeficientes dos componentes 

de variâncias, calculados por: 
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nij: número de indivíduos na família j da subpopulação i; ni:número de matrizes da subpopulação i. 
 

 

A partir dos componentes de variância, foi estimado para cada caráter, o 

parâmetro QST, análogo ao FST de Wright, que mede a divergência genética quantitativa 

entre as subpopulações, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

�̂�𝑆𝑇 =
�̂�𝑠
2

�̂�𝑠2 +
2

1 + 𝐹𝐼𝑆
�̂�𝐴𝑊
2

 

 

�̂�𝑆𝑇 : estimativa da divergência genética quantitativa entre as subpopulações; 

�̂�𝑠
2: estimativa da variância entre subpopulações; 

�̂�𝐴𝑊
2 : estimativa da variância aditiva dentro de subpopulações; 

𝐹𝐼𝑆: índice de fixação intrapopulacional. 

 

Os componentes de variância foram estimados pelas fórmulas a seguir: 

Estimativa da variância genética entre famílias: 

 

�̂�𝑓
2 =

𝑄2 −𝑄3
𝑘1
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Estimativa da variância genética entre subpopulações: 

 

�̂�𝑠
2 =

𝑄1 − 𝑘2�̂�𝑓
2 − 𝑄3

𝑘3
 

 

Estimativa da variância aditiva dentro de subpopulações: 

 

�̂�𝐴𝑊
2 =

�̂�𝑓
2

2𝜃𝑓
 

sendo f a divergência genética entre famílias dentro de subpopulações. 

 

Os componentes de variância e os valores de QST foram calculados de acordo 

com um script para o software R (R Core Development Team, 2013) (Apêndice J), 

desenvolvido em conjunto pelos Professores Alexandre Siqueira Guedes Coelho e Lázaro 

José Chaves, adaptando procedimentos descritos por Whitlock & Guillaume (2009), para o 

delineamento experimental utilizado. 

 

6.2.3 Dados moleculares 

 

A extração de DNA foi feita pelo protocolo de Ferreira & Garttapaglia (1998) 

com modificações. O procedimento consistiu na maceração de 0,5 cm
2
 de cada folha para a 

lise da membrana celular pelo CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio) e precipitação do 

DNA em álcool. O DNA vegetal foi quantificado e diluído à concentração aproximada de 

2,5 ng/μL, a partir da comparação visual entre as bandas das amostras com o padrão peso 

molecular Low DNA Mass Ladder da Invitrogen™.  

A amplificação dos fragmentos de DNA (PCR) foi feita em uma reação com 

volume final de 10 μL (Tabela 6.4). As condições de amplificação foram: desnaturação a 

95°C 5’; 35 ciclos de 94°C 1’, temperatura de anelamento 1’, extensão 72°C 1’; extensão 

final 72°C 1’; extensão final 72°C 45’. 
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Tabela 6.4 Descrição da concentração dos reagentes utilizados para a realização das 

reações de PCR para Eugenia dysenterica DC. 

Reagentes (concentração) Volume Concentração final 

DNA (2,5 ng/µl) 3,00 µl 7,5 ng 

Tampão (10X) + MgCl2 (50 mM) 1,00 µl 1X + 5mM 

BSA (10 mg/ml) 1,20 µl 12 µg 

dNTP’s (2,5 mM) 0,90 µl 225 µM 

Primer F (0,9 µM) 1,50 µl 0,135 µM 

Primer R (0,9 µM) 1,50 µl 0,135 µM 

Taq pol (5 U) 0,15 µl 0,075 U 

H2O mili-Q 0,75 µl  

Total 10,00 µl  

 

Os primers foram oriundos de nove locos microssatélites polimórficos, 

marcados com fluorocromos HEX, NED ou 6-FAM nas suas extremidades 5’. A descrição 

das características dos primers está no Apêndice E. Com os produtos das reações de PCR, 

foram feitas placas, combinando reações com diferentes locos com tamanho e/ou 

fluorocromos compatíveis (Apêndice F). As amostras foram injetadas em um analisador 

automático de DNA modelo ABI-3500 (Applied Biosystems Genetic Analyser) para a 

análise dos fragmentos amplificados por eletroforese capilar. A análise dos fragmentos foi 

realizada com o auxílio do programa GeneMapper® versão 3.5 da Applied Biosystems, que 

culmina em uma tabela com os genótipos dos indivíduos avaliados (Apêndices G). 

Os valores de FST e a análise hierárquica da variância genética molecular foram 

realizadas utilizando um script para o software R (R Core Development Team, 2013) 

(Apêndice J), desenvolvido pelo Professor Alexandre Siqueira Guedes Coelho. Os 

componentes de variância foram calculados de acordo com Weir & Cockerham (1984). 

 

6.2.4 Comparações FST vs QST 

 

Para fazer inferências sobre a importância relativa da deriva genética e da 

seleção natural na divergência observada entre subpopulações para caracteres quantitativos 

avaliados (Tabela 6.2), comparações entre FST e QST foram realizadas.  

Sob a hipótese H0 que os valores de QST (Tabela 6.2) são iguais aos valores de 

FST estimados (marcadores microssatélites neutros), foi realizada a comparação entre as 

distribuições de probabilidade dos valores das duas estimativas. O cálculo foi realizado 

com um script para o software R (R Core Development Team, 2013) para análise de dados 

genéticos e fenotípicos de progênies com delineamento em blocos. O script foi 
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desenvolvido em conjunto pelos Professores Alexandre Siqueira Guedes Coelho e Lázaro 

José Chaves, adaptando procedimentos descritos por Whitlock & Guillaume (2009). 

Primeiramente, gerou-se uma distribuição nula de probabilidade da diferença 

QST – FST para o modelo hierárquico com subpopulações, famílias dentro de subpopulações 

e blocos, com 10.000 reamostragens via bootstrap paramétrico. A diferença entre as 

estimativas de QST e FST dos dados originais foram confrontadas com os intervalos da 

distribuição nula e os valores de probabilidade foram calculados para cada variável 

quantitativa. 

A estimação da depressão endogâmica aparente nas subpopulações que 

compõem a coleção de germoplasma foi realizada de acordo com a proposta de Chaves & 

Vencovsky (2011), utilizando dados moleculares e quantitativos pela correlação de FITK 

com a média de cada um dos vinte e dois caracteres (Apêndice K), onde: 

 

𝐹𝐼𝑇𝐾 = 1 −
𝐻𝑂𝐾
𝐻𝐸

 

 

FITK: índice de fixação total por subpopulação; 

HOK: heterozigosidade observada para a subpopulação k; 
HE: heterozigosidade total esperada. 

 

A representatividade da coleção de germoplasma foi verificada pelo tamanho 

efetivo (Ne), calculado de acordo com o modelo sugerido por Vencovsky & Crossa (2003) 

para subpopulações de famílias maternas, pela seguinte equação: 

 

𝑁𝑒 =
1

2𝐷
 

na qual: 

 

𝐷1 = 𝐹𝑆𝑇 [
1 + 𝐶2

𝑆
(

𝑆∗

𝑆∗ − 1
) −

1

𝑆∗ − 1
−
1

𝑛
] +

1 + 𝐹𝐼𝑇
2𝑛

 

 

𝐷1: cálculo de 𝐷 no caso de várias subpopulações sem hierarquia; 
FST: divergência entre subpopulações (ou populações locais) dentro de uma população; 

C: coeficiente de variação do número de indivíduos nas subpopulações; 

S: número de subpopulações amostradas; 
S

*
: número de subpopulações que compõe a população; 

n: número de indivíduos amostrados para a geração de cálculo do Ne; 
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𝐷2 = 𝜃𝑚 [
(1 + 𝐶)2

𝑃 −
1
𝑛

] +
1 + 𝑓

2𝑛
 

 

𝐷2: cálculo de 𝐷 no caso de uma única população infinita com estrutura em famílias; 

𝜃𝑚: coeficiente de coancestria de indivíduos dentro de progênies maternas; 

C: coeficiente de variação do número de indivíduos nas subpopulações; 
n: número de indivíduos amostrados para a geração de cálculo do Ne; 

𝑃: número de famílias amostradas; 

𝑓: correlação de alelos dentro de indivíduos dentro de subpopulação. 
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6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.3.1 Avaliação experimental 

 

Diferenças nos caracteres quantitativos que apresentam alta variabilidade 

genética entre subpopulações possuem duas causas principais: as variâncias são 

consequência de deriva genética e/ou de seleção natural. Para avaliar a influência relativa 

da deriva genética e da seleção natural e inferir o nível e a heterogeneidade de seleção, a 

comparação entre as estatísticas QST e FST foi realizada, como o sugerido por vários autores 

(eg. Spitze, 1993; McKay & Latta, 2002; Whitlock, 2008; Whitlock & Guillaume, 2009). 

Para uma comparação válida, diversos pontos devem ser considerados e discutidos durante 

a análise, como os destacados a seguir. 

Dados de divergência quantitativa em populações naturais, sem controle 

ambiental, são vistos com cautela por utilizarem variância fenotípica (PST), inadequada por 

não distinguir os efeitos ambientais da variância aditiva (Pujol et al., 2008; Brommer 2011; 

Leinonen et al., 2013). Por isso, tornam-se necessários experimentos de translocação ou 

teste de progênies para discernir entre a plasticidade fenotípica e reais diferenças genéticas 

em populações que apresentam variabilidade de fenótipos (Primack & Kang, 1989; 

Holsinger & Weir, 2009), como o teste de progênies estabelecido neste estudo.  

Os dados quantitativos foram tomados com o máximo controle experimental 

permitido e em casa de vegetação, como o indicado por Pujol et al. (2008) e Sahli et al. 

(2008), para a mensuração precisa e não viesada das variâncias genéticas entre as 

subpopulações. O experimento com meios-irmãos é uma das estratégias que melhor estima 

a variância genética aditiva sem viés nas comparações QST – FST (Leinonen et al., 2013). 

Assim, os fenótipos quantitativos avaliados puderam distinguir entre a plasticidade 

fenotípica ou a diferença genotípica (Primack & Hang, 1989; Conner & Hartl, 2004; Pujol 

et al., 2008), mesmo que coletados em uma área bastante abrangente do Cerrado (cerca de 

296 mil km
2
) sujeita a ambientes heterogêneos. 

Duas precauções devem ser consideradas quando se pesquisam populações 

naturais a partir de dados de casas de vegetação, como no presente trabalho. A primeira diz 

respeito à possibilidade da plasticidade fenotípica nas populações naturais ser per se uma 

característica, ou seja, pode haver interação genótipo-ambiente para as condições 

existentes na casa de vegetação (Conner & Hartl, 2004). Deste modo, as diferenças 
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fenotípicas observadas entre populações estimadas em casa de vegetação não serão tão 

heterogêneas quanto esperado. A segunda precaução é em relação à seleção artificial que 

pode ocorrer nas amostras em casa de vegetação: como o ambiente é diferente do natural, 

outras pressões seletivas estarão atuando na população e podem, por exemplo, atuar sobre 

as taxas de germinação das sementes em casa de vegetação (Whitlock, 2008).  

De ambas as precauções sugeridas, não houve como identificar os efeitos 

gerados pelas condições de plantio na casa de vegetação. Talvez a realização de 

translocação recíproca pudesse resolver os possíveis efeitos do ambiente experimental, por 

ser um modelo mais rigoroso de teste para adaptação local, mas não seria factível vinte e 

cinco translocações nos locais de coleta das subpopulações estudadas de E. dysenterica. As 

condições nas quais foi realizado o experimento foram consideradas suficientes, para os 

objetivos do estudo. 

 

6.3.2 Estimativas QST – FST 

 

Os valores de estimados da quantitativa (QST) não diferiram dos valores da 

divergência genética molecular neutra (FST) para 16 dos 18 caracteres quantitativos 

analisados, a uma probabilidade de 5% (Tabela 6.5). Os dois únicos caracteres cuja 

diferença entre os valores das divergências genéticas quantitativas e moleculares entre 

subpopulações foram significativas (p < 0,05), foram o tempo médio de emergência das 

plântulas e a massa verde do sistema radicular. As distribuições de probabilidade geradas 

para a estimação da significância das divergências (Figura 6.3) e os gráficos para as 

variáveis restantes (Apêndice L) foram realizados. 

Ao adotar um menor rigor para a rejeição de H0, com intervalo de confiança de 

90%, sete diferenças QST-FST podem ser consideradas significativas. Além do tempo para 

emergência das plântulas e da massa verde do sistema radicular (p < 0,05), a massa seca do 

sistema radicular, a massa seca da parte aérea, a porcentagem de plântulas emergidas, o 

diâmetro inicial e a forma da folha apresentam QST menor que FST (p<0,10). Todos os 

valores significativos (p < 0,05 e p < 0,10) estimados pelas diferenças QST – FST foram 

negativos (Tabela 6.5). 
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Tabela 6.5. Estimativas de QST para dezoito caracteres quantitativos, FST médio de nove 

locos microssatélites, diferenças entre QST – FST e p valor das diferenças para 

vinte e cinco subpopulações de Eugenia dysenterica DC. em um teste de 

progênies.  

Caráter QST FST Delta p 

ALTF- Altura final (cm) 0,173 

0,198 

-0,026 0,694 

ALTI- Altura inicial (cm) 0,118 -0,080 0,201 

ALTTC- Taxa de crescimento altura (cm/mês) 0,296 0,098 0,452 

DIAF- Diâmetro final (mm) 0,096 -0,103 0,121 

DIAI- Diâmetro inicial (mm) 0,083 -0,116 0,064 

DIATC- Taxa de crescimento diâmetro (mm/mês) 0,262 0,063 0,491 

EMP- Porcentagem de emergência (%) 0,084 -0,114 0,062 

EMT- Tempo para emergência (dias) 0,034 -0,164
*
 0,015 

CF-Comprimento foliar (cm) 0,137 -0,061 0,353 

LF- Largura foliar (cm) 0,134 -0,064 0,318 

AF- Área foliar (cm
2
) 0,090 -0,108 0,082 

NF- Número de folhas 0,117 -0,081 0,315 

CA- Comprimento parte aérea (cm) 0,139 -0,060 0,429 

CR - Comprimento sistema radicular (cm) 0,426 0,227 0,477 

MSA- Massa seca parte aérea (g) 0,051 -0,147 0,090 

MSR- Massa seca sistema radicular (g) 0,055 -0,143 0,056 

MVA- Massa verde parte aérea (g) 0,043 -0,155 0,129 

MVR- Massa verde sistema radicular (g) 0,038 -0,160
*
 0,040 

Média 0,132 - -0,066 - 
* 
Significativo a 5% de probabilidade. 

 

Para caracteres neutros, espera-se que QST seja igual à FST. A comparação é 

possível porque locos sob influência de deriva e migração, desconsiderando mutação e 

seleção, possuem componentes de variação alélica equivalentes à variância genética de 

caracteres quantitativos (Whitlock, 1999). Simulações feitas sob o modelo de ilhas, 

extinção-colonização, stepping stone e o modelo de ilha heterogêneo mostram que a 

distribuição de todos os QST se ajustam a uma distribuição χ
2
. Como o FST, QST apresenta 

uma distribuição análoga à  χ
2
, mas a definição de seus intervalos de confiança é mais 

difícil por causa da maior variância inerente aos caracteres poligênicos. A precisão da 

estimativa de QST pode também ser aumentada pela amostragem de mais demes e mais 

famílias por deme. Goudet & Büchi (2006) e Whitlock & Guillaume (2009) sugerem pelo 

menos cinco progênies de cinco famílias de vinte subpopulacões para maior consistência 

das estimativas de FST e consequentemente de QST, indicação seguida no presente estudo. 

As outras fontes de erro são difíceis de serem isoladas e medidas (Whitlock, 2008). 
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Figura 6.3. Distribuição de probabilidades, com 10000 reamostragens por bootstrap 

paramétrico para 1) EMT (tempo de emergência das plântulas) e 2) MVR 

(massa verde do sistema radicular). a) valores de FST (θ), b) valores de QST, c) 

QST admitindo valores estatisticamente iguais a FST e d) diferença QST – FST 

em vinte e cinco subpopulações de Eugenia dysenterica DC. Os pontos 

vermelhos indicam os valores observados de cada estimativa.  

2d 2c 

2b 

1d 1c 

1b 1a 

2a 
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A comparação QST – FST permite inferências evolutivas sobre seleção em 

variáveis quantitativas. Se 𝑄𝑆𝑇 ≈ 𝐹𝑆𝑇, a característica fenotípica está evoluindo de forma 

neutra, sem ação direta da seleção natural. Indica que as variâncias observadas são 

consequências da deriva genética, sem quaisquer evidências em suporte à seleção 

(Whitlock, 2008). Por outro lado, se QST for estatisticamente diferente de FST, a 

característica fenotípica está sofrendo adaptação local nas diversas populações (Merilä & 

Crnokrak, 2001). Quando QST > FST, é um indicativo de que outro fator além da deriva 

genética é responsável pelas distribuições da frequência alélica observada. Isso corrobora a 

hipótese de que as diferenças apresentadas pela característica quantitativa em questão são 

consequência não apenas de deriva genética, mas de seleção natural. Se QST < FST, a 

seleção uniforme é a hipótese mais plausível para explicar as variâncias menores, mesmo 

quando há deriva. 

 

6.3.3 Variáveis relevantes na interpretação QST – FST 

 

Para que a interpretação das diferenças QST – FST seja correta, algumas 

particularidades foram analisadas, a primeira reside no modo de cálculo realizado. A 

metodologia proposta por Whitlock & Guillaume (2009), realizada aqui, confere maior 

poder estatístico e baixo erro tipo 1, pela simulação da distribuição nula dos valores de QST 

e pelo teste dos valores estimados contra esta distribuição. Leinonen et al. (2013) apontam 

a metodologia como uma das formas aceitas para o cálculo. Entretanto, um ponto essencial 

da metodologia empregada deve ser destacado: sob seleção espacialmente uniforme, o teste 

possui baixo poder estatístico para detecção de QST < FST, consequência da distribuição dos 

valores de QST (Whitlock & Guillaume, 2009). No presente estudo, como resultados 

negativos foram encontrados (QST < FST), pode-se inferir que a seleção uniforme é 

significativa e robusta, dado o menor poder de detectá-la. 

Outro ponto que requer atenção especial é a pressuposição de neutralidade das 

estimativas (Leinonen et al., 2008). Para o valor de QST admite-se como hipótese de 

igualdade que o caráter quantitativo seja tão neutro quanto FST. Isso é testável para QST ao 

se compararem os índices, mas a neutralidade de FST não é inerente à estatística e não é 

testada durante as análises das estimativas (Whitlock, 2008). A seleção de quais caracteres 

quantitativos serão utilizados para o cálculo de QST deve ser realizada de modo que não 

haja tendência de escolha daqueles que sabidamente já possuem variação 
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interpopulacional. Pois, se a hipótese de nulidade pressupõe que a princípio todos os 

caracteres sejam neutros, o teste torna-se inautêntico a priori (Miller et al., 2008). Os 

microssatélites são considerados neutros em sua maioria, com taxas elevadas de mutação 

(Ellegren, 2004), mas os locos utilizados no presente estudo são ainda os poucos 

disponíveis para genotipagem de E. dysenterica. 

Durante as estimativas realizadas de QST e FST, a taxa de mutação não foi 

considerada. Por isso, no caso de um loco com alta taxa de mutação, ao se comparar as 

divergências intrapopulacionais, a variância aumenta e o FST entre as populações diminui, 

já que FST é estimado com base na variância genética e na heterozigosidade. 

Consequentemente, pode-se afirmar erroneamente que as diferenças entre as populações 

são baixas (Edelaar & Björklund, 2011).  Em simulações em Arabidopsis thaliana, nos 

quais a taxa de mutação para os locos utilizados na estimação de FST é alta, ocorre uma 

subestimação dos valores (Kronholm et al., 2010). Os marcadores utilizados para estimar 

FST das subpopulações de cagaiteira são do tipo microssatélite, que apresentam altas taxas 

de mutação (Ellegren, 2004), mais do que as recomendadas para utilizar em estudos QST – 

FST (Edelaar & Björklund, 2011; Whitlock 2011). Nas comparações realizadas aqui, os 

resultados significativos indicam valores de QST menores que FST, por isso, as inferências 

significativas foram robustas, pois se o FST está subestimado, as significâncias das 

comparações tenderiam a ser mais conservadoras. 

Por outro lado, os efeitos de interações gênicas e alélicas podem subestimar 

valores de QST, cujo modelo pressupõe somente efeitos aditivos entre e intra gênicos. Por 

isso, a presença das variações no modelo, como epistasia e dominância, afeta o cálculo de 

QST. O evento mais provável é a diminuição nos valores de QST em relação à FST (Goudet 

& Büchi, 2006). De tal modo, que a afirmação da presença de seleção uniforme pela 

conclusão 𝑄𝑆𝑇 < 𝐹𝑆𝑇 deve ser analisada com cautela, como o presente estudo. 

Outro tipo de inferência pode ser realizado comparando QST – FST. Ao invés de 

comparar valores de cada caráter, a média das estimativas de todos os QST calculados é 

utilizada. Este método permite fazer deduções sobre a adaptação local de um modo mais 

geral, como ao comparar populações para estratégias de conservação. A independência dos 

caracteres quantitativos analisados, necessária para tal análise, é um dos pontos de maior 

dificuldade em usar a média de QST para comparações com FST (Whitlock, 2008). Por isso, 

este tipo de inferência não foi abordado. 
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A maioria das pesquisas que compararam QST – FST em árvores encontrou como 

resultado QST > FST, indicando a seleção direcional como responsável pelas diferenças 

quantitativas (Savolainen et al., 2007), efeito também válido para todas as espécies já 

estudadas (Leinonen et al., 2013). Além disso, a adaptação local foi ainda dependente do 

número de subpopulações da área amostrada (Savolainen et al., 2007). Contrariando os 

resultados esperados comumente de uma alta divergência fenotípica, os resultados 

apresentados (Tabela 5.6) permitem sugerir que os valores negativos significativos são 

evidências de que a seleção uniforme foi o fator microevolutivo principal que atuou na 

evolução destes caracteres. 

Nesta linha, os dados observados, mesmo que com o grande número de 

subpopulações (25) e área amostrada (295.726 km
2
), estão na minoria dos resultados 

esperados em tais condições. Para tempo de emergência das plântulas e massa verde do 

sistema radicular os mesmos fenótipos são favorecidos em diferentes subpopulações, 

consequência de uma seleção uniforme. A seleção uniforme mantém as médias do caráter 

similares em diferentes subpopulações, em um nível similar entre elas. Ela também 

diminui a variância genética entre subpopulacões abaixo do nível esperado por deriva 

genética (Lamy et al., 2012). Para os demais caracteres, nenhum outro fator microevolutivo 

que não seja a deriva genética é necessário para que as divergências quantitativas sejam 

explicadas. 

Porém, Le Corre & Kremer (2012) sugerem que mesmo sob seleção direcional, 

valores QST < FST podem ocorrer. O cenário para este resultado seria de subpopulações sob 

forte deriva genética e baixo fluxo gênico, onde fossem avaliados fenótipos altamente 

poligênicos. Assim, a seleção direcional causaria diferenças mínimas nas frequências 

alélicas de vários locos, tornando a variância quantitativa menor do que a variância 

molecular entre as subpopulações. A robustez dos resultados foi discutida pelas 

características do experimento conduzido em casa de vegetação (Pujol et al., 2008), o 

modelo utilizado para o cálculo QST – FST (Whitlock & Guillaume, 2009) e FST via 

microssatélites (Edelaar & Björklund, 2011). Por isso, um resultado falso positivo foi 

descartado, considerando as estimativas significativas de QST – FST de valor biológico 

significante.  
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6.3.4 Seleção uniforme para tempo de emergência e massa seca do sistema radicular 

 

Sob perspectiva evolutiva, características relacionadas à altura, longevidade e 

fecundidade podem ser generalizadas quando se trata da dinâmica da microevolução em 

árvores (Sork et al., 2013). Adaptação local, mesmo com fluxo gênico elevado é comum de 

se encontrar em árvores (Petit & Hamp, 2006; Savolainen et al, 2007), principalmente pela 

ocorrência em ambientes heterogêneos e a alta diversidade genética em populações 

naturais (Sork et al., 2013). O fluxo gênico é particularmente elevado por causa da altura 

da planta e dos frutos atrativos, que aumenta o número de polinizadores e dispersores 

(Ghazoul, 2005). As árvores também possuem altos níveis de diversidade genética, 

provavelmente pela maioria ser alógama, mas mesmo que haja fluxo gênico elevado, isso 

não compromete a adaptação local (McKay & Latta, 2002). Em especial porque a seleção 

possui ação mais complexa em árvores por causa do tempo de vida do indivíduo, que 

influencia também sua taxa de mutação e substituição de nucleotídeos (Petit & Hamp, 

2006).  

A cagaiteira possui características típicas de árvores citadas no parágrafo 

anterior, com predominância de alogamia, mas fora do padrão pelo baixo fluxo gênico 

(Barbosa, 2014). Entretanto, mesmo em uma situação típica para a ocorrência de adaptação 

local, os mesmos níveis de variação estão sendo mantidos nas subpopulações naturais de E. 

dysenterica para o tempo de emergência das plântulas e a massa verde do sistema 

radicular. Almeida Júnior (2012) encontrou o mesmo padrão de seleção uniforme para 

altura, circunferência do caule e diâmetro médio de projeção da copa em 10 subpopulações 

de cagaiteira, embora a seleção direcional tenha sido sugerida para comprimento do limbo, 

formato das folhas, comprimento do pecíolo e largura do limbo. No presente estudo, pode-

se inferir que as plantas estão sujeitas à pressão de seleção para emergirem e 

desenvolverem o sistema radicular rapidamente.  

O tempo médio de emergência das plântulas foi de 37 dias, e embora tenha o 

menor coeficiente de variação de todos os caracteres analisados, as diferenças entre 

subpopulações e entre famílias dentro de subpopulações foram significativas (Capítulo 2). 

Considerando que as sementes são recalcitrantes (Andrade et al., 2003), não pode haver 

demora na emergência, porque elas perdem viabilidade rapidamente (Roberts, 1973). 

Ponderando que o período de seca no Cerrado começa por volta de 4 meses após a 

germinação das sementes, o quanto antes a planta conseguir se estabelecer para resistir aos 
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meses sem chuva, com resistência à desidratação, melhor será suas chances de permanecer 

viável. 

Durante o período de seca, mesmo que as folhas sequem e caiam, a cagaiteira 

possui resiliência suficiente para que, com a volta das chuvas, novos brotos surjam. Além 

da estação seca, o fogo recorrente no Cerrado pode causar a morte da parte aérea da planta, 

por isso o investimento em um sistema que permita a rebrota é fundamental. Assim, o 

papel do sistema radicular é relevante ao manter a planta em condições de rebrota até que 

as condições ambientais se tornem favoráveis novamente, estratégia essencial à 

sobrevivência (Higgins et al., 2000).Pelos motivos expostos, os caracteres tempo médio 

para emergência da plântula e massa seca do sistema radicular, supostamente mantidos por 

seleção uniforme, são importantes para que os indivíduos sobrevivam nas condições do 

Cerrado brasileiro. 

Em lugar da seleção uniforme, a canalização foi sugerida para explicar os 

valores negativos dos resultados QST < FST para a resistência à cavitação em Pinus spp., 

(Lamy et al., 2012). Alguns estudos indicam que o caráter, relacionado à tolerância à 

dessecação, possui baixa plasticidade fenotípica e variação genética, mesmo em ambientes 

com diferentes pressões de seleção (Corcuera et al., 2011; Lamy et al., 2012; Lamy et al., 

2014). Embora Lamy et al. (2012) mantenham a afirmação de canalização para a 

resistência à cavitação, a canalização não foi sugerida como um mecanismo que mantém o 

tempo de emergência e a massa verde do sistema radicular com baixa divergência entre 

subpopulações, pois ambientes contrastantes não foram averiguados para esses caracteres. 

 

6.3.5 Estratégias de conservação 

 

As subpopulações diferiram quanto ao valor estimado por FST (Capítulo 3), e 

também diferiram quanto ao valor estimado de QST (Capítulo 2). Enquanto o primeiro é 

influenciado pelo tamanho efetivo e taxas de migração entre as subpopulações, o segundo 

inclui outro fator: a pressão exercida pela seleção natural (Leinonen et al., 2013). Por isso, 

comparar QST com FST também se torna importante em estudos relacionados à conservação, 

pois o conhecimento da atuação da seleção natural é estratégico no manejo de populações 

ameaçadas de extinção (eg. Bowman et al., 2008; Ellmer et al., 2011; Klank et al., 2012; 

Pickup et al., 2012).  
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A variabilidade genética em caracteres com valor adaptativo é primordial para 

garantir a resiliência da espécie face às alterações ambientais e para a especiação (Storfer, 

1999). Por isso, não há como planejar e manejar adequadamente áreas de conservação com 

pouca informação sobre a estrutura genética de suas populações (Hamrick et al., 2006). 

Logo, comparações QST – FST auxiliam na predição de áreas de conservação que permitam 

à população manter seu curso evolutivo, principalmente em ambientes heterogêneos 

(Pickup et al., 2012), como acontece com distribuição das subpopulações de E. 

dysenterica. 

Para aplicação na conservação da cagaiteira, ao contrário do que a maioria dos 

estudos indica, os valores de QST nem sempre são mais altos e constantes dos que os 

valores de FST (Almeida Júnior, 2012). Alguns trabalhos com plantas também encontraram 

resultados semelhantes com QST < FST (e.g. Petit et al., 2001; Navarro et al., 2005; Li et al., 

2008; Yoshida et al., 2008; Chun et al., 2009; Ye et al; 2014; Lamy et al., 2014). 

Contrariando as expectativas de encontrar evidências da adaptação local, esperado pela 

biologia comum às árvores (Petit & Hamp, 2006) e a abrangência da área de coleta das 

subpopulações, a seleção uniforme foi o padrão encontrado para os dois caracteres com 

divergência genética quantitativa significativamente menor que a divergência genética 

molecular. 

Petit et al. (2001) observaram padrões semelhantes de estrutura genética para 

duas espécies de plantas ameaçadas de extinção, pequeno QST e alto FST. Os autores 

chamam atenção para a superestimação do potencial evolutivo de espécies que mantêm 

esse padrão. Eles sugerem que seria esperado encontrar heterose entre as subpopulações, 

pois genótipos diferentes podem ser responsáveis por um mesmo fenótipo ótimo pela 

seleção uniforme em subpopulações distantes genotipicamente (Latta, 1998).  

De acordo com a estrutura genética, o presente estudo corrobora estudos 

anteriores, cuja divergência genética entre subpopulações também foi alta (Telles et al., 

2001ª
, b

; Telles et al., 2003; Zucchi et al., 2003; Zucchi et al., 2004, Zucchi et al., 2005; 

Almeida Júnior, 2012; Barbosa, 2014). A maior área de abrangência e o maior número de 

subpopulações coletadas sugerem que a amostragem realizada foi mais representativa que 

as anteriores. Particularmente, a estratégia de conservação sugerida deve conter 

subpopulações de ambas as macrorregiões definidas pelos grupos definidos 

fenotipicamente e geneticamente (Capítulos 2 e 3), separadas geograficamente pelo rio 

Corumbá/São Bartolomeu em adição à Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã. Em 
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especial, a subpopulação 11 (Vila Boa/GO) que, além de ser composta por uma mistura 

genética de ambos os grupos (Capítulo 3), está localizada no vão geográfico que os separa. 

Em uma população estruturada, como em E. dysenterica, é inerente que as 

subpopulações representem grupos menores e relativamente isolados de indivíduos, pois 

um excesso de homozigotos é consequência do cruzamento não aleatório dos indivíduos 

(Charlesworth & Willis, 2009). Neste contexto, é relevante que a depressão endogâmica, 

que reduz o valor adaptativo da população por cruzamentos entre indivíduos relacionados, 

seja investigada. Ela está relacionada com o tamanho efetivo (Ne) da população. Quanto 

menor o Ne, maior o efeito da deriva e maior a chance de indivíduos com os mesmos alelos 

se cruzarem. Por isto, em subpopulações alógamas com alto nível de endogamia, o risco de 

extinção é maior (Wright et al., 2008); ao mesmo tempo, a endogamia reduz o tamanho 

efetivo (Ne) de uma população (Charlesworth, 2009), o que pode culminar no vortex de 

extinção (Harmon & Braude, 2013). 

Depressão endogâmica aparente em subpopulações de E. dysenterica foi 

reportada por Chaves et al. (2011), utilizando  uma regressão linear entre a média de 

caracteres quantitativos e FITk (índice de fixação da subpopulação K em relação à 

população total). Os autores encontraram depressão endogâmica já nos primeiros estágios 

de desenvolvimento das plântulas. Ao contrário do resultado citado, a regressão linear 

realizada para o presente estudo foi significativamente positiva para altura inicial e final, 

taxa de crescimento em altura e diâmetro, diâmetro final do caule, comprimento e massa 

seca da parte aérea (Tabela 6.6). 

As características relacionadas ao tamanho, espessura e massa da parte aérea 

das plântulas desenvolveram-se mais em subpopulações com maior FITk.  Uma possível 

explicação para os resultados seria uma vantagem adaptativa para as subpopulações 

homozigotas, no cenário da seleção direcional. De fato, as taxas de crescimento, altura 

final e comprimento da parte aérea, estão entre os cinco valores mais altos de QST 

estimados, embora o teste para hipótese de seleção direcional para tais caracteres não tenha 

sido significativo (Tabela 6.5). 

A seleção é afetada quando há subdivisão da população, como ocorrre no 

presente estudo, que pode tanto atuar fortemente pelo maior número de homozigotos 

quanto fracamente por causa da deriva e competição local. Assim a depressão endogâmica 

pode até mesmo apresentar-se baixa e benéfica em casos específicos de uma população 
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estruturada (Whitlock, 2002). Ela possui alta relevância, pois constitui um dos principais 

fatores que devem ser considerados para o manejo de populações.  

 

Tabela 6.6. Índice de fixação total (FITK) e médias dos caracteres quantitativos 

significativos, por subpopulação, utilizadas para análise de depressão 

endogâmica aparente. 

Subp FITK ALTTC ALTI ALTF CA DIATC DIAF MSA 

1 0,53 0,30 2,78 4,30 7,70 0,02 0,99 0,25 

2 0,51 0,34 2,77 4,26 7,91 0,03 1,07 0,20 

3 0,43 0,32 1,98 3,74 6,91 0,03 1,00 0,29 

4 0,35 0,34 2,40 4,27 7,09 0,03 0,98 0,22 

5 0,38 0,27 2,03 3,61 5,69 0,02 0,88 0,17 

6 0,25 0,27 1,95 3,60 5,91 0,02 0,84 0,16 

7 0,37 0,27 2,43 3,95 6,82 0,02 0,94 0,17 

8 0,44 0,24 2,04 3,46 5,91 0,02 0,87 0,16 

9 0,24 0,27 2,39 3,75 7,06 0,02 0,84 0,21 

10 0,29 0,26 2,07 3,53 5,80 0,02 0,86 0,16 

11 0,16 0,22 2,08 3,30 5,77 0,01 0,79 0,13 

12 0,32 0,26 1,91 3,79 6,44 0,02 0,91 0,18 

13 0,25 0,25 2,47 3,79 6,49 0,01 1,03 0,16 

14 0,13 0,24 1,97 3,33 5,80 0,01 0,88 0,19 

15 0,34 0,23 2,24 3,67 6,01 0,00 0,84 0,15 

16 0,24 0,23 2,08 3,56 5,85 0,01 0,83 0,16 

17 0,30 0,23 2,55 3,84 6,09 0,01 0,87 0,15 

18 0,14 0,24 1,87 3,33 5,77 0,01 0,84 0,20 

19 0,26 0,20 2,16 3,32 6,22 0,01 0,86 0,18 

20 0,28 0,21 2,22 3,51 5,90 0,01 0,80 0,15 

21 0,37 0,25 3,46 4,72 8,20 0,01 0,95 0,23 

22 0,36 0,25 2,39 3,68 6,55 0,01 0,85 0,21 

23 0,27 0,19 1,87 2,93 5,17 0,00 0,73 0,11 

24 0,18 0,21 1,56 3,02 5,34 0,01 0,78 0,14 

25 0,40 0,20 2,25 3,52 6,11 0,01 0,82 0,12 

b 0,20 1,83 2,35 4,53 0,04 0,46 0,16 

p 0,006
*
 0,010

*
 0,001

*
 0,001

*
 0,010

*
 0,002

*
 0,038

*
 

QST 0,296 0,118 0,173 0,139 0,262 0,096 0,051 

Subp: subpopulações; ALTTC: taxa de crescimento em altura; ALTI: altura inicial; ALTF: altura 

final; CA: comprimento da parte aérea; DIATC: taxa de crescimento em diâmetro; DIAF: diâmetro 
final; MAS: massa seca da parte aérea; b: coeficiente de regressão; p: valor de probabilidade pelo 

teste F da regressão. 

 

Os resultados do presente estudo, que contrastam com os encontrados por 

Chaves et al. (2011), devem ser melhor analisados para que sejam excluídos fatores que 
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possam ter efeitos relevantes nos resultados. Efeito materno, tempo de armazenamento da 

semente até o plantio e até mesmo maturação dos frutos quando coletados são alguns 

efeitos ambientais que podem estar confundidos com os efeitos da depressão endogâmica. 

Além disso, as estimativas dos índices de fixação são o reflexo de nove locos 

microssatélites, que constitui uma amostragem pequena e portanto não robusta da variação 

molecular das subpopulações. Assim, uma análise mais profunda será necessária para 

explorar estes dados a fim de extrapolar os resultados para conclusões a cerca da depressão 

endogâmica aparente nestas subpopulações. 

O tamanho em número de indivíduos de uma população (censo) não representa 

necessariamente o número real de indivíduos que contribuem para sua manutenção 

genética (Kliman et al., 2008). O tamanho efetivo (Ne) de uma população é uma medida de 

representatividade de uma amostra para efeitos de deriva e endogamia (Wright, 1931). Ele 

é inversamente proporcional à variância entre indivíduos, que pode ser alterada por número 

desigual de machos e fêmeas, migração, flutuação do número populacional e a estrutura 

populacional (Frankham, 1995). Para que o Ne seja estimado, deve-se escolher o modelo de 

cálculo mais adequado aos dados disponíveis e às questões a serem respondidas (Waples, 

2002). 

Em subpopulações estruturadas o tamanho efetivo é proporcional ao nível da 

estrutura estimada por FST e seus análogos (Vencovsky & Crossa, 2003). O Ne é um dos 

fatores que influenciam a natureza e o tipo de seleção (Hough et al., 2013), além disso, 

quanto menor o tamanho efetivo de uma população, maior será o efeito da deriva genética 

sobre ela (Charlesworth, 2009). Para o uso em melhoramento genético, populações com 

tamanhos efetivos acima de 50 são satisfatórios para minimizar os efeitos da endogamia 

(Jamieson & Allendorf, 2012), sendo a deriva menos importante em programas de curto ou 

médio prazos. Entretanto, para conservação, tamanhos efetivos maiores, em torno de 500 

são os mais indicados para evitar endogamia e deriva por amostragem, mas para um 

sucesso evolutivo em longo prazo, o número desejado é 5.000 (Traill et al., 2010).  

Componente de uma coleção de germoplasma, conhecer o Ne é importante para 

estratégias de conservação da coleção e de melhoramento dessas cagaiteiras. De acordo 

com a metodologia proposta por Vencovsky & Crossa (2003), considerando uma 

população infinita com estrutura de família, a coleção de germoplasma de E. dysenterica 

compõe um população de tamanho efetivo 382. Pelos dados coletados e resultados das 

análises realizados no presente estudo, pode-se afirmar que a coleção de germoplasma de 
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E. dysenterica implantada em 2013 (Capítulo 2) representa adequadamente a diversidade 

genética e níveis de diversidade das subpopulações de origem, importante para estratégias 

de conservação e de melhoramento da coleção e da espécie.  

Em subpopulações naturais, fatores como a escolha do método a ser utilizado 

para estimação do Ne, a estimativa adequada da estrutura populacional, a amostragem 

correta para coleta de dados e a precisão das metodologias utilizadas são apenas algumas 

das dificuldades que podem surgir para a estimação do Ne (Waples, 2002). Como 

estimativa para futuras coletas visando a conservação ex situ, utilizando o valor observado 

de FST de 0,198 em uma população som várias subpopulações, seria ideal coletar por volta 

de 198 subpopulações para obter um tamanho efetivo de 500 (Vencovsky & Crossa, 2003), 

representação indicada para manutenção dos recursos a longo prazo. 
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6.4 CONCLUSÕES 
 

Os resultados permitem concluir que: 

 

 A deriva genética pode ser considerada como a principal força 

evolutiva que explica a divergência fenotípica dos entre as 

subpopulações caracteres avaliados. 

 A seleção uniforme atua na manutenção da similaridade fenotípica para 

o tempo médio de emergência das plântulas e a massa verde do sistema 

radicular. 

 A coleção de germoplasma formada a partir das coletas realizadas 

possui tamanho efetivo adequado para programas de pré-melhoramento 

da espécie. 
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7 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 

 As subpopulações estudadas possuem diversidade fenotípica e genética 

elevada. 

 Há variação significativa entre subpopulações e entre famílias dentro de 

subpopulações para todos os caracteres avaliados de frutos, sementes e 

desenvolvimento inicial, exceto comprimento da raiz entre famílias 

dentro de subpopulações e massa verde aérea entre subpopulações. 

 As subpopulações encontram-se estruturadas fenotipicamente em sua 

área de ocorrência natural para os caracteres de fruto e semente, embora 

não formem grupos por dissimilaridade. 

 De acordo com os valores de QST as subpopulações estão estruturadas, 

mas com valores de menor magnitude para os caracteres de biomassa e 

emergência das plântulas.  

 Há formação de dois grupos distintos de subpopulações estruturados 

espacialmente com base nos dados quantitativos e de marcadores 

microssatélites. 

 A deriva genética pode ser considerada como a principal força 

evolutiva na diferenciação genotípica da maioria dos caracteres 

quantitativos.  

 A coleção de germoplasma formada a partir das coletas realizadas 

possui tamanho efetivo adequado para o pré-melhoramento da espécie. 
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Apêndice A. Script do software R (R Core Development Team, 2013) utilizado para 

estimar as distâncias de Mahalanobis, MANOVA, matriz de covariância 

residual para caracteres quantitativos, teste de Mantel e UPGMA. 

 
# Distância de Mahalanobis  

# Uso do R para cálculo de divergência ou distância genética quantitativa 

# Entrada do arquivo de dados no R 
dados <- read.table(file='Genes_hierarquico_all.txt', header=T, sep='\t') 

attach(dados) 

head(dados) 

 
# change pop and fam numbers to categorical factors 

bl <- as.factor(bl) 

pop <- as.factor(pop) 
fam <- as.factor(fam) 

 

#Explorando os dados 

boxplot(dados[,4:20], col="orange") 
boxplot(dados[,c(10:13)], col="orange") 

 

# Obter médias entre os blocos 
media <- aggregate(. ~ pop, data = dados, FUN=mean) 

m <- data.matrix(media[,4:20]) 

row.names(m) <- media[,1] 
m 

class(m) 

 

# Obtendo matrix de cov residual com MANOVA 
Y <- as.matrix(cbind(dados[,4:20])) 

fit <- manova(Y ~ bl + pop + fam%in%pop) 

fit 
summary(fit) 

objects(fit) 

residuals(fit) 
MC <- var(residuals(fit)) 

MC 

class(MC) 

 
#Instalar pacote StatMatch e carregá-lo com o comando require ou library 

require(StatMatch) 

D <- as.dist(mahalanobis.dist(m, vc=MC)) 
 

#Representação das distâncias em dendrograma utilizando método do vizinho mais próximo 

upgma <- hclust(D, method="average") 

plot(upgma, main="Distância de Mahalanobis entre subpopulações de Cagaita") 
plot(as.dendrogram(upgma), main="Distância de Mahalanobis entre subpopulações e 

Cagaita\n(Dendrograma UPGMA)") 

 
# matriz cofenética 

coph_upgma <- cophenetic(upgma) 

coph_upgma 
library(adegenet) 

mantel.rtest(D, coph_upgma, nrepet=10000)  
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Apêndice B. Histogramas e boxplots (por subpopulação) dos caracteres analisados de 

frutos e sementes de vinte e cinco subpopulações de Eugenia dysenterica 

DC. 

 
Diâmetro longitudinal do fruto 

 
Diâmetro transversal do fruto 

 
Massa do fruto 
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Diâmetro longitudinal da semente 

 
Diâmetro transversal da semente 

 
Massa da semente 



191 

 

 

 
Forma da fruto 

 
Número de sementes por fruto 

 
Rendimento de polpa e casca 
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Apêndice C. Script do software R (R Core Development Team, 2013) utilizado para 

estimar parâmetros populacionais, QST e distâncias geográficas. 

 
#Script to estimate pop genetics parameters and Qst 

# Input dataset must have columns named "pop" (for population), "fam" (for family within 
population), and "trait" (quantitative trait). 

# A column named "bl" (for randomized block design - RBD) is optional. 

# This script was designed for complete randomized design (CRD). As such, the lines necessary for 
the analyses of RBD are commented. 

 

data <- read.table("Quantitativa.txt", header=T, sep='\t') 
 

# attach and look the data 

attach(data) 

head(data) 
 

# change pop and fam numbers to categorical factors 

pop <- as.factor(pop) 
fam <- as.factor(fam) 

 

#define trait to be analyzed 

trait <- Mean_dts 
 

# look at the distribution by pop and by pop whithin fam 

#boxplot(trait~pop) 
#boxplot(trait~fam%in%pop) 

 

# linear model estimation of mean squares 
lmfit <- lm(trait ~ pop + fam%in%pop) 

anova(lmfit) 

 

# get mean squares for CRD 
q1 <- anova(lmfit)[1,3] 

q2 <- anova(lmfit)[2,3] 

q3 <- anova(lmfit)[3,3] 
 

#get matrix nij with number of pop (rows) by fam (columns) 

nij <- table(pop,fam) 
nij[nij==0] <- NA # deal with unbalance 

 

# obtain k1 

nF <- sum(!is.na(nij)) 
nP <- dim(nij)[1] 

sumk1 <- matrix(nrow=nlevels(pop), ncol=nlevels(fam)) 

 
k1sum = function(dados) { 

  for (i in 1:nrow(dados)) { 

  for (j in 1:ncol(dados)) { 

   sumk1[i,j] <<- (dados[i,j]*dados[i,j]*(1/dados[i,j]-1/sum(dados[i,], 
na.rm=TRUE))) 

 }}} 

 
k1sum(nij) 
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k1 = sum(sumk1, na.rm=TRUE)*1/(nF-nP) 

 

#obtain k2 
nN <- sum(nij, na.rm=TRUE) 

sumk2 <- matrix(nrow=nlevels(pop), ncol=nlevels(fam)) 

k2sum = function(dados) { 

  for (i in 1:nrow(dados)) { 
  for (j in 1:ncol(dados)) { 

   sumk2[i,j] <<- (dados[i,j]^2*(1/sum(dados[i,], na.rm=TRUE)-1/nN)) 

 }}} 
k2sum(nij) 

k2 = sum(sumk2, na.rm=TRUE)*1/(nP-1) 

 

#obtain k3 
sumk3 <- matrix(nrow=nlevels(pop), ncol=1) 

k3sum = function(dados) { 

  for (i in 1:nrow(dados)) { 
  for (j in 1:ncol(dados)) { 

   sumk3[i] <<- (sum(dados[i,], na.rm=TRUE)^2*(1/sum(dados[i,], na.rm=TRUE)-

1/nN)) 
 }}} 

k3sum(nij) 

k3 = sum(sumk3, na.rm=TRUE)*1/(nP-1) 

 
# estimate variance components: fam (Vfam), pop (Vpop) and aditive (Vad) 

Vfam = (q2 - q3)/k1 

Vpop = (q1 - q3 - k2*Vfam)/k3 
Vad = 4*Vfam #inserir opção ao usuário 

Fis = 0 #inserir opção 

 
# Qst estimation 

Qst = Vpop/(Vpop + Vad*2/(1+Fis)) 

 

#Output to file Qst.out 
cat(q1, q2, q3, k1, k2, k3, Vfam, Vpop, Vad, Qst, file="Mean_dts_out.txt", labels=c("q1=", 

"q2=","q3=", "k1=", "k2=","k3=", "Vfam=", "Vpop=", "Vad=", "Qst="), fill=1) 

 
# Utiliza Geosphere package para calcular distâncias entre pontos na esfera terrestre 

require(geosphere) 

 

#Ler dados - long x latitude em graus 
local <- read.table(file="local_coleta.txt", header=T, sep='\t') 

attach(local) 

 
#Remover coluna de ids das populações - entrada somente 2 colunas 

local <- local[,-1] 

 
#Obtenção da matriz de distâncias considerando desvios da Terra em relação a uma esfera 

dist_m <- distm(local, fun=distVincentyEllipsoid) 

 

#Transformar dados em matriz de distâncias em km 
dist_km <- as.dist(dist_m/1000) 

max(dist_km) 
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#Comparação com distâncias genéticas entre as subpopulações 

 
library(adegenet) 

library(ape) 

 

# leitura do arquivo de dados (formato FSTAT) 
cag_ind <- read.fstat(file="Master-FSTAT.dat", missing=NA) 

cag_ind 

 
# estimativas de frequencias alelicas 

cag_pop <- genind2genpop(cag_ind) 

cag_pop 

 
# calculo da matriz de distancias 

#    distancia genetica de Nei (1972)  ---> method=1 

#    distancia genetica de Edwards  ---> method=2 
#    distancia genetica de Reynolds  ---> method=3 

#    distancia genetica de Rogers (original) ---> method=4 

#    distancia genetica Prevosti ---> method=5 
cag_rogers <- dist.genpop(cag_pop, method=4) 

cag_rogers 

 

# correlação matricial e teste de Mantel 
mantel.rtest(dist_km, cag_rogers, nrepet=10000) 

plot(dist_km, cag_rogers, xlab=" distâncias entre subpopulações em Km", ylab=" distâncias de 

Rogers entre subpopulações ") 
  



195 

 

 

Apêndice D. Histogramas e boxplots (por subpopulação) dos caracteres de germinação e 

desenvolvimento inicial analisados em vinte e cinco subpopulações de 

Eugenia dysenterica DC. 

 

Germinação 

 
Dias para emergência 

 
Velocidade de emergência 
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Altura inicial 

 
Altura final 

 
Taxa de crescimento em altura 
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Diâmetro inicial 

 
Diâmetro final 

 
Taxa de crescimento em diâmetro 
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Largura da folha 

 
Comprimento foliar 

 
Forma da folha 
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Área foliar 

 
Número de folhas 
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Comprimento da parte aérea 

 
Massa verde da parte aérea 

 
Massa seca da parte aérea 
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Comprimento da raiz principal 

 
Massa verde do sistema radicular 

 
Massa seca do sistema radicular  
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Apêndice E. Descrição dos primers microssatélites (SSR) usados e suas principais características. 

 

SSR Motivo Ta (0C) Ta (0C)-Fluor Amplitude Fluorocromo 
Sequência forward (F) 

Fluorescente 
Sequência reverse (R) ID GenBank 

SSR desenvolvidos para Eucalyptus spp. (Brondani et al., 1998; Brondani et al., 2006) e transferidos para Eugenia dysenterica DC. (Zucchi et al., 2002) 

EMBRA 
172 

(GA)19 56 54 182-208 amarela (NED) 
F- 5'AAA GCG AAC GGT CAC 

ACC3' 
R-5'GTG CTT CTC CAG  

GTT CTG ATC3' 
G74877 

EMBRA 
210 

(TC)25 56 54 180-254 verde (HEX) 
F- 5'CGT GTG GTT ATG TGA 

ACT3' 
R-5'CCT AAC AAT GCA  

TAA GCT C3' 
G74883 

EMBRA 
1310 

- - 53 405-435 azul (6’FAM) 
F- 5'TCT CGC CTC TTG 

AGCTCTTC3' 
R- 5'CAC ATC CAA GCC 

TCACTCAA3' 
GF110129.1 

EMBRA 
1364 

(CTCC)15 - 55 326-340 azul (6’FAM) 
F- 5'CGT TTT CGC TCC 

TCTCTCTC3' 
R-5'TGT AGA GAT CGG 

GGTCCTTG3' 
GF101858.1 

EMBRA 
1811 

(CTCCTG)26 - 56 205-215 amarela (NED) 
F- 5'GTC GAG TTG AGT 

TCGCTTCC3' 
R- 5'AGT GAA TCG GGA 

GAGGAGGT3' 
GF101862.1 

EMBRA 
1868 

(TC)36 - 55 275-285 amarela (NED) 
F- 5'TGT GGA GCA TGG 

AGTAGCAG3' 
R- 5'CAA ATC TCA GAG 

ACGCCACA3' 
GF101905.1 

SSR desenvolvidos para Eugenia dysenterica DC. (Telles et al., 2013) 

ED4 (GA)14 64 62 222-266 azul (6’FAM) 
F- 5'ATC TGA CCC TCA GTC ATT 

GT3' 
R-5'AAT TAA GCA TCT 

CTTGACTGG3' 
- 

ED5 (GA)16 61 59 210-240 amarela (NED) 
F- 5'AAG ACA GAT TGG AAA 

AGC AT3' 
R-5'ACC TTC CAG ACA 

AAAGTCAA3' 
- 

ED9 (AG)10 62 60 206-218 azul (6’FAM) 
F- 5'CTA GCC ATT GCT ACA TTG 

AA3' 
R-5'CAA CCA AAC TCA 

ACAATCAG3' 
- 

2
0
2
 



214 

Apêndice F. Combinação de primers utilizada para a montagem dos três multiplex 

utilizados. 

 

Loco SSR Sequência Amplitude Fluorescência Multiplex 

ED-4 
F- 5'ATC TGA CCC TCA  

GTC ATT GT3' 
222-266 6’FAM 

1 ED-5 
F- 5'AAG ACA GAT TGG  

AAA AGC AT3' 
210-240 NED 

EMBRA-210 
F- 5'CGT GTG GTT ATG  

TGA ACT3' 
180-254 HEX 

ED-9 
F- 5'CTA GCC ATT GCT  

ACA TTG AA3' 
206-218 6’FAM 

2 EMBRA-172 
F- 5'AAA GCG AAC GGT  

CAC ACC3' 
182-208 NED 

EMBRA-1364 
F- 5'CGT TTT CGC TCC  

TCTCTCTC3' 
326-340 6’FAM 

EMBRA-1310 
F- 5'TCT CGC CTC TTG  

AGCTCTTC3' 
405-435 6’FAM 

3 EMBRA-1811 
F- 5'GTC GAG TTG AGT  

TCGCTTCC3' 
205-215 NED 

EMBRA-1868 
F- 5'TGT GGA GCA TGG  

AGTAGCAG3' 
275-285 NED 

 

  

203 
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Apêndice G. Frequência alélica dos nove locos microssatélites em 25 subpopulações de Eugenia dysenterica DC., em um total de 151 alelos. 

 
(continua) 

Alelo 
Subpopulações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ED04                          

226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 

262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,079 0 0 0 0 

256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,033 0 0 0 0 0 0 0 0,063 0 0 0 0 0 

258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083 0 0 0 0,021 0 0 0 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,091 0 0,043 0,146 0 0 0 0 0 

248 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 0 0 0 0 0,065 0,152 0 

242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,042 0 0 0 0 0 0 0,056 0 0 0,184 0,083 0,109 0 0,031 

224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,063 0,2 0,109 0 0 0,023 0 0 0,152 0,021 0 0 0 0 0 

252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,023 0 0,068 0,227 0,083 0,152 0 0,026 0,042 0 0,043 0 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,042 0 0 0 0,143 0 0,273 0 0 0,042 0 0,021 0,196 0 0 

254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,104 0,233 0 0 0,024 0,023 0,091 0 0,174 0 0,026 0 0 0,022 0 

222 0 0,175 0 0 0 0 0 0,021 0 0,022 0,125 0 0 0,114 0 0 0 0 0,13 0 0 0,042 0 0 0 

246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0,024 0,091 0,045 0,139 0,022 0,146 0,211 0 0,109 0,022 0,063 

234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,023 0,048 0 0 0,056 0 0,021 0,079 0,229 0,13 0,326 0 

236 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083 0 0 0 0 0,091 0 0 0,136 0,139 0,152 0,104 0,105 0,146 0,065 0 0,156 

244 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0,065 0,167 0,233 0,022 0 0 0,205 0 0,083 0,043 0,104 0,026 0,063 0,13 0,109 0 

240 0,292 0 0,326 0,159 0,471 0,068 0,104 0 0,042 0,152 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0,043 0 0 0,021 0 0 0 

232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0,273 0,524 0,091 0 0,25 0,022 0,083 0,158 0,063 0,043 0,304 0,313 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0,188 0 0 0 0 0,386 0,238 0,477 0,136 0,056 0,022 0,271 0,105 0,146 0,152 0,022 0,438 

238 0,708 0,825 0,674 0,841 0,529 0,932 0,896 0,979 0,646 0,761 0,396 0,3 0,696 0,091 0 0 0 0,056 0,043 0 0 0,104 0 0 0 

ED05                          

244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026 0 0 0,029 0 0 0,118 0 

212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023 0,159 0 0 0 0 0 

234 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,167 0,026 0,029 0 

248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,263 0 0 0 0 0 0,059 0 

226 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,133 0,136 0 0 0 0 0 0,045 0 0 0 0 0,029 0 

238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,053 0 0 0 0,028 0 0,118 0,1 

242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026 0 0,091 0,118 0 0 0,176 0 

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,033 0 0 0 0 0 0,079 0,068 0 0 0 0,053 0 0,233 

216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,318 0,136 0 0 0 0 0 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,206 0 0,026 0,294 0,033 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0 0 0 0 0 0 0,237 0,023 0,023 0,147 0,028 0,105 0 0,067 

220 0 0 0 0,261 0 0 0 0,063 0 0,024 0,022 0 0 0 0 0 0 0,053 0,136 0,068 0 0 0 0 0 

232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0 0 0 0 0 0,079 0 0 0,088 0,139 0,053 0,147 0,567 

222 0 0 0 0 0,471 0,087 0,239 0,042 0,083 0,024 0,043 0 0 0 0 0 0 0 0,182 0 0,324 0 0,158 0 0 

228 0 0 0 0 0,029 0 0,087 0,021 0,167 0,024 0,196 0 0,182 0 0 0 0 0,158 0,091 0,205 0,029 0,556 0,553 0,029 0 

210 0,146 0,056 0,341 0,239 0,176 0,196 0 0,104 0,083 0,238 0,5 0,1 0,5 0 0 0 0 0,026 0,045 0 0 0 0 0 0 

224 0,792 0,944 0,659 0,5 0,324 0,717 0,674 0,771 0,625 0,667 0,109 0,6 0,182 0 0 0 0 0 0,068 0,318 0,059 0,083 0,026 0 0 

ED09                          

224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0 0 

222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087 0 0 0 0 0 

228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,091 0,022 0 0 

216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,043 0,087 0 

206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,071 0,045 0 0 0 0 0,043 0 0 

2
0
4
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                        (continuação) 

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,065 0 0 0,048 0,25 0 0 0 0 0 0 0 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,15 0,095 0 0 0 0 0,025 0,045 0,174 0 0 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0,065 0,196 0,333 

212 0,023 0,4 0,043 0,174 0 0,295 0,438 0,458 0,063 0,292 0,229 0 0 0,283 0,025 0 0 0 0,479 0 0 0 0,022 0 0 

214 0 0,025 0,587 0,609 0,318 0,227 0,167 0,063 0,438 0,521 0,292 0,467 0,273 0,217 0 0,024 0,071 0 0,167 0,087 0,075 0,068 0 0 0 

208 0,455 0,025 0,109 0,022 0,386 0,091 0 0,021 0,083 0,167 0,042 0,033 0,409 0,326 0,65 0,81 0,286 0,295 0,188 0,022 0,1 0,045 0,37 0,239 0,167 

210 0,523 0,55 0,261 0,196 0,295 0,386 0,396 0,458 0,417 0,021 0,438 0,5 0,318 0,087 0,175 0,071 0,524 0,409 0,146 0,804 0,8 0,75 0,239 0,478 0,5 

 EMBRA1310 

392 0 0 0 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0 0 0 

440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083 0 

446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,043 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0 

444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0,056 0 0 0 0 0 0 0,025 0 0 0 

398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,114 0 0 

418 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0,021 0 0 0,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,023 0 0 

432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0,154 

404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,167 0,115 

438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,111 0,308 

428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,063 0,05 0,159 0,028 0,077 

436 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,023 0,139 0,038 

430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087 0 0 0 0 0,063 0,075 0 0,056 0,231 

410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0 0 0 0,028 0,065 0,25 0 0 0 0 0,1 0,023 0,028 0,038 

434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,283 0,05 0 0 0 0 0,05 0,023 0 0 

426 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,067 0,024 0,071 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,091 0 0 

412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,214 0,167 0,152 0,2 0 0 0 0,313 0,05 0,091 0 0 

414 0 0,025 0 0 0,026 0,068 0 0,021 0,042 0,021 0 0 0 0,095 0,25 0,217 0,1 0 0 0 0,25 0,1 0,091 0,028 0 

408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,587 0,033 0 0,333 0,417 0,087 0,2 0 0 0 0 0,125 0,068 0,083 0 

420 0 0,15 0,043 0,304 0 0,159 0,104 0 0,208 0,354 0,109 0 0,071 0,048 0 0,043 0 0 0 0 0 0 0,114 0,083 0,038 

424 0 0 0,174 0,043 0,184 0,045 0,021 0 0,063 0,021 0,022 0,733 0,786 0 0,028 0 0 0 0 0 0 0,1 0,045 0,028 0 

416 0,104 0,25 0,565 0,152 0,421 0,182 0,167 0,104 0,208 0,354 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,075 0,045 0,028 0 

406 0,063 0,325 0,022 0,261 0 0,341 0,208 0,583 0,25 0,188 0,087 0,033 0,071 0,048 0,028 0,022 0 0 0 0 0,063 0,075 0,091 0,083 0 

422 0,833 0,05 0,196 0,217 0,368 0,205 0,479 0,292 0,146 0,042 0,174 0,1 0 0,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0 

 EMBRA1364 

328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,048 0,025 0 0 0,375 0 0 0 0 0 

340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0,133 0,045 0 0 0,095 0 0 0 0 0 0,109 0,167 0 0 

330 0 0 0,022 0 0,025 0 0 0 0 0,065 0,021 0 0 0,022 0,2 0 0,2 0,283 0,021 0 0,079 0,217 0,146 0,068 0,031 

338 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0 0,021 0 0 0 0 0,119 0 0 0,042 0 0,447 0,022 0,083 0,114 0,781 

334 0 0 0,043 0,25 0,075 0,227 0,063 0,042 0,068 0,043 0,208 0,033 0 0,239 0,175 0 0,125 0,152 0,083 0,042 0,079 0,065 0,042 0,045 0 

332 0,045 0,025 0,065 0,042 0,05 0,091 0,042 0,083 0,273 0,065 0,417 0,1 0,023 0,391 0,625 0,381 0,525 0,326 0,5 0,271 0,289 0,348 0,333 0,5 0,094 

336 0,955 0,975 0,87 0,708 0,85 0,682 0,896 0,875 0,614 0,826 0,313 0,733 0,932 0,348 0 0,357 0,125 0,239 0,354 0,313 0,105 0,239 0,229 0,273 0,094 

 EMBRA172 

174 0 0 0 0 0 0,043 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,033 0,068 0 0 0 0 0,023 0 0 0 0 0 0 0 

206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 

200 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,043 0,024 0 0 

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,079 0 0 0 0,075 0,022 0,048 0 0 

192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0,022 0,079 0,043 0,132 0,045 0,042 0,063 0,05 0,022 0,095 0,025 0 

196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,053 0,13 0,026 0,136 0,188 0 0,1 0,087 0,167 0 0 

190 0 0 0 0 0 0,087 0 0 0 0,083 0 0 0 0,261 0,158 0,217 0,079 0 0 0 0 0,174 0,024 0 0 

182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,042 0 0,068 0,239 0,211 0 0,316 0,159 0,188 0,042 0,175 0,109 0,048 0,125 0 

198 0 0,375 0 0 0 0 0 0,125 0,043 0,042 0,146 0,633 0,409 0 0 0,022 0 0,023 0 0 0 0,109 0,048 0 0 

2
0

5
 



206 

 

 

                        (continuação) 

194 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0 0 0 0 0,109 0,237 0,391 0,105 0,045 0,021 0,5 0,075 0,065 0,095 0,2 0,063 

184 0 0 0,114 0,104 0,114 0,13 0,083 0 0,065 0 0,083 0 0 0,196 0 0 0,184 0,205 0,396 0,271 0,375 0,13 0,119 0,1 0,563 

180 0,824 0,25 0,068 0,271 0,205 0,261 0,396 0,438 0,217 0,188 0,042 0,1 0,136 0,043 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0,048 0,025 0 

186 0,059 0,05 0,068 0,146 0,045 0,152 0,271 0,063 0,326 0,146 0,417 0,2 0,273 0,043 0,263 0,196 0,026 0,364 0,021 0 0,15 0,217 0,262 0,325 0,375 

188 0,118 0,225 0,75 0,479 0,636 0,326 0,25 0,375 0,326 0,542 0,25 0,033 0,023 0,087 0 0 0,053 0 0,125 0 0 0,022 0,024 0,2 0 

 EMBRA1811 

214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0,053 0,19 0 0 0 0 0 0,045 0 0 0 

212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0,033 0,143 0,024 0,237 0 0,091 0 0 0 0 0 0,045 0 0 

216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,476 0 0 0 0 0 0 0,045 0,025 0 

204 0,37 0,075 0 0 0 0,022 0 0,042 0,087 0,104 0,065 0,3 0,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

210 0 0,2 0 0,021 0 0,13 0,125 0,021 0 0,083 0,13 0,1 0,262 0,119 0,263 0,024 0,227 0 0 0 0,056 0,114 0,091 0,2 0 

208 0 0 0 0,083 0,023 0,348 0,208 0,063 0,152 0,104 0,478 0,367 0,333 0,643 0,447 0,095 0,682 0 0 0 0,778 0,75 0,818 0,55 0,571 

206 0,63 0,725 1 0,896 0,977 0,5 0,667 0,875 0,761 0,688 0,326 0,2 0,143 0,214 0 0,214 0 0 0 0 0,167 0,091 0 0,225 0,429 

 EMBRA1868 

302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0 0 0 

294 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,071 0 0 

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0,071 0,182 0 0 0 0 0,109 0 0,15 0 

288 0,021 0,147 0,022 0,063 0,25 0 0 0 0,087 0 0,021 0,033 0 0 0,105 0 0,091 0 0 0 0 0,022 0,119 0 0 

284 0,063 0,147 0,152 0,042 0,091 0,043 0 0,021 0 0,083 0 0,033 0,238 0 0 0,095 0 0 0 0 0 0,022 0 0 0,036 

290 0,146 0,176 0 0,375 0,045 0,304 0,146 0,354 0,217 0,354 0,021 0 0 0,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

286 0,458 0,235 0,283 0,063 0,25 0,261 0,313 0,125 0,304 0,063 0,521 0,167 0,381 0,214 0,053 0,024 0,045 0 0 0 0 0,065 0,024 0,075 0 

280 0,313 0,294 0,543 0,458 0,364 0,391 0,542 0,5 0,37 0,479 0,292 0,3 0,381 0,667 0,842 0,81 0,682 0 0 0 1 0,761 0,762 0,775 0,964 

 EMBRA210 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 

252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0 0 0 0 0 0 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,042 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 0 0 0 0 

242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0 

238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0,026 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 0 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,088 0 0 0 0 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0,042 0,029 0 0 0 0 

234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,048 0 0,026 0 0 0,048 0 0 0 0,023 0 0 0 

232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0 0 0 0,136 0 0 0 

212 0 0 0 0 0 0 0,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,063 0 0,023 0 0 0 

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,05 0 0,045 0,063 0 0,045 0,023 0 0 

236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,048 0 0,167 0 0 0,045 0 0 

216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0 0,024 0,159 0,125 0 0 0 0 0 

224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0,053 0 0 0,048 0,045 0 0,147 0,045 0 0,022 0 

258 0 0 0,065 0 0,053 0,022 0,024 0,208 0,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 

214 0 0,132 0 0,022 0 0,022 0 0 0 0,079 0,075 0 0 0,146 0 0 0 0,048 0 0 0 0 0 0,022 0,094 

204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0 0 0 0,053 0,364 0 0 0,091 0,042 0,059 0 0 0 0 

208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,229 0 0 0 0 0,023 0 0,029 0,023 0 0,109 0,344 

222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0,071 0 0 0 0,25 0,024 0,023 0,104 0 0 0 0,043 0,344 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0,071 0 0,025 0 0,095 0 0 0,023 0 0,024 0,023 0,021 0 0 0,023 0,326 0,125 

226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,143 0 0 0,182 0 0 0,114 0 0,118 0 0,136 0,174 0,094 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,205 0,354 0,118 0 0,045 0,022 0 

206 0 0 0 0 0 0 0 0 0,262 0 0 0,042 0,405 0,021 0,026 0 0 0,119 0 0 0 0 0,182 0 0 

2
0
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                        (conclusão) 

194 0,021 0,105 0,109 0,174 0 0,109 0,19 0,063 0,071 0,158 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023 0 0 

228 0,188 0,263 0 0,109 0 0 0,119 0 0 0,026 0 0 0 0 0 0,159 0 0,024 0,023 0 0 0,227 0,068 0 0 

182 0 0 0 0 0 0,196 0 0,021 0,024 0,026 0,1 0,708 0,143 0,042 0,079 0,091 0 0,071 0 0 0,029 0,341 0 0 0 

192 0 0,053 0,087 0,152 0,237 0,022 0,238 0,292 0,095 0,079 0,175 0,125 0,071 0 0 0,023 0 0 0,023 0 0 0 0 0 0 

202 0,188 0,026 0,109 0,152 0,237 0,152 0 0,042 0,024 0 0 0,083 0 0,146 0,553 0,045 0,45 0,405 0 0,021 0,088 0,091 0,295 0,217 0 

244 0,604 0,263 0,457 0,174 0,132 0,152 0,238 0,25 0,143 0,211 0,1 0 0 0,083 0 0 0 0,048 0 0 0,059 0,023 0,023 0,065 0 

230 0 0,158 0,174 0,217 0,342 0,326 0,143 0,125 0,262 0,395 0,1 0 0 0,313 0,158 0 0,2 0 0,159 0 0,176 0 0,114 0 0 

2
0
7
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Apêndice H. Scripts desenvolvidos para o software R (R Core Development Team, 2013), 

utilizados para análise de agrupamento de acordo com a similaridade 

genética e para a análise genética espacial. 

# Construção de dendrogramas e PCoA 
# carrega pacotes 

library(adegenet) 

library(ape) 
 

# leitura do arquivo de dados (formato FSTAT) 

cag_ind <- read.fstat(file="Master-FSTAT.dat", missing=NA) 
cag_ind 

 

# estimativas de frequencias alelicas 

cag_pop <- genind2genpop(cag_ind) 
cag_pop 

 

# calculo da matriz de distancias 
#    distancia genetica de Nei (1972)  ---> method=1 

#    distancia genetica de Rogers (original) ---> method=4 

#    distancia genetica Prevosti ---> method=5 
cag_rogers <- dist.genpop(cag_pop, method=4) 

cag_rogers 

 

# Analise de coordenadas principais 
cag_pco <- pcoa(cag_rogers) 

 

# Imprime autovalores acumulados 
cag_pco$values 

 

# Gera gráfico 

pdf(file="biplot_pco.pdf") 
biplot(cag_pco) 

dev.off() 

 
# obtençao dos valores "cofeneticos" 

coph <- dist(cbind(cag_pco$vectors[,1], cag_pco$vectors[,2])) 

coph 
 

# correlaçao matricial e teste de Mantel 

mantel.rtest(cag_rogers, coph, nrepet=10000) 

 
# construçao do dendrograma (UPGMA) 

tree <- hclust(cag_rogers, method="average") 

 
pdf(file="dendrograma.pdf") 

plot(as.dendrogram(tree), main="Análise de divergência genética entre populações de Cagaita", 

horiz=TRUE, xlab="distância genética de Rogers") 
dev.off() 

 

# correlaçao cofenetica 

cophd <- cophenetic(tree) 
cophd 

mantel.rtest(cag_rogers, cophd, nrepet=10000) 

208 
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Apêndice I. Distâncias genéticas entre 25 subpopulações de E. dysenterica DC. Acima da diagonal: distância genética de Nei (1972); abaixo 

da diagonal: distância de coancestria baseada em valores de θ (d=-ln (1-θ)). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1   0,783 0,734 0,717 0,742 0,772 0,841 0,801 0,749 0,694 0,495 0,514 0,564 0,374 0,201 0,311 0,239 0,289 0,251 0,316 0,256 0,312 0,254 0,331 0,22 

2 0,211   0,788 0,812 0,717 0,878 0,889 0,913 0,84 0,838 0,541 0,6 0,612 0,376 0,142 0,254 0,233 0,24 0,335 0,365 0,281 0,371 0,248 0,331 0,235 

3 0,281 0,129   0,89 0,902 0,818 0,821 0,803 0,863 0,901 0,58 0,537 0,589 0,427 0,191 0,305 0,273 0,212 0,306 0,263 0,3 0,334 0,258 0,378 0,286 

4 0,25 0,088 0,029   0,827 0,898 0,873 0,881 0,9 0,939 0,608 0,52 0,575 0,47 0,204 0,284 0,266 0,227 0,334 0,242 0,308 0,339 0,282 0,37 0,289 

5 0,239 0,123 0,032 0,048   0,768 0,801 0,758 0,814 0,814 0,544 0,49 0,57 0,45 0,251 0,349 0,311 0,278 0,355 0,25 0,332 0,321 0,318 0,384 0,28 

6 0,191 0,05 0,069 0,02 0,062   0,926 0,915 0,901 0,901 0,671 0,61 0,652 0,546 0,295 0,297 0,382 0,292 0,373 0,326 0,414 0,47 0,389 0,434 0,315 

7 0,148 0,031 0,091 0,039 0,09 0,02   0,936 0,885 0,859 0,639 0,565 0,622 0,495 0,223 0,305 0,303 0,251 0,37 0,315 0,392 0,44 0,364 0,423 0,328 

8 0,212 0,032 0,115 0,067 0,109 0,032 0,01   0,87 0,857 0,567 0,537 0,572 0,422 0,179 0,276 0,247 0,219 0,331 0,306 0,323 0,368 0,274 0,37 0,276 

9 0,2 0,079 0,06 0,03 0,059 0,029 0,048 0,072   0,888 0,686 0,604 0,649 0,525 0,291 0,365 0,363 0,346 0,374 0,393 0,427 0,484 0,421 0,481 0,38 

10 0,265 0,086 0,029 0,012 0,043 0,031 0,049 0,074 0,041   0,581 0,535 0,601 0,491 0,223 0,331 0,264 0,192 0,365 0,213 0,281 0,325 0,311 0,361 0,254 

11 0,333 0,106 0,118 0,077 0,107 0,063 0,087 0,114 0,033 0,088   0,547 0,607 0,635 0,462 0,331 0,515 0,394 0,44 0,358 0,491 0,607 0,52 0,565 0,398 

12 0,392 0,149 0,2 0,158 0,175 0,134 0,172 0,196 0,108 0,166 0,086   0,755 0,368 0,243 0,274 0,325 0,294 0,279 0,35 0,353 0,522 0,366 0,376 0,258 

13 0,355 0,089 0,146 0,107 0,113 0,086 0,096 0,118 0,058 0,103 0,1 0,084   0,43 0,31 0,375 0,339 0,341 0,293 0,264 0,332 0,482 0,457 0,433 0,28 

14 0,354 0,187 0,185 0,141 0,136 0,12 0,171 0,204 0,091 0,13 0,071 0,167 0,153   0,772 0,616 0,739 0,387 0,457 0,274 0,656 0,644 0,689 0,677 0,563 

15 0,511 0,339 0,334 0,275 0,241 0,238 0,312 0,353 0,191 0,277 0,136 0,257 0,242 0,067   0,68 0,79 0,534 0,292 0,245 0,617 0,607 0,725 0,708 0,477 

16 0,424 0,28 0,286 0,248 0,205 0,222 0,264 0,306 0,165 0,228 0,137 0,209 0,176 0,08 0,085   0,524 0,361 0,32 0,304 0,5 0,487 0,592 0,572 0,479 

17 0,447 0,243 0,252 0,207 0,178 0,172 0,237 0,271 0,129 0,221 0,083 0,185 0,193 0,062 0,061 0,118   0,51 0,389 0,397 0,74 0,739 0,753 0,717 0,528 

18 0,232 0,19 0,225 0,178 0,161 0,14 0,186 0,23 0,102 0,188 0,063 0,142 0,138 0,059 0,05 0,096 0,031   0,462 0,473 0,418 0,493 0,494 0,511 0,347 

19 0,258 0,167 0,196 0,152 0,152 0,125 0,158 0,195 0,102 0,139 0,053 0,156 0,158 0,044 0,126 0,111 0,066 0,074   0,473 0,341 0,306 0,334 0,337 0,23 

20 0,288 0,211 0,269 0,227 0,218 0,185 0,222 0,261 0,138 0,242 0,099 0,176 0,2 0,117 0,169 0,14 0,084 0,097 0,111   0,427 0,462 0,317 0,382 0,309 

21 0,289 0,224 0,261 0,218 0,205 0,173 0,223 0,263 0,126 0,237 0,079 0,179 0,199 0,097 0,131 0,144 0,059 0,057 0,089 0,071   0,767 0,746 0,761 0,742 

22 0,233 0,165 0,217 0,179 0,176 0,136 0,177 0,208 0,098 0,197 0,056 0,101 0,145 0,087 0,118 0,126 0,056 0,041 0,09 0,073 0,044   0,82 0,732 0,596 

23 0,219 0,189 0,207 0,17 0,145 0,143 0,183 0,217 0,095 0,17 0,064 0,146 0,126 0,054 0,051 0,057 0,035 0,019 0,061 0,095 0,059 0,049   0,731 0,576 

24 0,239 0,201 0,211 0,186 0,162 0,157 0,194 0,225 0,106 0,192 0,065 0,162 0,152 0,073 0,072 0,099 0,058 0,036 0,079 0,09 0,06 0,053 0,035   0,689 

25 0,394 0,325 0,357 0,301 0,295 0,261 0,305 0,364 0,197 0,315 0,159 0,273 0,266 0,141 0,205 0,183 0,155 0,128 0,163 0,158 0,074 0,136 0,121 0,11   

2
0
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Apêndice J. Script para estimação dos componentes de variância e valores de QST o 

software R (R Core Development Team, 2013), desenvolvido em conjunto 

pelos Professores Alexandre Siqueira Coelho e Lázaro José Chaves, 

seguindo procedimentos descritos por Whitlock & Guillaume (2009). 
 

# Qst x Fst (análise com três variáveis: populações, famílias e indivíduos) - Whitlock & Guillaume 

(2009) 
# Ver 3.0 

 

print('loading packages...') 

print('genetics') 
suppressMessages(require(genetics)) 

print('boot') 

suppressMessages(require(boot)) 
print('ggplot') 

suppressMessages(require(ggplot2)) 

print('gridExtra') 

suppressMessages(require(gridExtra)) 
 

print('loading functions...') 

# Análise de variância de frequências alélicas com dois níveis (populações e indivíduos) 
 

bootloc3 <- function(d, i){ 

 d2 <- d[i,] 
 d2[,2:5] <- d2[,2:5]*d2[,6] 

 Vg <- colSums(d2[,2:5])/sum(d2[,6]) 

 thetaboot <- Vg[1]/(Vg[1]+Vg[2]+Vg[3]+Vg[4]) 

 return(thetaboot) 
} 

 

WG3b <- function(arqmarkers, arqphenotypes, nboot, nt=1){ 
 g <- read.table(arqmarkers, header=TRUE, stringsAsFactors=FALSE) 

 nloc <- ncol(g)-3 

 nind <- table(g[,1], g[,2]) 
 npop <- nrow(nind) 

 nfam <- ncol(nind) 

 nind <- max(nind) 

 
 genotype <- array(NA, dim=c(npop, nfam, nind, nloc, 2)) 

 for (i in 1:nrow(g)){ 

  for (l in 1:nloc){ 
   if (!is.na(g[i,l+3])) genotype[g[i,1], g[i,2], g[i,3],l,] <- 

unlist(strsplit(g[i,l+3], split='/')) else genotype[g[i,1], g[i,2], g[i,3],l,] <- NA 

  } 

 } 
 

 nalleles <- sapply(1:nloc, function(l) length(sort(unique(c(genotype[,,,l,]))))) 

 m = max(nalleles) 
 alleles <- array(NA, dim=c(nloc, m)) 

 for (l in 1:nloc) alleles[l,1:nalleles[l]] <- sort(unique(c(genotype[,,,l,]))) 

 
 s2px <- array(NA, dim=c(nloc, m)) 

 s2fx <- array(NA, dim=c(nloc, m)) 
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 s2ix <- array(NA, dim=c(nloc, m)) 

 s2gx <- array(NA, dim=c(nloc, m)) 

 
 alelos <- as.vector(t(alleles)) 

 V <- data.frame(locus=rep(1:nloc, nalleles), allele=alelos[!is.na(alelos)]) 

 line <- 1 

 for (l in 1:nloc){ 
  nij <- array(NA, dim=c(npop, nfam)) 

  for (i in 1:npop){ 

   for (j in 1:nfam){ 
    nij[i,j] <- sum(!is.na(genotype[i,j,,l,1]))     

   } 

  } 

  si <- rowSums(nij>0, na.rm=TRUE) 
  r <- sum(si>0, na.rm=TRUE) 

  s <- sum(si, na.rm=TRUE)   

  ni <- rowSums(nij, na.rm=TRUE) 
  n <- sum(ni, na.rm=TRUE) 

  nc1 <- sum((n-ni)*nij^2/ni/n, na.rm=TRUE)/(r-1) 

  nc2 <- (n-sum(ni^2, na.rm=TRUE)/n)/(r-1) 
  nc3 <- (n-sum(nij^2/ni, na.rm=TRUE))/(s-r) 

   

     p <- table(genotype[,,,l,])/2/n 

   
     for (x in 1:nalleles[l]){ 

   H <- array(NA, dim=c(npop, nfam)) 

   pij <- array(NA, dim=c(npop, nfam)) 
   pi <- array(NA, dim=c(npop)) 

   for (i in 1:npop){ 

    pi[i] <- sum(genotype[i,,,l,]==alleles[l,x], na.rm=TRUE)/2/ni[i] 
    for (j in 1:nfam){ 

     pij[i,j] <- sum(genotype[i,j,,l,]==alleles[l,x], 

na.rm=TRUE)/2/nij[i,j] 

     H[i,j] <- sum((genotype[i,j,,l,1]==alleles[l,x] & 
genotype[i,j,,l,2]!=alleles[l,x])|(genotype[i,j,,l,2]==alleles[l,x] & genotype[i,j,,l,1]!=alleles[l,x]), 

na.rm=TRUE) 

    } 
    pi <- rowSums(nij*pij/ni, na.rm=TRUE) 

   }  

   MSP <- sum(ni*(pi-p[x])^2, na.rm=TRUE)/(r-1) 

   MSS <- sum(nij*(pij-pi)^2, na.rm=TRUE)/(s-r) 
   MSI <- sum(nij*pij*(1-pij)-H/4, na.rm=TRUE)/(n-s) 

 

   V$s2p[line] <- (MSP-MSI)/nc2-nc1*(MSS-MSI)/nc2/nc3 
   V$s2f[line] <- (MSS-MSI)/nc3 

   V$s2g[line] <- sum(H, na.rm=TRUE)/2/n 

   V$s2i[line] <- MSI-V$s2g[line]/2 
   line <- line+1 

  } 

 } 

 s2p <- mean(V$s2p, na.rm=TRUE) 
 s2f <- mean(V$s2f, na.rm=TRUE) 

 s2i <- mean(V$s2i, na.rm=TRUE) 

 s2g <- mean(V$s2g, na.rm=TRUE) 
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 s2P <- s2f + s2i + s2g 

 s2T <- s2p + s2f + s2i + s2g 

 ff <- s2i/(s2i + s2g) 
 f <- (s2f + s2i)/s2P 

 Fe <- 1 - s2g/s2T 

 thetas <- (s2p + s2f)/s2T 

 thetaf <- s2f/s2P 
 theta <- s2p/s2T 

 

 gstruct_markers <- data.frame(f.f=ff, f.p=f, F=Fe, theta.s=thetas, theta.f=thetaf, 
theta.p=theta) 

 

 Vm <- aggregate(V[c('s2p', 's2f', 's2i', 's2g')], list(locus=V$locus), mean) 

 Vm <- cbind(Vm, nalleles) 
  boot_loci <- boot(Vm, bootloc3, R=nboot, parallel='multicore', ncpus=nt) 

 parboots <- data.frame(theta=boot_loci$t[,1]) 

 
 tabela <- read.table(arqphenotypes, header=T) 

 names(tabela) <- c('pop', 'fam', 'blc', 'y') 

 nij <- table(tabela$pop[!is.na(tabela$y)], tabela$fam[!is.na(tabela$y)]) 
 nij[nij==0] <- NA 

 si <- rowSums(nij>0, na.rm=TRUE) 

 r <- sum(si>0, na.rm=TRUE) 

 s <- sum(si, na.rm=TRUE)   
 ni <- rowSums(nij, na.rm=TRUE) 

 n <- sum(ni, na.rm=TRUE) 

 nc1 <- sum((n-ni)*nij^2/ni/n, na.rm=TRUE)/(r-1) 
 nc2 <- (n-sum(ni^2, na.rm=TRUE)/n)/(r-1) 

 nc3 <- (n-sum(nij^2/ni, na.rm=TRUE))/(s-r) 

 modelo <- lm(y ~ factor(blc)+factor(pop)/factor(fam), data=tabela) 
 gl <- as.matrix(anova(modelo)[1]) 

 qm <- as.matrix(anova(modelo)[3]) 

 ratio <- nc2*(qm[3]-qm[4])/(1+f)/(nc3*(qm[2]-qm[4]) - nc1*(qm[3]-qm[4])) 

 Qst <- 1/(1 + ratio/thetaf) 
 delta <- Qst-theta 

 

 for (b in 1:nboot){ 
  qmb2 <- qm[2]*rchisq(n=1, df=gl[2], ncp=0)/gl[2] 

  qmb3 <- qm[3]*rchisq(n=1, df=gl[3], ncp=0)/gl[3] 

  qmb4 <- qm[4]*rchisq(n=1, df=gl[4], ncp=0)/gl[4] 

  ratio <- nc2*(qmb3-qmb4)/(1+f)/(nc3*(qmb2-qmb4) - nc1*(qmb3-qmb4)) 
  Qstb <- 1/(1 + ratio/thetaf) 

  parboots$Qst[b] <- Qstb 

 } 
 

 qm20 <- nc2*(qm[3]-qm[4])*theta/nc3/(1-theta)/thetaf/(1+f) + nc1*(qm[3]-qm[4])/nc3 + 

qm[4] 
 for (b in 1:nboot){ 

  qmb2 <- qm20*rchisq(n=1, df=gl[2], ncp=0)/gl[2] 

  qmb3 <- qm[3]*rchisq(n=1, df=gl[3], ncp=0)/gl[3] 

  qmb4 <- qm[4]*rchisq(n=1, df=gl[4], ncp=0)/gl[4] 
  ratio <- nc2*(qmb3-qmb4)/(1+f)/(nc3*(qmb2-qmb4) - nc1*(qmb3-qmb4)) 

  Qst0 <- 1/(1 + ratio/thetaf) 

  parboots$Qst0[b] <- Qst0 
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 } 

 parboots$delta0 <- parboots$Qst0-parboots$theta 

  
 p.value <- sum(abs(parboots$delta0)>=abs(delta))/nboot 

 

 estimates <- data.frame(gstruct_markers, Qst, delta, p.value) 

 names(estimates) <- c('f.fam', 'f.pop', 'F', 'theta.s', 'theta.f', 'theta.p', 'Qst', 'delta', 'p.value') 
 row.names(estimates) <- '' 

 return(list(estimates=estimates, bootstraps=parboots)) 

} 
  

WG <- function(arqmarkers, arqphenotypes, nboot, progenies, blocks, nt){ 

 if (progenies==TRUE & blocks==TRUE) {WG3b(arqmarkers, arqphenotypes, nboot, nt)} 

else 
 if (progenies==TRUE & blocks==FALSE) {WG3(arqmarkers, arqphenotypes, nboot, nt)} 

else 

 if (progenies==FALSE & blocks==TRUE) {WG2b(arqmarkers, arqphenotypes, nboot, nt)} 
else 

 if (progenies==FALSE & blocks==FALSE) {WG2(arqmarkers, arqphenotypes, nboot, nt)} 

} 
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Anexo K. Índice de fixação total (FITK) e médias dos caracteres quantitativos não significativos, por subpopulação, utilizadas para análise de 

depressão endogâmica aparente. 
 

S FITK AF CF CR ET DII DLF DLS DTF DTS FF LF MF MS MSR MVA MVR NF NSF EP PF_S REN EV 

1 0.53 4.17 3.70 26.21 31.63 0.95 25.34 10.58 33.75 15.47 0.76 1.55 16.66 1.53 1.39 0.40 1.89 2.63 1.37 0.92 10.63 90.46 3.82 

2 0.51 4.35 3.67 28.09 33.98 0.93 25.77 9.94 30.67 13.82 0.85 1.63 13.92 1.23 1.12 0.34 1.59 2.71 1.73 0.66 10.37 90.37 2.49 

3 0.43 4.46 3.75 22.53 37.43 0.87 27.25 10.49 33.99 15.72 0.80 1.61 18.15 1.70 1.11 0.48 1.67 2.89 1.47 0.97 10.52 90.19 3.25 

4 0.35 4.39 3.84 24.96 40.71 0.86 25.35 9.73 31.92 14.32 0.80 1.58 15.50 1.32 1.13 0.39 1.66 2.93 1.60 0.99 11.17 90.97 3.06 

5 0.38 3.38 3.34 24.55 33.87 0.87 28.19 9.42 33.27 14.53 0.85 1.35 17.78 1.29 0.94 0.32 1.38 2.84 1.24 0.79 13.84 92.52 2.96 

6 0.25 3.38 3.23 23.86 34.80 0.83 25.32 9.75 31.93 14.21 0.80 1.43 14.50 1.30 0.83 0.26 1.25 2.59 1.33 0.99 11.60 90.55 3.61 

7 0.37 4.30 3.65 24.78 37.59 0.87 23.82 9.61 31.15 14.74 0.77 1.62 14.11 1.42 1.05 0.29 1.51 2.61 1.33 0.97 10.22 88.94 3.30 

8 0.44 3.67 3.61 25.37 36.90 0.87 24.54 9.53 30.92 14.07 0.80 1.39 13.85 1.26 1.19 0.27 1.59 2.46 1.20 0.91 12.68 90.54 3.20 

9 0.24 4.38 3.85 28.27 38.40 0.84 26.21 10.62 31.49 15.64 0.84 1.56 15.39 1.88 1.06 0.35 1.58 2.64 1.10 0.93 8.22 87.52 3.12 

10 0.29 3.70 3.36 24.60 39.99 0.84 23.84 9.67 30.63 14.26 0.78 1.52 12.18 1.19 0.94 0.28 1.35 2.39 1.40 0.98 9.96 89.74 3.34 

11 0.16 4.33 3.72 25.21 44.44 0.83 26.46 9.91 32.89 14.50 0.82 1.59 16.02 1.34 1.01 0.23 1.38 2.68 1.33 0.65 11.27 90.64 2.25 

12 0.32 3.74 3.49 25.11 43.08 0.89 21.23 10.32 26.91 15.49 0.79 1.46 9.28 1.57 1.51 0.29 2.03 3.04 1.13 0.53 6.79 82.00 1.82 

13 0.25 4.60 3.64 26.38 30.64 1.01 29.03 10.79 34.38 16.14 0.85 1.73 19.43 1.76 1.17 0.29 1.63 3.15 1.37 0.89 10.57 90.32 3.62 

14 0.13 5.68 4.29 29.08 40.74 0.91 29.71 11.00 36.18 17.48 0.82 1.81 21.66 2.02 1.18 0.33 1.74 3.00 1.30 0.91 10.76 90.12 3.14 

15 0.34 6.20 4.51 30.87 35.96 0.91 28.48 11.23 33.37 18.40 0.85 1.87 17.56 2.17 1.23 0.25 1.76 2.65 1.30 0.68 7.81 87.02 2.55 

16 0.24 4.93 3.90 29.04 32.32 0.89 24.86 10.66 30.64 16.45 0.82 1.67 13.94 1.88 0.90 0.31 1.37 3.04 1.07 0.68 8.11 86.30 2.76 

17 0.30 5.70 4.48 29.45 39.00 0.89 29.24 12.07 23.19 17.96 1.61 1.74 14.61 2.37 0.96 0.26 1.37 2.52 1.23 0.88 6.08 82.75 2.94 

18 0.14 6.55 4.62 32.20 40.88 0.89 25.56 10.75 31.45 16.28 0.82 1.95 14.33 1.78 1.02 0.33 1.54 2.73 1.53 0.77 7.24 85.35 2.74 

19 0.26 5.75 4.23 28.54 33.30 0.91 27.11 11.43 31.61 16.30 0.86 1.85 14.99 1.87 1.21 0.29 1.77 2.90 1.13 0.83 8.35 87.26 3.24 

20 0.28 5.38 3.92 31.73 40.59 0.85 22.88 11.24 27.97 17.26 0.82 1.84 10.97 2.24 0.89 0.23 1.36 2.82 1.00 0.57 6.92 79.58 1.85 

21 0.37 6.53 4.51 31.37 31.67 0.99 28.14 12.99 34.57 19.04 0.81 2.00 18.16 2.79 1.70 0.35 2.41 3.11 1.22 0.73 6.65 84.47 3.00 

22 0.36 5.66 4.29 28.58 37.02 0.93 26.04 13.86 29.94 19.36 0.87 1.80 12.71 3.34 1.36 0.34 1.96 2.62 1.08 0.58 4.15 73.56 2.12 

23 0.27 4.68 4.15 31.54 48.49 0.83 27.62 11.52 33.56 16.84 0.83 1.54 17.93 2.03 0.75 0.20 1.21 2.28 1.30 0.86 9.55 88.29 2.54 

24 0.18 4.42 4.15 31.24 36.14 0.85 24.81 10.79 30.22 16.02 0.83 1.45 13.68 1.78 0.94 0.26 1.44 2.57 1.30 0.96 7.36 86.18 3.45 

25 0.40 4.17 4.19 26.76 42.98 0.89 23.61 9.58 30.26 14.76 0.78 1.53 12.42 1.35 0.82 0.21 1.18 3.51 1.13 0.93 9.23 88.49 3.06 

b -2.65 -1.00 -9.71 -13.96 0.14 -3.33 -1.24 -0.79 -3.21 -0.11 -0.42 -3.00 -0.74 0.68 0.22 0.69 0.08 0.30 0.02 4.34 4.68 0.52 

p 0.15 0.20 0.08 0.10 0.14 0.43 0.57 0.88 0.30 0.72 0.23 0.58 0.47 0.12 0.08 0.21 0.88 0.38 0.93 0.33 0.58 0.62 

S: subpopulação; AF: area foliar; CF: comprimento foliar; CR: comprimento radicular; ET: tempo de emergência; DII: diâmetro inicial; DLF: diâmetro longitudinal do fruto; DLS: diâmetro longitudinal da semente; DTF: diâmetro transversal do 

fruto; DTS: diâmetro transversal da semente; FF: forma da folha; LF: largura da folha; MF: massa do fruto; MS: massa da semente; MSR: massa seca da raiz; MVA: massa verde aérea; MVR: massa verde da raiz; NF: número de folhas; NSF: 

número de sementes por fruto; EP: porcentagem de emergência; PF_S: massa do fruto sobre massa da semente; REN: rendimento polpa e casca; EV: velocidade de emergência; b: coeficiente de regressão; p: valor de probabilidade pelo teste F da 

regressão.215
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Anexo L. Distribuições de probabilidade geradas para valores de FST (θ), valores de QST, 

QST admitindo valores estatisticamente iguais a FST e diferença FST - QST em 

vinte e cinco subpopulações de Eugenia dysenterica DC. Os pontos vermelhos 

indicam os valores testados de cada estimativa.  

 
Altura inicial 

 

 
Altura final 
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Taxa de crescimento em altura 

 

 
Diâmetro inicial 
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Diâmetro final 

 

 
Taxa de crescimento em diâmetro 
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Comprimento foliar 

 

 
Forma foliar 
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Largura foliar 

 

 
Número de folhas 
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Porcentagem de germinação 

 

 
Tempo para emergência das plântulas 
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Comprimento da parte aérea 

 

 
Comprimento do sistema radicular 
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Massa seca aérea 

 

 
Massa seca do sistema radicular 
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Massa verde aérea 

 

 
Massa verde do sistema radicular 


