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RESUMO 

 
 
SANTOS, Michelli Ferreira dos. Variação genética em populações naturais de 
babaçu ( Orbignya phalerata Mart.) por marcadores morfoagronômicos e 
moleculares.  2011. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento) – 
Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, 2011. 
  
 
 Objetivou-se verificar a divergência fenética e genética existente entre 
populações naturais de O. phalerata, no estado do Piauí, submetidas a diferentes 
tipos de manejo, comparar os níveis de diversidade genética em populações 
naturais manejadas e não manejadas,  avaliar os efeitos de diferentes intensidades 
de exploração na diversidade genética de populações, de modo a fornecer 
informações para possíveis diretrizes de conservação dessa espécie, utilizando 
marcadores morfoagronômicos e moleculares. Foram mensurados os seguintes 
dados em 20 indivíduos por população: número de cachos/planta (NCP, und), 
circunferência do estipe ao nível do solo (CAS, cm), circunferência do estipe ao nível 
do peito (CAP cm) e altura do estipe (ALT, m), peso dos frutos/planta (PFP, g), peso 
das amêndoas/planta (PAP g), peso das amêndoas/peso dos frutos (PAPF, g), 
números de frutos/planta (NFP, und), peso médio dos frutos (PMF, g), números de 
amêndoas (NAM, und) e peso médio das amêndoas (PMA, g). O teste F (P<0,05) 
para o efeito fixo de municípios revelou para a maioria dos caracteres diferenças 
significativas entre os municípios. A divergência genética foi avaliada pela análise de 
agrupamento, através do algoritmo de Tocher e do método UPGMA (Ligação Média 
entre Grupos), obtido a partir da matriz de dissimilaridade pela Distância Euclidiana.  
Para verificação da importância relativa de cada variável para a divergência genética 
utilizou-se a Análise de Componentes Principais. A maior divergência 60,3'=dii  foi 
encontrada entre o genótipo JF57(José de Freitas) e E24(Esperantina). O 
agrupamento pelo método de Tocher, aplicado sobre a matriz de dissimilaridade, 
caracterizou a formação de três grupos. Através da análise dos componentes 
principais, verificou-se que os três primeiros componentes absorveram 71,80% da 
variação acumulada. As variáveis, número de amêndoas por planta (NAM) e o 
número de frutos por planta (NFP), foram passíveis de descarte. Foram 
selecionados 20 primers que amplificaram um total de 141 bandas polimórficas, 
totalizando, em média, sete bandas polimórficas por primer. A similaridade variou de 
0,26 a 0,86, com média de 0,57. A estimativa do índice de diversidade de Shannon 
revelou uma maior diversidade no município de Teresina, seguida do município de 
José de Freitas e Esperantina. A diversidade genética de Nei foi decomposta e 
verificou-se HT = 0,3213. A diferenciação genética entre as populações estudadas foi 
de 0,3625 (GST). Portanto, 63,8% da variação devem-se à variação dentro das 
populações. A AMOVA demonstrou que 59,52% da variação estão contidas dentro 
de populações e 40,48% entre populações. Tanto as técnicas univariadas e 
multivariadas baseadas em caracteres morfoagronômicos, quanto marcadores 
moleculares RAPD foram eficientes em estimar a divergência existente entre os 
genótipos estudados. Os métodos utilizados mostraram capacidade diferencial de 
estimar a divergência e de agrupar genótipos. 
 
Palavras-chave: Babaçu, Conservação, diversidade genética. 
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ABSTRACT 

SANTOS, Michelli Ferreira dos. Genetic variation in natural populations of 
babaçu ( Orbignya phalerata Mart.) by morphological and molecular markers.  
2011. Dissertation (Master in Genetics and Breeding) – Federal University of Piauí, 
Teresina, PI, 2011. 
 
This study assessed the phonetic and genetic divergence between natural 
populations of O. phalerata in Piauí State under different types of management, 
comparing the levels of genetic diversity in managed and non-managed natural 
populations, and examining the effects of different levels of exploitation on the 
genetic diversity of populations to create guidelines for the conservation of this 
species, based on morphological and molecular markers. The following data were 
obtained: number of bunches/plant (NBP, unit), circumference of the stem at ground 
level (CAS, cm), stem circumference at chest height (CAP, cm) and height of the 
trunk (HEI, m), weight of fruits/plant (WFP, g), weight of seeds/plant (WSP g), weight 
of seeds/ weight of fruits (WSWF, g), number of fruits/plant (NFP, unit), average 
weight of fruits (AWF, g), number of seeds (NSE, unit), and average weight of seeds 
(AWS, g). The F test (P <0.05) for the fixed effect of county revealed for most of the 
characters are significant differences between county .The genetic divergence was 
assessed with the clustering analysis using the Tocher algorithm and the UPGMA 
(unweighted pair-group method using arithmetic averages), obtained from on a 
dissimilarity matrix based on the Euclidean Distance.The relative importance of each 
variable for the genetic divergence was examined with an Analysis of Principal 
Components. The highest level of genetic divergence  dii = 3.60 was found between 
the genotype JF57 (José de Freitas) and E24 (Esperantina). Clustering with the 
Tocher's method using the dissimilarity matrix revealed three groups. Based on the 
Euclidean Distance, an importance analysis of the traits was performed with 11 
variables, especially weight of the fruit/plant (WFP).The analysis of principal 
components indicated that the three first components explained 71.80% of the 
variation. The traits, number of kernels per plant (NAM) and the number of fruits per 
plant (NFP) were indicated for discarded. Twenty primers were selected and 141 
polymorphic bands were amplified, totaling, on average, seven polymorphic bands 
per primer. Similarity indices ranged between 0.26 and 0.86, and average of 0.57. 
Based on the Shannon diversity index, diversity was higher in the county of Teresina, 
followed by the municipality of José de Freitas and Esperantina. Nei's genetic 
diversity was decomposed and HT = 0.3213. The genetic differentiation among the 
populations examined was 0.3625 (GST). Therefore, 63.8% of the variation was 
explained by intrapopulation variation. AMOVA revealed that 59.52% of variation was 
within populations and 40.48% among populations. Univariate and multivariate 
analysis based on morpho-agronomic characters and RAPD molecular markers were 
able to estimate the divergence among the genotypes examined. The methods used 
were able to estimate divergence levels and cluster genotypes. 
 
 
Keywords: Babaçu, Conservation, genetic diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 
O manejo florestal sustentável de espécies vegetais depende, dentre outros 

fatores, do entendimento dos efeitos das práticas de exploração sobre a 

manutenção da população, em diferentes níveis de organização, inclusive o 

genético. Os estudos genéticos em populações naturais de visam o conhecimento 

dos níveis de variabilidade genética numa determinada população bem como, de 

que maneira esta variabilidade está distribuída entre e dentro destas. Este 

conhecimento é fundamental para a efetivação de qualquer programa de 

conservação, manejo e melhoramento genético de uma espécie (SEBBENN et al., 

2001). 

Dentre as diversas espécies extrativistas brasileiras, o babaçu (Orbignya 

phalerata Mart.), destaca-se como uma das mais importantes. Palmeira nativa das 

Regiões Norte e Nordeste, onde mais de 300.000 mulheres e suas famílias, vivem 

diretamente do seu extrativismo, representadas pelo Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB, 2005) e por associações e cooperativas.  

A área principal de ocorrência da palmeira está na região do Meio-Norte, 

compreendida pelos estados do Maranhão e Piauí. Esta é uma área de transição 

entre três biomas distintos: a Floresta Amazônica, o Cerrado do planalto central e a 

Caatinga semiárida do Nordeste. Originalmente, o babaçu constituía apenas um dos 

múltiplos componentes das florestas originais que cobriam esta região, rica em 

espécies diversas. Hoje, em decorrência da prática da derruba da vegetação 

primária para substituí-las por culturas e pastagens, as palmeiras babaçu 

apresentam-se, em algumas áreas, como dominante (MAY, 1990). 

A amêndoa é o componente do fruto mais utilizado, de onde é extraído o óleo 

(rico em ácidos láuricos), utilizado como óleo de cozinha e na fabricação de sabão, 

sabonete, combustível e lubrificantes, além de cosméticos em geral (LORENZI et al., 

1996; LORENZI et al., 2002). O fruto de babaçu é constituído por quatro partes: 

epicarpo – formado de fibras, representa em média 15% do fruto e é portador de 

forte poder calorífero, podendo ser utilizado na fabricação de chapas de madeira 

aglomerada (LIMA et al., 2006); endocarpo – responde por 60 % do peso do fruto e 

possui, também, elevado poder calorífero, sendo usado na fabricação de carvão; 

mesocarpo – representa em torno de 20% do fruto e é composto por 60% de amido, 

sendo usado principalmente na fabricação de ração animal; e amêndoas – 
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representam de 6 a 7% do peso do fruto e possui teor de óleo acima de 60%. 

(LORENZI, 2002; ALBIEIRO et al., 2007; SILVA, 2008).  

Mesmo com grande destaque na economia de pelo menos cinco estados da 

União, como o Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará e Bahia, o babaçu necessita de 

estudos sobre a exploração do seu potencial, uma vez que seu aproveitamento 

econômico está ligado ao aproveitamento do óleo da castanha, rejeitando, em 

muitos casos, 90% do fruto, que pode ser aproveitado com as tecnologias 

disponíveis, quer como fonte energética, como matéria-prima para indústrias de 

alimento e ou nutrição animal (TEIXEIRA, 2003). Alguns estudos podem ser 

mencionados como o trabalho realizado por Chaves (2006), sobre os indicadores 

palinológicos do babaçu em ecossistemas antrópicos e naturais na Amazônia 

central, onde foram observadas variações quanto ao tamanho, diâmetro, forma e 

abertura do grão de pólen nos dois ecossistemas. Silva (2008) estudou a distribuição 

do babaçu e sua relação com os fatores geoambientais na bacia do Rio Cocal, no 

Estado do Tocantins, concluindo que o fator que mais influência a densidade do 

babaçu é o tipo de manejo adotado o que determina a sua diversidade e 

concentração. Santos et al. (2008), realizaram estudos de similaridade genética 

entre acessos pertencentes ao BAG de Babaçu da Embrapa Meio-Norte, por meio 

de marcadores RAPD, os resultados demonstraram a existência de variabilidade 

entre os acessos do banco, sendo coerente as similaridades com a proximidade e 

distância entre as regiões de coleta. Souza et al. (2008), testaram a eficiência dos 

marcadores RAPD e ISSR para análise da variabilidade genética em babaçu e 

concluíram que ambos os marcadores foram eficientes em determinar a relações 

genéticas entre os genótipos de babaçu.  

O objetivo do presente trabalho foi quantificar a variação genética em 

populações de babaçu sob diferentes condições de manejo por marcadores 

morfoagronômicos e moleculares. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Aspectos gerais do babaçu ( Orbignya phalerata  Mart.) 
Babaçu é o nome popular dado a várias espécies de palmeiras pertencentes 

aos gêneros Orbignya e Attalea. O primeiro inclui espécies predominantemente 

nativas da região Norte do Brasil (Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins), tais como: 

Orbignya phalerata Mart. (babaçu verdadeiro), Orbignya eichleri Drude (piaçava), 

Orbignya teixeirana Bondar (perinão) e Orbignya microcarpa Mart. Já o segundo, 

abrange espécies encontradas principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais e 

Bahia, dentre as quais se destacam: Attalea oleifera Barb. Rodr. (catolé-de-

pernambuco) e Attalea pindobassu Bondar (pindobaçu).  Orbignya phalerata é a 

espécie de maiores distribuição, variação morfológica e importância econômica, 

ocupando regiões extensivas no Brasil, Bolívia e Suriname (ZYLBERSZTAJN et al., 

2000).  

A identificação taxonômica deste conjunto de espécies chamadas de 

“complexo babaçu” é difícil, possivelmente em virtude de poucas coletas, 

principalmente no Piauí e também pelo desenvolvimento de híbridos naturais 

resultados do cruzamento intraespecíficos (ANDERSON; BALICK, 1988). Orbignya 

phalerata Mart. e Attalea speciosa Mart. ex Spreng são nomes comumente utilizados 

para denominar o babaçu (SILVA, 2008; CHAVES, 2006). Orbignya phalerata Mart. 

tem como sinônimos Attalea speciosa Mart. Ex Spreng., Attalea pixuna Barb. Rodri., 

Orbignya lydiae Drude in Mart., Orbignya martiana Barb. Rodr., Orbignya huebneri 

Burret. e Orbignya macropetala Burret (CHAVES, 2006). Estudos filogenéticos 

recentes têm contribuído para grandes avanços no entendimento de evolução e nas 

relações entre gêneros, trazendo como conseqüência, muitas mudanças na sua 

classificação. Assim, o gênero Attalea, atualmente compreende também Orbignya, 

Scheeleae e Maximiliana (LORENZI et al, 2010).     

Encontram-se distribuídos principalmente nos Estados do Maranhão, Piauí, 

Tocantins, Goiás, Amazonas, Pará e Mato Grosso, ocupando em torno de dezoito 

milhões de hectares (LORENZI et al, 2010) (Figura 1). 
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Figura 1 -  Distribuição geográfica do babaçu (LORENZI et al, 2010). 
 

 

O Maranhão ocupa a maior parte dessa área, com cerca de dez milhões de 

hectares, o que corresponde a 80% dos babaçuais, sendo o maior produtor, 

responsável por quase 30% da produção brasileira de produtos extrativos vegetais 

na década passada (ALMEIDA, 2000).  

Segundo May (1990) os desmatamentos periódicos com queimadas 

sucessivas foram os principais causadores do grande aumento dos babaçuais, 

especialmente na Região Nordeste do Brasil, o que leva ao surgimento das 

“pindovas” logo após as queimadas, por possuir uma grande capacidade de 

regeneração.  Com a queima do babaçual e da vegetação ao seu redor, seus 

principais competidores vegetais são eliminados, abrindo maior espaço para o seu 

desenvolvimento subseqüente. 

O babaçu possui caule solitário, colunar, de 10-30 m de altura e 30-60 cm de 

diâmetro. Suas folhas são pinadas, eretas e divergentes, com 175-260 pares de 

pinas regularmente distribuídas sobre toda a extensão da raque (LORENZI et al, 

2010). As inflorescências podem ser estaminadas ou hermafroditas, sendo que as 

hermafroditas podem sofrer grande variação na relação numérica entre flores 

masculinas e femininas, além de ocorrer uma separação temporal das suas funções 
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reprodutivas o que leva a uma baixa freqüência de autopolinização (ANDERSON; 

BALICK, 1988). Seus principais polinizados são besouros da família Nitidulidae 

Mytrops mexicana (HENDERSON, 1995). 

Possui frutos de 10-12 x 5-10 cm, composto por epicarpo, mesocarpo, 

endocarpo e amêndoa (Figura 2), têm mesocarpo seco-farináceo de coloração 

branco-marfim na maturidade, com sementes (amêndoas) de 1-6 x 1,0-1,8 cm 

(Figura 3), ricas em óleo comestível (LORENZI et al, 2010). O babaçu pode produzir 

de 1 a 6 cachos por planta ou mais, sustentados por um pêndulo de 70 a 90 cm 

(LORENZI, 2000; BRANDÃO et al., 2002).  

 

 

 
    Figura 2 -  Corte longitudinal do coco babaçu, com detalhe para o epicarpo, mesocarpo, endocarpo     
    e amêndoa, Teresina-PI, 2011. 
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    Figura 3 -  Corte transversal em cocos de babaçu, mostrando variação existente quanto ao número       
    de amêndoas (A:1-3 amêndoas; B: 4-6 amêndoas),Teresina, PI, 2011. 

 

2.3 Importância econômica 
O babaçu está entre os produtos extrativistas que se destacaram no país em 

2009; os primeiros foram frutos de açaí (R$ 160,5 milhões), seguidos das amêndoas 

de babaçu (R$ 121,3 milhões), fibras de piaçava (R$ 110,3 milhões), erva-mate 

nativa (R$ 86,6 milhões), pó cerífero de carnaúba (R$ 79,4 milhões) e castanha-do-

pará (R$ 52,3 milhões). Em conjunto, eles somaram 89,1% do valor total da 

produção florestal não-madeireira do país, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Em 2009, a produção de amêndoas de babaçu foi de 109.299 toneladas, 

sendo que o principal produtor, o Maranhão, concentrou 94,4% do total nacional, o 

Piauí é o segundo maior produtor com 5.250 toneladas coletadas (IBGE, 2010), no 

qual é considerada a atividade mais importante do extrativismo vegetal (BEZERRA, 

1995). A Tabela 1 apresenta os dados referentes às produções brasileiras e 

estaduais, indicando os valores auferidos e as quantidades produzidas nos anos de 

2006, 2007 e 2008 (IBGE, 2010). 
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Tabela 1 -  Valor e produção da amêndoa de babaçu por Estado. 
 2006 2007 2008 
UF Valor (mil R$) Quantidade Valor (mil R$) Quantidade Valor (mil R$) Quantidade 
Brasil 102.214 117.150 113.268 114.874 115.636 110.636 
Amazonas 11 11 11 12 13 12 
Pará 50 24 34 27 33 30 
Tocantins 661 846 361 356 345 345 
Maranhão 96.235 110.418 107.009 108.754 109.140 104.479 
Piauí 4.583 5.158 5.144 5.032 5.425 5.070 
Ceará 414 354 432 358 405 359 
Bahia 261 339 274 345 275 341 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Dos anos de 2006 a 2008, observa-se uma queda na produção nacional da 

amêndoa, no Piauí ocorreu uma queda não muito significativa no mesmo período, e 

embora em 2009 a produção nacional tenha retraído, no Piauí a produção aumentou 

em comparação aos últimos anos. 

O babaçu destaca-se como uma das melhores fontes alternativas de energia 

renovável, várias partes do coco de babaçu podem ser utilizadas como fontes 

energéticas: o mesocarpo para produção de álcool; o endocarpo para produção de 

carvão e gases; a amêndoa para produção de óleo, com possível aplicação em 

motores a diesel; e o epicarpo para utilização direta como combustível primário 

(TEIXEIRA, 2002).  

O principal produto extraído do babaçu de valor mercantil e industrial é a 

amêndoa contida em seu fruto. Essas amêndoas são extraídas manualmente em um 

sistema caseiro tradicional e de subsistência (FIGUEIREDO, 2005). A amêndoa é 

consumida in natura, e em forma de doces, paçoquinhas e farinhas e ainda, quando 

verde fornece um leite nutritivo, e quando madura o óleo para o uso doméstico, 

tendo também, utilização industrial para fabricação de perfumes, sabões, sabonetes, 

lubrificantes, manteigas e velas (LORENZI, et al., 1996; LORENZI, 2000; BRANDÃO 

et al ., 2002).  

O fruto do babaçu, de onde se extrai o óleo, é responsável por quase 30% da 

produção brasileira de extrativos vegetais, empregando mais de dois milhões de 

pessoas (TEIXEIRA, 2003). Atualmente a produção da amêndoa está basicamente 

estável.  

A venda de amêndoas de babaçu representa para os pecuaristas uma receita 

bruta de US$ 18.40/há, que em receita líquida representa US$ 4.60/ha por ano 

(MAY et al, 2000). Embora estas receitas pareçam baixas, quando comparadas com 
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à renda proveniente da pecuária (US$ 15.45), representam uma renda adicional de 

quase um quarto dos rendimentos líquidos por hectare, provenientes de ambas as 

atividades. O babaçu além de ser uma fonte importante de renda para as 

populações locais que o extraem, também é para a economia regional, através da 

industrialização do óleo de babaçu que na década 1980 atingiu uma produção de 

80.000 toneladas/ ano gerando um valor no mercado final de 40 milhões de dólares 

(MAY et al, 2000). 

 

2.4 Manejo florestal não madeireiro 
Os produtos florestais não madeireiros (PFNM) constituem um meio de 

subsistência para muitas comunidades, sendo também elementos significativos da 

economia rural e regional em diversos países (VILLALOBOS; OCAMPO, 1997). 

Manejar florestas para a produção de PFNM, além da subsistência e do potencial de 

renda pode contribuir para proporcionar segurança alimentar para uma grande parte 

da população rural (FERNANDES, 2006). 

Segundo Campbell e Tewari (1996), o manejo e o desenvolvimento dos 

PFNM são indispensáveis, pois o manejo florestal voltado à produção de produtos 

não madeireiros pode ser ecologicamente sustentável. 

 O manejo de populações naturais deve considerar a constituição genotípica 

da espécie alvo, a qual é responsável por parte das diferenças de produtividade, 

adaptação e reprodução entre indivíduos (CAMPOS NETO, 2004). Tendo em vista a 

importância destes fatores genéticos para o extrativismo, tal componente não tem 

sido relevante nos planos de manejo como um dos fatores primordiais (SEBBENN et 

al., 2000). 

 

2.5 Estrutura genética de populações 
A estrutura genética de uma espécie pode ser definida como a distribuição da 

variabilidade genética entre e dentro de populações. Esta estrutura resulta da 

combinação entre mutação, migração, seleção e deriva genética, as quais definem a 

distribuição da variabilidade genética nas populações. Em populações naturais, a 

distribuição da variabilidade genética é influenciada pelo modo de reprodução, 

sistema de acasalamento, tamanho da população, distribuição geográfica e fluxo 

gênico (HAMRICK, 1982), além de ser estruturada no tempo e no espaço. 
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Segundo Frankel e Soulé (1981), conhecer os padrões de distribuição da 

variação genética dentro e entre populações naturais garante o estabelecimento de 

práticas conservacionistas efetivas e eficientes. Kageyama e Gandara (1993) 

apontam que este entendimento é a base para aplicação de técnicas de manejo nas 

florestas tropicais, bem como, contribui para o estabelecimento da conservação in 

situ de populações naturais. 

A estrutura genética refere-se à distribuição dos alelos e dos genótipos no 

espaço e no tempo. O desenvolvimento e a manutenção da estrutura genética 

ocorrem devido às interações de um conjunto complexo de fatores evolutivos, como 

variação no conjunto gênico, a organização desta variação dentro de genótipos, 

distribuição espacial dos genótipos, o sistema de reprodução que controla a união 

dos gametas para a formação das progênies, a seleção, a deriva, a mutação, os 

eventos casuais e os processos de crescimento, mortalidade e reposição dos 

indivíduos que darão origem às populações futuras (HAMRICK, 1982). 

Inferências seguras sobre a estruturação genética podem ser obtidas por 

meio de marcadores moleculares, mas envolvem diferentes metodologias, 

dependendo do tipo de marcador, se dominante (ZUCCHI et al., 2003) ou co-

dominante (ZUCCHI et al., 2005). 

Os marcadores moleculares são sem dúvida a principal ferramenta para 

descrever os padrões da variabilidade genética de uma população natural, e com a 

sua utilização é possível quantificar a variação dentro e até mesmo avaliar a 

distribuição da variação entre populações (SEBBENN et al , 2001). Alguns 

parâmetros, como o número de alelos por loco, a porcentagem de locos 

polimórficos, a heterozigosidade observada, a heterozigosidade esperada segundo o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg e o índice de fixação, têm sido usados na 

caracterização da variabilidade genética intrapopulacional (BERG; HAMRICK, 1997).  

Em espécies com sistema misto de reprodução, mas com o predomínio da 

fecundação cruzada, como muitas espécies arbóreas tropicais, a maior parte da 

variação genética ocorre dentro das populações, sendo que a divergência entre 

populações será maior quanto menor for o fluxo gênico entre populações 

(LOVELESS; HAMRICK, 1987). Outros fatores também podem afetar a porcentagem 

de variação genética, como a fragmentação florestal (desflorestamento e 

exploração) e a ação antrópica (ROTMAN; BOYLE, 2000). Os principais efeitos 

desses fatores envolvem a redução da diversidade genética, a ocorrência de deriva 
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genética e o aumento na taxa de endogamia, fazendo com que ocorra maior 

diferenciação genética entre subpopulações, pois o fluxo gênico fica prejudicado, 

principalmente se seus polinizadores forem animais.  

Fluxo gênico é definido como o movimento de alelos em populações e, 

portanto, inclui todos os movimentos de gametas, propágulos e indivíduos que 

efetivamente trocam alelos na distribuição espacial (NEIGEL, 1997). Ampla revisão 

sobre os fatores que afetam o fluxo gênico foi feita por Levin e Kerster (1974). 

Diversos são os fatores que podem afetar o fluxo de genes nas populações 

naturais, entrem estes o sistema reprodutivo da espécie e as relações entre as 

plantas e seus polinizadores e dispersores (DICK et al., 2003).  

As estimativas do fluxo gênico podem ser feitas por métodos diretos e 

indiretos. Os diretos são baseados na distância de transportes dos grãos de pólen e 

sementes, enquanto os indiretos baseiam-se na relação da divergência entre 

populações e a taxa de migração, considerando um modelo de ilhas (REIS, 1996).  

Nesse sentido, o estudo da variação e da estrutura genética em populações 

arbóreas é importante para que se entenda como a diversidade esta distribuída e 

quais as características do ambiente ou da espécie que influenciam essa 

distribuição. 

 

2.6 Variação genética 
O conhecimento e o uso da diversidade genética disponível são de grande 

importância. Pois, além de proporcionar informações sobre a variação genética 

existente entre genótipos, os estudos sobre diversidade genética têm possibilitado,a 

identificação de parentais divergentes para serem utilizados nos cruzamentos, 

buscando-se recombinações gênicas que possibilitem a obtenção de genótipos 

superiores. 

O conhecimento do grau de diversidade genética, por meio dos estudos de 

divergência, torna-se necessário no processo de identificação de novas fontes de 

genes de interesse (FALCONER; MACKAY, 1996). A avaliação da diversidade 

genética, com base em evidências científicas, também é de grande importância no 

contexto da evolução das espécies, uma vez que provê informações sobre recursos 

disponíveis e auxilia na localização e no intercâmbio desses (CRUZ et al., 2004). 

Segundo Dias et al. (1997), o conhecimento da divergência pode ser utilizado, 

também, na avaliação, descrição e classificação de recursos genéticos que visem a 
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sua preservação. Assim, há a necessidade de informações para a conservação de 

espécies florestais, gerando indicadores que possam contribuir satisfatoriamente 

para o estabelecimento e manejo de reservas genéticas in situ e ex situ (AGUIAR et 

al., 2003; KAGEYAMA et al., 2003). 

A diversidade genética e sua dinâmica natural são fundamentais quando 

consideradas formas de conservação e o uso dos recursos florestais. A redução do 

tamanho da população ou a perda de indivíduos leva muitas espécies a alcançar 

uma paralisação evolucionária como resultado da perda de variabilidade genética,                                             

que impossibilita sua adaptação às mudanças ambientais (AGUIAR et al., 2003). 

Assim, a diversidade genética pode ser vista como fundamental para a 

sustentabilidade e estabilidade do ecossistema (RAJORA; PLUHAR, 2003). 

 

2.6.1 Marcadores morfoagronômicos 
Os marcadores morfológicos, por serem simples e práticos, permanecem até 

hoje como ferramenta utilizada na identificação das plantas, e na sua divergência 

genética, mesmo que na sua grande maioria estejam ligados a características de 

plantas adultas como flores, frutos e sementes (HOYTE, 1995). 

Na predição da divergência genética, vários métodos podem ser aplicados, 

sendo a escolha do método mais adequado determinada pela precisão desejada 

pelo pesquisador, pela facilidade da análise e pela forma como os dados foram 

obtidos (CRUZ et al., 2004). 

Dentre os métodos preditivos utilizados no estudo da divergência genética, 

estão as análises multivariadas baseadas em caracteres fenotípicos. Algumas 

vantagens vêm sendo apontadas na utilização desses métodos. Técnicas de 

análises multivariadas têm-se constituído em ferramenta de grande utilidade em 

estudos genéticos, por considerar simultaneamente um conjunto de caracteres de 

interesse (FONSECA et al., 2006; CRUZ, 2001). 

As estimativas de divergência genética a partir de análises multivariadas 

baseadas em dados fenotípicos vêm sendo realizadas em diversas culturas, no 

açaizeiro (Euterpe oleracea), Oliveira et al. (2007) estimaram a divergência genética 

entre 87 acessos do banco de germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental e 

indicaram cruzamentos entre os acessos mais divergentes. As técnicas 

multivariadas permitem quantificar a diversidade genética existente nas espécies, 

identificar grupos similares ou dissimilares e ainda otimizar o uso dessa diversidade 
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pela identificação dos caracteres mais informativos para a divergência genética 

(CRUZ et al., 2004). 

Dentre as técnicas multivariadas mais comumente usadas para o estudo da 

divergência genética, destacam-se a Distância Euclidiana, a Análise por 

Componentes Principais e os Métodos Aglomerativos.  

Nos estudos sobre divergência genética, medidas de dissimilaridade 

frequentemente utilizadas são a Distância Generalizada de Mahalanobis ou a 

Distância Euclidiana. De acordo com Cruz (2005), Cruz et al. (2004) e Cruz e 

Carneiro (2003) a Distância Euclidiana não exige experimentos que envolvam 

delineamentos experimentais, sendo calculada com base na média padronizada de 

cada caráter, avaliada por árvore matriz, usando a seguinte expressão: 

 

  2Xij)(Xij
j

dii' −∑= , em que; 

 

'dii : distância euclidiana entre as árvores matrizes e, 

Xij : valor obtido para a i-ésima árvore matriz em relação ao j-ésimo caráter; 

 

A técnica de componentes principais consiste em transformar um conjunto de 

v variáveis (xi1, xi2,..., xiv) em um novo conjunto (yi1, yi2,..., yiv), que são funções 

lineares dos xi’s e independentes entre si. Para realização de análise feita com 

dados padronizados, considera-se que Xij é a média padronizada do j-ésimo caráter 

(j=1, 2, ..., v), avaliado no i-ésimo genótipo (i=1, 2, ..., g) e R a matriz de covariâncias 

ou de correlação entre esses caracteres. As seguintes propriedades são verificadas:  

a) Se yi1 é um componente principal, então yi1 é uma combinação linear das 

variáveis xj’s, como descrito a seguir: 

 

avxivyiaxiyi a +++= ...22111  

 
b) Se yi2 é outro componente principal, então yi2 é uma outra combinação 

linear das variáveis xj’s, ou seja:  

 

bvxivyibxiyi b +++= ...22112  
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c) Entre todos os componentes yi1 apresenta a maior variância, yi2 a segunda 

maior, e assim sucessivamente. 

 
Os autovalores (variância associada a cada componente principal) são 

estimados pelas raízes características da matriz R (matriz de correlação) e os 

autovetores (conjunto dos coeficientes de ponderação dos componentes principais), 

estimados pelos elementos dos vetores característicos correspondentes, conforme 

Cruz et al. (2004). A identificação da importância relativa de cada variável considera 

as de menor importância, as variáveis de maior autovetor nos últimos componentes 

principais, cujo valor não exceda 0,7, pois segundo Cruz et al. (2004) abaixo desse 

valor a quantidade de informação retida no componente não é relevante. 

Em relação aos métodos de agrupamentos Cruz et al. (2004), explicam que 

dentre os mais comumente utilizados estão os hierárquicos e os de otimização.  

Quando o agrupamento utiliza a distância entre os pares de grupos com base 

na média aritmética dos indivíduos tem-se o método aglomerativo hierárquico 

denominado UPGMA (Ligação Média entre Grupos). Este não considera a estrutura 

de divisão dos grupos, dando pesos iguais a cada indivíduo do grupo e calcula a 

similaridade média de um indivíduo que pretende se juntar ao grupo existente, evita 

caracterizar a dissimilaridade por valores extremos (mínimo ou máximo), possuindo 

o dendrograma com coeficiente de correlação cofenético máximo, sendo um dos 

métodos mais empregados no estudo da divergência genética (CRUZ et al., 2004; 

HAIR et al., 2005). 

Para o algoritmo de Tocher, adota-se o critério de inclusão de novas árvores 

matrizes no grupo, que tem por base verificar se a distância desta árvore matriz em 

relação ao grupo, dividida pelo número de árvores matrizes que já o constituiu, é 

inferior ao máximo permitido, ou seja: 

 

Se ⇒≤







α

n

)idii'(Grupo
há a inclusão da árvore matriz no grupo; 

Se ⇒>







α

n

)idii'(Grupo
a árvore matriz i não deve ser incluída no grupo. 
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Assim, a média das medidas da divergência genética dentro de cada grupo 

deve ser menor que as distâncias médias entre quaisquer grupos (RAO, 1952; 

CRUZ et al., 2004).  

 

2.6.2 Marcadores moleculares 
Até 1960, os marcadores utilizados em estudos de genética e melhoramento 

eram caracteres fenotípicos, em geral de fácil identificação visual, conhecidos como 

marcadores morfológicos. Esses marcadores morfológicos contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento de estudos genéticos. Entretanto, seu 

número reduzido em uma mesma linhagem e seu acesso restrito a poucas espécies, 

a influência ambiental ou de genes moduladores nos mesmos, e o pequeno número 

de marcadores que podem ser analisados em um único cruzamento limitavam a 

obtenção de resultados (WILLIAMS et al., 1993; FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 

1998). 

A caracterização molecular detecta diferenças na sequência de DNA 

(VICENTE et al., 2005) e quantifica a diversidade, cuja interpretação é realizada por 

meio de diferentes medidas de dissimilaridade, quase sempre, visualizada por 

métodos de agrupamento. Vários marcadores moleculares estão disponíveis, como 

os marcadores RAPD (Polimorfismo de DNA Amplificado ao Acaso), que 

apresentam herança dominante, utilizam primers de composição arbitrária com 10 

nucleotídeos e amplificam regiões aleatórias no genoma (MILACH, 1998). Esses 

marcadores têm vantagens por permitem a análise de marcas polimórficas de um 

número ilimitado de amostras sem a influência do ambiente, em um curto espaço de 

tempo, utilizando pouca quantidade de DNA, além de não necessitar de informações 

prévias da seqüência do DNA (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998; MILACH, 1998). 

Em coleções de germoplasma de espécies perenes, os marcadores moleculares têm 

exercido um papel importante na quantificação da diversidade e na identificação de 

acessos desejáveis para programas de melhoramento genético. No Brasil, estudos 

dessa natureza com o emprego de marcadores RAPD têm sido registrados para 

algumas palmeiras perenes (SAWAZAKI et al., 1998; SOUSA et al., 2001; 

RODRIGUES et al., 2004).  

A grande vantagem da técnica de marcadores RAPD está na sua capacidade 

de detectar polimorfismo de modo simples e rápido, permitindo assim, que possam 
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ser usados como fingerprinting, distinguindo divergências mínimas entre espécies ou 

clones ou dentro destes. Além disso, os RAPDs são muito eficientes em gerar 

marcas mais proximamente ligadas, assim como podem mapear regiões 

constituídas por seqüências repetitivas (WILLIAMS et al., 1990). Análise dos 

marcadores RAPD tem fornecido informações sobre a variabilidade genética de 

populações, níveis de similaridade entre e dentro das mesmas, permitindo que se 

façam inferências sobre a proximidade entre populações naturais e as mantidas em 

instituições como fonte de germoplasma (GUNTER et al., 1996). 

O desenvolvimento na área de marcadores moleculares tem sido rápido. A 

tecnologia de DNA recombinante e a possibilidade de amplificação de segmentos de 

DNA via PCR abriram caminho para uma mudança no paradigma genético básico da 

inferência do genótipo através do fenótipo, onde Mendel foi pioneiro, para a análise 

genética direta da variação na seqüência de DNA. 

As aplicações da técnica de RAPD incluem: (1) a obtenção de fingerprints 

genômicos de indivíduos, variedades e populações; (2) a análise da estrutura e 

diversidade genética em populações naturais, populações de melhoramento e 

bancos de germoplasma; (3) o estabelecimento de relacionamentos filogenéticos 

entre diferentes espécies; (4) a construção de mapas genéticos de alta cobertura 

genômica e a localização de genes de interesse econômico (HOEY et al., 1996). 

 Em palmeiras, Shah et al. (1994), revelaram a utilização de marcadores 

RAPD para estudos de diversidade genética de dendê (Elaeis guineensis). Sawazaki 

et al. (1998) realizaram estudos em palmeiras dos gêneros Euterpe, Bactris, Elaeis e 

Syagrus, a partir de folhas de mudas dessas palmeiras, analisadas por marcadores 

RAPD. Foi verificada grande variabilidade genética interespecífica, com 

reconhecimento de híbridos. Os resultados dos marcadores RAPD comprovaram 

aqueles obtidos com análise de isoenzimas, porém com maior eficácia, pois 

possibilitaram facilmente a análise de grande número de marcadores genéticos. 

Modelos estatísticos foram desenvolvidos no sentido de contornar o problema 

da dominância (EXCOFFIER et al., 1992; CLARK; LANIGAN, 1993; LYNCH; 

MILLIGAN, 1994). Excoffier et al. (1992), introduziram a estatística 

Φ proporcionando uma nova alternativa para a análise dos dados obtidos por esses 

marcadores.  
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Huff et al. (1993) foram os primeiros a utilizar a análise de variância molecular 

para dados provenientes de marcadores RAPD no estudo da variação genética entre 

e dentro de populações naturais de Buchloe dactyloides. A partir daí, surgiram 

diversos trabalhos utilizando marcadores RAPD na determinação dos níveis de 

variação genética entre e dentro de populações naturais de plantas, e também, para 

descrever parâmetros populacionais, tais como o fluxo de genes, o sistema de 

cruzamento, o tamanho efetivo e processos históricos que podem ter contribuído 

para a estrutura genética dessas espécies. 
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3 VARIAÇÃO GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS DE BABAÇ U (Orbignya  
phalerata  Mart.) POR MARCADORES MORFOAGRONÔMICOS  

Resumo  

 
Objetivou-se quantificar a divergência genética de três populações naturais de 

Orbignya phalerata Mart. em áreas com as seguintes características: área de 
floresta nativa sem ação antrópica, localizada no município de José de Freitas, área 
de floresta nativa submetida a uma intensa coleta de frutos, no município de 
Esperantina e uma área de baixa coleta de frutos, localizada no município de 
Teresina. O material genético constou de 20 indivíduos de cada população. Foram 
mensurados os seguintes dados: número de cachos/planta (NCP, und), 
circunferência do estipe ao nível do solo (CAS, cm), circunferência do estipe ao nível 
do peito (CAP, cm), altura do estipe (ALT, cm), peso dos frutos/planta (PFP, g), peso 
das amêndoas/planta (PAP, g), peso das amêndoas/peso dos frutos (PAPF, g), 
números de frutos/planta (NFP, und), peso médio dos frutos (PMF, g), números de 
amêndoas (NAM, und) e peso médio das amêndoas (PMA, g). Os dados obtidos 
foram submetidos a diferentes procedimentos estatísticos: análise de variância 
univariada e análise estatística multivariada. Foram realizadas análises multivariadas 
para a obtenção das estimativas de divergência genética por meio do método da 
distância Euclidiana Média Padronizada. Com base na matriz de distância gerada foi 
realizado o agrupamento dos indivíduos e das populações. O teste F(P<0,01) para o 
efeito fixo de população revelou para a maioria dos caracteres diferenças 
significativas entre os municípios exceto para a circunferência do estipe ao nível do 
solo e do peito e peso médio das amêndoas. As estimativas das variâncias 
genéticas foram superiores às residuais, indicando possibilidade de seleção para a 
maioria dos caracteres estudados, exceto altura do estipe e peso médio das 
amêndoas. As distâncias entre os pares de genótipos variaram de 0,14 a 3,61, com 
média de 1,31. A maior divergência dii’ = 3,60 foi encontrada entre os genótipos JF57 
(José de Freitas) e E24 (Esperantina). O agrupamento pelo método de Tocher, 
aplicado sobre a matriz de dissimilaridade, promoveu a formação de três grupos. 
Pela análise dos componentes principais, verificou-se que os três primeiros 
componentes absorveram 71,80% da variação acumulada. Os caracteres de maior 
contribuição para discriminação dos genótipos foi o peso de amêndoas por planta 
(PAP), peso das amêndoas/peso do fruto (PA/PF) e a circunferência ao nível do 
peito (CAP), e os caracteres que menos contribuíram para variação total, sendo, 
passivos de descarte, foram o número de amêndoas por planta (NAM) e o número 
de frutos por planta (NFP). Com base nos caracteres morfoagronômicos existe 
variação genética entre os genótipos estudados possibilitando a identificação de 
genótipos para futuros programas de melhoramento, as melhores médias dos 
caracteres relacionados à produção na população de Esperantina podem está 
relacionada ao manejo adotado nesta área. 
 
 
Palavras-chave: Distância Euclidiana, Tocher, caracteres. 
 
 
 



 

 

38 

3 GENETIC VARIATION IN NATURAL POPULATIONS BABAÇU ( Orbignya 
phalerata  Mart.) BY MORPHOAGRONOMIC MARKERS 

 

Abstract 

 
        The objective was to determine the genetic divergence of three natural 
populations of Orbignya phalerata Mart. was assessed in areas characterized by: 
forest with no human disturbance located in the county of José de Freitas, native 
forest with intensive fruit harvesting, in the county of Esperantina, and low intensity 
fruit harvesting, in the county of Teresina. The genetic material consisted of 20 
individuals of each population. The following data were obtained: number of 
bunches/plant (NBP, unit), circumference of the stem at ground level (CAS, cm), 
stem circumference at chest height (CAP, cm) and height of the trunk (HEI,m), 
weight of fruits/plant (WFP, g), weight of seeds/plant (WSP g), weight of seeds/ 
weight of fruits (WSWF, g), number of fruits/plant (NFP, unit), average weight of fruits 
(AWF, g), number of seeds (NSE, unit), and average weight of seeds (AWS, g). The 
data were subjected to different statistical procedures: analysis of variance and 
multivariate analysis. Multivariate analysis were performed to obtain estimates of 
genetic divergence by the method of standardized mean Euclidean distance. Based 
on the distance matrix generated was performed by the group of individuals and 
populations. The F test (P <0.01) for the fixed effect of population revealed for most 
of the characters are significant differences between the county except for the 
circumference of the stem at ground level and the average weight of breast and 
almonds. Estimates of genetic variances were higher than the residual, indicating the 
possibility of selection for most traits studied, except the stem height and average 
weight of almonds. The distances between pairs of genotypes ranged from 0.14 to 
3.61, averaging 1.31. The greatest divergence dii '= 3.60 was found between the 
genotypes JF57 (José de Freitas) and E24 (Esperantina). Grouping by Tocher's 
method, applied on the dissimilarity matrix, promoted the formation of three groups. 
For the principal component analysis, it was found that the first three components 
absorbed 71.80% of the accumulated variation. The characters with the highest 
contribution to the discrimination of genotypes was the weight of kernels per plant 
(PAP), weight of almonds / fruit weight (PA / PF) and the circumference at chest 
height (CAP), and the characters that have contributed least to variation total, and 
liabilities of disposal, were the number of kernels per plant (NAM) and the number of 
fruits per plant (NFP). Based on morphological characteristics there is genetic 
variation between genotypes allowing the identification of genotypes for future 
breeding programs, he best means of production traits for the population of 
Esperantina can relate to the management adopted in this area. 
 

 
 
 
Keywords: Euclidean distance, Tocher, characters. 
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3.1 INTRODUÇÃO    
 O babaçu (Orbignya phalerata Mart.) é uma palmeira oleífera não-cultivada e 

originária do Brasil, com ampla distribuição por mais de 18 milhões de hectares, cuja 

estrutura de produção fundamenta-se na coleta e quebra do coco, fonte de renda de 

muitas populações (BEZERRA, 1995). Apesar da sua importância econômica, 

existem poucos estudos no que diz respeito a seus aspectos morfológicos e 

genéticos, o que torna, portanto, necessário aumentar o conhecimento sobre esta 

espécie, dessa forma contribuir para sua conservação. 

O estudo das características morfológicas e o emprego de técnicas 

estatísticas univariadas e multivariadas é importante para se estimar a divergência 

genética do conjunto de genótipos disponíveis (ELIAS et al., 2007), e tem sido 

empregada em vários trabalhos em diversas  espécies, como cupuaçu (ALVES, 

2002), açaí (OLIVEIRA et al., 2007), pupunha (GOMES, 2007) e dendê (SANTOS, 

2010).  

As técnicas univariadas e multivariadas estão entre os métodos estatísticos 

que permitem quantificar a diversidade genética existente nas espécies, identificar 

grupos similares ou dissimilares e ainda otimizar o uso dessa diversidade pela 

identificação dos caracteres mais informativos para a divergência genética (CRUZ et 

al., 2004). Dentre as análises multivariadas mais comumente usadas para o estudo 

da divergência genética, destacam-se o método da distância Euclidiana Média 

Padronizada, o agrupamento pelo Método Aglomerativo de Tocher, a Ligação média 

entre Grupos (UPGMA) e a Análise por Componentes Principais. 

Oliveira et al. (2007) estudando a divergência genética entre acessos de 

açaizeiro fundamentada em descritores morfoagronômicos, obtiveram um alto índice 

de variação para a maioria dos caracteres. As distâncias genéticas com base na 

distância euclidiana média padronizada (dij) entre os pares de acessos variaram de 

0,09 a 1,87, com média de 1,39. O método UPGMA dividiu os acessos em cinco 

grupos, enquanto o de Tocher formou 24 agrupamentos. Os cinco acessos indicados 

como mais divergentes foram indicados para compor programas de 

intercruzamentos visando a obtenção de genótipos superiores. Araújo, Carvalho e 

Alves (2002), estudando a divergência genética entre clones de cupuaçuzeiro a 

partir da aplicação do método de agrupamento de Tocher, indicaram a existência de 

cinco grupos de similaridade, ao passo que os dois primeiros componentes obtidos 

nas análises de componentes principais explicaram mais de 70% da variação total. 
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 O objetivo desse trabalho foi quantificar a divergência genética entre 

populações naturais de babaçu, a partir de caracteres morfoagronômicos, visando 

dar suporte a trabalhos de seleção, manejo e melhoramento dessa espécie. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.2.1 Descrição das populações e identificação dos indivíduos 

O estudo foi realizado em três populações naturais de O. phalerata com 

diferentes condições de manejo e localizadas nos municípios de Teresina, 

Esperantina e José de Freitas, no estado do Piauí (Figura 4). Em cada população 

foram identificados 20 indivíduos para coleta dos dados e nomeados de acordo com 

o município: Teresina (T1, T2,..., T19 e T20), Esperantina (E21, E22,..., E39 e E40) e 

José de Freitas (JF41, JF42,..., JF59 e JF60). 

A população denominada T, está localizada no município de Teresina, que 

possui área total de 1.312 km2, o que representa 0,55% da área do estado, altitude 

de 72m, e coordenadas geográficas 5º5’21”S e 42º48’07”W. O clima é Tropical 

subúmido quente, com períodos seco de seis meses, com faixas de temperatura 

variando entre 22ºC a 38ºC e precipitação média anual de 1.377,7 mm (SENPLAN, 

2011). A população amostrada nesse município pertence a uma área da Embrapa 

Meio-Norte submetida à baixa intensidade de coleta de frutos.  

A população E, localizada no município de Esperantina pertencem a uma área 

de floresta nativa destinada a coleta de frutos, fonte de renda para muitas famílias 

da região, especialmente as das quebradeiras de coco babaçu, o que a caracteriza 

como uma área de intensa e antiga coleta de frutos. Compreende uma área irregular 

de 922,38 km2, coordenadas geográficas 03º54’06”S e 42º14’01”W, e altitude 59m, 

uma vegetação de floresta decidual mista, com manchas de caatinga e cerrado. O 

clima é tropical subúmido com período seco de seis meses, faixas de temperaturas 

variando entre 25ºC a 34ºC e precipitação pluviométrica de 1.493,0 mm (AGUIAR, 

2004a). 

A população JF presente no município de José de Freitas possui uma área 

total de 1.632,70 km2, altitude de 140 m, e coordenadas geográficas 04º 45' 23"S e 

42º 34' 32"W. No município de José de Freitas, foram obtidas amostras de babaçu 

no Nazareth Eco Resort, que compreende uma área de babaçual de 

aproximadamente 1.200 ha, dos quais a maior parte encontra-se inalterada e isolada 

de ação antrópica há anos, estando inserido na região que corresponde às florestas 

semidecíduas com manchas de caatinga, cerrado e babaçuais (SILVA et al., 2005). 

O clima é Tropical Semiárido Quente, com duração do período seco de seis meses, 
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com faixas de temperatura variando de 18ºC a 38ºC (AGUIAR, 2004b). É uma área 

que não existe ação antrópica e toda sua vegetação encontra-se preservada.  

 

 

  

 

Figura 4 - Localização dos municípios de José de Freitas, Teresina e Esperantina, Piauí. 

                 Fonte: Autora (adaptado a partir da base cartográfica do IBGE, 2011). 

 

3.2.2 Caracteres avaliados 
 

Foram amostradas 20 palmeiras em cada população natural de O.phalerata 

em estágio reprodutivo, a amostragem foi do tipo aleatória simples obedecendo a 

uma distância de 50m de uma palmeira a outra. Foram mensurados de cada 

palmeira os seguintes caracteres: número de cachos/planta (NCP, und), 

circunferência do estipe ao nível do solo (CAS, cm), circunferência do estipe ao nível 

do peito (CAP, cm), altura do estipe (ALT, m), peso dos frutos/planta (PFP, g), peso 
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das amêndoas/planta (PAP, g), peso das amêndoas/peso dos frutos (PAPF, g), 

números de frutos/planta (NFP, und), peso médio dos frutos (PMF, g), número de 

amêndoas (NAM, und) e peso médio das amêndoas (PMA, g).  

As medidas de altura do estipe, CAS e CAP foram realizadas com o auxílio de 

uma fita métrica, com um podão os frutos foram colhidos diretamente das palmeiras, 

acondicionados em saco plástico e devidamente identificados e pesados. A extração 

das amêndoas foi realizada manualmente, pelas quebradeiras de coco babaçu, 

posteriormente essas amêndoas foram contadas e pesadas com o auxílio de uma 

balança digital de precisão e expressas em gramas (Figura 5). 

 

 
 

             Figura 5 –  Peso do fruto (A) e amêndoas(B) de coco babaçu, Teresina, PI, 2011. 

 

3.2.3 Análises genético-estatísticas 
Inicialmente, os dados foram submetidos à análise de variância univariada 

(ANAVA) para verificar a existência de variação entre e dentro das populações, 

obtidos pelo programa SAS v8.1 (SAS Institute, 2000). O delineamento estatístico 

utilizado foi o inteiramente ao acaso, com 60 genótipos, sendo 20 de cada município, 

tomados como efeitos aleatórios e os municípios como efeitos fixos. 

O modelo estatístico foi: 

Yij = µ + gi + mj + eij 
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em que: 

           Yij = é a observação da unidade experimental que recebeu o genótipo i de 

uma fonte de efeitos aleatórios ao município j de uma fonte de efeitos fixos;  

µ = média geral comum a todas as observações; 

           gi = é o efeito do genótipo i do fator aleatório; i = 1, ..., 60; 

mj= é o efeito do munícipio j, do fator fixo, j = 1, 2 e 3; 

           eij= é erro aleatório associado a observação Yij .  

 

Foram realizadas análises multivariadas para a obtenção das estimativas de 

divergência genética por meio do método da distância Euclidiana Média 

Padronizada. Com base na matriz de distancias gerada foi realizado o agrupamento 

dos indivíduos e das populações pelo Método Aglomerativo de Tocher, UPGMA e a 

Análise por Componentes Principais, a partir dos caracteres morfoagronômicos.  

Os autovalores (variância associada a cada componente principal) foram 

estimados pelas raízes características da matriz R (matriz de correlação) e os 

autovetores (conjunto dos coeficientes de ponderação dos componentes principais) 

estimados pelos elementos dos vetores característicos correspondentes, conforme 

Cruz et al. (2004). Para identificação da importância relativa de cada variável foi 

considerada de menor importância as variáveis de maior autovetor nos últimos 

componentes principais, cujo valor não excedeu 0,7, pois segundo Cruz et al. (2004) 

abaixo desse valor a quantidade de informação retida no componente não é 

relevante.   

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Genes 

(CRUZ, 2006) e PAST v.1.34 (HAMMER et al., 2001). 
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3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Análise Univariada 
  

O teste F (p<0,05) para o efeito fixo de população revelou, para a maioria dos 

caracteres, diferenças significativas entre os municípios exceto para circunferência 

do estipe ao nível do solo e do peito e peso médio das amêndoas, evidenciando a 

existência de variabilidade genética entre as populações (Tabela 2). 

 
Tabela 2 -  Teste F para o efeito fixo de populações. Teresina, PI, 2011. 
Caracteres  Valor F    Pr > F 
Número de cachos/planta (NCP) 3,86 0,0267* 
Circunferência do estipe ao nível do solo (CAS) 0,77 0,4688ns 
Circunferência do estipe ao nível do peito (CAP) 1,03 0,3653ns 
Altura do estipe (ALT) 6,28 0,0034** 
Peso dos Frutos/Planta (PFP) 8,4 0,0006** 
Peso das amêndoas/Planta (PAP) 19,14 0,0001** 
Peso das amêndoas/Peso do Fruto (PA/PF) 6,14 0,0039** 
Número de frutos/planta (NFP) 21,79 0,0001** 
Peso médio dos frutos (PMF) 6,45 0,0030** 
Número de amêndoas (NAM) 23,24 0,0001** 
Peso médio das amêndoas (PMA) 1,66 0,1993ns 
nsNão-significativo. * e ** Significativo pelo teste F, a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente.      
 
 
 

A população de Teresina apresentou as melhores médias (Tabelas 3, 4 e 5) 

para os caracteres CAS, CAP, ALT e PMA, ao passo que o município de 

Esperantina apresentou médias elevadas para caracteres de interesse como o 

número de amêndoas (NAM) (602,10), peso das amêndoas/planta (PAP) (17779,59) 

e número de frutos /planta (NFP) (203,25). O genótipo E24 apresentou as melhores 

médias para variáveis relacionadas à produção de frutos, como PFP, PAP, PA/PF, 

NFP e NAM o que ressalta o potencial genético desse genótipo, indicando que a 

seleção das quebradeiras tem sido eficiente na população de Esperantina, sendo 

este um genótipo promissor para futuros programas de melhoramento. Os 

caracteres, peso dos frutos e amêndoas, além de serem importantes para efeito de 

seleção dos melhores genótipos, são importantes para estabelecer um padrão e 

disponibilizar o produto no mercado, a exemplo do que ocorre com outras frutas 

(Medeiros et al. 2010). 
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Tabela 3 -  Médias dos onze caracteres avaliados nos 20 indivíduos de Orbignya phalerata Mart., da população de Teresina, PI, 2011. 

       População Indivíduos 

NCP  CAS CAP ALT PFP PAP PA / PF NFP PMF NAM PMA 

(und) (cm)  (cm)  (m) (g)  (g) (g) (und)  (g)  (und )  (g) 

Teresina T1 1 100 140 5,6 4316,42 370,43 0,085 40 107,91 124 2,98 

Teresina T2 2 132 118 4,1 15138,51 909,99 0,06 97 156,06 357 2,54 

Teresina T3 1 143 120 6,5 13428,94 896,39 0,066 93 144,39 271 3,3 

Teresina T4 1 190 140 4,9 1884,91 193,46 0,102 14 134,63 46 4,2 

Teresina T5 2 215 154 6,8 40537,92 1548,98 0,038 140 289,55 527 2,93 

Teresina T6 2 180 130 6,6 12268,26 1055,65 0,086 94 130,51 267 3,95 

Teresina T7 2 140 120 6,3 3839,63 249,3 0,064 36 106,65 72 3,46 

Teresina T8 1 142 165 6,8 6154,77 387,48 0,062 50 123,09 199 1,94 

Teresina T9 2 172 132 5,3 17176,54 998,79 0,058 119 144,34 332 3 

Teresina T10 1 167 113 7,1 560,5 45,87 0,081 4 140,12 14 3,27 

Teresina T11 1 186 111 6,6 5774,45 392,53 0,067 56 103,11 194 2,02 

Teresina T12 1 250 131 6,4 4254,73 265,9 0,062 29 146,71 107 2,48 

Teresina T13 1 184 117 6,4 2770,97 198,7 0,071 33 83,96 71 2,79 

Teresina T14 1 184 125 5,9 17564,7 1836,28 0,104 141 124,56 533 3,44 

Teresina T15 2 161 123 7,3 20762,42 873,35 0,042 140 148,3 360 2,42 

Teresina T16 1 121 204 5 12495,59 956,12 0,076 140 89,25 319 2,99 

Teresina T17 2 256 155 5,2 33798,26 1413,08 0,041 187 180,73 548 2,57 

Teresina T18 1 184 124 5,5 5578,31 520,39 0,093 51 109,37 190 2,73 

Teresina T19 1 174 114 5,0 20317,19 2381,06 0,117 214 94,94 588 4,04 

Teresina T20 1 200 137 7,1 8953,79 1235,28 0,137 81 110,54 275 4,49 

Média/Teresina 1,35 174,05 133,65 6,0 12378,84 836,45 0,075 87,95 133,43 269,7 3,07 
1 

NCP: Número de cachos/planta; CAS:Circunferência do estipe ao nível do solo; CAP: Circunferência do estipe  ao nível do peito; ALT: Altura do estipe; PFP: Peso do fruto/Planta;  
PAP: Peso das amêndoas/Planta; PA/PF: Peso das amêndoas/Peso do Fruto; NFP: Número de Frutos/Planta; PMF: Peso médio/fruto; NAM: Número de amêndoas 
 e PMA: Peso médio das amêndoas 
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Tabela 4 -  Médias dos onze caracteres avaliados nos 20 indivíduos da população de Esperantina de Orbignya phalerata Mart.,Teresina, 
PI, 2011. 

População Genótipos 

NCP  CAS CAP ALT PFP PAP PA / PF NFP PMF NAM PMA 

(und) (cm)  (cm)  (m) (g)  (g) (g) (und)  (g)  (und )  (g) 

Esperantina E21 1 138 110 4,0 17028,37 1455,8 0,085 202 84,29 532 2,73 

Esperantina E22 1 155 120 5,01 15138,18 1160,03 0,076 137 110,49 513 2,26 

Esperantina E23 1 137 105 2,98 28500,61 2529,27 0,088 296 96,28 702 3,6 

Esperantina E24 3 187 140 4,24 45684,65 3722,96 0,081 525 87,01 1276 2,91 

Esperantina E25 1 172 125 3,71 16261,32 946,03 0,058 141 115,32 298 3,17 

Esperantina E26 2 173 134 4 8692,13 1097,88 0,126 113 76,92 446 2,46 

Esperantina E27 1 140 115 2,84 18295,13 2175,58 0,118 200 91,47 790 2,75 

Esperantina E28 1 145 110 2,91 16580,47 1995,26 0,12 210 78,95 710 2,81 

Esperantina E29 1 187 100 4,64 30117,41 2655,03 0,088 325 92,66 826 3,21 

Esperantina E30 1 120 80 7,22 18789,45 1059,63 0,056 214 87,8 425 2,49 

Esperantina E31 1 195 130 3,91 26238,66 2521,06 0,096 237 110,71 953 2,64 

Esperantina E32 1 110 100 4,54 22701,16 3043,71 0,134 249 91,16 814 3,73 

Esperantina E33 1 220 150 3,88 17269,96 608,74 0,035 113 152,83 384 1,58 

Esperantina E34 1 180 135 5,09 17125,47 2857,05 0,166 203 84,36 646 4,42 

Esperantina E35 1 150 100 4,57 20134,94 1845,67 0,091 229 87,92 745 2,47 

Esperantina E36 1 165 130 2,9 6792,43 387,79 0,057 60 113,2 96 4,03 

Esperantina E37 1 160 126 5,49 12420,63 1063,05 0,085 169 73,49 485 2,19 

Esperantina E38 1 120 100 7,74 16219,46 1322,5 0,081 128 126,71 398 3,32 

Esperantina E39 1 127 116 5,46 20510,54 1417,17 0,069 195 105,18 532 2,66 

Esperantina E40 1 247 220 2,34 11582,21 1727,6 0,149 119 97,32 471 3,66 

Média/Esperantina  1,15 161,40 122,30 4,38 19304,16 1779,59 0,09 203,25 98,20 602,10 2,95 
1 

NCP: Número de cachos/planta; DAS: Circunferência do estipe ao nível do solo; CAP: Circunferência do estipe  ao nível do peito; ALT: Altura do estipe; PFP: Peso do fruto/Planta;  
PAP: Peso das amêndoas/ Planta; PA/PF: Peso das amêndoas/Peso do Fruto; NFP: Número de Frutos/Planta; PMF: Peso médio/fruto; NAM: Número de amêndoas e  
PMA: Peso médio das amêndoas 
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Tabela 5 -  Médias dos onze caracteres avaliados nos 20 indivíduos da população de José de Freitas Orbignya phalerata Mart., 
Teresina, PI, 2011. 

População Genótipos 

NCP  CAS CAP ALT PFP PAP PA / PF NFP PMF NAM PMA 

(und) (cm)  (cm)  (m) (g)  (g) (g) (und)  (g)  (und )  (g) 

José de Freitas       JF41 1 210 157 2,26 20651,32 376,53 0,018 73 282,89 188 2 

José de Freitas JF42 1 133 107 3,4 10502,28 595,02 0,056 98 107,16 280 2,12 

José de Freitas JF43 1 182 130 2,86 5772,48 622,76 0,107 41 140,79 179 3,47 

José de Freitas JF44 1 179 114 4,95 4955,08 292,22 0,058 37 133,92 98 2,98 

José de Freitas JF45 1 200 125 4,46 3872,16 205,16 0,052 41 94,44 69 2,97 

José de Freitas JF46 1 207 125 3,72 9793,9 857,21 0,087 77 127,19 273 3,13 

José de Freitas JF47 1 160 110 6,54 9104,66 546,59 0,06 66 137,94 207 2,64 

José de Freitas JF48 1 168 140 6 9198,05 779,8 0,084 66 139,36 248 3,14 

José de Freitas JF49 1 156 120 5,3 14232,61 1207,34 0,084 125 113,86 436 2,76 

José de Freitas JF50 1 200 130 4,47 9525,58 151,64 0,015 59 161,45 52 2,91 

José de Freitas JF51 1 70 109 6 11932,56 795,16 0,066 78 152,98 288 2,76 

José de Freitas JF52 1 176 122 4,84 13687,98 1342,31 0,098 128 106,93 519 2,58 

José de Freitas JF53 1 142 140 3,87 2945,77 75,47 0,025 31 95,02 50 1,5 

José de Freitas JF54 1 192 190 1,3 10490,55 1081,25 0,103 144 72,85 385 2,8 

José de Freitas JF55 1 157 127 1,86 9616,07 573,19 0,059 99 97,13 250 2,29 

José de Freitas JF56 1 200 160 1,88 7766,89 223,66 0,03 58 133,91 66 3,38 

José de Freitas JF57 1 70 59 7 4369,17 47,02 0,01 29 150,66 22 2,13 

José de Freitas JF58 1 132 106 7,78 5510,24 48,13 0,008 37 148,92 29 1,65 

José de Freitas JF59 1 130 107 7,2 6453,21 47,79 0,007 41 157,39 27 1,77 

José de Freitas JF60 1 153 133 9,1 5769,56 703,07 0,121 32 180,29 152 4,62 

Média/José de Freitas  1 160,85 125,55 4,74 8807,51 528,57 0,06 68,00 136,75 190,90 2,68 
1 

NCP: Número de cachos/planta; CAS: Circunferência do estipe ao nível do solo; CAP: Circunferência do estipe  ao nível do peito; ALT: Altura do estipe; PFP: Peso do fruto/Planta;  
PAP: Peso das amêndoas/ Planta; PA/PF: Peso das amêndoas/Peso do Fruto; NFP: Número de Frutos/Planta; PMF: Peso médio/fruto; NAM: Número de amêndoas e 
 PMA: Peso médio das amêndoas 
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 As estimativas das variâncias genéticas foram superiores às residuais, 

indicando possibilidade de seleção para a maioria dos caracteres, exceto altura do 

estipe (ALT) e peso médio das amêndoas (PMA), nos quais as estimativas do 

componente genético foram nulas (Tabela 6), evidenciando a não existência de 

variabilidade para estes. 

 
Tabela 6 -  Parâmetros genéticos para os onze caracteres morfoagronômicos 
avaliados em três populações de babaçu (O.phalerata Mart.), Teresina, PI, 2011. 
Caracteres           σ2

g    σ2
e 

Número de cachos/planta (NCP) 0,02198 0,1377 
Circunferência do estipe ao nível do solo (DAS) 1477,53 0,9993 
Circunferência do estipe ao nível do peito (DAP) 665,63 0,9985 
Altura do estipe (ALT) 0 24527 
Peso dos Frutos/Planta (PFP) 67804 0,01506 
Peso das amêndoas/Planta (PAM) 443892 0,1421 
Peso das amêndoas/Peso do Fruto (PA/PF) 1,06 x 106 0,001 
Número de frutos/planta (NFP) 4892,98 0,04997 
Peso médio dos frutos (PMF) 1,05 x 1-1010 1416,31 
Número de amêndoas (NAM) 40122 1 
Peso médio das amêndoas (PMA) 0             0,4981 
σ

2
g: variância genética; σ2

e: variância residual.  
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3.3.2 Análise multivariada 
As distâncias entre os pares de genótipos variaram de 0,14 a 3,61, com 

média de 1,31. A maior divergência foi encontrada entre os genótipos JF57 (José de 

Freitas) e E24 (Esperantina), com 3,61 (ANEXO A). Por outro lado, a menor 

dissimilaridade registrada nesse estudo foi de 0,14 entre os genótipos JF58 e JF59 

ambos de José de Freitas.  

Faz-se importante mencionar que mais da metade dos pares de genótipos 

(55,36%) apresentou distâncias genéticas médias acima da média geral (ANEXO A), 

indicando que a maioria deles apresenta divergência acentuada. 

Na matriz de dissimilaridade (ANEXO A), foram identificados como mais 

divergentes os 15 pares de genótipos listados na Tabela 7. Na condução de um 

programa de melhoramento por hibridação, a escolha dos genitores é o passo 

primordial para o sucesso deste (PEREIRA, 2007). Estes genitores devem 

apresentar bom desempenho e alta divergência genética, sob o risco de não se 

ampliar variabilidade genética suficiente para se obter ganhos genéticos com a 

seleção (NASCIMENTO FILHO et al., 2001). 

Sugere-se que todas as combinações listadas na Tabela 7, geneticamente 

divergentes promovam alto efeito heterótico e maior variabilidade genética nas 

gerações segregantes. O genótipo E24 esteve presente em todas as combinações 

mais divergentes (Tabela 7), ou seja, combinações com esse genótipo podem 

aumentar a possibilidade de ganho por seleção e a manifestação de híbridos mais 

heterótico. O genótipo JF57 que compõe junto com o E24 o par mais divergente 

possui a menor média de circunferência do estipe ao nível do solo (CAS) e menor 

média de circunferência do estipe ao nível do peito (CAP). O genótipo JF58 possui a 

segunda maior altura do estipe, o genótipo T10 o menor PFP, PAP, NFP e NAM e o 

genótipo JF60 apresentam a maior altura do estipe a o maior peso médio das 

amêndoas. 

Dentro dos 15 pares de genótipos mais divergentes, uma das melhores 

combinações em relação aos desempenhos dos caracteres pode ser observada 

entre os genótipos JF60 x E24, e entre os pares de genótipos E31 x E24 e E29 x 

E24 (ANEXO A). 
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Tabela 7 -  Pares de genótipos mais divergentes estimados a partir da Distância 
Euclidiana Média no estudo sobre divergência entre os 60 genótipos de babaçu, 
Teresina, PI, 2011. 

Ordem Distância Euclidiana Média Pares de Genótipos 

1º 3,60 JF57 x E24 

2º 3,42 JF58 x E24 

3º 3,39 T10 x E24 

4º 3,38 JF50 x E24 

5º 3,33 JF60 x E24 

6º 3,31 JF53 x E24 

7º 3,35 JF41 x E24 

8º 3,24 T12 x E24 

9º 3,21 T13 x E24 

10º 3,18 T1 x E24 

11 3,17 JF45 x E24 

12 3,16 JF56 x E24 

13º 3,15 JF50 x E24 

14º 3,14 JF44 x E24 

15º 3,12 JF48 x E24 

 

As distâncias médias e variâncias por população encontram-se na Tabela 8. A 

população de Esperantina apresentou os maiores valores, enquanto os menores 

valores foram na população de José de Freitas. 

 

Tabela 8 -  Distâncias médias e variâncias para as três populações de babaçu, 
Teresina, PI, 2011. 

População Média Variância 

Teresina 1,20 0,17 

Esperantina 1,24 0,32 

José de Freitas 1,12 0,17 

 
O agrupamento pelo método de Tocher, aplicado sobre a matriz de 

dissimilaridade, promoveu a formação de três grupos (Tabela 9). O grupo I 

apresentou mais de 96,6% dos genótipos com representantes das três populações. 

  Os grupos II e III foram formados por apenas um genótipo cada, o grupo II 

pelo genótipo T5, que apresenta o maior peso médio por fruto, enquanto que o 

genótipo formado pelo grupo III, E24, além de ser o mais divergente, apresenta as 
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melhores respostas em relação às variáveis analisadas, como, o maior número de 

cachos/planta (NCP), a maior média de peso do fruto/planta (PFP), maior peso das 

amêndoas/planta (PAP), maior número de frutos e maior número de amêndoas.  

 
Tabela 9 -  Agrupamento dos 60 genótipos de babaçu, formados pelo agrupamento 
de Tocher a partir das Distâncias Euclidianas padronizadas, Teresina, PI, 2011. 

Grupos Genótipos 
I JF58, JF59, JF47, T11, JF44, T13, T18, JF45, T10, JF48, T3, JF29, JF46, E25, E22, 

JF52, JF42, E27, T1, T8, JF55, JF50, JF43, E36, E39, E21, T14, E38, JF51, T9, T2, 

T12, T4, T7, JF53, T6, T15, E30, E33, JF56, E35, E26, E28, T16, E27, T20, T19, JF54, 

E31, JF60, E23, E29, E32, E34, JF57, T17, E40, JF41  

II T5 
III E24 

 

Foi realizada a análise de agrupamento hierárquico aglomerativo pelo método 

UPGMA baseado na Distância Euclidiana Média (Figura 6). O dendrograma gerado 

apresentou valor cofenético alto e significativo (r = 0,90), o que mostra fidelidade na 

representação do conjunto de dados. Ao se comparar os agrupamentos obtidos 

pelos dois métodos Tocher e UPGMA percebem-se alta concordância entre os 

grupos formados.  

O grupo I, assim como no agrupamento de Tocher contempla a maioria dos 

genótipos, no grupo II além do genótipo T5 que se apresentou isolado no método de 

Tocher aparece agrupado com os genótipos E40, JF41 e T17. Porém o genótipo 

E24 apresentou-se novamente isolado no grupo III. 



 

 

53 

 

 
Figura 6 -  Dendrograma baseado nas Distâncias Euclidianas Médias entre os 60 indivíduos de 
Orbignya phalerata Mart.,obtido pelo método UPGMA, a partir dos 11 caracteres avaliados, Teresina 
(T), Esperantina (E), José de Freitas (JF), Teresina, PI, 2011. 
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Pela análise de componentes principais, verificou-se que os três primeiros 

componentes explicaram 71,80% da variabilidade existente (Tabela 10). A variação 

acumulada distribuiu-se entre os vários componentes, não retendo o máximo de 

variação nos componentes iniciais, como indicado por Cruz e Carneiro (2003) e Cruz 

et al. (2004).  

A análise de componentes principais pode ser utilizada na identificação das 

variáveis de maior e menor contribuição para variação acumulada, os caracteres de 

maior contribuição são aqueles que exibem maiores coeficientes de ponderação nos 

componentes de maior autovalor e os de menor contribuição são aqueles que 

exibem maiores autovetores nos componentes de menor autovalor (CRUZ; 

CARNEIRO, 2003) 

 

Tabela 10 -  Estimativa dos autovalores associados aos componentes principais, 
importância relativa (raiz %) e acumuladas referentes aos onze caracteres 
morfoagronômicos avaliados em 60 genótipos de babaçu, Teresina, PI, 2011. 

Componentes Raiz Raiz (%) % Acumulada 

1 4,194 38,134 38,134 

2 1,893 17,213 55,348 

3 1,810 16,457 71,805 

4 1,226 11,145 82,951 

5 0,668 6,079 89,031 

6 0,478 4,352 93,383 

7 0,435 3,955 97,339 

8 0,227 2,064 99,404 

9 0,280 0,255 99,659 

10 0,226 0,205 99,864 

11 0,014 0,135           100,000 

 

Observa-se na Tabela 11 que, para o primeiro componente principal a 

variável de maior contribuição para discriminação dos genótipos foi o peso de 

amêndoas por planta (PAP) com 0,4759. No segundo componente, destaca-se o 

peso das amêndoas/peso do fruto (PAPF) com 0,5034 e no terceiro componente a 

circunferência do estipe ao nível do peito (CAP) com 0,6328. Estes caracteres 

contribuem significativamente para a variabilidade das populações. Essas, portanto, 
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seriam as variáveis mais responsivas à seleção para os genótipos de babaçu. No 

entanto, quando avaliado os últimos componentes principais, os caracteres que 

menos contribuíram para a variação total, sendo, portanto, passivos de descarte, 

foram o número de amêndoas por planta (NAM), cujo autovalor ou coeficiente de 

ponderação foi de 0,804, e o número de frutos por planta (NFP) com 0,7306. 

 
Tabela 11 -  Conjunto dos autovetores (coeficiente de ponderação) das onzes 
variáveis avaliadas em babaçu, Teresina, PI, 2011.  

CP NCP1 CAS CAP ALT PFP PAP PAPF NFP PMF NAM PMA 

1            0,1719 0,0631 0,0314 -0,1533 0,401 0,4759 0,2745 0,4601 -0,1622 0,4718 0,1372 
2 -0,4326 -0,1451 -0,0231 -0,0966 -0,3724 0,0473 0,5034 -0,1032 -0,494 -0,0511 0,361 
3 0,0578 0,6007 0,6328 -0,3197 -0,036 -0,0644 0,1405 -0,1439 0,1711 -0,0984 0,2199 
4 0,2659 0,0304 -0,0997 0,6323 0,0385 0,065 0,2213 -0,1055 0,3062 -0,0803 0,5938 
5 0,7483 -0,1391 0,2377 0,0877 -0,2248 -0,1352 0,0431 -0,0029 -0,5161 -0,0806 -0,1134 
6 -0,1678 0,6536 -0,1309 0,513 -0,0621 0,0128 0,0983 0,0319 -0,2932 0,1129 -0,3884 
7 -0,2597 -0,4047 0,678 0,4014 0,0773 0,0783 0,152 0,0000 0,1157 0,1248 -0,2896 
8 0,2266 -0,0403 -0,2262 -0,1798 -0,1617 0,0435 0,6217 -0,3353 0,3767 0,1843 -0,4008 
9 -0,0443 -0,0248 -0,0515 -0,0118 0,4536 -0,7186 0,3833 0,3086 -0,0313 -0,1703 -0,0206 
10 -0,0122 -0,025 -0,014 -0,0135 0,5897 0,0112 -0,0633 -0,7306 -0,3104 0,12 0,0494 
11 -0,0154 -0,0049 0,0276 0,0231 -0,2402 -0,469 -0,1748 -0,0582 0,0401 0,804 0,1969 

1 NCP: Número de cachos/planta (und); CAS: Circunferência do estipe ao nível do solo (cm); CAP: 
Circunferência do estipe ao nível do peito (cm); ALT: Altura do estipe (cm); PFP: Peso dos 
frutos/planta (g); PAP: Peso das amêndoas/planta; PAPF: Peso das amêndoas/peso dos frutos (g); 
NFP: Número de frutos/planta (und); PMF: Peso médio/frutos (g); NAM: Números de amêndoas (und); 
PMA: Peso médio das amêndoas (g). 
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3.4 DISCUSSÃO  
O teste F indicou a existência de diferenças significativas entre os municípios, 

revelando para a maioria dos caracteres a existência de variabilidade genética nas 

populações de babaçu, ou seja, há a possibilidade de seleção de genótipos de 

interesse.  

O genótipo E24 apresentou as melhores médias para variáveis quanto à 

produção de frutos, como (PFP, PAP, PA/PF, NAM e NFP), sendo este um genótipo 

promissor para futuros programas de melhoramento. Os caracteres, peso dos frutos 

e amêndoas, além de serem importantes para efeito de seleção dos melhores 

genótipos, são importantes para estabelecer um padrão e disponibilizar o produto no 

mercado, a exemplo do que ocorre com outras frutas (MADEIROS et al., 2010). Os 

altos valores de variância genética em grande parte dos caracteres revelam a alta 

variabilidade e a possibilidade de seleção principalmente entre os caracteres para 

produção de frutos e amêndoas. 

A maior divergência encontrada entre os genótipos E24 e JF57, pode ser 

explicada pelo fato de pertencerem a populações distintas geograficamente e 

também submetidas a diferentes intensidades de manejo, o genótipo JF57 é oriundo 

de uma população natural localizada no município de José de Freitas, área sem 

nenhuma ação antrópica, diferentemente do genótipo E24, localizado em uma área 

que sofre um intenso manejo de coleta de frutos. As médias das distâncias 

genéticas por população, assim como as variâncias indicaram uma maior 

variabilidade na população de Esperantina, com média de 1,24 e variância de 0,32 

em relação às demais, o que pode ser explicado pelo intenso manejo que ocorre 

nessa área, com a retirada de frutos e a possível ação antrópica na dispersão de 

sementes, levando essa população à apresentar uma divergência acentuada.  

Em geral, as estimativas de distâncias genéticas entre os genótipos indicam 

pouca relação com o local de ocorrência. Alves (2002) analisando a divergência 

genética entre genótipos de cupuaçu (Theobroma grandiflorum Willd ex Spreng 

Schum) por meio de marcadores botânico-agronômicos obteve baixa relação entre 

distância genética e local de coleta dos genótipos estudados. No presente trabalho 

de acordo com a Tabela 7, os quinze pares de genótipos mais divergentes são de 

populações distantes, ou seja, existe uma alta relação entre distância e local de 

ocorrência, o que pode ser explicado principalmente pelo isolamento em que se 

encontram essas populações e o modo de ocorrência de dispersão do pólen. 
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 Inicialmente, os materiais genéticos mais indicados para se iniciar um 

programa de melhoramento são os genótipos mais dissimilares, contudo, sua 

recomendação só deverá ser feita após uma análise criteriosa de seus 

desempenhos em relação aos caracteres de interesse (CRUZ et al., 2004). O 

genótipo E24 além de compor as combinações mais divergentes, apresenta as 

melhores respostas às variáveis analisadas, como a maior média de peso do fruto 

/planta (PFP), maior peso das amêndoas/planta (PAP), maior número de 

frutos/planta (NFP) e maior número de amêndoas (NAM) entre todos os genótipos 

avaliados. As melhores combinações entre os pares mais divergentes, levando-se 

em consideração os caracteres de interesse para a produção de frutos e amêndoa 

são os pares JF60 x E24, pois eles possuem altas médias para PFP, PAP, NFP, 

NAM e PMA. Assim como o par E31 x E24, por possuírem boas médias para NAM, o 

par E29 x E24 por apresentarem os maiores valores para o número de frutos/planta 

(NFP).  

Dias (1994) relatou que o conhecimento dos pares de genitores de maior 

divergência orienta o processo de hibridação, aliado ao desempenho agronômico 

dos mesmos. Assim, o genótipo E24 por possuir essas características pode ser 

utilizado em cruzamentos para geração de híbridos mais heteróticos. Por outro lado, 

a informação acerca dos pares mais similares é útil nos programas envolvendo 

retrocruzamentos, nos quais o emprego de genitores similares, diferenciados 

basicamente pelo alelo a ser transferido, permite recuperar o genitor recorrente 

(ARAÚJO; CARVALHO; ALVES, 2002). 

Mais da metade dos pares de genótipos (55,36%) apresentou distâncias 

genéticas iguais ou acima da média geral, indicando que grande parte deles 

apresenta divergência genética acentuada. Resultado semelhante foi obtido por 

Oliveira, Ferreira e Santos (2007) em açaí (Euterpe oleracea Mart.) com base em 

descritores morfoagronômicos (52,87%). 

Para maior eficiência em programas de melhoramento é interessante 

selecionar indivíduos que apresentem bom desempenho, mas que não sejam 

relacionados geneticamente entre si, pois, contribuem com um arranjo genético 

diferente e mais proveitoso (CRUZ; CARNEIRO, 2003). Desse modo, a análise de 

agrupamento tem por finalidade reunir, por um critério qualquer de classificação, os 

genitores em vários grupos, de tal forma que exista homogeneidade dentro do grupo 

e heterogeneidade entre grupos (CRUZ; CARNEIRO, 2003). No presente trabalho, 



 

 

58 

pelo método de agrupamento de Tocher houve a formação de três grupos, sendo 

que o grupo I reuniu praticamente todos os genótipos, demonstrando que estes são 

geneticamente similares (96,6% do total dos genótipos), indicando que os possíveis 

cruzamentos desses genótipos entre si diminuem a possibilidade de obtenção de 

genótipos superiores. 

Os grupos II e III foram formados pelos genótipos T5 e E24, respectivamente. 

O genótipo T5 proveniente da população de Teresina apresenta-se com a maior 

média de peso do fruto e talvez por isso tenha se agrupado isoladamente dos 

demais. O genótipo E24 foi o que mais se destacou, por possuir os melhores 

resultados para praticamente todas as variáveis, mostrando-se bem divergente. 

Assim, a distância dos genótipos T5 e E24, em relação às demais, sugerem que 

esta pode proporcionar efeito heterótico elevado após hibridações. Resultados 

semelhantes a este foram obtidos por Almeida et al. (2011), avaliando a divergência 

genética de oito caracteres em doze cultivares de soja, verificaram a formação de 

dois grupos pelo agrupamento de Tocher, sendo que o grupo I deteve 91,67% do 

total de cultivares, e o grupo II foi formado por uma única cultivar, confirmando os 

valores relativamente elevados das suas distâncias nos pares de que participou. 

Conforme relatado por Abreu et al. (2001) e Carpentieri-Pípolo et al. (2000), 

as melhores combinações híbridas a serem testadas em um programa de 

melhoramento, devem envolver parentais tanto divergentes como de elevada 

performance média. 

A análise de agrupamento, utilizando o método hierárquico aglomerativo 

(UPGMA) apresentou correlação cofenética (r = 0,90). Esta análise, segundo 

Karasawa et al. (2005) é subjetiva e pode gerar alguma dificuldade na separação 

dos grupos, entretanto, é de fácil interpretação nas análises dos dados. Cruz (1990) 

sugere que o exame visual de pontos onde ocorram mudanças de níveis possibilita a 

delimitação dos grupos. Dessa forma no ponto onde ocorrem altas mudanças de 

níveis, detectou-se a formação de três grupos distintos (Figura 6), o mais distante foi 

o genótipo E24. Os genótipos JF58 E JF59 apresentaram a mais alta similaridade no 

conjunto de dados, outro par de genótipos com baixa dissimilaridade genética inclui 

os genótipos E27 e E28. Esses resultados demonstram que cruzamentos entre os 

genótipos mais divergentes podem proporcionar aumento na variabilidade e, 

possivelmente, a obtenção de indivíduos superiores. 
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A análise por componentes principais permite inferir quais os caracteres são 

responsáveis pela maior parte da divergência encontrada, possibilitando o descarte 

de caracteres que pouco contribuem na diferenciação dos genótipos avaliados, 

reduzindo significativamente o tempo e custo de avaliação de características 

morfoagronômicas. Nesse estudo, os três primeiros componentes absorveram 

71,80% da variação acumulada, resultado semelhante foi obtido por Godoy et al. 

(2007), estudando a diversidade genética existente entre genótipos de maracujá, os 

quais encontraram variação total de 69,07% nos três primeiros componentes 

principais. Em pupunha, Gomes (2007) encontrou 65,77% da variação nos três 

primeiros componentes ao avaliar 49 descritores agromorfológicos em 1.573 plantas 

jovens e 53,55% da variação nos três primeiros componentes avaliando 10 

descritores em 1.978 plantas adultas. Chioratto (2004) encontrou 40,66% de 

variação nos três primeiros componentes avaliando a divergência de 993 acessos de 

feijoeiro a partir de 23 descritores agromorfológicos. Já Oliveira et al. (2006) 

obtiveram 35,8% da variação total nos dois primeiros componentes principais, e para 

obter 70% da variação total, foi preciso considerar os sete primeiros componentes 

principais. 

Devido à concentração da variação total de 71,80% nos três primeiros 

componentes principais, que explicaram grande parte da variação existente nas 

populações naturais de babaçu, a análise de descarte revelou que, os caracteres 

que menos contribuíram para a variação total foram: o número de amêndoas por 

fruto (NAM) e o número de frutos por planta (NFP) com coeficiente de ponderação 

de 0,804 e -0,7306, respectivamente. Cruz et al. (2004) enfatizam que caracteres 

dispensáveis são aqueles invariantes ou redundantes por serem correlacionadas a 

outras. A redução do número de caracteres, por eliminação daqueles que pouco 

contribuem para a descrição dos acessos no melhoramento genético, torna o 

processo de avaliação menos oneroso (ARRIEL et al., 2004), propiciando economia 

de tempo e recursos materiais, ao mesmo passo que disponibiliza informações para 

a conservação da espécie em estudo (ALVES et al., 2003).  
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3.5 CONCLUSÕES  
1 - Existe variação fenética entre os genótipos estudados com base nos 

caracteres morfoagronômicos, mostrando o potencial dos materiais para uso em 

trabalhos de melhoramento.  

2 - A quantificação da divergência, com base nos onze caracteres, agrupou 

com consistência os genótipos de babaçu e permitiu a formação de três grupos no 

método UPGMA e de Tocher. 

3 - O genótipo E24 esteve presente em todas as combinações mais 

divergentes, podendo ser indicado inicialmente, para programas de melhoramento, 

além de possuir as maiores médias com características de interesse para produção, 

como PFP, PAP, NFP e NAM, portanto, um material promissor que pode ser 

utilizado em futuros trabalhos de melhoramento. 

4 – O cruzamento entre o genótipo E24 com o JF60, E31 e E29 são os mais 

indicados para programas de melhoramento em função de suas características. 

5 – O manejo pode está influenciando na variabilidade das populações 

estudada, principalmente na população de Esperantina onde ele é intenso, a coleta 

de frutos e a possível ação antrópica na dispersão de sementes estão levando essa 

população a apresentar uma divergência acentuada, isso pode ser observado nos 

caracteres relacionados à produção que apresentaram as maiores médias para essa 

população como: peso do fruto por planta (PFP), peso da amêndoa por planta 

(PAP), números de frutos por planta (NFP) e número de número de amêndoas.    
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4 VARIAÇÃO GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS DE BABAÇ U (Orbignya 
phalerata  Mart.) POR MARCADORES MOLECULARES RAPD 
 
 
 

Resumo  
 
O babaçu, Orbignya phalerata Mart., é uma espécie de grande importância ecológica 
e econômica à região Meio-Norte do Brasil, onde é encontrada em grande 
abundância. Devido a sua vasta utilização pela população local há necessidade que 
sejam traçadas estratégias nas populações dessa palmeira. Para isso, é necessário 
o conhecimento de como a variabilidade genética encontra-se distribuída nestas 
populações. Assim, objetivou-se estudar os efeitos do manejo na estrutura genética 
de populações naturais de O. phalerata localizadas no Estado do Piauí por meio de 
marcadores RAPD. Foram identificadas três populações dessa palmeira com 
diferentes condições de manejo e de cada população coletado folíolo de 20 
indivíduos para a extração do DNA total. As amostras de DNA foram quantificadas 
em gel de agarose, as amostras de DNA foram diluídas em tampão TE, na 
concentração de 15 ng.µL-1. As reações de PCR foram realizadas para 20 primers 
RAPD. Os dados obtidos foram organizados em uma matriz binária e submetidos a 
análise, que revelaram um total de 146 bandas, sendo 141 polimórficos (96,58%). 
Foi observada uma variação de 4 a 12 locos polimórficos e média de 7 bandas por 
primer. O dendrograma permitiu a separação clara entre as três populações (dgm = 
0,57). A confiabilidade dos dados e a consistência dos nós foram constatadas pelos 
valores do bootstrap e pelo coeficiente de correlação cofenético (88,15%). As 
matrizes das três populações foram correlacionadas pelo teste de Mantel e 
revelaram um coeficiente de r = -0,0161, o coeficiente de similaridade entre os pares 
de genótipos variou de 0,26 a 0,86 e apresentou média de 0,57. A diversidade 
genética de Nei (He) foi de 0,212 para populações amostradas em Teresina, 0,195 
para populações de Esperantina e 0,207 para populações de José de Freitas. A 
maior porcentagem de locos polimórficos foi observada na população de Teresina, 
área em que existe um manejo não muito intenso, enquanto a menor foi observada 
na população de Esperantina área totalmente manejada. Em média foram obtidos 
106,33 locos polimórficos. A diversidade genética de Nei foi decomposta e verificou-
se HT = 0,3213. A diferenciação genética entre as populações estudadas foi de GST = 
0,362, demonstrando que 36,2% da variabilidade genética encontra entre 
populações e 63,8% dentro das populações. A estimativa de fluxo gênico entre 
populações de O. phalerata foi baixa (0,879). A AMOVA demonstrou que 59,52% da 
variação está contidas dentro de populações e 40,48% entre populações. Os 
marcadores RAPD mostraram-se eficientes no estudo de divergência genética entre 
e dentro das populações naturais de babaçu, detectando um elevado nível de 
polimorfismo, a divergência genética foi maior dentro das populações, nas 
populações onde existe um manejo pode-se observar uma menor variabilidade.  

 
 

Palavras-chave: Orbignya phalerata Mart., estrutura genética, similaridade. 
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4 GENETIC VARIATION IN NATURAL POPULATIONS OF BABAÇ U (Orbignya 
phalerata  Mart.) BY RAPD MOLECULAR MARKERS 
 
 
 

Abstract 
 
The babaçu Orbignya phalerata Mart., is a species of great ecological and economic 
importance of Central-Northern region of Brazil, where it is very abundance. Due to 
its widespread use by the local population need to be outlined strategies in 
populations of this species. Therefore, it is necessary to know how genetic variability 
is distributed among these populations. Thus, the objective was to study the effects 
of management on the genetic structure of natural populations of O. phalerata 
located in the state of Piaui by RAPD markers. We identified three populations of this 
species with different management conditions and leaflets collected from each 
population of 20 individuals for the extraction of total DNA. DNA samples were 
quantified on agarose gels, DNA samples were diluted in TE buffer at a concentration 
of 15 ng.µL-1. PCR reactions were performed for 20 RAPD primers. The data were 
organized into a binary matrix and subjected to analysis, which revealed a total of 
146 bands, 141 polymorphic (96.58%). We observed a range from 4 to 12 
polymorphic loci and average of 7 bands per primer. The dendrogram allowed the 
clear separation between the three populations (dgm = 0.57). The data reliability and 
consistency of the nodes were found by the bootstrap values and the cophenetic 
correlation coefficient (88,15%). The matrices of the three populations were 
correlated by the Mantel test and revealed a coefficient of r = -0.0161, the coefficient 
of similarity between pairs of genotypes ranged from 0.26 to 0,86 and showed an 
average of 0.57. Nei's genetic diversity (He) was 0.212 for populations sampled in 
Teresina, 0.195 to 0.207 and Esperantina populations to populations of Jose de 
Freitas. The highest percentage of polymorphic loci was observed in the population 
of Teresina, there is one area where management is not very intense, while the 
lowest was observed in the population of Esperantina area fully managed. On 
average 106.33 polymorphic loci were obtained. Nei's genetic diversity has been 
broken down and there was HT = 0.3213. The genetic differentiation among 
populations was studied GST = 0.362, showing that 36,2% of genetic variation found 
among populations and 63.8% within populations. The estimate of gene flow 
between populations of O. phalerata was low (0.879). The AMOVA showed that 
59.52% of the variation is contained within populations and 40.48% among 
populations. RAPD markers were efficient in the study of genetic divergence between 
and within natural populations of babassu, detecting a high level of polymorphism, 
genetic diversity within populations was higher in populations where there is a 
management one can observe a lower variability. 
 
 

 
Keywords: Orbignya phalerata Mart., genetic structure and similarity. 
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4.1 INTRODUÇÃO 
 O babaçu Orbignya phalerata Mart., é considerado uma espécie pioneira e 

dominante, que geralmente possui baixa densidade na vegetação primária 

(ANDERSON; MAY; BALICK, 1995, PETERS et al., 1989) e sua presença associa-

se fortemente as áreas antropizadas (RIBEIRO; WALTER, 1998). Silva (2008) afirma 

que a distribuição do babaçu nas áreas antropizadas apresenta comportamento 

extremamente variável, sendo que os vários sistemas de manejo alteraram a sua 

diversidade e concentração.  

O crescimento populacional e a conseqüente pressão antrópica sobre os 

recursos naturais têm inviabilizado economicamente o extrativismo em sua forma 

rudimentar, tornando-se necessária a adoção de técnicas e de metodologias que 

propiciem o uso múltiplo da floresta, aumentando assim as expectativas com relação 

a sua exploração econômica (SANTOS et al., 2002). Os produtos não madeireiros 

são, geralmente, a base para a produção artesanal e industrial em pequena escala. 

(ARNOLD; PÉREZ, 1995). O manejo de populações naturais também deve 

considerar a constituição genotípica dos indivíduos das espécies alvo da exploração, 

a qual é responsável por partes das diferenças de produtividade, adaptação e 

reprodução entre indivíduos de uma espécie (NETO, 2004), já que envolve 

alterações no tamanho populacional e nos padrões espaciais dentro das populações 

(BAWA; KRUGMAN, 1990; MURAWSKY, 1995). 

 O conhecimento da constituição genotípica é essencial para o entendimento 

da estrutura genética dessas populações e, portanto, para o delineamento de 

estratégias de conservação, melhoramento e manejo sustentável com atividades 

para a definição do tamanho de reservas, manejo adequado das espécies, 

recuperação de áreas degradadas e coleta de sementes para plantios de espécies 

nativas (KAGEYAMA et al., 2003). Assim o conhecimento sobre a variabilidade entre 

populações naturais de Orbignya phalerata, é importante para trabalhos de 

melhoramento genético, preservação e manejo adequado. 

 Os marcadores genéticos apresentam diversas aplicações na conservação 

genética dos recursos florestais, por meio da mensuração da diversidade e 

divergência genética em populações naturais e manejadas, estimativas da taxa de 

fluxo gênico ou migração e caracterização do sistema de reprodução (GLAUBITZ; 

MORAN, 2000). Os marcadores microssatélites, por exemplo, foram utilizados por 
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Raposo (2007) para estudar a estrutura genética e fluxo gênico de populações 

naturais de andiroba (Carapa guianenses) visando o manejo e a conservação da 

espécie, observando que a maior parte da variabilidade genética (90,5%) foi 

encontrada dentro das populações.    

Adin et al. (2004) usaram marcadores moleculares do tipo AFLP  

(Polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados) para comparar a 

diversidade genética e o comércio entre populações de palmeiras domesticadas 

(Bactris gasipaes Kunth) na Amazônia peruana, a diversidade genética foi de 0,262 

para populações de comunidades indígenas e de 0,253 para comunidades 

migrantes, a diferenciação genética entre populações GST  foi de 0,037-0,041 (P 

<0,01), não havendo relação entre a diferenciação genética e a localização 

geográfica das populações.     

Sawazaki et al. (1998) estudaram a variabilidade genética em algumas 

espécies e ecótipos de palmeiras dos gêneros Euterpe, Bactris, Elaeis e Syagrus 

pertencentes ao banco ativo de germoplasma – BAG, do Instituto Agronômico de 

Campinas - IAC mediante o uso de marcadores isoenzimáticos e RAPD para facilitar 

o manejo e o uso do germoplasma conservado. Os autores constataram que os  

marcadores RAPD foram mais eficientes que os marcadores isoenzimáticos, pois 

possibilitaram a análise de grande número de marcadores genéticos, além de 

mostrar uma similaridade entre ecótipos e/ou espécies estão distribuídos de acordo 

com a região geográfica de ocorrência natural. 

Apesar da importância e do interesse econômico da espécie O. phalerata, 

este é o primeiro estudo realizado para se avaliar os níveis de diversidade genética 

e sua distribuição em populações naturais de babaçu, submetidas a diferentes tipos 

de manejo. Santos et al. (2008), realizaram estudos de similaridade genética entre 

acessos pertencentes ao BAG de Babaçu da Embrapa Meio-Norte, por meio de 

marcadores RAPD e observaram a existência de uma variabilidade entre os 

genótipos, com coeficiente de similaridade variando de 0,53 a 0,82. Souza et al 

(2008) testaram a eficiência dos marcadores RAPD e ISSR para análise da 

variabilidade genética nessa espécie, e observaram que os dois marcadores foram 

eficientes quanto ao polimorfismo, para a determinação das relações genéticas entre 

os genótipos de babaçu.  

Considerando o atual estado de destruição de grande parte dos babaçuais, 

são imprescindíveis trabalhos de caracterização da variabilidade genética que 
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contribuam para o manejo adequado fornecendo informações para a estruturação de 

programas de conservação e de melhoramento genético. 

Nesse contexto, objetivou-se estudar a variação genética entre e dentro de 

populações de Orbignya phalerata, submetidas a diferentes intensidades de manejo. 

Comparar os níveis de diversidade genética em populações naturais e manejadas e 

avaliar os efeitos de diferentes intensidades de exploração na diversidade genética 

de populações, de modo a fornecer informações para possíveis diretrizes de manejo 

e conservação dessa espécie. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Descrição do Material 
O estudo foi realizado em três populações naturais de Orbignya phalerata 

Mart. localizadas nos municípios de Teresina, Esperantina e José de Freitas no 

estado do Piauí, conforme quadro abaixo. 

Quadro 1 – Identificação das três populações naturais de O. phalerata Mart. 
Teresina, PI, 2011. 

População Município Coordenadas Altitude (m) 
T Teresina  05º5'21" S 

42º48'07" W  
72 

E Esperantina  03º54'06" S 
42º14'01" 

59 

JF   José de Freitas 04º45'23" S 
42º34'32" W  

140 

   Fonte: IBGE, 2010. 

A população T, representa o município de Teresina que possui uma área total 

de 1.391,9 km2. O clima é Tropical subúmido quente, com períodos seco de seis 

meses, com temperaturas médias entre 22ºC a 38ºC. Possui uma vegetação de 

floresta decidual secundária mista, babaçual e campo cerrado (SEMPLAN, 2011). A 

população localizada no município de Teresina pertence a uma área da Embrapa 

Meio Norte, onde existe um baixo manejo de coleta de frutos. 

A população E, representa o município de Esperantina que pertence à 

microrregião do Baixo do Parnaíba Piauiense. O clima é tropical subúmido com 

período seco de seis meses, temperaturas médias entre 25ºC a 34ºC. A população 

localizada neste município pertence a uma área de floresta nativa destinada a coleta 

de frutos, possuindo uma vegetação de floresta decidual mista, com manchas de 

caatinga e cerrada (AGUIAR, 2004a). Essa área sofre um manejo contínuo de coleta 

de coco babaçu, que é fonte de renda para muitas famílias da região. 

A população JF, representa o município de José de Freitas que dista 45 km 

em linha reta de Teresina, possui área total de 1.538,205 km2, pertence à 

macrorregião Meio-Norte e à microrregião Teresina. O clima é Tropical Semiárido 

Quente, com duração do período seco de seis meses, com temperatura máxima de 

38°C e mínima de 18°C (AGUIAR, 2004b).   

A população localizada neste município pertence ao Nazareth Eco Resort, 

localizado a 7 km de José de Freitas, que possui uma área de babaçual de 

aproximadamente 1.200 ha, dos quais a maior parte encontra-se inalterados e em 
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excelente estado de conservação, estando inserido na região que corresponde às 

florestas semidecíduas com manchas de caatinga, cerrado e babaçuais (SILVA et 

al., 2005). Essa é uma área totalmente preservada, onde existe uma grande 

população de babaçu sem influência antrópica. 

4.2.2 Extração de DNA  
Em cada população foram identificados 20 indivíduos em plena fase 

reprodutiva para coleta de folíolos. A amostragem foi do tipo aleatória simples, 

respeitando uma distância de 50 m entre indivíduos. Todo o material coletado foi 

acondicionado em sacos de plástico, devidamente identificados, e dispostos em 

caixa térmica com gelo. Posteriormente, os tecidos foliares foram levados para o 

Laboratório de Biologia Molecular e Biotecnologia da Embrapa Meio Norte, onde 

foram armazenados em freezer, de modo a não permitir a degradação das enzimas, 

até o momento da extração de DNA. 

Para extração de material genético foram utilizadas folhas jovens e sadias, 

sendo aproximadamente, 100 mg de tecido foliar de cada planta proveniente das 

três populações. A extração do DNA foi realizada obedecendo-se as recomendações 

dos kits de purificação Invitek (INVISORB, 2008). O tecido vegetal fresco foi 

macerado no homogeneizador e extrator Precellys 24, em tubos de 2,0 mL, com 

cinco esferas de vidro de 3 mm e tampão do kit de purificação. A quantificação de 

DNA foi realizada em gel de agarose a 0,8% com TBE (Tris-Borato-EDTA) 0,5X, 

corado com GelRed-Biotium® 10.000X comparando a resolução do DNA das 

amostras com o DNA-λ na concentração de 100ng. A qualidade e quantidade do 

DNA extraído foi observada no espectrofotômetro NanoDrop™, aplicando-se 2 µL da 

amostra extraída. As amostras de DNA foram diluídas em tampão TE, na 

concentração de 15 ng.µL-1, para serem usadas nas reações de PCR.  

4.2.3 Seleção de primers e reação RAPD 
Foram avaliados 100 primers das séries A, K, M, N, e P da Operon 

Technologies, os quais foram aplicados em amostras de DNA de três indivíduos, um 

de cada população. Nesta etapa, procurou-se selecionar primers que amplificaram o 

maior número de marcadores polimórficos e de boa qualidade para leitura. 

Para análise da diversidade genética das populações foram utilizados os 20 

primers com melhor polimorfismo. As reações de amplificação foram realizadas de 

acordo com o protocolo de Williams et al. (1990) modificado. O volume final utilizado 



 

 

71 

nas reações foi de 20 µL, contendo os seguintes componentes: tampão 10X [16,65 

mM Tris-HCl, pH 8,0; 83,25 mM KCL; 2,5 mM de MgCl2 (New England), 0,75 mM de 

dNTP (Invitrogen), 0,2 µM de primer, 1U de Taq DNA polimerase (New England), 1 

µL de DNA genômico (~15 ng) e H2O ultrapura. As amplificações foram realizadas 

em termociclador Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied Biosystems®), com uma 

etapa inicial de desnaturação de 1 min a 92ºC, seguida de 45 ciclos de 1 min a 92°C 

para desnaturação, 1 min a 35°C para anelamento, 2 min a 72°C para extensão e 

uma extensão final de 5 min a 72°C. Os produtos da amplificação foram submetidos 

à eletroforese em gel de agarose 1,5%, tamponados e revelados com GelRed-

Biotium®. Ao final os géis foram visualizados em transluminador UV e 

fotodocumentados pra posterior contagem das bandas. 

 

4.2.4 Estimativa de dissimilaridade genética 
As bandas dos fragmentos amplificados ao acaso foram codificadas como 

caracteres binários, 0 e 1, correspondendo a ausência e presença de bandas, 

respectivamente. A partir desses dados, foi estimada a similaridade genética entre 

os genótipos das três populações amostradas, utilizando-se o coeficiente de 

similaridade de Jaccard, calculado pelo programa PAST v.1.34 (HAMMER et al., 

2001). A partir da matriz de similaridade gerada foi realizada a análise de 

agrupamento pelo método de Ligação Média Entre Grupos (UPGMA) no mesmo 

programa. O coeficiente de correlação cofenético (r) foi calculado, por meio da 

matriz de similaridade e do dendrograma obtido. E a partir da matriz binária dos 

fragmentos amplificados, foi calculado o índice de confiabilidade de bootstrap, 

gerando um dendrograma a partir de 5.000 permutações. Para avaliar a aderência 

entre o dendrograma gerado e a matriz de similaridade de Jaccard, foi estimada a 

correlação cofenética de Mantel, utilizando-se o programa computacional PAST 

v.1.34 (HAMMER et al., 2001).  

As estimativas das similaridades genéticas ( ijsg ) foram efetuadas pelo 

coeficiente de Jaccard, por meio da expressão1 (ROHLF, 1992). 

 

                                                      
cba

a
ijsg

++
=                                        (1) 
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em que: 

a: presença de bandas nos indivíduos i e j; 

b: presença de banda no indivíduo i e ausência no indivíduo j; 

c: ausência de banda no indivíduo i e presença no indivíduo j. 

 

O ponto de corte foi feito com base na estimativa da similaridade genética 

média (sgm), obtida pela expressão 2: 

 

                                                        ∑= Nijsgmsg /                                     (2) 

em que: 

sgij: similaridade genética entre cada par de indivíduos; 

N: número de pares obtidos. 

 
Para a análise intra e interpopulacional de O. phalerata foi utilizado o software 

POPGENE (Population Genetic Analysis) versão 1.32 (YEH et al., 2000), utilizando 

parâmetros para dados diplóides dominantes. Foram obtidas as seguintes 

estatísticas descritivas: número e percentual de locos polimórficos (P), obtido pela 

expressão 3: 

                                          P = nº de locos polimórficos  x 100                        (3) 

                                                        nº total de locos 

 

 A diversidade gênica de Nei (1973) (He) e o índice de Shannon (Ho), dado 

pela seguinte expressão 4: 

 

                                                         ∑−= )(log2 ii ppH                               (4) 

 

 

em que: 

pi: é a proporção de indivíduos que possuem a banda em um determinado loco; 

ip2log : é o logaritmo de ip  com base 2. 

Nei (1973) propõe a partição da diversidade genética em seus componentes 

entre e dentro de populações, dado pela seguinte expressão 5:  

 



 

 

73 

                                                          STST DHH +=                                        (5) 
 

em que: 

TH : diversidade total, estimada a partir das freqüências alélicas médias de cada loco. 

SH : componente da diversidade dentro da população. 

STD : componente da diversidade entre populações, dentro da espécie considerada. 

 
A proporção da diversidade genética que é atribuída ao componente entre 

populações é estimada pela expressão 6: 

 

                                                                
T

ST
ST H

DG =                                           (6) 

 

4.2.5 Análise de variância molecular 
 

A análise de variância molecular foi realizada com o auxílio do programa 

Arlequin versão 3.1 (EXCOFFIER, 2006). A análise foi realizada pela decomposição 

total dos seus componentes entre e dentro de populações. Um resumo desta análise 

de variância está apresentado na Tabela 12. 

A variância genética total T
2σ  corresponde a: ba

22 σσ + . 

 

Tabela 12 -  Esquema da análise de variância molecular (AMOVA) 
Fonte de variação Graus de liberdade E(QM) 

Entre populações 1−A  ab n 22 σσ +  

Dentro de populações AN −  b
2σ  

Total 1−N  T
2σ  

 

A : Número de populações amostradas; N : número total de genótipos amostrados; 

a
2σ : componente de variância devido às diferenças entre municípios; 

b
2σ : componente de variância devido às diferenças entre amostras dentro de 

populações; 

Fonte : Adaptado de (SCHNEIDER et al., 2000).  
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Os componentes de variância foram testados a partir do coeficiente STφ , 

obtido pela expressão 7: 

                                                               
T

a

ST 2

2

σ
σφ =                                             (7) 

 

em que: 

STφ = corresponde à razão da variância entre populações pela variância total; 

representa o valor de indivíduos tomados ao acaso dentro de cada população, em 

relação a indivíduos tomados ao acaso em toda a amostra. 
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4.3 RESULTADOS  

 

4.3.1 Perfil do s marcadores RAPD 
 Os 20 primers RAPD revelaram um total de 146 bandas, sendo 141 

polimórficas (96,58%) (Tabela 13). Foi observada uma variação de 4 a 12 locos 

polimórficos e média de 7 bandas por primer, sendo evidente o alto polimorfismo 

entre os genótipos, como demonstrado pelo padrão de bandas de RAPD obtido com 

o primer OP-K19 (Figura 7).  

Dentre os primers de RAPD utilizados no presente estudo, aqueles que 

possuem maior potencial para utilização, em análise de variabilidade genética em 

babaçu, são: OP-M09, OP-N02, OP-N06, OP-N09, OP-N10, pois produziram, pelo 

menos, oito ou mais bandas polimórficas 

 
Tabela 13 –  Primers de RAPD selecionados, com suas respectivas sequências, 
números de fragmentos amplificados e polimórficos. Teresina, PI, 2011. 

Primer 
 

Seqüências 
Nº de fragmentos 

Amplificados Polimórficos 
OP-K15 5’ CTCCTGCCAA 3’ 8 8 
OP-K19 5’ CACAGGCGGA 3’ 7 5 
OP-M01 5’ GTTGGTGGCT 3’ 4 3 
OP-M05 5’ GGGAACGTGT 3’ 6 6 
OP-M09 5’ GTCTTGCGGA 3’ 9 9 
OP-M12 5’ GGGACGTTGG 3’ 6 6 
OP-M14 5’ AGGGTCGTTC 3’ 7 7 
OP-M16 5’ GTAACCAGCC 3’ 8 8 
OP-M18 5’ CACCATCCGT 3’ 7 7 
OP-N02 5’ ACCAGGGGCA 3’ 12 12 
OP-N03 5’ GGTACTCCCC 3’ 6 6 
OP-N04 5’ GACCGACCCA 3’ 5 5 
OP-N06 5’ GAGACGCACA 3’ 9 8 
OP-N09 5’ TGCCGGCTTG 3’ 12 12 
OP-N10 5’ ACAACTGGGG 3’ 9 9 
OP-N11 5’ TCGCCGCAAA 3’ 5 5 
OP-N12 5’ CACAGACACC 3’ 7 7 
OP-N15 5’ CAGCGACTGT 3’ 8 8 
OP-P03 5’ CTGATACGCC 3’ 5 5 
OP-P04 5’ GTGTCTCAGG 3’ 6 5 

Total  146 141 
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Figura 7 -  Perfil eletroforético obtido pela amplificação do DNA dos 60 indivíduos de Orbignya 
phalerata Mart. de Teresina 7A, Esperantina 7B e José de Freitas 7C com o primer OP-K19, Embrapa 
Meio-Norte, Teresina-PI, 2011. 
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4.3.2 Similaridade genética  
A matriz de similaridade obtida por meio do coeficiente de Jaccard entre os 

genótipos com base nos marcadores RAPD (ANEXO B) revelou que o coeficiente de 

similaridade entre os pares de genótipos variou de 0,16 a 0,75 e apresentou média 

de 0,41, o par mais similar ocorreu entre os indivíduos 21 e 22 da população de 

Esperantina, enquanto os pares mais dissimilares foram registrados entre os 

indivíduos 23 e 30 da população de Esperantina com o indivíduo 49 da população de 

José de Freitas.   

Os marcadores RAPD possibilitaram a diferenciação genética das três 

populações de O. phalerata (Figura 8). O dendrograma permitiu a separação clara 

entre as três populações (dgm = 0,41). A população de Teresina e Esperantina 

localizadas em duas áreas manejadas pela coleta de frutos mostraram-se mais 

similares, enquanto que a população de José de Freitas localizada em uma área 

preservada, sem nenhum tipo de manejo, mostrou-se distante das demais 

populações. A confiabilidade dos dados e a consistência dos nós foram constatadas 

pelos valores do bootstrap e pelo coeficiente de correlação cofenético (90,13%). As 

matrizes das três populações foram correlacionadas pelo teste de Mantel e 

revelaram um coeficiente de r = -0,0161 indicando que as matrizes não estão 

correlacionadas, corroborando com os resultados obtidos pelo dendrograma. 

 

4.3.3 Diversidade genética 
 As estimativas dos índices de diversidade genética encontram-se na Tabela 

14. A diversidade genética de Nei (He) foi de 0,212 para população de Teresina, 

0,195 para população de Esperantina e 0,207 para população de José de Freitas.  

 
Tabela 14 -  Índices de diversidade genética para as três populações de Orbignya 
phalerata Mart., Teresina, PI, 2011. 

Populações He Ho 
Teresina 0,212 0,336 

Esperantina 0,195 0,302 
José de Freitas 0,207 0,322 

Para o conjunto de 
populações 0,321 0,485 

He: diversidade genética de Nei; Ho: índice de Shannon. 
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Figura 8 -  Dendrograma gerado pelas similaridades genéticas entre os 60 indivíduos de babaçu, 
utilizando o índice de similaridade de Jaccard, e o método de agrupamento UPGMA, Teresina (T), 
Esperantina (E), José de Freitas (JF). 
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A população, não manejada, de José de Freitas apresentou maior diversidade 

quando comparada à população de Esperantina onde existe um manejo intensivo de 

coleta de frutos. A eliminação de indivíduos para coletas de frutos nas populações, 

dependendo de sua magnitude pode alterar os níveis de diversidade genética. Os 

resultados mostram que a variabilidade genética foi menor na população manejada, 

em virtude da exclusão de alguns genótipos e conseqüente perda de alelos.  

Os valores estimados para o índice de Shannon (Ho) evidenciaram alta 

diversidade genética dentro e entre as populações de O. phalerata, sendo de 0,336 

para a população amostrada em Teresina, 0,302 para a amostrada em Esperantina 

e 0,322 para população de José de Freitas, e 0,485 para o conjunto de populações, 

sendo bem próximos nas três populações, o índice de Shannon varia de 0 a 1 e 

considera-se que quanto mais próximo o valor for de zero, mais baixa é a 

diversidade. A população que apresentou menores índices de diversidade foi aquela 

submetida a um intensivo sistema de manejo, o que pode levar a uma erosão 

genética.    

A maior porcentagem de locos polimórficos foi observada na população de 

Teresina, área em que existe um manejo não muito intenso, enquanto a menor foi 

observada na população de Esperantina (Tabela 15) área totalmente manejada. Em 

média foram obtidos 106,33 locos polimórficos. A baixa porcentagem de locos 

polimórficos na população de Esperantina é devido a intensa coleta de frutos nessa 

região, o que está levando a uma perda de variabilidade.  

 

Tabela 15 -  Número e porcentagem de locos polimórficos. Teresina, PI, 2011. 
Municípios Nº de locos polimórficos % de locos polimórficos 

Teresina 117 80,14 

Esperantina 97 66,44 

José de Freitas 105 71,92 

Média 106,33 72,83 

 

A distribuição da variabilidade genética entre e dentro das populações foi 

calculada de acordo com Nei (1978) (Tabela 16). A diferenciação genética foi de GST 

= 0,362, demonstrando que 36,2% da variabilidade genética  encontra entre 

populações e 63,8% dentro das populações. A estatística GST é uma medida de 

diferenciação genética largamente utilizada, pois não é afetada pelo sistema 
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reprodutivo da espécie, nem número de alelos por loco e pela atuação de forças 

evolutivas (migração, seleção e mutação) (NEI, 1973). A causa da alta divergência 

genética encontrada entre as populações pode estar supostamente associada ao 

isolamento reprodutivo das mesmas.  

 

Tabela 16 -  Parâmetros genéticos entre as três populações de babaçu (O. phalerata 
Mart.). Teresina, PI, 2011. 

 HT HS GST Nm 

Média 0,321 0,204 0,362 0,878 

Desvio padrão 0,021 0,013  - 

HT: heterozigozidade; HS: diversidade genética média dentro; GST; diferenciação genética entre 

populações e Nm: fluxo gênico. 

 

A heterozigosidade (HT) estimada foi relativamente alta (0,321), indicando que 

32,1% dos genótipos são únicos, mostrando que a espécie apresenta, nestas 

populações, reserva de variabilidade genética.  

A estimativa de fluxo gênico entre as três populações de O. phalerata Mart. foi 

baixa (0,879). Estimativas de fluxo gênico não são de fácil interpretação. Segundo 

Wright (1931) valores de Nm menores que 1,0 mostram um isolamento genético. O 

valor baixo obtido no presente trabalho mostra que já está ocorrendo um isolamento 

genético causado por deriva, indicando a necessidade de se iniciar o 

estabelecimento de estratégias de conservação da espécie. 

 

4.3.4 Análise de variância molecular (AMOVA) 
 A diferenciação genética existente entre as populações amostradas foi 

altamente significativa ( STΦ  = 0,4048, p < 0,001), correspondendo a 40,48% da 

variação genética total, o que indica níveis relativamente altos de diferenciação 

genética entre as três populações. Tais resultados eram esperados, uma vez que 

apresentam diferentes intensidades de manejo. Mesmo assim, verifica-se que 

grande parte da variação ficou retida dentro dos locais de coleta, evidenciando 

ampla variabilidade entre os genótipos de cada população (59,52%), que pode ser 

explicado pelo sistema de manejo adotado em cada local, pela influência da ação 

antrópica na troca de alelos, bem como pela dispersão de pólen dentro das 
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populações. O resumo da análise de variância molecular realizada para O. phalerata 

está apresentado na Tabela 17. 

 

Tabela 17 -  Resumo da análise de variância molecular (AMOVA) para as três 
populações de Orbignya phalerata Mart. Teresina, PI, 2011. 

Fonte de Variação 
 

GL SQ 
Comp. de 

variância 

 

% Total 

 

STΦ  P 

Entre populações 2 541,717 12,6155 40,48 0,4048 0,001 

Dentro de 

populações 

57 1057,150 18,5464 59,52   

Média 59 1598,867 31,16208 100,00   

  GL = grau de liberdade; SQ = soma dos quadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

82 

4.4 DISCUSSÃO 
O alto polimorfismo detectado nesse estudo (96,58%) entre os indivíduos das 

três populações de babaçu por marcadores RAPD pode está relacionado ao 

desenvolvimento de híbridos naturais resultado de cruzamentos intraespecíficos que 

ocorrem nessa espécie (ANDERSON; BALICK, 1988), ou ainda por se tratar de uma 

espécie com um sistema misto de reprodução e ainda não domesticada.  

Resultado semelhante, em palmeiras, foi obtido em germoplasma de açaizeiro 

(Euterpe oleracea Mart), por Oliveira et al. (2007), onde 28 primers selecionados 

geraram 263 produtos de amplificação, sendo 100% polimórficos,nesse estudo os 

autores associaram o alto grau de polimorfismo neste estudo esteve relacionado ao 

fato da espécie ser monóica, preferencialmente alógama e encontrar-se em 

domesticação.  

A técnica de RAPD tem sido aplicada em estudos de caracterização 

molecular e na quantificação da variabilidade genética em algumas espécies de 

palmeiras. Nunes et al. (2008) realizaram estudos com butiazeiro (Butia capitata) 

através de marcadores RAPD e obtiveram um número semelhante de fragmentos, 

totalizando 136, sendo 77 polimórficos. Isensse et al. (2007), estudando a 

caracterização genética de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) cultivadas no sul 

da Bahia por marcadores RAPD, obtiveram 46 marcadores genéticos polimórficos, 

número inferior ao obtido nesse trabalho. Já Sawazaki et al (1998), testando 40 

primers em palmeiras dos gêneros Euterpe, Bactris, Elaeis e Syagrus  obtiveram um 

total de 256 bandas polimórficas, os resultados desses trabalham revelam que o 

marcador RAPD foi eficiente na detecção do polimorfismo.  

Com babaçu Souza et al. (2008) estudando a eficiência dos marcadores 

RAPD e ISSR obtiveram 21 locos sendo 13 polimórficos com o marcador RAPD e 72 

locos sendo 45 polimórficos utilizando ISSR, apresentando ambos os marcadores 

eficientes na determinação das relações genéticas entre os genótipos.    

A alta diversidade genética entre os genótipos de babaçu foi observado sendo 

que  46,04% dos pares de genótipos demonstraram similaridades genéticas iguais 

ou acima da média geral, revelando a alta semelhança genética entre os genótipos 

de babaçu. Resultado semelhante foi obtido por Oliveira et al. (2007) em açaí onde 

encontraram um valor de 43,97% de dissimilaridade média igual ou acima da média 

geral. O alto valor encontrado no babaçu confirma a existência de uma grande 

diversidade entre os genótipos das três populações. 
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A diferenciação genética entre as três populações de O. phalerata, obtida a 

partir do dendrograma indica que estas não têm trocado alelos entre si, ao longo dos 

anos, o que é justificado pela distância geográfica entre as populações, visto que, o 

principal mecanismo de dispersão do pólen dessa espécie ocorre através do seu 

principal agente polinizador, besouros, da família Nutidulidae Mytrops mexicana 

(HENDERSON, 1995). 

Os níveis de diversidade genética de Nei (He) apresentados nas três 

populações (Tabela 14) podem ser considerados altos se comparados com outras 

espécies arbóreas. Hamrick e Godt, (1990) analisando informações a partir de 449 

espécies estimaram em 0,157 a He de espécies que possuem a entomofilia como 

polinização. Sebbenn et al., (2001) obtiveram resultados semelhantes comparando 

os níveis de diversidade genética entre uma população natural e uma manejada, 

encontrando média de He de 0,314 para populações naturais e 0,266 para a 

manejada, obtendo os mesmos resultados encontrados neste trabalho, quanto ao 

manejo adotado.  

A população não manejada de José de Freitas apresentou uma diversidade 

genética maior, quando comparada com a população de Esperantina onde existe um 

manejo intensivo para coleta de frutos. A retirada de indivíduos por coletas de frutos 

nas populações, dependendo de sua magnitude pode alterar os níveis de 

diversidade genética. Os resultados tornam evidentes que a variabilidade genética 

foi menor na população manejada, o que pode levar a exclusão de alguns genótipos 

e conseqüentemente a perda de alelos. Altos níveis de variabilidade genética 

possibilitam a ocorrência de um grande número de novas combinações genotípicas, 

aumentando o potencial evolutivo das espécies, pela maior capacidade de 

adaptação às possíveis mudanças ambientais (SEBBENN et al., 2001).  

O índice de Shannon mede o grau de proximidade genética entre os 

indivíduos, sendo assim quanto menor o valor, mais baixa é a diversidade. Nesse 

estudo o valor para esse índice foi considerado alto e bem próximo nas três 

populações, ou seja, existe uma grande diversidade genética entre eles, sendo 

confirmadas pelo alto nível de locos polimórficos nas três populações, os menores 

valores de índice de Shannon e porcentagem de locos polimórficos foram 

observados na população de Esperantina em que o sistema de manejo é intenso. 

Sebbenn et al., (2001) comparando os níveis de diversidade genética entre uma 

população natural e uma manejada encontrou maior porcentagem de locos 
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polimórficos na  população natural e menor na manejada, 84,6% e 76,9%, 

respectivamente. Evidenciando que o manejo não sustentável leva a perda de 

variabilidade, Zimback et al. (2004) obtiveram valores elevados de locos polimórficos 

estudando a estrutura genética de populações de Trichillia pallida Swartz por meio 

de marcadores RAPD, indicando que ainda não ocorreu um isolamento entre as 

populações, logo as poucas diferenças existentes entre elas podem está relacionada 

a deriva genética em cada local. 

A distribuição da variabilidade genética entre e dentro das populações revelou 

que 63,8% da variabilidade genética encontra-se distribuída dentro das populações 

e 36,2% entre populações.  A causa da alta divergência genética encontrada entre 

as populações pode estar supostamente associada ao isolamento reprodutivo das 

mesmas. Hamrick e Godt, (1990) analisando informações a partir de 449 espécies, 

concluíram que as espécies perenes, com ciclo de vida longo, reprodução sexuada 

por fecundação cruzada predominante, distribuição geográfica ampla, são as que 

acumulam maior variabilidade genética dentro de suas populações, com menor 

diferenciação entre populações. Sebbenn et al., (2001) estudando os efeitos do 

manejo na estrutura genética de populações naturais de Tabebuia cassinoides 

obtiveram alta variabilidade genética dentro das populações (96,9%), mostrando que 

as espécies arbóreas tropicais com sistema misto de reprodução mantêm a maior 

variabilidade dentro de populações. Silva, (2006) estudando a diversidade e a 

estrutura genética em populações naturais de palmeiras, Geomona schottiana Mart., 

obtive valores de 86,5% dentro de populações, evidenciando a alta variabilidade 

dentro das populações. Espécies arbóreas, em geral, mostram maior variação 

genética dentro de populações (AAGARD et al., 1998). 

O alto valor para a heterozigosidade total (HT) mostra que nessas populações 

a espécie apresenta reserva de variabilidade genética, resultado semelhante foi 

obtido por Mendonça (2006) estudando a análise da diversidade genética de 

Calophyllum brasiliense Camb. obteve valores altos de HT (0,402). Para Hamrick e 

Godt (1990) em espécies arbóreas que apresentam um ciclo longo, sistema misto de 

reprodução, eficiente mecanismo de dispersão de pólen e semente e, com ampla 

distribuição geográfica, pode-se esperar altos níveis de diversidade genética total. 

Como o babaçu é uma palmeira que possui essas características, a elevada 

diversidade genética era esperada, outro fator que contribui para esse índice, é o 
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sistema de manejo adotado nas populações, como a ação antrópica na dispersão de 

sementes.   

O valor de fluxo gênico para as populações de babaçu foi baixo (0,879). Vale 

ressaltar que valores de Nm menor quê 1 correspondem a ocorrência de isolamento 

genético falta (WRIGHT,1931) indicando a necessidade de se iniciar o 

estabelecimento de estratégias de conservação da espécie, o fluxo de genes tanto 

dentro como entre populações depende, obviamente, da estrutura reprodutiva, o 

babaçu possui um sistema misto de reprodução, com predomínio da fecundação 

cruzada, sendo que a sua polinização ocorre principalmente pelo besouro da família 

Nitidulidae Mytrops mexicana (ANDERSON; OVERAL; HENDERSON, 1998). Logo o 

resultado obtido para o fluxo gênico pode ser explicado pela distância geográfica 

entre as três populações impedindo a troca de alelos entre elas. 

 A diferenciação genética entre as populações foi de 40,48%, sendo um pouco 

menor que variação entre os genótipos de cada população (59,52%). Essa maior 

variação dentro das populações pode ser explicado pelo mecanismo de dispersão 

de pólen dentro das populações. Trabalhos como o de Oliveira e Silva (2008) 

estudando a diferenciação genética entre procedências de açaizeiro por marcadores 

RAPD, observaram que 75,85% da variabilidade genética encontram-se entre 

acessos de cada procedência e que 30,12% entre elas. Resultados semelhantes 

foram registrados entre populações naturais do palmiteiro (CARDOSO et al., 2000) 

com o uso de AFLP e raças de pupunheira (RODRIGUES; ASTOLFI; CLEMENT, 

2004) por RAPD, ambos marcadores dominantes, ou seja, é grande a diferenciação 

genética observada em palmeiras, com variabilidade maior dentro de populações.  

De acordo com Bawa (1992), plantas arbóreas tropicais de fecundação 

predominantemente cruzada podem apresentar variações na porcentagem de 

diferenciação genética entre populações, dependendo da espécie. A AMOVA vem 

sendo aplicada para determinar níveis de diferenciação genética em germoplasma 

de palmeiras (populações, tipos, ecótipos, etc.) conservados em bancos e/ ou 

coleções de germoplasma, com base em diferentes classes de marcadores 

moleculares, como no palmiteiro (CARDOSO et al., 2000), no coqueiro (PERERA et 

al., 2001), no dendezeiro (HAYATI et al., 2004) e no açaizeiro (OLIVEIRA; SILVA, 

2008). Entretanto, não há registros para agrupamentos de palmeiras pertencentes à 

espécie O. phalerata Mart. conservados  em coleções de germoplasma ou em 

populações naturais.      
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4.5 CONCLUSÕES 

 
1 - Os marcadores RAPD foram eficientes no estudo da diversidade genética 

entre as populações naturais de babaçu, detectando um elevado nível de 

polimorfismo. 

2 - A maior diversidade genética (He) foi encontrada na população não 

manejada de José de Freitas e a menor na população de Esperantina onde o 

manejo é intenso. 

3 - A diversidade genética e polimorfismo na população de Esperantina, que 

apresenta histórico de colheita de frutos, possuem uma menor variabilidade, ou seja, 

o manejo dessa área pode está levando a exclusão de alguns genótipos e 

conseqüentemente a perda de alelos. 

4 – A divergência genética foi de 36,25% entre populações e de 68,8% dentro 

de populações, mostrando um processo de distanciamento entre elas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A estrutura genética em populações de babaçu (O. phalerata Mart.) foi 

analisada com base em duas classes distintas de marcadores: morfoagronômicos e 

moleculares. Ambos marcadores se mostraram adequados para a caracterização da 

diversidade genética. Os marcadores morfoagronômicos foram importantes em 

avaliar os caracteres de interesse para produção de frutos e amêndoas, sendo que 

os resultados obtidos sofreram a influência do manejo adotado em cada área 

estudada.  

Para maior consistência dos resultados obtidos com os marcadores 

morfoagronômicos e moleculares é necessário a continuidade desse estudo, para 

identificar com maior precisão como o manejo adotado em cada área pode está 

influenciando na variabilidade genética. Os parâmetros genéticos populacionais 

sugerem a necessidade de um plano de manejo para as populações analisadas 

visando à conservação da espécie na região, uma vez que o extrativismo sem o 

plano de manejo tende ao declínio genético das populações remanescentes. 

A busca de esforços para delinear uma estratégia de conservação e manejo 

sustentado do babaçu vai além dos resultados obtidos nesse trabalho, 

adicionalmente estudos relacionados à biologia da espécie e as associações entre o 

manejo adotado e forma de propagação dessas palmeiras nessas áreas são 

importantes para compreender como a seleção de frutos pode está influenciando na 

variabilidade genética. Assim, somente o acúmulo de informações pode auxiliar nas 

direções mais sustentáveis para o manejo, compreensão da dinâmica da espécie e 

desenvolvimento de estratégias para sua conservação. 
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ANEXO A -  Distância euclidiana média entre 60 indivíduos de O. phalerata Mart. de três populações naturais, calculada a partir de 
11 caracteres, Teresina, PI, 2011. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 

T1                               
T2 1,1                              
T3 0,7 0,91                             
T4 0,93 1,38 0,91                            
T5 2,3 1,63 1,79 2,21                           
T6 1,16 0,92 0,86 1 1,7                          
T7 0,9 0,88 0,92 1,03 2,11 0,71                         
T8 0,72 1,16 0,87 1,21 2,06 1,3 1,12                        
T9 1,16 0,47 0,83 1,22 1,45 0,58 0,81 1,13                       
T10 0,77 1,26 0,71 0,7 2,19 1,06 0,85 0,94 1,19                      
T11 0,9 1,14 0,79 1,12 2,15 1,2 1,04 0,74 1,08 0,71                     
T12 1,28 1,37 1,04 0,99 1,96 1,24 1,25 1 1,18 0,82 0,7                    
T13 0,78 1,23 0,79 0,84 2,3 1,1 0,87 0,83 1,13 0,53 0,42 0,74                   
T14 1,15 1,13 0,68 1,12 1,76 0,91 1,3 1,23 0,93 1,18 1,07 1,21 1,11                  
T15 1,31 0,67 0,93 1,54 1,4 0,88 0,98 1,13 0,5 1,29 1,09 1,28 1,24 1,13                 
T16 0,95 1,38 1,13 1,31 2,18 1,37 1,41 0,9 1,27 1,46 1,38 1,56 1,32 1,2 1,46                
T17 2,03 1,34 1,57 1,9 0,97 1,38 1,79 1,74 1,04 1,96 1,71 1,54 1,85 1,38 1,09 1,79               
T18 0,71 1,06 0,64 0,74 2,1 0,98 0,93 0,77 0,97 0,59 0,44 0,7 0,38 0,85 1,15 1,16 1,66              
T19 1,46 1,43 1,08 1,42 2,07 1,16 1,59 1,68 1,26 1,58 1,49 1,68 1,47 0,54 1,49 1,44 1,66 1,26             
T20 1,21 1,57 0,99 0,8 2,17 0,92 1,31 1,45 1,31 1,07 1,3 1,29 1,13 0,81 1,57 1,38 1,86 0,98 0,98            
E21 1,08 1,04 0,87 1,41 2,12 1,24 1,35 1,25 1,07 1,38 1,07 1,49 1,16 0,72 1,21 1,19 1,65 0,95 0,79 1,32           
E22 0,93 0,89 0,67 1,27 1,91 1,14 1,21 0,9 0,9 1,13 0,74 1,15 0,93 0,66 0,98 1,1 1,47 0,69 1,01 1,27 0,45          
E23 1,71 1,47 1,36 1,87 2,14 1,57 1,88 1,91 1,44 1,97 1,77 2,05 1,83 1 1,61 1,61 1,74 1,61 0,71 1,62 0,78 1,13         
E24 3,19 2,48 2,84 3,31 2,47 2,54 2,97 3,13 2,35 3,4 3,09 3,24 3,22 2,44 2,38 2,8 2,06 3,03 2,27 2,96 2,4 2,56 2,01        
E25 0,95 0,91 0,63 0,99 1,87 1,02 1,11 1,05 0,82 1,07 0,9 1,07 0,89 0,69 1,07 1,07 1,39 0,68 0,97 1,16 0,64 0,57 1,1 2,64       
E26 1,2 0,96 1,23 1,35 2,16 0,98 1,1 1,3 0,91 1,41 1,16 1,43 1,2 1,09 1,2 1,3 1,58 0,99 1,25 1,32 1 0,96 1,5 2,42 1,08      
E27 1,42 1,29 1,23 1,66 2,22 1,48 1,71 1,59 1,33 1,74 1,46 1,8 1,56 0,86 1,54 1,39 1,76 1,29 0,77 1,47 0,53 0,8 0,67 2,25 0,99 1,09     
E28 1,36 1,28 1,2 1,6 2,28 1,44 1,64 1,57 1,31 1,67 1,39 1,74 1,47 0,85 1,53 1,38 1,79 1,22 0,73 1,42 0,44 0,77 0,69 2,3 0,93 1,04 0,18    
E29 1,91 1,61 1,46 1,99 2,05 1,61 2 1,96 1,49 2,04 1,74 1,96 1,85 0,97 1,57 1,78 1,56 1,65 0,74 1,63 0,93 1,16 0,56 1,85 1,23 1,55 0,85 0,86   
E30 1,21 1,2 0,89 1,66 2,17 1,37 1,34 1,31 1,23 1,33 1,03 1,56 1,17 1,05 1,09 1,56 1,83 1,14 1,2 1,55 0,75 0,78 1,23 2,62 1,02 1,42 1,19 1,12 1,23  

                                        continua 
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ANEXO A -  Distância euclidiana média entre 60 indivíduos de O. phalerata Mart. de três populações naturais, calculada a partir de 
11 caracteres, Teresina, PI, 2011. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 

E31 1,76 1,47 1,39 1,85 1,9 1,55 1,94 1,72 1,36 1,94 1,6 1,77 1,75 0,85 1,5 1,53 1,37 1,48 0,85 1,57 0,88 0,97 0,79 1,95 1,13 1,33 0,66 0,74 0,59 1,37 
E32 1,69 1,62 1,42 1,92 2,35 1,6 1,92 1,98 1,61 1,98 1,85 2,19 1,9 1,04 1,76 1,7 2,04 1,68 0,68 1,53 0,92 1,24 0,6 2,17 1,37 1,52 0,71 0,74 0,83 1,29 
E33 1,42 1,17 1,17 1,47 1,69 1,49 1,55 1 1,09 1,41 0,99 0,92 1,21 1,21 1,17 1,34 1,16 1,01 1,64 1,7 1,24 0,9 1,71 2,79 0,91 1,37 1,46 1,46 1,65 1,48 
E34 1,7 1,81 1,47 1,59 2,36 1,41 1,89 1,95 1,63 1,86 1,84 1,97 1,79 0,93 1,9 1,58 1,98 1,55 0,57 1 1,22 1,41 1,12 2,39 1,41 1,41 1,05 1,03 1,15 1,69 
E35 1,38 1,2 1,07 1,68 2,09 1,4 1,59 1,46 1,2 1,61 1,23 1,63 1,39 0,78 1,27 1,44 1,61 1,19 0,81 1,48 0,37 0,59 0,71 2,21 0,89 1,15 0,49 0,47 0,7 0,78 
E36 0,9 1,17 0,86 0,62 2,21 1,1 1,01 1,22 1,1 0,94 1,13 1,16 0,89 1,1 1,45 1,21 1,82 0,79 1,32 1,15 1,13 1,09 1,55 3,1 0,65 1,3 1,43 1,36 1,77 1,46 
E37 0,95 1,09 0,84 1,32 2,14 1,2 1,25 0,92 1,04 1,2 0,74 1,21 0,89 0,77 1,11 1,06 1,6 0,71 1,03 1,25 0,49 0,34 1,21 2,56 0,72 0,89 0,85 0,78 1,2 0,81 
E38 0,93 1,09 0,48 1,28 1,94 1,02 1,12 1,16 1,05 1 1 1,39 1,05 0,74 1,02 1,36 1,75 0,95 1 1,11 0,84 0,78 1,26 2,73 0,92 1,35 1,19 1,15 1,32 0,63 
E39 1,03 0,96 0,71 1,45 1,91 1,19 1,3 1,11 0,97 1,32 1,03 1,45 1,16 0,69 1 1,14 1,53 0,98 0,9 1,35 0,37 0,41 0,88 2,39 0,67 1,15 0,77 0,75 0,98 0,59 
E40 1,86 2,01 1,84 1,53 2,4 1,72 2,08 1,82 1,77 2,02 1,95 1,78 1,87 1,47 2,14 1,35 1,86 1,62 1,56 1,43 1,75 1,71 1,91 2,85 1,57 1,53 1,65 1,65 1,94 2,35 
JF41 1,92 1,54 1,63 1,81 1,47 1,93 2,01 1,64 1,56 1,83 1,76 1,49 1,9 1,82 1,67 1,92 1,49 1,69 2,22 2,21 1,96 1,67 2,23 3,26 1,52 2,09 2,11 2,15 2,28 2,16 
JF42 0,84 0,87 0,83 1,27 2,18 1,34 1,14 0,95 1,05 1,09 0,76 1,22 0,87 1,1 1,17 1,26 1,76 0,73 1,38 1,55 0,72 0,56 1,4 2,9 0,64 1,12 1,1 1,04 1,56 0,94 
JF43 0,91 1,13 0,88 0,57 2,11 1,08 1,14 1,18 1,1 0,91 1,04 1,04 0,92 0,96 1,46 1,25 1,75 0,64 1,24 1 1,09 0,98 1,56 3,07 0,73 1,09 1,27 1,21 1,72 1,52 
JF44 0,78 1,01 0,62 0,71 2,05 1,04 0,87 0,87 0,97 0,51 0,58 0,69 0,47 1,02 1,16 1,32 1,69 0,4 1,42 1,17 1,1 0,85 1,7 3,16 0,67 1,23 1,47 1,4 1,78 1,21 
JF45 0,92 1,19 0,87 0,78 2,22 1,15 0,96 0,94 1,08 0,74 0,65 0,7 0,43 1,13 1,29 1,29 1,72 0,48 1,49 1,23 1,16 0,96 1,77 3,17 0,72 1,22 1,54 1,45 1,83 1,34 
JF46 1 1,05 0,76 0,73 1,94 0,99 1,13 1,08 0,92 0,91 0,81 0,81 0,78 0,72 1,24 1,23 1,47 0,48 1,08 0,97 0,91 0,73 1,4 2,85 0,49 1 1,14 1,08 1,45 1,3 
JF47 0,74 0,93 0,41 0,98 1,91 1,02 0,9 0,74 0,9 0,56 0,45 0,8 0,55 0,9 0,92 1,29 1,62 0,48 1,34 1,19 0,98 0,67 1,6 3,01 0,72 1,24 1,38 1,33 1,63 0,9 
JF48 0,66 0,97 0,38 0,7 1,83 0,84 0,92 0,7 0,83 0,64 0,7 0,81 0,65 0,7 1,03 0,98 1,52 0,42 1,16 0,88 0,96 0,69 1,51 2,92 0,62 1,11 1,28 1,24 1,58 1,15 
JF49 0,82 0,87 0,47 1,09 1,88 0,98 1,08 0,9 0,82 0,98 0,72 1,08 0,82 0,51 0,96 1,06 1,47 0,58 0,89 1,08 0,48 0,24 1,11 2,6 0,45 0,97 0,85 0,81 1,17 0,78 
JF50 1,12 1,11 0,86 0,97 1,83 1,22 1,12 0,98 1,01 0,88 0,88 0,7 0,86 1,22 1,16 1,4 1,49 0,8 1,64 1,46 1,34 1,07 1,83 3,16 0,77 1,5 1,7 1,65 1,89 1,44 
JF51 0,69 0,96 0,65 1,34 2,07 1,3 1,12 1,01 1,16 1,03 1,08 1,52 1,14 1,16 1,16 1,31 1,98 1,03 1,45 1,5 1,01 0,89 1,52 3,02 1,02 1,44 1,34 1,33 1,74 0,92 
JF52 0,98 0,99 0,71 1,15 1,94 1,05 1,24 1,01 0,92 1,12 0,79 1,1 0,92 0,49 1,1 1,12 1,45 0,62 0,84 1,06 0,49 0,29 1,1 2,55 0,57 0,85 0,72 0,68 1,1 0,94 
JF53 0,95 1,21 1,19 1,39 2,41 1,61 1,24 0,75 1,33 1,16 0,84 1,16 0,9 1,55 1,39 1,28 1,97 0,92 1,92 1,84 1,32 1,06 2,01 3,31 1,08 1,4 1,68 1,63 2,12 1,43 
JF54 1,37 1,51 1,46 1,35 2,35 1,55 1,67 1,34 1,41 1,7 1,48 1,52 1,43 1,27 1,75 0,92 1,73 1,2 1,42 1,5 1,2 1,18 1,55 2,75 1,04 1,14 1,23 1,21 1,69 1,83 
JF55 0,97 1 1,02 1,2 2,23 1,39 1,24 1,04 1,1 1,23 0,94 1,21 0,96 1,16 1,34 1,17 1,71 0,79 1,42 1,56 0,84 0,73 1,43 2,9 0,6 1,08 1,13 1,07 1,61 1,27 
JF56 1,23 1,3 1,18 0,95 2,1 1,38 1,31 1,2 1,2 1,24 1,26 1,08 1,12 1,36 1,53 1,24 1,64 1,01 1,67 1,52 1,42 1,26 1,82 3,16 0,84 1,48 1,68 1,63 1,98 1,77 
JF57 1,32 1,46 1,29 1,83 2,54 1,84 1,4 1,47 1,68 1,27 1,3 1,73 1,38 1,86 1,53 2,07 2,45 1,48 2,17 2,14 1,67 1,51 2,21 3,61 1,59 2,03 2,08 2,03 2,35 1,26 
JF58 1,13 1,28 1,06 1,56 2,18 1,59 1,23 0,9 1,37 0,99 0,83 1,16 1 1,6 1,18 1,68 2 1,1 2,03 1,88 1,54 1,22 2,17 3,42 1,33 1,76 1,97 1,93 2,2 1,22 
JF59 1,09 1,21 1 1,51 2,12 1,55 1,2 0,89 1,31 0,97 0,84 1,15 0,99 1,56 1,15 1,64 1,95 1,07 1,99 1,85 1,49 1,18 2,11 3,39 1,26 1,74 1,92 1,88 2,16 1,21 
JF60 1,18 1,62 0,97 0,94 2,08 1,08 1,28 1,44 1,44 0,91 1,44 1,42 1,29 1,21 1,57 1,6 2,08 1,21 1,49 0,81 1,67 1,53 2,02 3,34 1,45 1,73 1,9 1,87 2,08 1,66 
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ANEXO A -  Distância euclidiana média entre 60 indivíduos de O. phalerata Mart. de três populações naturais, calculada a partir de 
11 caracteres, Teresina, PI, 2011. 

 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 JF41 JF42 JF43 JF44 JF45 JF46 JF47 JF48 JF49 JF50 JF51 JF52 JF53 JF54 JF55 JF56 JF57 JF58 JF59 JF60 

E31                               
E32 0,98                              
E33 1,34 2                             
E34 1,13 0,89 1,99                            
E35 0,68 0,84 1,32 1,25                           
E36 1,68 1,74 1,31 1,63 1,44                          
E37 1,04 1,29 1,04 1,38 0,65 1,18                         
E38 1,37 1,19 1,49 1,41 0,95 1,22 0,89                        
E39 0,95 1,02 1,17 1,36 0,49 1,2 0,55 0,64                       
E40 1,58 2 1,69 1,4 1,88 1,63 1,66 2,09 1,88                      
JF41 2,01 2,54 1,08 2,55 2,06 1,7 1,93 2,01 1,85 2,17                     
JF42 1,42 1,57 1 1,79 0,97 0,94 0,71 1,02 0,76 1,96 1,64                    
JF43 1,52 1,66 1,2 1,45 1,36 0,57 1,09 1,23 1,21 1,41 1,58 0,94                   
JF44 1,66 1,83 1,03 1,78 1,34 0,64 0,97 1,01 1,09 1,83 1,52 0,72 0,66                  
JF45 1,69 1,94 1,03 1,82 1,42 0,63 0,98 1,23 1,2 1,73 1,67 0,82 0,76 0,38                 
JF46 1,26 1,56 0,92 1,38 1,12 0,66 0,85 1,1 1 1,39 1,51 0,82 0,42 0,56 0,6                
JF47 1,53 1,68 1,02 1,74 1,16 0,94 0,81 0,71 0,85 1,97 1,59 0,69 0,92 0,42 0,69 0,75               
JF48 1,4 1,58 1,01 1,46 1,19 0,76 0,81 0,8 0,88 1,55 1,54 0,85 0,67 0,51 0,69 0,56 0,5              
JF49 1,03 1,2 0,98 1,3 0,68 0,93 0,44 0,63 0,43 1,65 1,68 0,61 0,85 0,73 0,86 0,62 0,6 0,52             
JF50 1,75 2,08 0,84 2,04 1,55 0,8 1,23 1,29 1,26 1,89 1,17 0,94 0,93 0,52 0,6 0,77 0,7 0,75 0,98            
JF51 1,67 1,51 1,47 1,81 1,22 1,19 1,07 0,68 0,84 2,25 1,82 0,82 1,21 0,99 1,26 1,22 0,8 0,89 0,82 1,24           
JF52 0,88 1,18 0,97 1,19 0,63 1,04 0,4 0,84 0,58 1,5 1,74 0,73 0,84 0,86 0,94 0,58 0,8 0,66 0,29 1,12 1,05          
JF53 1,91 2,18 1,03 2,27 1,56 1,16 1,09 1,48 1,3 2,07 1,66 0,72 1,23 0,88 0,82 1,15 0,9 1,06 1,1 0,95 1,2 1,2         
JF54 1,35 1,76 1,2 1,51 1,42 1,16 1,13 1,74 1,36 0,88 1,86 1,28 1,06 1,37 1,23 1,02 1,5 1,21 1,18 1,43 1,74 1,08 1,37        
JF55 1,41 1,68 0,91 1,77 1,11 0,81 0,82 1,3 0,97 1,7 1,57 0,42 0,82 0,79 0,74 0,73 0,9 0,92 0,77 0,91 1,14 0,8 0,72 0,95       
JF56 1,77 2,11 1,02 1,97 1,68 0,64 1,37 1,61 1,45 1,54 1,33 1,11 0,84 0,85 0,74 0,82 1,2 0,97 1,17 0,65 1,51 1,24 1,07 1,04 0,8      
JF57 2,36 2,26 1,85 2,61 1,82 1,65 1,64 1,31 1,52 3 2,14 1,22 1,78 1,28 1,51 1,74 1,1 1,51 1,47 1,46 0,98 1,7 1,34 2,41 1,6 1,91     
JF58 2,11 2,27 1,31 2,44 1,69 1,48 1,32 1,23 1,35 2,57 1,73 1,05 1,56 0,97 1,14 1,42 0,8 1,12 1,21 1,02 1,03 1,41 0,92 2,03 1,3 1,54 0,78    
JF59 2,06 2,23 1,25 2,41 1,66 1,4 1,31 1,2 1,31 2,52 1,63 0,99 1,48 0,9 1,09 1,36 0,7 1,07 1,16 0,93 0,96 1,37 0,88 1,97 1,3 1,45 0,76 0,14   
JF60 2,02 1,89 1,91 1,61 1,85 1,35 1,6 1,09 1,57 2 2,14 1,71 1,27 1,24 1,46 1,33 1,2 0,98 1,33 1,48 1,32 1,44 1,92 1,99 1,8 1,71 1,86 1,67 1,65  

conclusão 
 
 
 



 

 

97 

ANEXO B -  Matriz de Similaridade Genética (Jaccard) obtida a partir de 146 marcadores RAPD para 60 indivíduos de O. phalerata 
Mart. provenientes das três populações estudadas. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 

T1 
T2 0,53 
T3 0,49 0,42 
T4 0,53 0,54 0,51 
T5 0,57 0,51 0,55 0,52 
T6 0,51 0,46 0,52 0,49 0,62 
T7 0,53 0,6 0,57 0,6 0,51 0,59 
T8 0,51 0,47 0,43 0,49 0,43 0,55 0,54 
T9 0,45 0,51 0,47 0,49 0,48 0,57 0,53 0,63 
T10 0,44 0,5 0,49 0,48 0,44 0,53 0,58 0,66 0,73 
T11 0,53 0,45 0,46 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 0,49 0,56 
T12 0,52 0,43 0,48 0,47 0,59 0,48 0,54 0,43 0,43 0,44 0,54 
T13 0,46 0,52 0,46 0,48 0,52 0,51 0,56 0,49 0,47 0,48 0,45 0,47 
T14 0,52 0,57 0,56 0,58 0,51 0,55 0,61 0,52 0,59 0,53 0,51 0,53 0,56 
T15 0,47 0,49 0,52 0,54 0,61 0,57 0,58 0,54 0,48 0,51 0,54 0,62 0,51 0,49 
T16 0,53 0,49 0,54 0,55 0,5 0,54 0,57 0,53 0,52 0,56 0,48 0,47 0,55 0,6 0,48 
T17 0,48 0,49 0,46 0,45 0,46 0,44 0,46 0,66 0,49 0,56 0,49 0,42 0,51 0,51 0,48 0,59 
T18 0,46 0,52 0,48 0,5 0,52 0,48 0,5 0,49 0,52 0,5 0,43 0,55 0,42 0,56 0,47 0,57 0,49 
T19 0,47 0,43 0,52 0,48 0,55 0,52 0,53 0,45 0,5 0,51 0,51 0,59 0,51 0,53 0,52 0,58 0,45 0,56 
T20 0,45 0,51 0,49 0,48 0,48 0,56 0,49 0,51 0,48 0,49 0,49 0,44 0,46 0,48 0,57 0,49 0,48 0,49 0,55 
E21 0,51 0,38 0,47 0,49 0,5 0,44 0,48 0,39 0,35 0,37 0,42 0,53 0,39 0,42 0,48 0,44 0,41 0,45 0,46 0,4 
E22 0,45 0,37 0,4 0,42 0,46 0,39 0,39 0,33 0,34 0,34 0,33 0,45 0,34 0,34 0,43 0,35 0,35 0,32 0,38 0,35 0,75 
E23 0,46 0,33 0,45 0,41 0,51 0,42 0,36 0,34 0,34 0,34 0,44 0,42 0,36 0,4 0,4 0,4 0,35 0,38 0,4 0,42 0,62 0,6 
E24 0,43 0,34 0,42 0,44 0,53 0,4 0,44 0,41 0,38 0,38 0,37 0,49 0,42 0,43 0,48 0,41 0,34 0,47 0,47 0,43 0,67 0,57 0,63 
E25 0,44 0,34 0,44 0,43 0,44 0,42 0,43 0,34 0,36 0,37 0,37 0,52 0,32 0,36 0,46 0,35 0,3 0,45 0,42 0,41 0,6 0,59 0,59 0,63 
E26 0,49 0,37 0,41 0,45 0,52 0,4 0,38 0,35 0,33 0,33 0,4 0,51 0,33 0,41 0,44 0,36 0,31 0,42 0,43 0,4 0,62 0,58 0,6 0,62 0,65 
E27 0,43 0,3 0,43 0,36 0,48 0,41 0,42 0,31 0,35 0,34 0,35 0,49 0,32 0,37 0,41 0,37 0,33 0,4 0,41 0,36 0,66 0,58 0,64 0,6 0,66 0,63 
E28 0,38 0,34 0,38 0,36 0,45 0,38 0,4 0,31 0,29 0,33 0,32 0,4 0,33 0,35 0,39 0,3 0,31 0,38 0,35 0,34 0,57 0,55 0,49 0,57 0,53 0,51 0,53 
E29 0,48 0,36 0,47 0,36 0,48 0,42 0,44 0,33 0,33 0,34 0,35 0,46 0,36 0,37 0,43 0,35 0,37 0,38 0,38 0,38 0,64 0,58 0,62 0,59 0,6 0,58 0,66 0,6 
E30 0,51 0,38 0,42 0,41 0,5 0,4 0,43 0,33 0,33 0,34 0,38 0,45 0,36 0,42 0,41 0,36 0,32 0,4 0,43 0,42 0,61 0,59 0,61 0,64 0,61 0,69 0,69 0,56 0,65 
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ANEXO B -  Matriz de Similaridade Genética (Jaccard) obtida a partir de 146 marcadores RAPD para 60 indivíduos de O. phalerata 
Mart. provenientes das três populações estudadas.   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 

E31 0,45 0,35 0,42 0,37 0,49 0,37 0,38 0,34 0,32 0,32 0,41 0,45 0,34 0,42 0,45 0,36 0,33 0,39 0,42 0,42 0,6 0,56 0,6 0,6 0,56 0,59 0,63 0,55 0,61 0,66 
E32 0,44 0,34 0,41 0,36 0,5 0,41 0,4 0,31 0,35 0,36 0,43 0,55 0,34 0,38 0,47 0,38 0,33 0,42 0,47 0,43 0,55 0,55 0,57 0,63 0,59 0,66 0,53 0,5 0,55 0,58 
E33 0,42 0,34 0,46 0,39 0,48 0,49 0,45 0,33 0,39 0,38 0,42 0,53 0,34 0,38 0,46 0,41 0,34 0,4 0,48 0,41 0,6 0,57 0,55 0,55 0,6 0,6 0,62 0,52 0,6 0,57 
E34 0,49 0,33 0,47 0,46 0,52 0,47 0,43 0,34 0,36 0,37 0,48 0,5 0,34 0,42 0,47 0,41 0,34 0,38 0,46 0,41 0,68 0,64 0,66 0,61 0,62 0,62 0,64 0,52 0,62 0,63 
E35 0,43 0,38 0,38 0,39 0,48 0,4 0,44 0,35 0,36 0,36 0,4 0,46 0,4 0,41 0,4 0,41 0,36 0,38 0,42 0,42 0,55 0,55 0,63 0,59 0,53 0,58 0,59 0,51 0,59 0,64 
E36 0,48 0,35 0,41 0,37 0,51 0,46 0,43 0,38 0,36 0,39 0,42 0,46 0,38 0,39 0,47 0,41 0,39 0,37 0,43 0,43 0,64 0,58 0,56 0,62 0,53 0,57 0,6 0,49 0,64 0,65 
E37 0,41 0,28 0,43 0,39 0,45 0,37 0,38 0,33 0,36 0,34 0,35 0,37 0,33 0,34 0,42 0,34 0,35 0,33 0,41 0,32 0,52 0,52 0,52 0,52 0,45 0,49 0,5 0,5 0,58 0,57 
E38 0,4 0,32 0,5 0,34 0,46 0,36 0,4 0,32 0,32 0,33 0,36 0,42 0,37 0,38 0,45 0,38 0,36 0,41 0,41 0,47 0,57 0,51 0,59 0,68 0,57 0,51 0,57 0,48 0,6 0,62 
E39 0,41 0,35 0,42 0,33 0,48 0,39 0,43 0,34 0,36 0,36 0,36 0,45 0,37 0,38 0,48 0,38 0,33 0,43 0,47 0,43 0,6 0,53 0,61 0,6 0,56 0,55 0,63 0,53 0,61 0,6 
E40 0,46 0,29 0,49 0,38 0,47 0,43 0,43 0,36 0,38 0,34 0,38 0,52 0,36 0,42 0,43 0,38 0,31 0,42 0,48 0,4 0,6 0,54 0,56 0,6 0,56 0,57 0,61 0,54 0,59 0,56 
JF41 0,39 0,38 0,35 0,36 0,36 0,33 0,38 0,32 0,32 0,35 0,42 0,38 0,34 0,29 0,37 0,36 0,36 0,32 0,33 0,3 0,39 0,34 0,28 0,33 0,35 0,32 0,33 0,31 0,35 0,33 
JF42 0,35 0,35 0,3 0,32 0,33 0,35 0,34 0,29 0,31 0,3 0,34 0,32 0,3 0,28 0,33 0,32 0,28 0,31 0,34 0,29 0,31 0,28 0,25 0,32 0,34 0,31 0,26 0,29 0,35 0,27 
JF43 0,28 0,3 0,39 0,35 0,31 0,3 0,33 0,24 0,33 0,33 0,28 0,29 0,29 0,29 0,3 0,33 0,26 0,31 0,28 0,24 0,33 0,28 0,28 0,33 0,3 0,31 0,33 0,35 0,33 0,29 
JF44 0,33 0,28 0,4 0,4 0,37 0,35 0,35 0,29 0,36 0,36 0,34 0,34 0,33 0,32 0,4 0,35 0,33 0,35 0,37 0,33 0,36 0,31 0,31 0,38 0,39 0,35 0,37 0,36 0,37 0,33 
JF45 0,33 0,35 0,34 0,4 0,35 0,38 0,32 0,3 0,32 0,33 0,34 0,32 0,34 0,32 0,37 0,33 0,29 0,36 0,38 0,37 0,36 0,31 0,29 0,37 0,36 0,34 0,3 0,33 0,31 0,26 
JF46 0,29 0,32 0,31 0,33 0,32 0,33 0,29 0,28 0,33 0,32 0,29 0,32 0,27 0,25 0,33 0,29 0,28 0,32 0,33 0,34 0,35 0,31 0,27 0,32 0,32 0,32 0,34 0,28 0,34 0,3 
JF47 0,38 0,36 0,39 0,36 0,37 0,37 0,38 0,32 0,33 0,32 0,37 0,37 0,37 0,32 0,37 0,36 0,3 0,36 0,38 0,31 0,4 0,31 0,31 0,39 0,37 0,35 0,37 0,37 0,39 0,37 
JF48 0,25 0,25 0,22 0,25 0,24 0,28 0,24 0,28 0,28 0,28 0,29 0,22 0,24 0,21 0,24 0,26 0,28 0,27 0,27 0,28 0,23 0,23 0,17 0,22 0,18 0,18 0,19 0,19 0,21 0,16 
JF49 0,18 0,25 0,21 0,23 0,2 0,24 0,22 0,24 0,22 0,26 0,21 0,2 0,21 0,17 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,19 0,2 0,16 0,2 0,19 0,17 0,19 0,19 0,22 0,16 
JF50 0,32 0,38 0,37 0,32 0,33 0,39 0,39 0,31 0,34 0,38 0,36 0,34 0,36 0,32 0,39 0,32 0,28 0,34 0,34 0,3 0,35 0,29 0,28 0,34 0,34 0,26 0,3 0,35 0,36 0,29 
JF51 0,3 0,32 0,26 0,33 0,29 0,32 0,31 0,29 0,25 0,33 0,33 0,28 0,3 0,25 0,33 0,32 0,31 0,32 0,29 0,3 0,32 0,29 0,24 0,29 0,28 0,25 0,26 0,29 0,33 0,26 
JF52 0,37 0,35 0,39 0,38 0,39 0,36 0,39 0,27 0,3 0,35 0,44 0,38 0,34 0,33 0,42 0,33 0,28 0,29 0,39 0,34 0,42 0,36 0,35 0,37 0,39 0,35 0,38 0,37 0,4 0,38 
JF53 0,33 0,38 0,32 0,35 0,34 0,41 0,38 0,3 0,36 0,3 0,37 0,32 0,36 0,34 0,34 0,36 0,29 0,33 0,39 0,35 0,36 0,33 0,31 0,36 0,33 0,33 0,32 0,32 0,34 0,31 
JF54 0,33 0,27 0,32 0,3 0,3 0,33 0,31 0,23 0,26 0,3 0,3 0,31 0,31 0,28 0,28 0,33 0,28 0,3 0,32 0,27 0,31 0,3 0,26 0,33 0,31 0,26 0,29 0,31 0,32 0,26 
JF55 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,4 0,37 0,31 0,34 0,35 0,43 0,38 0,34 0,31 0,44 0,38 0,32 0,34 0,42 0,33 0,42 0,33 0,31 0,35 0,36 0,31 0,34 0,34 0,39 0,33 
JF56 0,36 0,33 0,28 0,31 0,32 0,38 0,33 0,31 0,33 0,31 0,37 0,29 0,3 0,3 0,3 0,33 0,27 0,3 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,32 0,3 0,33 0,31 0,31 0,31 
JF57 0,31 0,32 0,27 0,26 0,29 0,39 0,38 0,27 0,3 0,33 0,4 0,3 0,28 0,26 0,29 0,3 0,26 0,29 0,32 0,29 0,31 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,28 0,3 0,34 0,26 
JF58 0,28 0,25 0,24 0,24 0,25 0,3 0,28 0,27 0,29 0,31 0,32 0,25 0,25 0,22 0,28 0,24 0,26 0,24 0,28 0,26 0,26 0,25 0,21 0,28 0,23 0,22 0,26 0,28 0,27 0,21 
JF59 0,41 0,35 0,38 0,34 0,38 0,39 0,35 0,31 0,35 0,36 0,39 0,34 0,3 0,32 0,36 0,36 0,29 0,35 0,37 0,37 0,39 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,35 0,35 0,37 0,35 
JF60 0,4 0,37 0,43 0,39 0,42 0,48 0,43 0,33 0,33 0,34 0,42 0,39 0,38 0,38 0,43 0,38 0,35 0,35 0,42 0,39 0,45 0,34 0,34 0,38 0,36 0,35 0,36 0,41 0,41 0,36 
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ANEXO B -  Matriz de Similaridade Genética (Jaccard) obtida a partir de 146 marcadores RAPD para 60 indivíduos de O. phalerata Mart. 
provenientes das três populações estudadas. 

E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 JF41 JF42 JF43 JF44 JF45 JF46 JF47 JF48 JF49 JF50 JF51 JF52 JF53 JF54 JF55 JF56 JF57 JF58 JF59 JF60 

E31 
E32 0,57 
E33 0,58 0,68 
E34 0,63 0,66 0,72 
E35 0,55 0,53 0,59 0,63 
E36 0,61 0,58 0,6 0,62 0,58 
E37 0,43 0,51 0,49 0,52 0,56 0,55 
E38 0,55 0,53 0,53 0,57 0,61 0,67 0,54 
E39 0,64 0,55 0,6 0,63 0,64 0,61 0,48 0,64 
E40 0,57 0,58 0,6 0,65 0,56 0,59 0,49 0,56 0,6 
JF41 0,35 0,35 0,39 0,35 0,29 0,33 0,24 0,32 0,31 0,38 
JF42 0,31 0,33 0,34 0,3 0,27 0,3 0,24 0,28 0,26 0,34 0,68 
JF43 0,34 0,28 0,36 0,29 0,27 0,31 0,27 0,26 0,29 0,32 0,55 0,48 
JF44 0,36 0,37 0,39 0,36 0,28 0,36 0,31 0,32 0,34 0,38 0,52 0,56 0,6 
JF45 0,31 0,34 0,33 0,35 0,26 0,31 0,24 0,29 0,31 0,33 0,49 0,61 0,51 0,56 
JF46 0,35 0,35 0,4 0,35 0,24 0,34 0,24 0,27 0,32 0,32 0,55 0,49 0,51 0,52 0,49 
JF47 0,37 0,33 0,41 0,35 0,31 0,37 0,27 0,33 0,36 0,42 0,67 0,56 0,64 0,61 0,52 0,61 
JF48 0,21 0,2 0,25 0,23 0,15 0,23 0,17 0,18 0,21 0,23 0,47 0,42 0,47 0,4 0,47 0,56 0,5 
JF49 0,16 0,18 0,2 0,2 0,15 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,46 0,44 0,43 0,38 0,45 0,52 0,47 0,74 
JF50 0,31 0,32 0,35 0,34 0,25 0,31 0,25 0,28 0,29 0,35 0,59 0,56 0,58 0,55 0,56 0,57 0,68 0,47 0,46 
JF51 0,25 0,28 0,28 0,3 0,26 0,3 0,23 0,29 0,26 0,28 0,56 0,55 0,44 0,46 0,51 0,45 0,49 0,54 0,6 0,52 
JF52 0,37 0,37 0,42 0,44 0,35 0,38 0,34 0,36 0,37 0,4 0,6 0,52 0,51 0,52 0,53 0,53 0,6 0,41 0,39 0,65 0,5 
JF53 0,32 0,37 0,4 0,36 0,3 0,31 0,27 0,32 0,31 0,36 0,59 0,56 0,48 0,47 0,59 0,49 0,58 0,5 0,47 0,57 0,51 0,6 
JF54 0,29 0,3 0,33 0,33 0,24 0,28 0,24 0,27 0,27 0,35 0,54 0,49 0,47 0,43 0,49 0,52 0,56 0,62 0,55 0,52 0,62 0,52 0,51 
JF55 0,35 0,35 0,42 0,38 0,29 0,37 0,28 0,31 0,35 0,38 0,63 0,62 0,55 0,63 0,58 0,55 0,72 0,45 0,43 0,74 0,54 0,72 0,64 0,49 
JF56 0,3 0,33 0,34 0,34 0,28 0,35 0,27 0,3 0,32 0,36 0,48 0,49 0,41 0,45 0,55 0,5 0,52 0,56 0,48 0,48 0,52 0,48 0,64 0,56 0,51 
JF57 0,28 0,32 0,35 0,31 0,26 0,3 0,23 0,23 0,3 0,29 0,58 0,55 0,5 0,47 0,5 0,49 0,53 0,59 0,51 0,52 0,61 0,52 0,59 0,57 0,56 0,63 
JF58 0,24 0,25 0,29 0,29 0,19 0,26 0,22 0,2 0,25 0,28 0,53 0,47 0,48 0,49 0,56 0,51 0,51 0,67 0,6 0,53 0,58 0,51 0,55 0,67 0,53 0,63 0,69 
JF59 0,33 0,37 0,39 0,4 0,27 0,36 0,31 0,31 0,34 0,38 0,53 0,54 0,53 0,57 0,56 0,47 0,54 0,49 0,46 0,59 0,52 0,62 0,63 0,48 0,61 0,62 0,56 0,59 
JF60 0,36 0,37 0,45 0,38 0,31 0,41 0,31 0,35 0,35 0,41 0,6 0,6 0,56 0,57 0,62 0,52 0,68 0,47 0,42 0,64 0,5 0,65 0,68 0,56 0,71 0,57 0,58 0,57 0,64 

                                                                                                                                                                                       conclusão. 
 
 
 


