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RESUMO 

 

A macaúba ainda vem sendo explorada de forma extrativista e devido ser uma espécie de 

ampla utilidade tem despertado grande interesse socioeconômico por conta da produção de 

óleos vegetais e por sua importância ambiental. Entretanto, há uma grande dificuldade ao se 

estudar a espécie já que existe enorme variabilidade genética dentro do que se convencionou 

chamar de Acrocomia aculeata. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar os 

padrões filogeográficos e a diversidade genética em progênies de macaúba. Foram coletadas 

42 amostras foliares no Banco Ativo de Germoplasma de Macaúba da Universidade Federal 

de Viçosa, localizado no município de Araponga/MG, oriundas de cinco estados do Brasil. O 

DNA genômico total das amostras foi extraído e, posteriormente, amplificado através da PCR. 

Para estudos filogeográficos e filogenéticos foram utilizados marcadores nucleares plastidiais 

para as regiões ribossomais ITS e marcadores universais para as regiões não codificadoras do 

cpDNA. Já para a diversidade genética utilizou-se marcadores SSR específicos para a 

macaúba. Para a análise dos dados gerados a partir do cpDNA, ITS e SSR, uma matriz binária 

(presença ou ausência de bandas), o método de UPGMA para a construção do dendrograma 

foram usados com o auxílio do programa estatístico R e o método de Tocher. Na análise 

filogegráfica, observou-se dissimilaridades moleculares que podem ter contribuído para as 

diferenças morfológicas entre indivíduos. Embora tenham formado agrupamentos com 

progênies de regiões geográficas distantes, pode indicar que tenham similaridade genética. 

Para os marcadores microssatélites, os métodos utilizados agruparam as 42 progênies em 

vinte e sete e dezesseis grupos, pelos métodos UPGMA e agrupamento de Tocher, 

respectivamente, o que se pode inferir que houve diversidade genética entre as 42 amostras de 

macaúba. 

 

Palavras-chave: Acrocomia aculeata. Filogeografia. Variabilidade Genética.



 

ABSTRACT 

 

Macaw is still being exploited in an extractive way and due to its being a very useful species, 

it has aroused great socioeconomic interest due to the production of vegetable oils and its 

environmental importance. However, there is great difficulty in studying the species since 

there is enormous genetic variability within what is conventionally named Acrocomia 

aculeata. Therefore, the objective of the present study was to investigate phylogeographic 

patterns and genetic diversity in macaw progenies. A total of 42 leaf samples were collected 

at the Macaúba Germplasm Active Bank of the Federal University of Viçosa, located in the 

city of Araponga, MG, Brazil, from five Brazilian states. Total genomic DNA from the 

samples was extracted and subsequently amplified by PCR. For phylogenetic and 

phylogenetic studies, plastid nuclear markers were used for the ribosomal ITS regions and 

universal markers for the non-coding regions of cpDNA. For the genetic diversity, specific 

SSR markers were used for macaw. For the analysis of the data generated from cpDNA, ITS 

and SSR, a binary matrix (presence or absence of bands), the UPGMA method for the 

construction of the dendrogram were used with the aid of the statistical program R and the 

Tocher method. In the phylogeographic analysis, molecular dissimilarities were observed that 

may have contributed to the morphological differences between individuals. Although they 

have formed clusters with progenies from distant geographical regions, it may indicate that 

they have genetic similarity. For the microsatellite markers, the methods used grouped the 42 

progenies into twenty seven and sixteen groups, by UPGMA and Tocher grouping, 

respectively, which can be inferred that there was genetic diversity among the 42 macaw 

samples. 

 

Keywords: Acrocomia aculeata. Genetic Variability. Phylogeografic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palmeira macaúba atualmente ainda é explorada de forma extrativista em quase 

toda América Latina. Além de ser uma espécie com ampla utilidade, tem despertado interesse 

socioeconômico devido a produção de óleos vegetais e por sua importância ambiental, além 

do uso na alimentação animal e humana, como também na indústria de produtos 

manufaturados, tais como, fármacos, cosméticos, resinas, lubrificantes, entre outros. O 

endocarpo pode ser utilizado na produção de carvão e geração de energia. Há ainda outros 

benefícios como sequestro de carbono e recuperação de áreas degradadas (MOTA et al., 

2011).  

Entretanto, existe uma grande dificuldade, quando se pretende estudar a espécie, 

inclusive porque existe enorme variabilidade genética dentro do que se convencionou chamar 

Acrocomia aculeata. Os ecótipos de A. aculeata poderiam ser subdivididos em três 

subespécies principais, segundo nomenclatura antiga, a saber: A. aculeata ssp. sclerocarpa, A. 

aculeata ssp. totai e A. aculeata ssp. intumescens (PIMENTEL et al., 2011). 

No entanto, para Lorenzi et al. (2010), sete espécies compõem o gênero 

Acrocomia, seis delas ocorrem no Brasil: A. aculeata, A. intumescens Drude e A. totai Mart., 

todas de porte arbóreo, diferenciadas principalmente pelas características do estipe e, A. 

hassleri, A. glaucescens Lorenzi, A. emensis Toledo, de baixo porte, diferenciadas entre si 

principalmente pela altura da planta, dentre outras características morfológicas. Destas, duas 

são mais exploradas comercialmente, A. totai e A. aculeata. 

Nucci (2007), ao estudar a diversidade genética entre e dentro de populações 

naturais de macaúba, identificou maior variabilidade genética entre população de plantas de 

uma mesma região do que entre populações de regiões diferentes. Contudo, seu estudo 

concentrou-se nas populações de macaúba do estado de São Paulo, onde predomina um único 

ecótipo, o Totai. 

Manfio (2010), ao estudar a variabilidade genética a partir de características 

fenotípicas do fruto, provenientes de populações de macaúba de sete Estados brasileiros, 

encontrou elevada variação em 145 acessos. Provavelmente, a distância genética observada 

seria ainda maior, se no estudo tivessem sido consideradas, também, características 

morfológicas das plantas, como: presença de espinhos no estipe, formato 
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do estipe, coloração dos frutos no cacho, número de frutos por cacho e teor de óleo no fruto, 

dentre outros. 

Nesse contexto, nas últimas décadas, os estudos sobre os padrões intraespecíficos 

de distribuição da variabilidade genética, com base na relação entre a genealogia de genes e 

sua distribuição geográfica, a filogeografia, tem ganhado espaço em pesquisas na área da 

biologia evolutiva (AVISE et al., 1987; AVISE, 2000; AVISE, 2009). Métodos de análise 

filogeográficas possuem a capacidade de determinar as relações históricas entre populações 

distinguindo-os dos processos atuais que alteram os padrões de distribuição da variação 

genética (CAICEDO e SCHAAL, 2004). 

Nas plantas em geral e nas espécies tropicais, em particular, estudos envolvendo 

análises filogeográficas são recentes e considerados muito importantes devido ao grande 

interesse em elucidar os fatores que determinam a estrutura genética atual das populações de 

plantas (SCHAAL et al., 1998; HEWITT, 2000, 2004; CARVERS et al., 2003; DICK et al., 

2003, 2007; DUTECH et al., 2003; CAICEDO e SCHAAL, 2004). Assim, fica evidente que 

em estudos futuros, com o objetivo de reclassificar a espécie, é preciso levar em consideração, 

além das regiões, os diferentes ecótipos de ocorrência natural, a fim de comprovar a real 

distância genética destes materiais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar diversidade genética em progênies de macaúba (Acrocomia aculeata). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Quantificar a diversidade genética e os níveis de diferenciação genética entre as 

progênies de A.aculeata em níveis de marcadores moleculares. 

 Caracterizar e comparar os padrões de distribuição da variabilidade genética em 

progênies de A. aculeata.  

 Verificar distâncias para propor estratégias de cruzamentos.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Caracterização da macaúba 

 

A macaúba é uma palmeira do gênero Acrocomia, pertencente à família 

Arecaceae, dentro da ordem Arecales, da classe Liliopsida, divisão Magnoliophyta, do reino 

Plantae (MOURA, 2007). De acordo com Henderson et al. (1995), apesar de serem descritas 

várias espécies de Acrocomia, muitas na verdade são sinônimas de Acrocomia aculeata 

(Jacq.) Lodd. ex. Mart, como A. totai, A. mexicana, A. media, entre outras. Segundo Lorenzi 

(2006) o gênero Acrocomia é composto por duas espécies - aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. e 

A. hassleri (B. Rodr.) W. J. Hahn - que diferem basicamente no tamanho dos indivíduos, 

sendo a primeira de maior porte, amplamente distribuída nas regiões secas da América 

Tropical e A. hassleri restrita à região de cerrado no Brasil e Paraguai. Por ser um gênero com 

ampla dispersão geográfica, Ciconini (2012) relata que podem ocorrer variações morfológicas 

dentro das mesmas espécies, sendo necessários estudos para caracterizar este gênero. De 

acordo com Henderson et al.(1995) citado por Lorenzi (2006), a Acrocomia aculeata (Jacq.) 

Lodd. ex Mart. apresenta as seguintes sinonímias: Acrocomia antiguana L.H. Bailey 

Acrocomia antioquensis Posada-Arango Acrocomia belizensis L.H. Bailey Acrocomia 

christopherensis L.H. Bailey Acrocomia chunta Covas & Ragonese Acrocomia erisacantha 

Barb. Rodr. Acrocomia fusiformis Sweet Acrocomia glaucophylla Drude Acrocomia 

grenadana L.H. Bailey Acrocomia hospes L.H. Bailey Acrocomia ierensis L.H. Bailey 

Acrocomia intumescens Drude Acrocomia karukerana L.H. Bailey Acrocomia lasiospatha 

Mart. Acrocomia media O.F. Cook Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. Acrocomia 

microcarpa Barb. Rodr. Acrocomia mokayayba Barb. Rodr. Acrocomia odorata Barb. Rodr. 

Acrocomia panamensis L.H. Bailey Acrocomia pilosa León Acrocomia quisqueyana L.H. 

Bailey Acrocomia sclerocarpa Mart. Acrocomia sclerocarpa var. wallaceana Drude 

Acrocomia spinosa (Mill.) H.E. Moore Acrocomia subinermis León ex L.H. Bailey 

Acrocomia totai Mart. Acrocomia ulei Dammer Acrocomia viegasii L.H. Bailey Acrocomia 

vinifera Oerst. Acrocomia wallaceana (Drude) Becc. Bactris globosa Gaertn. Cocos aculeatus 

Jacq. Cocos fusiformis Sw. Palma spinosa Mill. (MDA, 2014). 

Essa família é composta por 200 gêneros e 2.780 espécies (JUDD et al., 2009). O 

gênero Acrocomia é encontrado em toda a América Tropical e Subtropical, distribuído da 

Califórnia (EUA) à Argentina. São reconhecidas cerca de 34 espécies, entretanto Dransfield et 
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al. (2008) acreditam que esse número seja menor. Henderson et al. (1995) reconhecem apenas 

três espécies dentro do gênero, Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Martius, A. hassleri 

(Barb. Rodr.) W.J.Hahn e A. crispa (Kunt) C.F.Baker ex Becc., esta endêmica em Cuba. No 

Brasil, o número de espécies nativas varia entre oito e nove (LEITMAN ET AL. 2012; 

LORENZI et al. 2010), conforme mostrado no Quadro 1. No Cerrado, Mendonça et al. (2008) 

registram a ocorrência de duas espécies, A.aculeata e A. hassleri. Entretanto, Lorenzi et al. 

(2010) consideram que o taxon citado como A. hassleri  (Barb.Rodr.) W.J.Hahn é, na verdade, 

Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi. Segundo estes autores, A. hassleri ocorre apenas na 

fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai (MARTINS, 2012). 

Dependendo da região de ocorrência, a macaúba é conhecida popularmente como: 

bocaiúva, macaíba, macaiúva, mocajá, mocujá, mucajá, bacaiúva, coco-de-catarro ou coco- 

de-espinho, imbocaiá, umbocaiuva (LORENZI; MATOS, 2002). Fruits (2005) cita ainda, 

coco-baboso, macacauba, macaibeira, macajuba, macaúva, mucaia, mucajá e mucajaba.  

A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma palmeira de ampla distribuição 

geográfica, que se estende do México à Argentina, embora sua ocorrência seja mais 

abundante nas Antilhas, Costa Rica, Paraguai e Brasil (CETEC, 1983). Segundo Henderson et 

al. (1995), a espécie distribui-se ao longo da América tropical e subtropical, estando ausente 

no Equador e Peru.  

Existem relatos da utilização dessa palmeira pelo homem desde a pré-história 

(cerca de 9.000 anos a.C.), citado por Morcote-Rios & Bernal (2001). Ainda hoje, todo coco 

de macaúba utilizado é oriundo do extrativismo de plantas ou populações naturais (FILHO et 

al., 2012).  

No Brasil, é considerada a palmeira de maior dispersão, com ocorrência em 

maciços nativos em quase todo território brasileiro, com elevadas concentrações nos biomas 

Cerrado e Pantanal (CICONINI, 2012). Segundo Silva (2009), grupamentos importantes 

ocorrem em Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo mais abundante 

na região do Cerrado (Figura 1). De acordo com Aquino et al. (2008), estende-se desde os 

estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais e por todo o Centro-

Oeste, Nordeste e Norte do Brasil, até ultrapassar as fronteiras, atingindo a América Central. 

Manfio et al. (2011) estudaram amostras de macaúbas coletadas nos estados do Pará, 

Maranhão e Pernambuco. 
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FIGURA 1 Distribuição espacial da espécie Acrocomia aculeata (Jacq.) Loddiges ex Mart. 

Adaptado de Ratter et al. (2003). 

 

Fonte: Rúbio Neto, 2010. 

 

Segundo Silva (2007) citado por Carvalho et al. (2011), a palmeira não ocorre em 

regiões de geadas, áreas permanentemente alagadiças, áreas litorâneas, áreas montanhosas, 

clima excessivamente árido e precipitação inferior a 1.000 mm e à medida que os palmares se 

afastam das imediações dos rios e córregos e que outras condições ideais sejam limitadas, 

observa-se um decréscimo do número de indivíduos por área, bem como de cachos e frutos, 

além do tamanho e peso individuais dos frutos.  

Lorenzi (1992) salienta o pioneirismo da espécie e sua dispersão maior, embora 

descontínua, em formações secundárias como capoeiras e capoeirões. Este autor ressalta a 

ocorrência preferencial da espécie em vales e encostas de floresta mesófita semidecídua 

(floresta tropical subcaducifólia), e afirma que sua disseminação é facilitada por dois 

aspectos: a grande produção de frutos e o consumo destes por várias espécies de animais.  

É importante considerar que a área de ocorrência da palmeira macaúba sofreu 

redução com o desmatamento e uso do solo para a agricultura, e muitos municípios que 

apresentavam maciços da palmeira no passado, hoje não apresentam ou apresentam em baixa 

densidade. Com a necessidade de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
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Reserva Legal descrita em Lei, existe a possibilidade de recuperar áreas e aumentar a 

densidade da palmeira em parte do território nacional. 

O termo Acrocomia deriva do grego “Akron” (uma) e “Kome” (cabeleira) 

sugerindo que as folhas estão dispostas no formato de uma coroa, de base única. A espécie é 

descrita como aculeata, em alusão ao grande número de acúleos escuros, pontiagudos, de 

cerca de 10 cm de comprimento, que se apresentam de forma abundante no caule e nas folhas 

desta palmeira (HENDERSON; GALEANO; BERNAL, 1995). 

As macaúbas são palmeiras robustas, que apresentam estipe ereto e cilíndrico, de 

30 a 40 cm de diâmetro, podendo atingir até 15 metros de altura (CETEC, 1983). Nos troncos 

de alguns indivíduos encontram-se espinhos escuros e pontiagudos, principalmente na região 

dos nós, cuja quantidade e tipo são variáveis (CICONINI, 2012) (Figura 2). Segundo Lorenzi 

(1992) a macaúba é uma planta perenifólia, heliofita e pioneira, podendo atingir 15 m de 

altura com troncos de 20 a 30 cm de diâmetro. É nativa da Floresta Tropical com precipitação 

entre 1500 e 2000 mm, temperaturas entre 15 e 35°C, altitudes de 150 a 1000 m (MARTINS, 

2012). 

 

FIGURA 2 Estipe da macaúba sem acúleos (A),com poucos acúleos (B) e coberto por 

“escamas” (C) de acúleos. 

 

Fonte: Souza, 2013 

 

Além disso, é uma palmeira resistente a doenças, não atacadas por pragas e resiste 

a grandes variações climáticas. A produção da A. aculeata se estende de setembro a janeiro 

através da América Latina, exceto para a região Centro-oeste do Brasil o qual ocorre de 
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janeiro a março, com diminuição do ciclo de produção de 3 em 3 anos, mas continua a 

produzir por mais de 100 anos (MARTINS, 2012). 

A. aculeata apresenta sistema radicular profundo e desenvolvido com raízes 

primárias grossas e numerosas, responsáveis pela fixação da palmeira ao solo, e raízes 

secundárias, de onde se originam as terciárias e quaternárias que são as mais importantes no 

processo de absorção de água e nutrientes (MIRISOLA FILHO, 2009, apud CARVALHO et 

al,. 2011).  

As folhas verdes, ordenadas em diferentes planos dando um aspecto plumoso à 

copa, são pinadas com comprimento variando de 4 a 5 m, apresentando aproximadamente 130 

folíolos de cada lado e espinhos na região central (ARBOLES, 2005; MISSOURI, 2005; 

FRUITS, 2005; GRUPO, 2005; MIRANDA et al., 2001; LORENZI ET AL., 1996; 

TEXEIRA, 1996; apud LORENZI, 2006) (Figura 3). Entre as folhas destacam-se a espata de 

até 2 m de comprimento, as inflorescências amarelas e os cachos de frutos de tom marrom-

amarelado.  

 

FIGURA 3 Vista geral da copa da macaúba (A); Folha da Macaúba (B). 

 

Fonte: Souza, 2013 

São palmeiras monóicas que embora auto compatíveis, realizam fecundação 

cruzada revelando sistema reprodutivo misto (SCARIOT et al., 1995; ABREU et al., 2012). 

Segundo Lorenzi (2006) a inflorescência é em espádice, com 50 a 80 cm de comprimento, 

pendente, protegida por espata de acúleos castanhos. As flores de coloração amarelo-claro são 

unissexuais e ambos os sexos aparecem numa mesma inflorescência. As flores femininas 

nascem na base da inflorescência e as masculinas no topo.  
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Os frutos são esféricos ou ligeiramente achatados, em forma de drupa globosa 

com diâmetro variando de 2,5 a 5,0 cm. O epicarpo rompe-se facilmente quando maduro. O 

mesocarpo é fibroso, mucilaginoso, de sabor adocicado, rico em glicerídeos, de coloração 

amarelo ou esbranquiçado, comestível. O endocarpo é fortemente aderido à polpa 

(mesocarpo), com parede óssea enegrecida e a amêndoa oleaginosa, comestível e revestida de 

uma fina camada de tegumento. Cada fruto contém, geralmente, uma semente envolvida por 

endocarpo duro e escuro com aproximadamente 3 mm de espessura (GRAY, 2005; FRUITS, 

2005; HENDERSON et al., 1995; SILVA, 1994; BONDAR, 1964; citados por LORENZI, 

2006).  

 

FIGURA 4 Cachos (A); Fruto fresco (B); Amêndoa (C); Casca desidratada (D); Polpa 

desidratada (E); Coquinho (Endocarpo + Amêndoa) de macaúba. 

 

Fonte: Souza (2013) 

 

A frutificação pode ocorrer antes mesmo de a palmeira atingir seu 

desenvolvimento completo, em geral aos seis anos. Dependendo das condições 

edafoclimáticas é possível a frutificação plena aos quatro anos de idade (CETEC, 1983). A 

frutificação ocorre durante todo o ano e os frutos amadurecem, principalmente, entre os meses 

de setembro a janeiro (FARIA, 2010; LORENZI, 2006; CETEC, 1983; NUCCI, 2007). As 
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flores da macaúba surgem, predominantemente, de outubro a janeiro e os frutos de setembro a 

janeiro (AQUINO et al., 2008).  

Os principais polinizadores são coleópteros das famílias Curculionidae, 

Nitidulidae e Escarabaeidae. A inflorescência é visitada pelas abelhas do grupo Trigonia, que 

coletam o pólen das flores masculinas e polinizam as flores femininas (HENDERSON ET 

AL., 1995; SCARIOT, 1998, citados por LORENZI, 2006).  

A semente da macaúba é formada por um endosperma (albúmen). O embrião está 

imerso no endosperma, normalmente em um extremo (SODRÉ, 2005). 

Segundo Bicalho et al. (2011) as sementes de macaúba são ortodoxas, de 

germinação remota e possuem dormência do tipo que ainda está sob pesquisa para 

identificação. Possivelmente, por causa desta dormência da semente, em condições naturais o 

cultivo da espécie é dificultado devido à baixa taxa de germinação, aproximadamente 3% e 

pela demora no processo podendo chegar até dois anos (PIRES DOS SANTOS; MORAIS, 

2011). Dessa maneira, Lorenzi e Negrelle (2006) atribuíram o fato da dificuldade de 

propagação ao processo lento e o baixo índice de germinação como uma das desvantagens ao 

cultivo da A. aculeata. 

Alguns critérios podem ser utilizados para indicar o estádio de maturação dos 

frutos, como: coloração do epicarpo, consistência do mesocarpo, momento no qual os frutos 

caem no chão, ou deiscência (CHAPIN, 1999; MACIEL, 2001). Em geral recomenda-se que 

as sementes sejam semeadas logo após a colheita, para evitar redução na viabilidade das 

mesmas (DONSELMAN, 1982; MEEROW, 1991). 

A macaúba é produtiva e seus frutos podem gerar mais de 5.000 kg de óleo por 

hectare, não sendo exigente em termos climáticos, segundo Tickel (2000). Plantações de 

macaúba no Brasil e em muitos lugares do mundo ainda estão em sua fase primária (FARIA, 

2012). A exploração do fruto ocorre principalmente pela coleta em grandes populações 

naturais, dos povoamentos já existentes de forma extrativa e com baixa produtividade 

(MOTTA et al., 2002). A instalação de lavouras comerciais convive com dificuldade na 

quebra de dormência da semente e no baixo crescimento inicial (ARKCOLL, 1990), além do 

desconhecimento de suas exigências ecológicas. 

Novaes (1952) descreve a ocorrência de macaubais do Estado de São Paulo em 

áreas de pastagens ou em áreas utilizadas, inclusive por povos indígenas, e hoje abandonadas. 

Comenta também a dificuldade de encontrar indivíduos nos remanescentes de mata nativa. 

Trabalhando na região de Brasília, Scariot; Lleras; Hay (1991) destacam a macaúba como 

única espécie arbórea das áreas de pastagens. Lorenzi (1992) salienta o pioneirismo da 
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espécie e sua dispersão maior, embora descontínua, em formações secundárias como 

capoeiras e capoeirões. 

Por ser uma espécie silvestre, com ampla distribuição geográfica em regiões com 

diferentes características edafoclimáticas, a macaúba apresenta grande variabilidade 

morfológica entre as populações nativas (MOTOIKE et al., 2013) dificultando sua 

classificação taxonômica. 

Apesar dos poucos dados citogenéticos disponíveis para a espécie, Abreu et al. 

(2011) observaram 2n=2x=30, para plântulas germinadas a partir de sementes de palmeiras 

localizadas no estado do Pará.  

No Brasil há um consenso entre os pesquisadores, pelo menos do ponto de vista 

agronômico, de que há três espécies de macaúba com características morfológicas distintas. 

As plantas que crescem principalmente na Região Centro-Oeste e Norte, que apresentam 

menos espinhos, são referidas como A. totai; as encontradas nos estados nordestinos, que são 

de porte menor e com dilatação em sua estipe, são referidas como A. intumescens, e as 

detectadas no Sudeste, principalmente no Estado de Minas Gerais, que têm mais espinhos, 

frutos maiores e maior teor de óleo, o qual pode alcançar até 62% na matéria seca da polpa 

(VIANNA et al, 2017). Essas plantas se assemelham à caracterização definida para A. 

aculeata ou, sinonímia mais comum, A. sclerocarpa, os quais estão classificados de maneira 

genérica dentro de uma única espécie, no caso, A. aculeata (LORENZI, 2006; USDA, 2011; 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2011).  

Segundo Pimentel et al. (2011), a A. aculeata poderia ser subdividida em três 

subespécies principais (Quadro 1), segundo nomenclatura antiga, a saber: A. aculeata ssp. 

sclerocarpa, A. aculeata ssp. totai e A. aculeata ssp. intumescens.  

 

Quadro 1. Descritores botânicos propostos para subdividir a espécie Acrocomia aculeata em 

três subespécies. 

Descritor botânico Acrocomia aculeata ssp. 

Sclerocarpa Totai Intumescens 

Estipe Formato cilíndrico 

perfeito 

Formato cilíndrico 

perfeito 

Formato garrafa 

Não possui 

espinhos 

Possui espinhos 

nos gomos do terço 

superior 

Possui espinhos 

generalizados no 

terço superior 

Apresenta 

cicatrizes das 

bainhas bastante 

pronunciadas com 

Apresenta 

cicatrizes das 

bainhas suaves 

Apresenta 

cicatrizes das 

bainhas suaves ou 

ausentes 
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espinhos 

Frutos Frutos grandes: 

amarronzada, 

mesmo antes do 

amadurecimento 

completo 

Fruto de coloração 

verde intensa que 

só se torna marrom 

no amadurecimento 

completo 

Fruto de coloração 

verde-clara que só 

se torna marrom no 

amadurecimento 

completo 

Apresenta polpa 

amarelada e 

bastante oleosa 

Apresenta polpa 

amarelada, 

podendo ser doce 

(amilácea) 

Apresenta polpa 

amarelada ou 

avermelhada, 

podendo ser doce 

(amilácea) 

Principais regiões 

de ocorrência 

natural 

MG, MT, GO e 

MA 

SP, MS, MT, MA e 

Paraguai (Coquito) 

Nordeste brasileiro 

Fonte: Pimentel et al, 2011 

 

 

FIGURA 5 Indivíduos adultos de a) Acrocomia aculeata, b) A. intumescens e c) A. totai.  

 

 (Fonte: Vianna et al., 2017) 

 

Segundo Pimentel et al. (2011) apesar dos avanços das pesquisas com a macaúba, 

nos últimos anos, ainda há carência de estudos filogenéticos para embasar uma classificação 

mais refinada para o gênero Acrocomia.  

Diante disso, os primeiros estudos genéticos indicam grande diversidade genética 

entre as populações naturais de macaúba, o que valida a necessidade de estudos específicos 

para melhor caracterizar essa espécie. 
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Ao estudar a diversidade genética entre e dentro de populações naturais de 

macaúba, Nucci (2007) identificou maior variabilidade genética entre populações de plantas 

de uma mesma região do que entre populações de regiões diferentes. Entretanto, seu estudo 

concentrou-se nas populações de macaúba do estado de São Paulo, onde predomina um único 

ecótipo, o Totai. 

Já Manfio (2010), ao estudar a variabilidade genética a partir de características 

fenotípicas do fruto, provenientes de populações de macaúba de sete Estados brasileiros, 

encontrou elevada variação em 145 acessos. 

Silva (2013) ao estudar a estrutura genética de populações naturais de Acrocomia 

aculeata nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, verificou que existe variabilidade genética 

entre os indivíduos desses dois estados. 

 

3.2 Usos e potencialidades da macaúba 

De acordo com Ciconini (2012), a macaúba apesar de se encontrar em maciços 

nativos em quase todo o território nacional, tem sido explorada de forma rudimentar e 

doméstica, bem aquém de sua potencialidade econômica. Lorenzi (2006) evidencia a 

importância dos subprodutos do fruto fornecerem 20 a 30 % de óleo, 5 % de farinha 

comestível, 35 % de tortas forrageiras e 35 % de combustível de alto poder calórico. A Figura 

5 apresenta alguns exemplos, encontrados na literatura, dos diversos usos utilizando partes da 

planta (MDA, 2014). 

FIGURA 6 Utilização das partes da palmeira macaúba. 

 

Fonte: MDA, 2014 
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A partir do levantamento etnobotânico realizado por Lorenzi (2006) na região do 

Pantanal Mato-grossense, diferentes categorias de uso foram identificadas como associadas às 

distintas partes do corpo vegetal de A. aculeata. Os frutos são a parte da planta com maior 

utilidade. Dentre as várias utilidades destacam-se: 1) madeira para produção de mourões e 

estacas; 2) o estipe para obtenção do palmito e da seiva utilizados, respectivamente, como 

alimento e bebida (vinho); 3) as folhas para forragem animal, cobertura de casa e extração de 

fibras usadas na fabricação de linha de pesca e redes; 4) os espinhos como substituto de 

agulha para cozer; 5) os frutos como alimento in natura, para obtenção da polpa com a qual é 

preparado um fortificante para pneumonia, sorvetes e licor, ou ainda, para extração de óleo 

utilizado como óleo de cozinha, hidratante capilar e combustível para geração de energia; 6) a 

semente parte lignificada como substituto da brita no concreto e confecção de botões e a 

amêndoa como alimento (coquinho) e no preparo de paçoca (coquinho triturado mais farinha 

de mandioca) e, também, para extração do óleo, o qual é utilizado tanto como alimento, como 

combustível, como com fins cosméticos (LORENZI; NEGRELLE, 2006). O carvão 

produzido pela carbonização do endocarpo é considerado de melhor qualidade para 

determinados usos, como produção de matéria prima para gasogênios, siderúrgica e uso 

doméstico, quando comparado com o carvão da madeira de eucalipto (Eucalyptus sp.) 

(SILVA, 2013). 

A macaúba destaca-se dentre as várias oleaginosas com potencial para exploração 

comercial no Brasil. É uma das que apresenta melhores perspectivas na produção de biodiesel. 

Isso se deve a principalmente a três aspectos. O primeiro é o grande potencial de produção de 

matéria-prima. O segundo é a adaptação a ambientes com menor disponibilidade de água, 

questão que vem ganhando cada vez mais importância. Por último, a possibilidade de garantia 

de emprego e renda para populações de sua região de origem, como modo de frear as 

correntes migratórias e melhorar a qualidade de vida dessas populações (MDA, 2006). 

Técnicos ligados ao CETEC (Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais) 

avaliaram macaubais nativos em solos com média fertilidade, com produção de 

aproximadamente 100 kg de frutos/árvore/ano e concluiram que, em plantios racionais com 

espaçamento 7 m x 7 m, pode-se esperar uma produtividade mínima de 20.000 kg/ha/ano de 

frutos. O que pode aumentar muito através do manejo adequado. Outro fato importante é a 

possibilidade de sistemas de consorciação, em destaque com forrageiras. O custo estimado 

para produção de um hectare de macaúba foi de R$ 7.000,00 por ano, e a produção por 

hectare inclui 4.000 litros de óleo vegetal, 1.200 kg de carvão vegetal, e 5.300 kg de farelos 

para rações (OLIVEIRA, 2006). 
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3.3 Biocombustíveis 

Em consequência da crise do petróleo na década de 1970, surgiu a valorização da 

biomassa como insumo energético moderno, passando a ser considerada como alternativa 

viável para atendimento às demandas por energia térmica e de centrais elétricas de pequeno e 

médio porte. Contudo, a partir de 1985, os preços do petróleo voltaram a despencar, 

diminuindo novamente o interesse em energias alternativas. Já na década de 1990, a biomassa 

voltou a ganhar destaque no cenário energético mundial devido ao desenvolvimento de 

tecnologias mais avançadas de transformação, à ameaça de esgotamento das reservas de 

combustíveis fósseis e a incorporação definitiva da temática ambiental nas discussões sobre 

desenvolvimento sustentável (GALVÃO, 2010). Outro marco determinante foi a assinatura do 

Protocolo de Quioto em 1997, em que ficou estabelecido que os países desenvolvidos 

deveriam promover reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa, indicando 

que a participação de energias renováveis tenderá a ocupar um lugar de destaque na matriz 

energética mundial (NOGUEIRA et al. 2000, BARROS E VASCONCELOS, 2001). 

As mudanças climáticas globais, por sua vez, exigem um esforço conjunto dos 

países no sentido de reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa, principalmente gás 

carbônico e metano. Um bom caminho para se enfrentar todos esses desafios tem sido investir 

em energias alternativas, como a eólica, a nuclear e da biomassa (DIAS et al. 2009). 

Assim, o Brasil desponta como um dos países propensos a liderar a agricultura de 

energia no mundo, diante do protagonismo no desenvolvimento e do uso de tecnologia nesta 

área, bem como a perspectiva de incorporação de áreas sem competição com a agricultura de 

alimentos e a abundância de uma espécie extremamente importante, as palmáceas, cuja 

composição confere as melhores propriedades ao biodiesel (BANDEIRA, 2011).  

Segundo a ANP (2010), biocombustíveis são derivados de biomassa renovável 

que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural 

em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia. Os biocombustíveis poluem 

menos por emitirem menos compostos do que os combustíveis fósseis, no processo de 

combustão dos motores e também porque seu processo de produção tende a ser mais limpo.  

Existem vários tipos de biocombustíveis, todavia, os dois principais 

biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol extraído de cana-de-açúcar e, em 

escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras 

animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Na produção de 

biodiesel, a soja se configurou nos últimos anos como a principal fonte de matéria-prima, 
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representando em média 80% de toda a matéria-prima usada na produção de biocombustíveis 

(ANP, 2014).  

Apesar da importância da soja nesta fase inicial do Plano Nacional de 

Agroenergia (MAPA, 2006), é necessário estimular o desenvolvimento tecnológico de outras 

culturas, com maior rendimento em óleo por hectare (AMORIM, 2008) e, também, com 

capacidade de produção em regiões marginais à agricultura empresarial. Porém, visando a 

garantir, em médio/longo prazo, alta competitividade do setor de biodiesel, torna-se 

importante a diversificação com a incorporação de novas fontes de matérias-primas de maior 

produtividade de óleo (DOMICIANO et al., 2015). Nesse contexto, a macaúba (Acrocomia 

aculeata) apresenta-se como matéria-prima potencial para a produção de biodiesel, tanto em 

função das elevadas produtividades de óleo previstas (entre 2500 e 4000kg ha-1 – Teixeira, 

2005) como também em função de sua aptidão agroclimática, que aponta possibilidade de 

expansão dos plantios sem comprometer as áreas atualmente cultivadas com culturas 

tradicionais e/ou alimentícias (LAVIOLA et al., 2011) 

Atualmente, cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no 

Brasil já são renováveis. No resto do mundo, 86% da energia vêm de fontes energéticas não-

renováveis (GALVÃO, 2010). Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou 

uma posição almejada por muitos países que buscam fontes renováveis de energia como 

alternativas estratégicas ao petróleo (ANP 2010). Dias et al. (2009) destacam que esta nova 

modalidade de energia pode ser explorada por boa parte dos países do globo, em especial por 

aqueles da faixa intertropical, sendo que o Brasil é quem oferece as maiores oportunidades 

neste setor.  

 

3.4 Diversidade genética de populações de plantas 

Diversidade genética é a quantidade total de variações genéticas observada tanto 

entre as populações de uma espécie como entre os indivíduos de uma população. Dessa 

forma, o estudo da diversidade genética em populações naturais compreende a descrição dos 

níveis de variabilidade genética mantida dentro das populações, assim como o modo com que 

essa variabilidade se encontra distribuída entre e dentro das mesmas (HAMRICK, 1983). 

Tradicionalmente, a estrutura genética de populações tem sido estudada através da 

abordagem frequentista de Wright (1921, 1931 e 1951) ou seus derivados. Populações são 

determinadas a priori, e a frequência dos alelos e genótipos em cada uma destas populações é 

analisada (MANK; AVISE, 2004). Normalmente é feito um levantamento da diversidade 

genética em várias populações da espécie através do uso de um conjunto particular de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espécie
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marcadores moleculares. Verifica-se, então, como esta variabilidade está distribuída entre as 

populações, permitindo fazer inferências quanto aos padrões de cruzamentos e dispersão, 

fluxo gênico e histórico biogeográfico da espécie (SCHNABEL et al., 1998).  

Fatores evolutivos, como seleção e deriva, são afetados pela dinâmica 

populacional das plantas, proporcionando mudanças na estrutura genética das populações 

(GAIOTTO et al., 2003), causando a formação de grupos divergentes dentro das populações. 

No entanto, esta diferenciação pode ser contrabalanceada pela presença de fluxo gênico, uma 

vez que espécies com intenso movimento de pólen e sementes têm menor diferenciação 

genética entre populações do que espécies com fluxo gênico restrito (LOVELESS; 

HAMRICK, 1984). De acordo com Sork et al. (1999), uma pequena quantidade de fluxo 

gênico a longas distâncias já é suficiente para retardar a diferenciação entre populações 

quando se consideram os alelos neutros. Dessa forma, fatores como o tamanho populacional, 

sistema de reprodução, fluxo gênico e habitat influenciam na distribuição da variação genética 

inter e intrapopulacional. 

Ao longo do tempo, a estrutura genética é resultante da reprodução, da dispersão e 

da sobrevivência dos indivíduos de uma população (SILVA, 2013). Assim, é importante 

mesclar o conhecimento dos sistemas de acasalamento e reprodução, a história de vida e os 

fatores ecológicos, pois os mesmos têm papéis importantes na dinâmica evolutiva e ecológica 

das populações naturais (LOVELESS et al., 1998). 

As populações de plantas estão estruturadas no espaço e no tempo. A estrutura 

espacial refere-se à distribuição espacial dos indivíduos que é determinada pelo sistema de 

reprodução e pelos padrões de dispersão de pólen e sementes. Já, a estrutura genética 

temporal refere-se à subdivisão de gerações, por exemplo, entre pais e filhos, plântulas e 

jovens e entre jovens e adultos (LOVELESS; HAMRICK, 1984). 

A intensa busca pelos melhores genótipos (seleção dos alelos favoráveis) como 

forma de obter culturas mais uniformes tem conduzido uma redução na base genética (erosão 

gênica) de inúmeras espécies vegetais (LANES, 2014). A erosão gênica provocada pelo 

melhoramento genético restringe a disponibilidade de genes para o melhoramento futuro 

(BARBIERI, 2003). Fato que é agravado pela eliminação das espécies selvagens. Como 

forma de contornar essas questões, os Bancos de Germoplasma (ou banco de alelos), unidades 

conservadoras de genótipos representativos da variabilidade genética de uma determinada 

espécie, tem como objetivo suprir a necessidade de novos genes (ou novas formas alélicas) 

para incrementar a base genética por intermédio do melhoramento genético. A conservação 
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genética ex-situ (conservação fora do seu local nativo), tem sido a primeira etapa para dar 

suporte a um programa de melhoramento e de conservação genética de uma espécie. 

O Banco Ativo de Germoplasma de Macaúba (BAG-Macaúba), Registro nº 084 - 

2013/CGEN/MMA, da Rede Macaúba de Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa 

(REMAPE/UFV), destaca-se como um dos maiores bancos de acessos de A. aculeata da 

América Latina e do mundo. Implantado em 2009 na Fazenda Experimental de Araponga/MG 

(20º40’1”S, 42º31’15”W), a coleção possui atualmente 253 famílias maternas, composto 

aproximadamente por 1500 acessos representativos de quase todas as regiões brasileiras 

(SILVEIRA et al., 2013). O conjunto de acessos da coleção viva da BAG-Macaúba possui 

uma ampla variabilidade fenotípica, e constitui um importante recurso para se iniciar os 

esforços de melhoramento genético, e consequentemente, a domesticação da espécie 

(MANFIO, 2010; MANFIO et al., 2012), como também, delinear estratégias de conservação 

das plantas nativas da A. aculeata na região sudeste do Brasil. 

 

3.5 Marcadores moleculares para estudos de diversidade genética e filogeografia 

molecular 

 A filogeografia é definida como o estudo dos princípios e processos que 

determinam a distribuição geográfica de linhagens genealógicas (AVISE et al., 1987). Como 

o próprio nome indica, a filogeografia lida não somente com as relações filogenéticas entre os 

táxons estudados, mas com os componentes históricos responsáveis pela distribuição espacial 

das linhagens. A análise e interpretação da distribuição de linhagens requerem o 

processamento conjunto de informações de uma série de disciplinas, incluindo sistemática 

filogenética, genética de populações, etologia, demografia, paleontologia, geologia, entre 

outras (MARTINS; DOMINGUES, 2011).  

Tanto a genética de populações quanto a sistemática filogenética lidam com 

relações de ancestralidade pois é através dessas genealogias que os genes são transmitidos, 

traçando o caminho de hereditariedade (conceito da genética de populações) que, por sua vez, 

estarão impressos na filogenia (conceito da sistemática). A filogeografia une micro e 

macroevolução justamente por utilizar ambas as abordagens e conceitos em uma só análise 

(MARTINS; DOMINGUES, 2011).  

Dentro desse contexto, a filogeografia é uma área que integra dados genéticos 

com a geografia e pode ser definida como o estudo dos princípios e dos processos que 

delineiam a distribuição geográfica de linhagens genealógicas (AVISE, 1994). Inicialmente 

são estabelecidas as relações filogenéticas de um grupo de organismos, vamos imaginar o 
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caso de indivíduos de uma mesma espécie que ocorre em todo o território nacional. Essa 

reconstrução das relações pode ser feita utilizando, por exemplo, sequências de DNA de um 

determinado gene. Em seguida é avaliado se há agrupamentos e se estes são compostos de 

indivíduos que ocorrem em uma mesma área geográfica. Também se avalia se grupos de 

indivíduos com relações mais próximas ocorrem em áreas mais próximas. Ou seja, busca-se 

avaliar se há congruência entre linhagens genéticas e sua distribuição espacial. Em um passo 

seguinte, é interessante estudar outros grupos de organismos que apresentam a mesma ou 

semelhante distribuição geográfica e comparar os resultados, buscando possíveis padrões 

gerais. Essas análises podem ser realizadas em vários níveis taxonômicos e trazem dados 

relevantes para a biogeografia histórica. Um outro ponto importante é que alguns dados 

genéticos permitem estimar o tempo de divergência entre linhagens; assim, conhecendo onde 

e quando a divergência ocorreu, é possível tentar associar dados de geologia, clima, 

palinologia e tantos outros, para buscar entender melhor como a diversificação das linhagens 

ocorre (MIYAKI, 2009).  

Em relação à conservação, os dados filogeográficos podem ser utilizados na 

identificação de linhagens antes não-conhecidas e que, dependendo da pressão por elas sofrida 

e dos seus tamanhos populacionais, podem estar muito ameaçadas.  Além disso, caso haja um 

padrão geral de distribuição geográfica das linhagens, é possível identificar áreas que podem 

ser importantes para a conservação. É importante ressaltar que tais decisões não devem ser 

tomadas somente baseadas em dados de filogeografia, mas em um conjunto de informações e 

com especialistas de várias áreas (MIYAKI, 2009). 

Desde os primórdios que o homem procura entender e explicar a variabilidade dos 

seres vivos, como evoluíram e de que forma sua diversidade pode ser mensurada. Neste 

sentido, pesquisadores do mundo todo utilizam marcadores (morfológicos ou moleculares) 

para compreender a diversidade e estrutura genética de populações. Os marcadores 

moleculares de fato abriram muitas perspectivas de estudos genéticos que, anteriormente, só 

podiam ser realizados com a observação de parentais em cruzamentos controlados ou com 

base em marcadores morfológicos (cor, formato ou tamanho de uma pétala, por exemplo), em 

grande parte influenciados pelo ambiente. Atualmente existe uma gama de ferramentas que 

permitem o acesso direto ao DNA de muitos indivíduos de uma ou várias populações, 

permitindo não apenas a verificação daquilo previsto em trabalhos teóricos, mas também o 

avanço do conhecimento em Genética de Populações e Evolução ao serviço do homem, tanto 

para planos de melhoramento como para projetos de conservação. A realidade dos 

laboratórios que estudam Genética de Populações e Evolução, até recentemente, estava 
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limitada aos marcadores isoenzimáticos (baseado na expressão proteica) pelo fato de serem 

marcadores codominantes e de fácil implementação da técnica (ZUCCHI et al., 2011). Os 

marcadores codominantes (RFLP, SSR e isoenzimáticos) têm vantagens sobre os dominantes 

(RAPD, AFLP, VNTR, entre outros) uma vez que os primeiros conseguem distinguir o 

genótipo heterozigótico do homozigótico dominante. Desta forma, os marcadores 

codominantes são mais informativos. Os marcadores microssatélites (SSR) são marcadores 

moleculares considerados ideais para a estimação de parâmetros genéticos de populações e 

para a compreensão de padrões de fluxo gênico e parentesco. Estes marcadores são 

abundantes e uniformemente distribuídos pelo genoma de plantas, além de serem 

codominantes, multialélicos e com alta heterozigosidade. Sua aplicação tornou-se um 

marcador de excelência na última década (KALIA et al., 2011).  

Para realização das análises, vários tipos de dados podem ser utilizados, tais como 

marcadores dominantes, codominantes e sequências de DNA. Para as sequências de DNA, 

existe preferência por DNA de organelas (mitocôndrias para animais e cloroplastos para 

plantas), pois estas são geralmente haploides, com herança materna. Para o DNA nuclear, 

espaçadores de sequências transcritas são muito úteis, e geralmente se apresentam bastante 

informativos. É importante evitar regiões codificantes, pois podem estar sobre intensa seleção 

(ROSSI, 2007). 

Atualmente existem diferentes técnicas da biologia molecular que permitem a 

detecção da variabilidade existente em nível de DNA. O sequenciamento de regiões 

plastidiais e nucleares são exemplos de marcadores bastante utilizados para análises 

filogenéticas, filogeografia, diversidade genética e variação adaptativa. Para estudos 

filogeográficos e filogenéticos em plantas, marcadores plastidiais são utilizados. Entre os 

marcadores nucleares destacam-se as regiões ribossomais ITS (Internal transcribed spacer) 

(DICK et al., 2007; LORENZ-LEMKE et al., 2005; STAHLBERG, HEDREN, 2008; 

YAMAJI et al., 2007). 

Em plantas, o desenvolvimento recente de primers universais, tendo como alvo 

regiões não codificadoras do DNA cloroplastidial (cpDNA) (TARBELET et al., 1991; 

DEMESURE et al., 1995; DUMOLIN-LAPÈGUE et al., 1997; HAMILTON et al., 1999), 

tem fornecido marcadores moleculares muito informativos no nível intraespecífico 

(NEWTON et al., 1999). Marcadores do cpDNA têm sido utilizados com sucesso em vários 

estudos sobre a filogeografia de plantas (PETIT et al., 1993, 1997, 2002; DEMESURE et al., 

1996; CARON et al., 2000; DUTECH et al., 2000; RASPE et al., 2000; CARVERS et al., 

2003; CAICEDO & SCHAAL, 2004; MILLER & SCHAAL, 2005; MENICUCCI, 2007). 
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Em tais estudos têm sido empregadas técnicas, principalmente para se verificar a 

variabilidade genética ao nível da sequência de DNA. A análise se dá por meio da verificação 

de variação nas bases nucleotídicas em uma sequência específica do DNA, permitindo assim 

detectar polimorfismos genéticos. Conjuntamente com dados de substituições de bases, 

inserções e deleções são também bastante informativas nas análises genéticas (SCHAAL et 

al., 1998). Dessa forma, primers de sequência nucleotídica de regiões não codificadoras do 

genoma de organelas apresentam características importantes para análises genéticas, pois não 

ocorrem homoplasias devido à baixa taxa de substituições e à baixa frequência de inserções e 

deleções proporcionando assim um bom alinhamento das sequências (ENNOS et al., 1999). 

O DNA do cloroplasto é um genoma extranuclear, circular, que pode variar de 

120 a 217 kb (ARIAS; MALACHIAS, 2001). O DNA do cloroplasto tem como característica, 

em geral, ser herdado maternalmente, mas pode possuir herança biparental e até mesmo 

paterna, como já foi registrado em algumas espécies de angiospermas (ARIAS; 

MALACHIAS, 2001; NAHUM, 2001). O DNA cloroplastidial possui também uma taxa de 

mutação menos frequente que a observada para o genoma nuclear tanto de plantas quanto de 

animais (PROVAN et al., 2001) e menos frequente ainda quando comparado com o DNA 

mitocondrial de animais (NAHUM, 2001).  

Embora o genoma mitocondrial (mtDNA) de plantas tenha características 

semelhantes ao do genoma do cloroplasto (cpDNA), como o fato de possuir uma taxa de 

substituição lenta e herança uniparental, ele não é muito utilizado devido a taxa de mutação 

ser bem menor do que o cpDNA, tanto de substituições quanto de inserções e deleções 

(WOLFE et al., 1987; DUMOLIN-LAPÈGUE et al., 1997). Dessa forma, é muito mais difícil 

identificar polimorfismos nesse genoma. Além disso, o mtDNA apresenta grande variação em 

tamanho do genoma, no rearranjo dos genes e sofre frequentes recombinações (PROVAN, 

1999a). Assim, o mtDNA de plantas é muito menos estudado que o cpDNA (DUMOLIN-

LAPÈGUE et al., 1997).  

Como resultado da herança materna na maioria das angiospermas, o fluxo gênico 

do genoma do cloroplasto é restrito quando comparado com o genoma nuclear, por ser 

transmitido apenas através de sementes, e não via pólen. Consequentemente, quando se utiliza 

o genoma do cloroplasto em estudos genéticos, espera-se encontrar uma maior estruturação 

geográfica da variação genética. Mais do que isso, como a taxa de evolução de sequência do 

cpDNA é mais baixa (WOLFE et al., 1987; PROVAN et al., 1999b), tal genoma é ideal para 

detectar eventos demográficos antigos (ENNOS et al., 1999). Dessa forma, o genoma do 

cloroplasto é importante para estudos de padrões históricos de fluxo gênico, relações 
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filogenéticas entre populações, reconstrução das rotas de dispersão e colonização de espécies 

de plantas (ENNOS et al., 1999; Li et al., 2002; CARVERS et al., 2003).  

Outro marcador molecular bastante utilizado para estudos genéticos em plantas 

são os microssatélites, também conhecidos como SSR (Simple Sequence Repeats). Este 

marcador permite superar as deficiências dos outros marcadores por apresentar altos níveis de 

variabilidade em estado diplóide por ser altamente polimórfico (TAUTZ, 1993). Uma outra 

vantagem desses marcadores é que eles são seletivamente neutros possibilitando, dessa forma, 

a manutenção de sua alta variabilidade, além de acumularem mutações a uma taxa 

relativamente constante (FERNANDÉZ-STOLZ, 2007). Os SSRs são pequenas sequências 

repetidas de DNA compostas de um a seis nucleotídeos, dispostas em tandem encontradas 

com frequência e amplamente distribuídas nos genomas dos eucariotos (TAUTZ; RENZ, 

1984; LITT; LUTY, 1989). Os mais utilizados para estudos genéticos são os SSRs com 

repetições de dois, três e quatro nucleotídeos (LI et al., 2002). Os locos de DNA 

microssatélites possuem expressão co-dominante (no caso de microssatélites do genoma 

nuclear) e são bastante polimórficos devido às altas taxas de mutação (CONDIT; HUBBELL, 

1991; LI et al., 2002; MORGANTE; OLIVIERI, 1993; PROVAN et al., 1999a, 2001; 

RAFALSKI et al., 1996). Essas mutações ocorrem por meio de escorregões (slippage) da 

polimerase que acontecem durante a replicação do DNA. Dessa forma, há uma mudança no 

número de repetições alongando ou encurtando essas regiões (SCHLÖTTERER, 2000; 

SELKOE; TOONEN, 2006). Essas características tornam os microssatélites uma ferramenta 

ideal em estudos de diversidade e estrutura genética de populações (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998; WHITE et al., 1999; DAYANANDAN et al, 1999; COLLEVATTI 

et al., 2001; 2009; GAIOTTO et al., 2003; ASHWORTH; CLEGG, 2003; LEMES et al., 

2003; NOVICK et al., 2003; HEUERTZ et al., 2004; DUTECH et al., 2004; JONES; 

HUBBELL, 2006). 

Iniciadores (primers) considerados universais são muito úteis para estudos 

moleculares, pois normalmente são homólogos a regiões conservadas dos genomas. Tais 

iniciadores são utilizados para amplificar regiões não-codificadoras dos genomas, permitindo 

assim, a transferabilidade de um determinado marcador para outras espécies, que podem ser 

do mesmo gênero, da mesma família e até de grupos taxonômicos superiores 

(DAYANANDAN et al., 1997; DUMOLIN-LAPÈGUE et al., 1997; WHITE; POWELL, 

1997; COLLEVATTI et al., 1999; WEISING; GARDNER, 1999). Este é um recurso muito 

utilizado em laboratórios, devido ao aumento significativo na relação custo/benefício, na 

utilização desta técnica. 
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Em plantas, também são encontradas sequências simples repetidas no cpDNA e 

isso tem levado à novas abordagens de estudos em genética de populações e sistemática de 

plantas (POWELL et al., 1995, PROVAN et al., 1999a). Esses marcadores têm se 

apresentado como uma ferramenta bastante informativa na determinação das relações 

histórico-evolutivas no nível intraespecífico (POWELL et al., 1995; BUCCI et al, 1998; 

COLLEVATTI et al., 2003; MENGONI et al., 2000; VENDRAMIN et al., 2000; GUGERLI 

et al., 2001; PROVAN et al., 2001; RIBEIRO et al., 2002; LIRA et al., 2003; GÓMEZ et al., 

2005; STEANE et al., 2005; FARIAS, 2006). Dessa forma, marcadores de DNA 

microssatélites do cpDNA tem-se demonstrado como uma ferramenta alternativa importante 

para a estimativa de diversidade genética e descrição da estrutura genética e fluxo gênico 

histórico em populações de plantas (MORGANTE; OLIVIERI, 1993; PROVAN et al., 2001). 

São encontrados na literatura inúmeros trabalhos com abordagens filogeográficas, 

de modo a identificar padrões de congruência entre distribuição geográfica dos haplótipos e 

suas relações genealógicas (SCHAAL et al., 1998), fornecer suporte para decisões no ramo da 

conservação de espécies (COLLEVATI et al., 2003), verificar relações filogenéticas e 

reconstruir a história de possíveis eventos de dispersão (LESSIOS et al., 1999), dentre outras 

aplicações. 
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CAPÍTULO 1: CARACTERIZAÇÃO DE PROGÊNIES DE MACAÚBA POR USO DE 

REGIÕES ITS 

 

RESUMO 

 

A filogeografia tem ganhado espaço em pesquisas na área da biologia evolutiva. Métodos de 

análises filogeográficas possuem a capacidade de determinar as relações históricas entre 

populações distinguindo-os dos processos atuais que alteram os padrões de distribuição da 

variação genética. Para realização das análises, vários tipos de dados podem ser utilizados, 

tais como marcadores dominantes, codominantes e sequências de DNA.  Para o DNA nuclear, 

espaçadores de sequências transcritas são muito úteis e, geralmente se apresentam bastante 

informativos. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi caracterizar progênies de macaúba, 

através de análises de regiões ribossomais ITS  (Internal Transcribed Spacer) por meio de 

PCR. Para tal, 42 amostras foliares de macaúba oriundas do Banco de Germoplasma da 

Universidade Federal de Viçosa/MG, tiveram o seu DNA extraído. Foram escolhidos para 

este estudo, cinco oligonucleotídeos iniciadores universais sendo eles correspondentes a 

diferentes regiões ITS dos genes nucleares de DNA ribossomal de macaúba: ITS 1, ITS 2, ITS 

3, ITS 4 e ITS 5. Das 42 amosttras analisadas, 20 apresentaram bandas reprodutíveis para os 

primers ITS 1 e ITS 2; 21 amostras para os primers ITS 3 e ITS 4; 24 amostras amplificaram 

para os primers ITS 2 e ITS 5; e, 22 para os primers ITS 4 e ITS 5. A partir desse resultado, as 

progênies foram agrupadas utilizando o método de UPGMA. Assim, com base na qualidade 

das sequências ITS e no dendrograma gerado, foi possível distinguir diferenças genéticas 

entre as progênies. 

 

Palavras-chave: Internal Transcribed Spacer. Macaúba. Progênies. Variabilidade Genética. 
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ABSTRACT 

 

Phylogeography gained ground in research in the field of evolutionary biology. Methods of 

phylogeographic analysis have the ability to determine the historical relationships between 

populations distinguishing them from the current processes that alter the distribution patterns 

of genetic variation. For performing the analyzes, various types of data may be used, such as 

dominant, codominant markers and DNA sequences. For nuclear DNA, transcripted sequence 

spacers are very useful and are generally quite informative. In this way, the objective of this 

work was to characterize progenies of macaw palm, through analysis of ribosomal regions 

ITS (Internal Transcribed Spacer) by means of PCR. For that, 42 leaf samples of macaw from 

the Germoplasm Bank of the Federal University of Viçosa / MG, had their DNA extracted. 

Five universal primer oligonucleotides corresponding to different ITS regions of the nuclear 

ribosomal macaw palm DNA genes ITS 1, ITS 2, ITS 3, ITS 4 and ITS 5 were chosen for this 

study. Of the 42 analyzed samples, 20 had reproducible bands for the ITS 1 and ITS 2 

primers; 21 samples for ITS 3 and ITS 4 primers; 24 samples amplified for primers ITS 2 and 

ITS 5; and, 22 for the primers ITS 4 and ITS 5. From this result, the progenies grouped 

together using the UPGMA method. Thus, based on the quality of the ITS sequences and the 

generated dendrogram, it was possible to distinguish genetic differences among the progenies. 

 

Keywords: Internal Transcribed Spacer, Macaw palm, Progenies, Genetic Variability 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Acrocomia aculeata (macaúba), espécie da família Arecaceae, é uma 

representante das palmeiras e apresenta grande potencial bioenergético. Produz 

aproximadamente 25 ton/ha de frutos em condições naturais, os quais podem ser processados 

e gerar 4000 kg de óleo vegetal, com propriedades bioquímicas adequadas para a indústria 

cosmética e para produção de biodiesel (MENGISTU et al., 2015). 

Por ser uma espécie silvestre, com ampla distribuição geográfica em regiões com 

diferentes características edafoclimáticas, a macaúba apresenta grande variabilidade 

morfológica, quanto ao rendimento de óleo e perfil de ácidos graxos, entre as populações 

nativas (MOTOIKE et al., 2013; CONCEIÇÃO et al., 2015). Além disso, os primeiros 

estudos genéticos indicaram grande diversidade entre as populações naturais, o que valida a 

necessidade de estudos específicos para melhor caracterizar a espécie A. aculeata 

(PIMENTEL et al., 2011). 

Apesar dos avanços das pesquisas com a macaúba, ainda há carência de estudos 

filogenéticos para embasar uma classificação mais refinada para o gênero Acrocomia. 

Provavelmente, por este motivo, todos os ecótipos de macaúba estão classificados de maneira 

ampla dentro de uma única espécie, no caso, A. aculeta (PIMENTEL et al., 2011). 

A combinação de duas estratégias de polinização (entomofília e anemofilia) com 

sistemas reprodutivos flexíveis (fecundação cruzada) sugerem que A. aculeata pode ser 

altamente bem-sucedida na colonização de novas áreas, como evidenciado pela ampla 

distribuição nos biomas brasileiros e no resto dos Neotrópicos (SCARIOT et al., 1991; 

ABREU et al., 2012; MENGISTU et al., 2016). 

As populações naturais de macaúba encontradas no Brasil apresentam grande 

variabilidade fenotípica e genotípica. Essas diferenças podem causar dúvidas na classificação 

taxonômica desta planta. Do ponto de vista agronômico, há um consenso entre os 

pesquisadores segundo o qual existem pelo menos três ecotipos de macaúba com 

características morfológicas distintas. As plantas que ocorrem principalmente no Centro-

Oeste e Norte, classificadas como Acrocomia totai, as plantas encontradas nos estados do 

Nordeste, classificadas como Acrocomia intumescens e as plantas encontradas no sudeste, 

principalmente no estado de Minas Gerais, que apresentam frutos maiores e maior teor de 

óleo (até 65% de óleo na matéria seca da polpa). Estas são classificados como Acrocomia 

aculeata ou Acrocomia sclerocarpa (PIMENTEL et al.,2011). Estas diferenças podem ser 

devido a espécie estar diretamente relacionada à ocorrência de fatores como mutação, seleção, 
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deriva genética, endogamia e fluxo de genes, que alteram a distribuição e a frequência dos 

alelos no espaço e no tempo. Tais mudanças podem promover a formação de diferentes 

grupos dentro e entre populações, dependendo de características como tamanho da população, 

sistema reprodutivo e habitat (LOVELESS E HAMRICK, 1994; COLLEVATTI et al, 2003; 

DUTECH et al., 2003; LEMES et al. 2003, FELSENSTEIN, 2005). 

Estudos de filogeografia analisando padrões intraespecíficos de distribuição de 

variabilidade genética com base na relação entre genealogia e distribuição geográfica de 

espécies têm pesquisa avançada de biologia evolutiva. Estes estudos fornecem novos 

conhecimentos sobre o papel do fluxo de genes na estrutura genética das populações de 

plantas (SCHAAL et al, 1998) e como as populações se comportam ao longo do tempo, 

percebem os padrões de variação em seu tamanho efetivo (Ne) e os interpretam de uma forma 

evolutiva e ponto de vista biogeográfico (TEMPLETON, 2004). 

O acesso aos dados sobre a variabilidade genética intra e interpopulação aumentou 

consideravelmente, principalmente através do DNA (AVISE, 1994) e dos polimorfismos 

protéicos (SOLFERINI E SELIVON, 2001). Ferramentas moleculares como marcadores 

dominantes e codominantes, altamente polimórficos e com alta mutação, são inestimáveis 

para estudos populacionais e filogeográficos. 

O sequenciamento de plastídios e regiões nucleares são exemplos de análises que 

utilizam marcadores moleculares para estudar a filogenia, a filogeografia, a diversidade 

genética e a variação adaptativa. Entre os vários marcadores nucleares em uso, as regiões do 

espaçador transcrito interno ribossômico (ITS) são únicas (LORENZ-LEMKE et al., 2005; 

DICK et al, 2007; YAMAJI et al., 2007; STAHLBERG et al., 2008). Eles são mais 

comumente usados na sistemática molecular de plantas em níveis taxonômicos mais baixos 

por causa de sua rápida taxa evolutiva e resolução de relações filogenéticas em vários níveis 

taxonômicos, além da facilidade de amplificação por PCR (KAREHED et al., 2008). Apesar 

de ser uma ferramenta poderosa para a compreensão da dinâmica populacional das espécies 

no espaço binomial em relação ao tempo, relativamente poucos estudos filogeográficos de 

plantas nativas brasileiras, especialmente os da família Arecaceae, foram conduzidos até o 

momento (SILVA, 2013). Com este contexto, o presente estudo teve como objetivo 

caracterizar progênies de macaúba através da análise de regiões ITS. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local e coleta do material vegetal 

Amostras de folhas de 42 indivíduos de A aculeata foram cedidas pelo 

coordenador no Banco Ativo de Germoplasma de Macaúba (BAG-Macaúba repositório #: 

084/2013/CGEN/MMA), o prof. Sérgio Yoshimitsu Motoike. Após a coleta, as amostras 

foram armazenadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e acondicionados 

inicialmente em caixa com gelo e, posteriormente em freezer a -80ºC. 

O BAG possui uma coleção de plantas ex situ e está localizado na fazenda 

experimental da Universidade Federal de Viçosa – UFV, no município de Araponga 

(20º40’1”S, 42º31’15”W), estado de Minas Gerais, Brasil. Suas progênies são provenientes de 

sementes coletadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e 

Rio Grande do Norte (Tabela 1) e são cultivadas desde fevereiro de 2009, em espaçamento de 

5,0m x 5,0m. 

 

Tabela 1. Identificação, procedência, latitude, longitude, altitude (Alt.) e número de plantas 

por progênie (Nip) coletadas no banco de germoplasma de macaúba. 

Identificaçã

o 

Proveniente

s 

Latitude Longitude Alt. 

(m) 

Nip 

BGP9 MG 20º39.3’34”S 043º18,8’02”

W 

679 3 

BGP10 MG - - - 3 

BGP17 MG 20º40’32,0”S 044º12’09,6”

W 

995 3 

BGP22 MG 19º07’15.9”S 045º51’40.0”

W 

991 3 

BGP47 SP 22º29,2’30”S 050º46,3’36”

W 

399 3 

BGP49 MG - - - 3 

BGP53 MG 21º17’20.2”S 044º49’15,8”

W 

930 3 

BGP71 MG 19º19’39.8”S 046º38’14.8”

W 

861 3 

BGP74 MG 17º57’39.7”S 045º42’11.9”

W 

712 3 

BGP77 MG 19º48’05.5”S 044 55 

06.0”W 

647 3 

BGP102 MS 21º42’04.8”S 057º53’39.0”

W 

- 3 

BGP105 MS 21º28’42.3”S 556º10’03.6”

W 

- 3 

BGP112 RN - - - 3 

BGP123 PB - - - 3 
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Total     42 

 

De acordo com a classificação de Koppen a região onde as progênies são 

cultivadas possui um clima temperado chuvoso, com maiores índices pluviométricos nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro e com o período mais seco, nos meses de junho, 

julho e agosto. A temperatura média anual é de 18ºC e a precipitação média anual de 1339 

mm. As adubações foram realizadas de acordo com as análises de solo e recomendações de 

Motoike et al. (2013). 

 

2.2 Extração e quantificação do DNA 

As amostras foliares armazenadas foram submetidas ao protocolo de extração de 

DNA genômico total descrito por Lanes et al. (2009). Na extração foram utilizados em torno 

de 50 mg de tecido de cada um dos indivíduos. O material foi macerado na presença de 

nitrogênio líquido, objetivando romper as paredes e membranas celulares do tecido. 

Posteriormente, os tecidos vegetais macerados foram transferidos para tubos eppendorfs (1,5 

mL) devidamente identificados para cada amostra. Foram adicionados 1mL de tampão de 

extração (CTAB 2,8%; NaCl 1,4 M; Tris-HCl Ph 8,0 110 mM; EDTA pH 8,0 55 mM) 

previamente aquecido a 65ºC, visando a solubilização de membranas lipoprotéicas, a 

desnaturação de proteínas e a proteção do DNA contra a ação de enzimas de degradação. 

Após adicionou-se 100 μL de SDS (dodecil sulfato de sódio) 20% em cada tubo e 

homogeneizou-se. Logo após incubou-se a temperatura de 65ºC, em banho-maria, por 60 

minutos, com inversão manual dos microtubos a cada 10 minutos, com intuito de solubilizar e 

homogeneizar a suspensão. Em seguida, as amostras foram mantidas a temperatura ambiente 

(~25ºC) por 5 minutos. Imediatamente, adicionaram-se 450 μL, de solvente orgânico, solução 

composta por uma mistura de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1), a fim de separar lipídios, 

proteínas e polissacarídeos dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) e procedeu-se a completa e 

cuidadosa homogeneização, por meio da inversão dos microtubos, por 10 minutos. Os tubos 

foram centrifugados por 10 minutos a 13000 rpm para separação da fase orgânica (inferior), 

enquanto DNA, RNA e alguns polissacarídeos ficaram retidos na fase aquosa (superior). 

Transferiu-se toda a fase superior (aquosa) de cada tudo para um novo tudo correspondente. À 

fase aquosa no novo tubo correspondente foram adicionados aproximadamente 900 μL de 

sobrenadante de cada amostra. Repetiu-se o procedimento descrito anteriormente com nova 

adição de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1). Após nova centrifugação, aproximadamente 
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600 μL do sobrenadante foram transferidos para um novo microtudo de 2,0 mL e 

adicionaram-se a ele 700 μL de isopropanol gelado em cada tubo. 

As amostras foram armazenadas em freezer -20 °C por 2 h, a fim de proceder a 

precipitação dos ácidos nucleicos. Terminado esse período, procedeu-se uma centrifugação a 

13000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante de cada amostra descartado. O precipitado 

(pellet) obtido, foi lavado duas vezes com 300 μL de etanol 70% (v/v) e uma vez com 300 μL 

de etanol 95% (v/v).  Seguiu-se a centrifugação durante 5 minutos a 18928 x g. Foi retirado o 

máximo de etanol, tomando-se cuidado para não perder o pellet, e então os tubos foram secos 

a vácuo por 20 minutos. Os precipitados foram ressuspendidos em 70 μL de TE 0,1X (Tris-

HCl 10 mM; pH 8,0 e EDTA 1mM pH 8,0) com RNAse (10µg/ml) e incubados em banho-

maria com temperatura controlada a 65° C por 10 minutos. As amostras foram estocadas a –

20ºC até o momento do uso. 

Uma alíquota de 5 μL de cada amostra de DNA foi acrescida de 45 μL de água 

tipo I autoclavada e a solução resultante submetida à leitura no espectrofotômetro VIS 

Lambda Bio (PerkinElmer), conforme instruções do fabricante. Para cada amostra, a 

concentração e pureza foram determinadas por meio das leituras de absorbância em 260 nm 

(Concentração do DNA em mg/mL = Absxfatorx50) e em 280 nm (quantificação de 

proteínas). A razão entre as leituras em 260 nm e 280 nm foi utilizada como um indicativo da 

pureza do DNA obtido. Assim sendo, a leitura permitiu calcular a concentração do ácido 

nucleico nas amostras.  

Após a extração, uma alíquota de 10 μl de cada amostra de DNA foi submetida a 

uma eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão TBE (Sambrook, 1989) e corado. O 

marcador de tamanho e massa 1 kb DNA Ladder (Invitrogen), na concentração de 0,5 μg/μl, 

foi utilizado para estimar a concentração e o tamanho das moléculas de DNA no gel. Após 

uma eletroforese de 120 minutos a 120V a imagem do gel foi visualizada e fotodocumentada, 

em transiluminador Loccus Biotecnologia, modelo L-PIX-HE.  

As amostras foram diluídas em soluções de trabalho para concentração de 25 ng/ 

μl. 

 

2.3 Condições da PCR (Polymerase Chain Reaction) e Eletroforese  

  

Para a amplificação da região ITS dos genes nucleares de DNA ribossomal 18S-

26S, foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores universais ITS 1, ITS 2, ITS 3, ITS 4 e 
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ITS 5 descritos por White et al. (1990) e cujas sequências estão representadas no Tabela 1. A 

reação de amplificação foi realizada em volume final de 25 µL, contendo 4,0µL [20ng] de 

DNA molde, MgCl2 2,0µL [3,7mM], desoxinucleotídeos 0,5µL [125µM], oligonucleotídeos 

iniciadores 1,0µL [0,5mM], Tampão 2,5µL 10x e 0,2µL [1 U] de Taq DNA polimerase. A 

PCR foi programada no termociclador My Cycler-BioRad para uma etapa inicial de 

desnaturação a 94ºC por 5 min, 35 ciclos de desnaturação compostos por 3 etapas: 94ºC por 

45 segundos, anelamento a um oligonucleotídeo iniciador específico por 30 segundos (Tabela 

2), extensão a 72ºC por 2 minutos e uma extensão final a 72º por 7 min. 

Tabela 2. Sequências de iniciadores universais desenhados para amplificar regiões ITS de 

plantas superiores. 

INICIADORES SEQUÊNCIAS 5’-3’ TM (ºC) 

ITS 1 TCCGTAGGTGAACCTGCGC 65,6 

ITS 2 GCTGCGTTCTTCATCGATGC 61 

ITS 3 GCATCGATGAAGAACGCAGC 64,2 

ITS 4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 61 

ITS 5 GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 61 

 

Para visualizar os fragmentos amplificados do ITS, foi utilizada eletroforese em 

gel de agarose 1,5%, contendo 0,2µg/mL de brometo de etidio. Então, foram aplicados no gel 

de agarose 5µL do produto da reação de PCR com 1µL de corante (azul de bromofenol) para 

cada amostra e submetido a uma tensão constante de 120 Volts em tampão TAE 1X por 

aproximadamente 1 h e 30 minutos. Após a corrida, os géis foram visualizados por meio de 

luz ultravioleta e suas imagens digitalizadas no sistema LPix Image, Loccus Biotecnologia, 

versão 2.7. 

 

2.4 Análise Estatística 

Para a análise dos dados do ITS, a partir dos fenótipos observados nos géis, uma 

matriz binária (presença ou ausência) foi obtida e submetida ao programa R para o cálculo das 

distâncias genéticas por meio do coeficiente de Jaccard. Essa matriz foi utilizada para gerar 

um dendrograma por meio do método de UPGMA. Todos os procedimentos estatísticos foram 

executados no programa estatístico R (R CORE TEAM, 2017). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Extração e quantificação do DNA 

 

A extração do DNA genômico total a partir das folhas dos 42 indivíduos de A. 

aculeata foi realizada com sucesso, usando a metodologia de Lanes et al., (2009). A análise 

de absorbância, pureza e rendimento realizada por meio de espectrofotometria gerou valores 

das relações A260/A280 que variaram dentro da faixa ótima de 1,8 a 2,1 (Asif et al., 2006; 

Zhen et al., 2011), indicando integridade e ausência de contaminação com proteínas e outros 

possíveis contaminantes (como sais, polissacarídeos e compostos orgânicos, como fenol). 

A análise qualitativa das amostras por eletroforese em gel de agarose 0,8 %, 

corroborou com os resultados obtidos na análise quantitativa. Pois, demonstrou que a maioria 

das amostras permaneceram íntegras sem consideráveis sinais de degradação e de bandas bem 

definidas e com pequena fragmentação (Figura 1).  

 

FIGURA 1. Quantificação do DNA extraído a partir das folhas de 42 indivíduos de A. 

aculeata utilizando a metodologia de Lanes et al., (2009), em gel de agarose 1,5% corado em 

brometo de etídio. A coluna M do gel refere-se ao marcador de massa molecular Ladder com 

6000, 3000 e 1000 pb. As subsequentes colunas do gel referem-se ao DNA extraído de 42 

amostras das folhas (1-42) de A. aculeata. 

  
 

Das 42 amostras analisadas, 20 apresentaram bandas reprodutíveis para os oligonucleotídeos 

iniciadores ITS 1 e ITS 2, 21 para os oligonucleotídeos iniciadores ITS 3 e ITS 4, 24 

amplificaram para os oligonucleotídeos iniciadores ITS 2 e ITS 5 e 22 para os 

oligonucleotídeos iniciadores ITS 4 e ITS 5. Com base na qualidade fragmentos de ITS, foi 

possível distinguir diferenças genéticas entre as progênies. Entretanto, seis indivíduos (BGP 
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10-8, BGP 10-9, BGP 47-5, BGP 53-6, BGP 102-4 e BGP 123-2) não amplificaram para 

nenhum dos oligonucleotídeos iniciadores testados. 

O dendrograma, cujo o ponto de corte foi na altura 0,8, (Figura 2) apresenta 

agrupamentos divergentes quanto à geografia dos indivíduos analisados, com a formação de 

20 grupos expressivamente distantes geneticamente. As dissimilaridades moleculares 

observadas podem justificar e ter contribuído para as diferenças morfológicas entre os 

indivíduos, o que corrobora com a existência de várias espécies dentro do gênero Acrocomia.  

Embora, ocorram em progênies diferentes alguns indivíduos formaram grupos 

menos divergentes do que observado entre indivíduos da mesma progênie. Apesar de 

apresentar maior distância genética, indivíduos de diferentes acessos foram agrupados em um 

mesmo cluster. Estas similaridades genéticas destacam-se no agrupamento formado com 

BGP47-3, BGP9-4, BGP22-4, BGP71-2 e BGP77-4, onde observa-se a ocorrência de cluster 

com características semelhantes apesar da distância geográfica, o que fica evidenciado pela 

sua característica de compactação e pelas alturas dos arcos que o compõem. Essa maior 

divergência em relação aos demais grupos, pode ser um indicativo de que esses indivíduos 

pertencem a uma espécie do gênero, distinta das demais (NUCCI, 2007). 

Os clusters com menor distância genética foram os formados entre: BGP74-9 e 

BGP112-3; BGP112-2, BGP105-4, BGP105-2, BGP47-2 e BGP102-2; BGP49-6 e BGP77-3; 

BGP9-8, BGP17-5; e, entre BGP22-3 e BGP74-10. Apesar da similaridade dentro dos 

clusters, observa-se heterogeneidade entre eles. E o indivíduo que apresentou maior distância 

genética em relação aos demais foi o BGP49-1.  

Indivíduos pertencentes a progênies de diferentes regiões podem apresentar menor 

divergência devido a questões ecológicas, principalmente quando as regiões são 

geograficamente próximas. Em contrapartida, barreiras geográficas naturais, como serras, 

podem levar a uma maior distância genética entre populações (NUCCI, 2007). 

Os padrões filogenéticos observados no dendrograma demonstram que para 

algumas progênies e/ou indivíduos a distância geográfica não é longa o suficiente a ponto de 

ocorrer monofiletismo entre elas. A baixa divergência genética entre clusters é um indício que 

a separação entre eles é relativamente recente. É possível inferir, ainda, que ocorreu contato 

secundário entre populações que permaneceram isoladas no passado, uma vez que, observam-

se indivíduos geneticamente distantes ocupando um mesmo espaço geográfico (região ou 

acesso). Por sua vez, o comportamento observado para BGP49-1 pode estar relacionado a um 

baixo fluxo gênico contemporâneo entre as populações historicamente ligadas e 

geograficamente distantes (MARTINS & DOMINGUES, 2011).  
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Estudos anteriores demonstram que as mudanças climáticas no passado, embora 

mais suaves nos trópicos do que nas regiões temperadas, tiveram um impacto significativo na 

diversidade genética e na distribuição geográfica das espécies neotropicais. 

Em suma os resultados encontrados confirmam a existência de elevada 

diversidade genética entre e dentro de populações de Acrocomia aculeata. E ainda, permitem 

reforçar a existência de maior diversidade genética dentro de regiões do que entre elas. O que 

corrobora com os resultados observados por Nucci (2007) em seu estudo sobre a genética de 

populações da macaúba. 

Vale ressaltar que a classificação e o conhecimento detalhado de uma espécie 

permitem a exploração de seu potencial pelo homem. No caso das plantas no processo de 

domesticação, como a macaúba, esse conhecimento é extremamente importante, já que 

poderia iniciar programas de reprodução na espécie. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FIGURA 2. Dendrograma elaborado a partir do software estatístico R de 39 amostras do Banco Ativo de Germoplasma da UFV/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dendrograma elaborado a partir do software estatístico R de 36 amostras do Banco de Germoplasma da UFV. 

 

 

 



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi possível concluir que:  

  

• Observou-se dissimilaridades moleculares através de regiões ITS que podem ter contribuído 

para as diferenças morfológicas entre indivíduos. 

• Menos grupos divergentes foram formados entre indivíduos de populações de diferentes 

regiões do que observados entre indivíduos da mesma população 

• Embora tenham formado agrupamentos com progênies de regiões geográficas distantes, 

pode indicar que eles tenham similaridade genética. 

• Houve pouca divergência genética entre clusters, com a utilização de marcadores ITS, o que 

pode indicar uma separação relativamente recente. 

Assim, esses resultados confirmam a existência de alta diversidade genética entre 

e dentro de populações de A. aculeata. No entanto, uma possível ocorrência de híbridos 

naturais entre as subespécies encontradas neste estudo, torna difícil classificar corretamente os 

indivíduos avaliados. 
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CAPÍTULO 2: VARIABILIDADE GENÉTICA DA ESPÉCIE Acrocomia aculeata 

UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES DO GENOMA DO 

CLOROPLASTO  

 

RESUMO 

 

A utilização do genoma do cloroplasto (cpDNA) em estudos genéticos, é encontrado uma 

maior estruturação geográfica da variação genética devido o fluxo gênico deste ser restrito 

quando comparado com o genoma nuclear, por ser transmitido apenas através de sementes, e 

não via pólen. Atualmente tem-se utilizado marcadores do cpDNA em vários estudos sobre a 

filogeografia de plantas, já que têm como alvo regiões não codificadoras do cpDNA que são 

muito informativos no nível intraespecífico. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 

analisar a variabilidade genética de progênies de macaúba utilizando marcadores moleculares 

de cpDNA. Foram coletadas 42 amostras foliares no Banco Ativo de Germoplasma de 

Macaúba da Universidade Federal de Viçosa, localizado no município de Araponga/MG. O 

DNA genômico total das amostras foi extraído e, posteriormente, amplificado através da PCR. 

Para estudos filogeográficos e filogenéticos foram utilizados cinco marcadores universais para 

as regiões não codificadoras do cpDNA. Mesmo sendo indivíduos oriundos de uma mesma 

mãe, observaram-se diferenças dentro de progênies. Por outro lado, há indivíduos oriundos de 

mães distintas com alta similaridade genética. Observou-se também a formação de três 

clusters formados especificamente por progênies oriundas do Estado de Minas Gerais. Houve 

presença de politomia em cinco clusters.  

  

Palavras-chave: cpNA. Macaúba. Similaridade Genética 
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ABSTRACT 

 

The use of the chloroplast genome (cpDNA) in genetic studies, a greater geographic 

structuring of the genetic variation is due to the gene flow to be restricted when compared to 

the nuclear genome, because it is transmitted only through seeds, and   doesn’t see pollen. 

Currently, cpDNA markers are used in several studies on plant phylogeography, since they 

target non-coding regions of cpDNA that are very informative at the intraspecific level. In this 

context, the objective of this study was to analyze the genetic variability of macaw palm 

progenies using molecular markers of cpDNA. A total of 42 leaf samples were collected at the 

Macaw palm Germplasm Active Bank of the Federal University of Viçosa, located in the city 

of Araponga / MG. Total genomic DNA from the samples was extracted and subsequently 

amplified by PCR. For phylogeographic and phylogenetic studies, five universal markers 

were used for the non-coding regions of cpDNA. Even though they were individuals from the 

same mother, there were differences within progenies. On the other hand, there are 

individuals from different mothers with high genetic similarity. It was also observed the 

formation of three clusters formed specifically by progenies from the State of Minas Gerais. 

There was presence of polytomy in five clusters. 

 

 

Keywords: cpDNA, Macaw palm, Genetic Similary 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, os estudos sobre os padrões intraespecíficos de distribuição 

da variabilidade genética, com base na relação entre a genealogia de genes e sua distribuição 

geográfica, a filogeografia, tem ganhado espaço em pesquisas na área da biologia evolutiva 

(AVISE et al., 1987; AVISE, 2000; AVISE, 2009). Métodos de análise filogeográficas 

possuem a capacidade de determinar as relações históricas entre populações distinguindo-os 

dos processos atuais que alteram os padrões de distribuição da variação genética (CAICEDO 

& SCHAAL, 2004). 

A genética da conservação postula duas metas fundamentais: prevenção de 

problemas associados ao endocruzamento, à deriva genética em populações pequenas, e 

descrição da estrutura populacional com finalidade de identificar unidades de conservação 

(FRANKHAM et al., 2002). Para isso, marcadores moleculares para estudos populacionais e 

filogeográficos que sejam altamente polimórficos e com altas taxas de mutações estão cada 

vez mais sendo requeridos. Entre os mais utilizados estão: sequências de regiões não 

codificadoras e sequências simples repetitivas ou microssatélites. 

Iniciadores (primers) considerados universais são muito úteis para estudos 

moleculares, pois normalmente são homólogos a regiões conservadas dos genomas. Tais 

iniciadores são utilizados para amplificar regiões não-codificadoras dos genomas, permitindo 

assim, a transferabilidade de um determinado marcador para outras espécies, que podem ser 

do mesmo gênero, da mesma família e até de grupos taxonômicos superiores 

(DAYANANDAN et al., 1997; DUMOLIN-LAPÈGUE et al., 1997; WHITE & POWELL, 

1997; COLLEVATTI et al., 1999; WEISING & GARDNER, 1999). Este é um recurso muito 

utilizado em laboratórios, devido ao aumento significativo na relação custo/benefício, na 

utilização desta técnica.   

Como resultado da herança materna na maioria das angiospermas, o fluxo gênico 

do genoma do cloroplasto (cpDNA) é restrito quando comparado com o genoma nuclear, por 

ser transmitido apenas através de sementes, e não via pólen. Consequentemente, quando se 

utiliza o genoma do cloroplasto em estudos genéticos, espera-se encontrar uma maior 

estruturação geográfica da variação genética. Mais do que isso, como a taxa de evolução de 

sequência do cpDNA é mais baixa (WOLFE et al., 1987; PROVAN et al., 1999b), sendo o 

ideal para detectar eventos demográficos antigos (ENNOS et al., 1999). Dessa forma, o 

genoma do cloroplasto é importante para estudos de padrões históricos de fluxo gênico, 
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relações filogenéticas entre populações, reconstrução das rotas de dispersão e colonização de 

espécies de plantas (ENNOS et al., 1999; LI et al., 2002; CARVERS et al., 2003). 

Em plantas, o desenvolvimento recente de oligonucleotídeos iniciadores 

universais, tendo como alvo regiões não codificadoras do cpDNA (TARBELET et al., 1991; 

DEMESURE et al., 1995; DUMOLIN-LAPÈGUE et al., 1997; HAMILTON et al., 1999), 

tem fornecido marcadores moleculares muito informativos no nível intraespecífico 

(NEWTON et al., 1999). Marcadores do cpDNA têm sido utilizados com sucesso em vários 

estudos sobre a filogeografia de plantas (PETIT et al., 1993, 1997, 2002; DEMESURE et al., 

1996; CarON et al., 2000; DUTECH et al., 2000; RASPE et al., 2000; CARVERS et al., 

2003; CAICEDO & SCHAAL, 2004; MILLER & SCHAAL, 2005; MENICUCCI, 2007). 

Em tais estudos têm sido empregadas técnicas, principalmente para se verificar a 

variabilidade genética ao nível da sequência de DNA. A análise se dá por meio da verificação 

de variação nas bases nucleotídicas em uma sequência específica do DNA, permitindo assim 

detectar polimorfismos genéticos. Conjuntamente com dados de substituições de bases, 

inserções e deleções são também bastante informativas nas análises genéticas (SchAAL et al., 

1998). Dessa forma, primers de sequência nucleotídica de regiões não codificadoras do 

genoma de organelas apresentam características importantes para análises genéticas, pois não 

ocorrem homoplasias devido à baixa taxa de substituições e à baixa frequência de inserções e 

deleções proporcionando assim um bom alinhamento das sequências (ENNOS et al., 1999). 

A espécie Acrocomia aculeata (macaúba) é distribuída em todo o território 

brasileiro, porém, há necessidade de obter informações a nível de DNA para saber o grau de 

diversidade genética. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a variabilidade 

genética de progênies de Acrocomia aculeata (macaúba) utilizando marcadores moleculares 

de cpDNA. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Local e coleta do material vegetal 

Amostras de folhas de 42 plantas de A aculeata foram cedidas pelo coordenador 

no Banco Ativo de Germoplasma de Macaúba (BAG-Macaúba repositório #: 

084/2013/CGEN/MMA), o prof. Sérgio Yoshimitsu Motoike. Após a coleta, as amostras 

foram armazenadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e acondicionados 

inicialmente em caixa com gelo e, posteriormente em freezer a -80ºC. 

O BAG possui uma coleção de plantas ex situ e está localizado na fazenda 

experimental da Universidade Federal de Viçosa – UFV, no município de Araponga 

(20º40’1”S, 42º31’15”W), estado de Minas Gerais, Brasil. O banco de germoplasma é 

representado por progênies de polinização aberta e são provenientes de sementes coletadas 

nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Norte 

(Tabela 1) e são cultivadas desde fevereiro de 2009, em espaçamento de 5,0m x 5,0m. 

 

Tabela 1. Identificação, procedência, latitude, longitude, altitude (Alt.) e número de plantas 

por progênie (Nip) coletadas no banco de germoplasma de macaúba. 

Identificaçã

o 

Provenientes Latitude Longitude Alt. 

(m) 

Nip 

BGP9 MG 20º39.3’34

”S 

043º18,8’02”

W 

679 3 

BGP10 MG - - - 3 

BGP17 MG 20º40’32,0

”S 

044º12’09,6”

W 

995 3 

BGP22 MG 19º07’15.9

”S 

045º51’40.0”

W 

991 3 

BGP47 SP 22º29,2’30

”S 

050º46,3’36”

W 

399 3 

BGP49 MG - - - 3 

BGP53 MG 21º17’20.2

”S 

044º49’15,8”

W 

930 3 

BGP71 MG 19º19’39.8

”S 

046º38’14.8”

W 

861 3 

BGP74 MG 17º57’39.7

”S 

045º42’11.9”

W 

712 3 

BGP77 MG 19º48’05.5

”S 

044 55 

06.0”W 

647 3 

BGP102 MS 21º42’04.8

”S 

057º53’39.0”

W 

- 3 

BGP105 MS 21º28’42.3

”S 

556º10’03.6”

W 

- 3 

BGP112 RN - - - 3 
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BGP123 PB - - - 3 

Total     42 

 

2.2 Extração e quantificação do DNA 

As etapas de armazenamento, extração e quantificação do DNA foram 

desenvolvidas no Laboratório de Biotecnologia do Departamento de Ciência Florestal da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). As amostras foliares 

armazenadas foram submetidas ao protocolo de extração de DNA genômico total descrito por 

Lanes et al. (2009). 

Uma alíquota de 5 μL de cada amostra de DNA foi acrescida de 45 μL de água 

tipo I autoclavada e a solução resultante submetida à leitura no espectrofotômetro VIS 

Lambda Bio (PerkinElmer), conforme instruções do fabricante. Para cada amostra, a 

concentração e pureza foram determinadas por meio das leituras de absorbância em 260 nm 

(Concentração do DNA em mg/mL = Abs x fator x 50) e em 280 nm (quantificação de 

proteínas). A razão entre as leituras em 260 nm e 280 nm foi utilizada como um indicativo da 

pureza do DNA obtido. Assim sendo, a leitura permitiu calcular a concentração do ácido 

nucleico nas amostras.  

Após a extração, uma alíquota de 10 μl de cada amostra de DNA foi submetida a 

uma eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão TAE 1X (Sambrook, 1989) e corado. O 

marcador de tamanho e massa 1 kb DNA Ladder (Invitrogen), na concentração de 0,5 μg/μl, 

foi utilizado para estimar a concentração e o tamanho das moléculas de DNA no gel. Após 

uma eletroforese de 120 minutos a 120V a imagem do gel foi visualizada e fotodocumentada, 

em transiluminador Loccus Biotecnologia, modelo L-PIX-HE.  

As amostras foram diluídas em soluções de trabalho para concentração de 25 ng/ 

μl. 

2.3 Amplificação de regiões do genoma do cloroplasto 

 

Para a amplificação da região trnT-trnL do genoma de cloroplasto foi conduzida 

com os pares de iniciadores A+B, C+D, E+F e A+D, descritos por Taberlet et al. (1991) e 

cujas sequências estão representadas na Tabela 2. A primeira reação foi conduzida com a 

combinação A+B, que tem como alvo amplificar a região espaçadora intergênica entre o éxon 

5’ de trnT (UGU) e trnL (UAA). Uma segunda reação foi conduzida com a combinação C+D 

cujo o alvo é amplificar o íntron trnL (UAA). Para a terceira reação, cuja combinação foi 
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E+F, o alvo para amplificar outro espaço intergênico entre o éxon 3’ trnL (UAA) e trnF 

(GAA). 

 

Tabela 2. Sequências de seis iniciadores universais desenhados para amplificar segmentos 

conservados do gene trnT-trnL do genoma cloroplastídico de plantas superiores. 

INICIADORES SEQUÊNCIAS 5’-3’ TM (ºC) 

a CATTACAAATGCGATGCTCT 58 

b TCTACCGATTTCGCCATATC 58 

c CGAAATCGGTAGACGCTACG 62 

d GGGGATAGAGGGACTTGAAC 62 

e GGTTCAAGTCCCTCTATCCC 62 

f ATTTGAACTGGTGACACGAG 62 

Fonte: Taberlet et al, (1991), com modificações. 

 

As reações de amplificação foram conduzidas no termociclador My Cycler-

BioRad, com um período inicial de desnaturação a 94ºC por dois minutos, seguido por 35 

ciclos para desnaturação (94ºC por 1 minuto, anelamento a um oligonucleotídeo iniciador 

específico por 1 minuto; extensão a 72ºC por 2 minutos) e uma extensão final a 72ºC por 5 

minutos. As reações foram realizadas a um volume final de 25µL, contendo 4,0µL [20ng] de 

DNA molde, MgCl2 2,0µL [3,7mM], desoxinucleotídeos 0,5µL [125µM], oligonucleotídeos 

iniciadores 1,0µL [0,5mM], Tampão 2,5µL 10x e 0,2µL [1 U] de Taq DNA polimerase. Os 

produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese vertical em gel de poliacrilamida 

10% em tampão de corrida TBE 10x a 120V. Para visualização dos fragmentos, foi utilizado o 

protocolo de coloração com prata. Inicialmente, o gel foi submetido à solução fixadora (10% 

etanol e 0,5% de ácido acético glacial) sob agitação por 15 minutos. Em seguida, o gel foi 

transferido para uma solução de nitrato de prata 0,2% sob agitação por 15 minutos. 

Posteriormente, o gel foi lavado com água destilada por 30 segundos e foi transferido para a 

solução reveladora (NaOH 3% e 0,5% formaldeído) sob agitação até que os fragmentos se 

tornassem visíveis. Por fim, os géis foram fotografados para análise. A determinação do 

tamanho dos fragmentos gerados foi feita através da aplicação de um marcador de 100pb, 

aplicado em uma das extremidades do gel, junto com as demais amostras. 

 

2.4 Análise Estatística 
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Para a análise dos dados do cpDNA, a partir dos fenótipos observados nos géis, 

uma matriz binária (presença ou ausência) foi obtida e submetida ao programa R para o 

cálculo das distâncias genéticas por meio do coeficiente de Jaccard. Essa matriz foi utilizada 

para gerar um dendrograma por meio do método de UPGMA. Todos os procedimentos 

estatísticos foram executados no programa estatístico R (R CORE TEAM, 2017). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização dos acessos de um banco de germoplasma é um passo importante 

no pré-melhoramento de uma espécie, pois possibilita conhecer a sua variabilidade genética e 

direcionar o programa de melhoramento genético (SIMMONDS, 1993; BARCELOS et al., 

2002; MORETZSOHN et al., 2002). No presente estudo, 42 plantas oriundas de 14 progênies 

de polinização aberta de A. aculeata foram caracterizadas quanto a divergência entre as 

plantas estudadas com base nos marcadores cpDNA. 

Das 42 amostras analisadas, 25 apresentaram bandas polimórficas para os 

oligonucleotídeos iniciadores A+B e 35 amplificaram para os oligonucleotídeos iniciadores 

A+D. Enquanto, para os oligonucleotídeos iniciadores C+D e E+F os produtos não 

apresentaram polimorfismo. Três indivíduos não amplificaram para os oligonucleotídeos 

iniciadores A+B e A+D (BGP 17-5, BGP 49-1 e BGP 09-7). 

O dendrograma (Figura 1) gerado agrupou as plantas em 13 grupos distintos 

(ponte de corte entre as alturas 0,2 e 0,4). Destes, cinco grupos se destacaram dos demais por 

apresentarem maior distância genética (BGP 71-2 e BGP 39-4; BGP 123-2; BGP 53-6; BGP 

10-8 e BGP 22-3; BGP 105-2). As dissimilaridades genéticas observadas podem justificar e 

ter contribuído para as diferenças morfológicas entre os indivíduos. 

A formação de clusters revela genótipos funcionalmente relacionados. Assim, 

observou-se a formação de três clusters formados especificamente por plantas oriundas do 

Estado de Minas Gerais. Estes grupos são compostos pelas progênies: BGP 71 e BGP 39; 

BGP 53; BGP 10 e BGP 22. As demais progênies foram agrupadas em diferentes clusters 

independentemente da origem geográfica da progênie. 

Os clusters com menor distância foram os formados por: BGP 10-9 e BGP 105-3; 

BGP 123-4 e BGP 10-10; BGP 17-1 e BGP 102-1; BGP 74-10, BGP 112-1, BGP 09-8 e BGP 

22-2; BGP 17-2, BGP 49-2, BGP 102-2, BGP 47-2, BGP 53-4, BGP 77-2 e BGP 47-3; BGP 

71-5, BGP 123-1, BGP 102-4, BGP 74-9, BGP 53-5 e BGP 71-3; BGP 105-4, BGP 47-5, 

BGP 22-4, BGP 49-6 e BGP 112-2; BGP 74-6, BGP 77-3 e BGP 112-3). Apesar da 

similaridade entre os clusters, observa-se heterogeneidade dentro deles. E o indivíduo que 

apresentou maior distância genética, sendo provavelmente muito diferente em relação aos 

demais, foi o BGP 123-2. 
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Também foram observados a presença de politomia (quando o ancestral comum 

dá origem a mais de um descendente) em cinco clusters (BGP 74-10, BGP 112-1, BGP 09-8 e 

BGP 22-2; BGP 17-2, BGP 49-2, BGP 102-2, BGP 47-2, BGP 53-4, BGP 77-2 e BGP 47-3; 

BGP 71-5, BGP 123-1, BGP 102-4, BGP 74-9, BGP 53-5 e BGP 71-3; BGP 105-4, BGP 47-

5, BGP 22-4, BGP 49-6 e BGP 112-2; BGP 74-6, BGP 77-3 e BGP 112-3) o que pode 

significar duas coisas (TAKAHASHI et al., 2001): 

(1) Falta de informação. Não haveria dados suficientes para se descobrir como essas 

progênies estão relacionadas, pois uma politomia em uma árvore significa que naquele 

ponto não há conhecimento das relações. 

(2) Especiação rápida. A politomia pode, algumas vezes, indicar realmente múltiplos 

eventos de especiação, ou seja, um ancestral dar origem a cinco espécies diferente ao 

mesmo tempo. 

Menores diferenças foram observadas entre indivíduos pertencentes a populações 

de diferentes regiões, talvez por causa de questões ecológicas, particularmente onde as regiões 

estão geograficamente mais próximas. 
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Figura 1. Dendrograma elaborado a partir do software estatístico R de 39 amostras do Banco Ativo de Germoplasma da UFV/MG. 

 

 

 



 

4. CONCLUSÕES 

 

Mesmo sendo indivíduos oriundos de uma mesma mãe, observaram-se diferenças 

dentro de progênies. Por outro lado, há indivíduos oriundos de mães distintas com alta 

similaridade genética. 

Observou-se a formação de três clusters formados especificamente por progênies 

oriundas do Estado de Minas Gerais com a utilização de marcadores cpDNA. 

Houve presença de politomia em cinco clusters. 
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CAPÍTULO 3: VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE PROGÊNIES DE MACAÚBA, 

BASEADA EM MARCADORES SSR 

 

RESUMO 

 

A macaúba é uma palmeira nativa da América Tropical, apresenta-se amplamente distribuída 

pelas Américas do Sul e Central, podendo ser encontrada desde o estado do Paraná até a 

Amazônia, bem como em países como Paraguai, Bolívia e México. O conhecimento sobre a 

diversidade genética e os processos evolutivos que atuam sobre a espécie são importantes para 

definição de estratégias de amostragem para coletas, visando o melhoramento genético da 

espécie. Para tanto, utiliza-se para estudos de polimorfismo entre as sequências do DNA, os 

microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeats), essa aceitação se deve as suas 

características como a codominância, a ampla distribuição no genoma e o multialelismo. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi verificar a variabilidade genética entre progênies 

de macaúba provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal de 

Viçosa, através de marcadores SSR. Foram coletadas 42 amostras foliares no Banco Ativo de 

Germoplasma de Macaúba da Universidade Federal de Viçosa, localizado no município de 

Araponga/MG. O DNA genômico total das amostras foi extraído e, posteriormente, 

amplificado através da PCR. Para a diversidade genética utilizou-se marcadores SSR 

específicos para a macaúba. Para a análise dos dados, uma matriz binária (presença ou 

ausência), o método de UPGMA para a construção do dendrograma foram usados com o 

auxílio do programa estatístico R. Além disso, utilizou-se o programa GENES para realizar o 

método de agrupamento de Tocher. Verificou-se variabilidade genética entre as 42 plantas das 

14 progênies estudadas de Acrocomia aculeata do BGP-Macaúba. Os métodos utilizados 

agruparam as 42 plantas em 27 e 16 grupos, pelos métodos UPGMA e agrupamento de 

Tocher, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Acrocomia aculeata. Diversidade Genética. Marcadores Microssatélites 
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ABSTRACT 

 

The macaw palm is a palm tree native to tropical America. It is widely distributed throughout 

South and Central America, and can be found from the state of Paraná to the Amazon, as well 

as in countries such as Paraguay, Bolivia and Mexico. Knowledge about genetic diversity and 

evolutionary processes acting on the species are important for the definition of sampling 

strategies for collection, aiming the genetic improvement of the species. To do so, it is used 

for polymorphism studies between DNA sequences, microsatellites or SSR (Simple Sequence 

Repeats), this acceptance is due to its characteristics as the codominance, the wide distribution 

in the genome and the multialelism. Therefore, the objective of the present study was to verify 

the genetic variability among macaw palm progenies from the Germoplasm Active Bank of 

the Federal University of Viçosa, through SSR markers. A total of 42 leaf samples were 

collected at the Macaw palm Germplasm Active Bank of the Federal University of Viçosa, 

located in the city of Araponga / MG. Total genomic DNA from the samples was extracted 

and subsequently amplified by PCR. For genetic diversity, specific SSR markers were used 

for macaw palm. For the analysis of the data, a binary matrix (presence or absence), the 

UPGMA method for the construction of the dendrogram were used with the aid of the 

statistical program R. In addition, the method of Tocher's grouping, for which the GENES 

program was used. Genetic variability was verified among the 42 plants of the 14 progenies of 

Acrocomia aculeata from BGP-Macaúba. The methods used grouped the 42 plants in 27 and 

16 groups, by UPGMA methods and Tocher grouping, respectively. 

 

Keywords: Acrocomia aculeate. Genetic Diversity. Microsatellites Markers 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O crescente empenho pela obtenção de energia mais limpa e renovável, aliado à 

diminuição das reservas de energia fóssil no mundo, tem levado a vários estudos com 

organismos fornecedores de matéria prima para a produção de biocombustíveis. Neste 

sentido, a macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lood. ex Mart.) se destaca como sendo um 

dos organismos mais promissores. Palmeira nativa da América Tropical, apresenta-se 

amplamente distribuída pelas Américas do Sul e Central, podendo ser encontrada desde o 

estado do Paraná até a Amazônia, bem como em países como Paraguai, Bolívia e México 

(FARIA, 2012).  A macaúba apresenta frutos com altos teores de óleo, tanto na polpa quanto 

na amêndoa, bem como vários outros nutrientes. Estudos estimam que a macaúba possa 

apresentar produtividade acima de 4 toneladas de óleo por hectare, bastante superior a outras 

oleaginosas já cultivadas, como soja e girassol. Além disso, apresenta baixa demanda por 

água, comparada com o dendezeiro, palmeira de maior potencial para a produção de óleo 

(SILVA, 2007). 

Por ser uma espécie de ampla distribuição geográfica, o conhecimento sobre a 

estruturação genética e os processos evolutivos que atuam sobre as populações naturais da 

espécie são importantes para definição de estratégias de amostragem para coletas, de modo 

que maximiza a captação da diversidade genética, visando o melhoramento genético da 

espécie (ZUCHHI et al., 2011). 

Nos últimos anos, estudos embasados em marcadores moleculares tem se tornado 

cada vez mais importantes no que tange a sistemática vegetal como filogenia e filogeografia, 

visto que ampliam as perspectivas dos estudos genéticos que só podiam ser realizados com a 

observação de parentais em cruzamentos controlados ou com base em marcadores 

morfológicos que são fortemente influenciados pelo ambiente (SILVA, 2013). As ferramentas 

mais utilizadas no estudo do polimorfismo entre as sequências do DNA são os microssatélites 

ou SSR (Simple Sequence Repeats), essa aceitação se deve as suas características como a 

codominância, a ampla distribuição no genoma, o multialelismo, além disso, é baseado em 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) e dependente de baixa quantidade de DNA dos 

indivíduos a serem analisados (MANFIO, 2010). 

Este marcador permite superar as deficiências dos outros marcadores por 

apresentar altos níveis de variabilidade em estado diplóide por ser altamente polimórfico 

(TAUTZ, 1993). Uma outra vantagem desses marcadores é que eles são seletivamente neutros 

possibilitando, dessa forma, a manutenção de sua alta variabilidade, além de acumularem 
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mutações a uma taxa relativamente constante (FERNANDÉZ-STOLZ, 2007). São bastante 

polimórficos devido às altas taxas de mutação (CONDIT & HUBBELL, 1991; LI et al., 2002; 

MORGANTE & OLIVIERI, 1993; PROVAN et al., 1999a, 2001; RAFALSKI et al., 1996). 

Essas mutações ocorrem por meio de escorregões (slippage) da polimerase que acontecem 

durante a replicação do DNA. Dessa forma, há uma mudança no número de repetições 

alongando ou encurtando essas regiões (SCHLÖTTERER, 2000; SELKOE & TOONEN, 

2006). Essas características tornam os microssatélites uma ferramenta ideal em estudos de 

diversidade e estrutura genética de populações (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; 

WHITE et al., 1999; DAYANANDAN et al, 1999; COLLEVATTI et al., 2001; 2009; 

GAIOTTO et al., 2003; ASHWORTH & CLEGG, 2003; LEMES et al., 2003; NOVICK et 

al., 2003; HEUERTZ et al., 2004; DUTECH et al., 2004; JONES & HUBBELL, 2006). 

A espécie Acrocomia aculeata possui poucas informações de diversidade 

genética. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi verificar a variabilidade genética 

entre progênies de macaúba provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da UFV, através 

de marcadores SSR, bem como comparar os métodos de agrupamento (UPGMA e Tocher). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local e coleta do material vegetal 

Amostras de folhas de 42 plantas pertencentes a 14 progênies de A aculeata foram 

cedidas pelo coordenador no Banco Ativo de Germoplasma de Macaúba (BAG-Macaúba 

repositório #: 084/2013/CGEN/MMA), o prof. Sérgio Yoshimitsu Motoike. Após a coleta, as 

amostras foram armazenadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e acondicionados 

inicialmente em caixa com gelo e, posteriormente em freezer a -80ºC. 

O BAG possui uma coleção de plantas ex situ e está localizado na fazenda 

experimental da Universidade Federal de Viçosa – UFV, no município de Araponga 

(20º40’1”S, 42º31’15”W), estado de Minas Gerais, Brasil. Essas progênies são provenientes 

de sementes coletadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e 

Rio Grande do Norte (Tabela 1) e são cultivadas desde fevereiro de 2009, em espaçamento de 

5,0m x 5,0m. 

 

Tabela 1. Identificação, procedência, latitude, longitude, altitude (Alt.) e número de plantas 

por progênie (Nip) coletadas no banco de germoplasma de macaúba. 

Identificaçã

o 

Procedência Latitude Longitude Alt. 

(m) 

Nip 

BGP9 MG 20º39.3’34”S 043º18,8’02”

W 

679 3 

BGP10 MG - - - 3 

BGP17 MG 20º40’32,0”S 044º12’09,6”

W 

995 3 

BGP22 MG 19º07’15.9”S 045º51’40.0”

W 

991 3 

BGP47 SP 22º29,2’30”S 050º46,3’36”

W 

399 3 

BGP49 MG - - - 3 

BGP53 MG 21º17’20.2”S 044º49’15,8”

W 

930 3 

BGP71 MG 19º19’39.8”S 046º38’14.8”

W 

861 3 

BGP74 MG 17º57’39.7”S 045º42’11.9”

W 

712 3 

BGP77 MG 19º48’05.5”S 044 55 

06.0”W 

647 3 

BGP102 MS 21º42’04.8”S 057º53’39.0”

W 

- 3 

BGP105 MS 21º28’42.3”S 556º10’03.6”

W 

- 3 

BGP112 RN - - - 3 
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BGP123 PB - - - 3 

Total     42 

 

2.2 Extração e quantificação do DNA 

As etapas de armazenamento, extração e quantificação do DNA foram 

desenvolvidas no Laboratório de Biotecnologia do Departamento de Ciência Florestal da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). As amostras foliares 

armazenadas foram submetidas ao protocolo de extração de DNA genômico total descrito por 

Lanes et al. (2009).  

Uma alíquota de 5 μL de cada amostra de DNA foi acrescida de 45 μL de água 

tipo I autoclavada e a solução resultante submetida à leitura no espectrofotômetro VIS 

Lambda Bio (PerkinElmer), conforme instruções do fabricante. Para cada amostra, a 

concentração e pureza foram determinadas por meio das leituras de absorbância em 260 nm 

(Concentração do DNA em mg/mL = Absxfatorx50) e em 280 nm (quantificação de 

proteínas). A razão entre as leituras em 260 nm e 280 nm foi utilizada como um indicativo da 

pureza do DNA obtido. Assim sendo, a leitura permitiu calcular a concentração do ácido 

nucleico nas amostras.  

As amostras foram diluídas em soluções de trabalho para concentração de 25 ng/ 

μl. 

2.3 Amplificação com iniciadores SSR 

Foram adquiridos trinta e seis pares de oligonucleotídeos do tipo SSR, descritos por 

Nucci (2007) e utilizados para amplificar uma amostra de 42 indivíduos, conforme Tabela 2. 

As reações de amplificação foram realizadas em volume de 13 µL, contendo 2,0µL [15ng] de 

DNA, tampão 1,25µL PCR [1x], MgCl2 1,0µL [2,0mM], desoxinucleotídeos (dATP, dCTP, 

dGTP e dTTP) 0,25µL [0,2mM], oligonucleotídeos 0,5µL [0,5 µM] e 0,1µL [1U] de Taq 

DNA polimerase. A reação de PCR foi programada para uma etapa inicial a 94°C por 4 min, 

35 ciclos compostas por três etapas (94°C por 40 segundos, Tm por 40 segundos e 72°C por 1 

minuto), seguidos por uma etapa final a 72°C por 7 minutos. Os produtos de amplificação 

foram submetidos à eletroforese vertical em gel de poliacrilamida 10% em tampão de corrida 

TBE 1X a 120V por 2h. Para visualização dos fragmentos foi utilizado o protocolo de 

coloração com prata. Inicialmente, o gel foi submetido à solução fixadora (10% etanol e 0,5% 

de ácido acético glacial) sob agitação por 15 minutos. Em seguida, o gel foi transferido para 
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uma solução de nitrato de prata 0,2% sob agitação por 15 minutos. Posteriormente, o gel foi 

lavado com água destilada por 30 segundos e foi transferido para a solução reveladora (NaOH 

3% e 0,5% formaldeído) agitando até que os fragmentos se tornem visíveis. Por fim, os géis 

foram visualizados por meio de luz ultravioleta e suas imagens foram digitalizadas no LPix 

Image EX Loccus Biotecnologia versão 2.7. A determinação do tamanho dos fragmentos 

gerados foi feita através da aplicação de um marcador de 1000pb, aplicado em uma das 

extremidades do gel, junto com as demais amostras. 

 

2.4 Análise dos dados 

 

A partir da leitura das bandas no gel foi construída uma matriz binária, em que (0) 

indicava ausência e (1), a presença de bandas. A partir dessa matriz binária foi obtida uma 

matriz de dissimilaridade genética utilizando-se o coeficiente de similaridade de Jaccard. Em 

seguida, um dendrograma foi produzido a partir das dissimilaridades genéticas pelo método 

de agrupamento de médias aritméticas não ponderadas – UPGMA. Todos os procedimentos 

foram realizados no programa estatístico R (R CORE TEAM, 2017). 

Utilizou-se a análise multivariada, aplicando-se a distância euclidiana média como 

medida de dissimilaridade e na delimitação dos grupos, o método de Tocher para estabelecer 

grupos de genótipos. Para tanto, utilizou-se o software GENES – versão 1990.2017.44 

(CRUZ, 2013). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos trinta e seis oligonucleotídeos iniciadores testados, oito apresentaram 

polimorfismo, conforme mostrado na Tabela 3. Esse número reduzido também foi verificado 

por Lanes (2014), onde o objetivo do estudo foi investigar a hipótese que a variabilidade 

genética dos acessos pode corresponder à sua origem geográfica. 

 

Tabela 3. Sequências de iniciadores para Acrocomia aculeata que amplificaram locos 

microssatélites, com suas temperaturas de reassociação, total de bandas e polimorfismo 

gerados nas progênies de macaúba por meio de marcadores SSR. 

Iniciadore

s 

Sequência  

5’ – 3’ 

Nº 

total 

de 

band

as 

Nº de 

bandas 

polimórfic

as 

% de 

polimorfis

mo 

TM (ºC) 

Aacu 1 

F 

CGCGTGGACTAACAGAGGAT 

R GCCATGGCTCTCGTATCTGT 

25 15 6% 

62°C 

Aacu 11 

F 

TCTCCCTTTTTGTCAGCAGTC 

R 

TCAATCATTTCAGGAATTCAT

ACG 

46 18 4% 

62°C 

Aacu 12 

F 

GAATGTGCGTGCTCAAAATG 

R 

AATGCCAAGTGACCAAGTCC 

133 100 75% 

58°C 

Aacu 26 

F ACTTGCAGCCCCATATTCAG 

R 

GCAGGAACAGAGGCAAGTTC 

88 46 52% 

60°C 

Aacu 28 

F 

TACGCGTGGACTAGCAGATG 

R CGCGTGGACTATCAATTTCA 

55 55 100% 

58°C 

Aacu 29 
F ATTCTCTTGCTTACGCGTGG 

R TCTTGCTTACGCGTGGACTA 
23 23 100% 

60°C 
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Aacu 34 
F TCTTGCTTACGCGTGGACTA 

R CTCTTGCTTACGCGTGGAT 
32 32 100% 

58°C 

Aacu 35 
F TCTTGCTTACGCGTGGACTA 

R GTGGACTAGCCATCTGCCAT 
37 37 100% 

58°C 

Total  439 326 74%  

 

 

O dendrograma (Figura 1) gerado, cujo ponto de corte foi realizado na altura 0,4, 

agrupou as progênies em 27 grupos distintos. Destes, 16 foram agrupados de acordo com seus 

descritores botânicos conforme Pimentel et al. (2011). Formou-se um grupo (BGP47-2 e 

BGP102-2) que correspondem a A. aculeata totai; treze grupos (BGP53-4; BGP74-10 e 

BGP17-22-3; BGP49-2 e BGP17-2; BGP77-3; BGP09-4 e BGP09-8; BGP10-8; BGP17-5 e 

BGP 49-1; BGP 77-4; BGP 49-6; BGP09-7 e BGP77-2; BGP17-1; BGP53-6; BGP53-5 e 

BGP71-2) correspondentes a  A. aculeata sclerocarpa e dois grupos (BGP123-4; BGP112-2) 

a A. aculeata intumescens. 

Houve um agrupamento das progênies com tendência da origem geográfica, 

corroborando com Manfio et al. (2011). Esta separação em grupos distintos é importante para 

o melhoramento genético da espécie, pois a partir destes agrupamentos pode ser obtida a 

heterose para os caracteres quantitativos de interesse econômico quando se cruzar progênies 

pertencentes a diferentes grupos distantes geneticamente. Por outro lado, pode-se procurar o 

cruzamento entre indivíduos mais próximos com o intuito de explorar a segregação 

transgressiva. 

A tendência de materiais genéticos se agruparem em grupos gênicos distintos, que 

podem ser explorados para fins de melhoramento, também foi verificada em outra palmeira, 

como o açaizeiro (Oliveira et al., 2003). 

Entretanto, alguns grupos formados não apresentaram indivíduos de regiões 

próximas, conforme se segue: BGP10-10 e BGP112-1; BGP123-1 e BGP22-2; BGP112-3 E 

BGP74-9; BGP123-2 E BGP71-3.  

Rueda (2014) em seu trabalho, avaliou progênies de macaúba oriundas de MG e 

SP quanto a características morfo-anatômicas quantitativas. Os resultados indicaram que 

existe variabilidade entre as progênies para todas as características avaliadas. E que algumas 

características específicas discriminaram as progênies estudadas, os quais se apresentaram, 

em menor proporção quando comparadas com as progênies do grupo geográfico de Minas 

Gerais. 
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Os agrupamentos obtidos pelo método UPGMA para os marcadores SSR 

formaram grupos especificamente compostos por progênies do Estado de MG (BGP53-4; 

BGP74-10 e BGP22-3; BGP49-2 e BGP17-2; BGP09-4 e BGP09-8; BGP10-8; BGP17-5 e 

BGP49-1; BGP77-4; BGP49-6; BGP09-7 e BGP77-2; BGP17-1; BGP53-6; BGP53-5 e 71-2). 

Porém, nem todas as progênies oriundas do Estado de MG foram agrupadas nesses grupos. 

Demonstrando que há variabilidade genética mesmo entre progênies coletadas no mesmo 

Estado. Trabalhos realizados sobre caracterização da espécie A. aculeata com utilização de 

marcadores microssatélites para as regiões de SP e MG corroboram com estes resultados 

(NUCCI et al., 2008; MANFIO et al., 2012).
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Figura 1.   Dendrograma elaborado a partir do software estatístico R de 42 amostras do Banco Ativo de Germoplasma da UFV/MG.



 

Em outro trabalho onde avaliou-se frutos de dois ecótipos de macaúba 

(MACHADO et al., 2013), a A. aculeata totai e A. aculeata sclerocarpa apresentaram 

características na amêndoa e na polpa que variam entre os ecótipos. 

Sanjinez-Argandoña e Chuba (2011) avaliaram frutos colhidos em MS e SP e 

também obtiveram resultados semelhantes aos de Machado et al. (2013), corroborado também 

pelos dados encontrados por Almeida et al. (1998).  

Acredita-se que baixas dissimilaridades detectadas entre algumas progênies no 

mesmo estado seja decorrentes de cruzamentos entre indivíduos aparentados ou de 

autofecundações (SOUZA, 2002). As progênies BGP71-5 e BGP53-6 foram as mais distantes, 

provenientes do estado de Minas Gerais, mas de distintas regiões, a primeira da região do 

Triângulo Mineiro e a segunda do Campo das Vertentes. 

Com base na magnitude relativa de valores da matriz de distância euclidiana 

média das 42 progênies dos cinco estados estudados, verificou-se por meio do método de 

agrupamento de Tocher (Tabela 4), a formação de dezesseis grupos distintos, nos quais se 

percebe uma maior concentração de progênies nos dois primeiros grupos, um com seis 

progênies e outro com sete. Este método isolou seis progênies: BGP49-6, BGP09-8, BGP102-

4, BGP10-8, BGP102-2 e BGP123-4. O Grupo 2 foi o mais numeroso, sendo formado por 7 

progênies, cinco procedentes do estado de Minas Gerais, uma do estado do Mato Grosso do 

Sul e uma da região nordeste do Brasil. O segundo grupo mais numeroso é o Grupo 1, 

formado por três progênies do estado de Minas Gerais, duas progênies do estado do Mato 

Grosso do Sul e uma progênie da região Nordeste do Brasil, com exceção das progênies 

BGP102-4 e BGP102-2 do Mato Grosso do Sul, e BGP123-4 da Paraíba, que formaram 

grupos isolados e das matrizes BGP47-5 e BGP47-2 de São Paulo que se agruparam as 

progênies do estado de Minas Gerais. A progênie BGP123-4 procedente da Paraíba formou 

um grupo isolado. 

Segundo Vasconcelos et al. (2010), o método de Tocher apresenta distância média 

dentro dos grupos sempre menor que a distância média entre grupos, portanto, haverá mais 

homogeneidade entre as progênies de um mesmo grupo do que entre as progênies de 

diferentes grupos. 

Os métodos não agruparam as plantas de uma mesma progênie nos mesmos 

grupos, e nem de acordo com a distância geográfica. No entanto, o método de Tocher 

apresentou a distância média entre grupos maior que a distância média dentro dos grupos, 

sendo amplamente utilizado. 
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Tabela 4. Grupos de similaridade genética entre as 42 progênies de macaúba estabelecidos 

pelo método de Tocher, baseado na distância euclidiana média. 

Grupos Progênies 

1 BGP112-3 BGP74-9 BGP105-3 BGP10-9 BGP105-2 BGP17-1 

2 BGP10-10 BGP112-1 BGP47-3 BGP74-6 BGP22-3 BGP53-4 

BGP74-10 

3 BGP53-5 BGP71-2 BGP53-6 BGP112-2 

4 BGP123-1 BGP22-2 BGP77-2 BGP09-7 

5 BGP71-5 BGP102-1 

6 BGP22-4 BGP47-5 BGP77-3 BGP09-4 

7 BGP49-2 BGP17-2 BGP47-2 

8 BGP17-5 BGP49-1 

9 BGP123-2 BGP71-3 

10 BGP105-4 BGP77-4 

11 BGP49-6 

12 BGP09-8 

13 BGP102-4 

14 BGP10-8 

15 BGP102-2 

16 BGP123-4 

 

O número de grupos formados pelos métodos estudados demonstrou a ampla 

variabilidade entre os genótipos avaliados. Esta separação de progênies em grupos distintos é 

muito importante para o melhoramento genético, significa que pode ser obtida heterose para 

os caracteres quantitativos de interesse econômico quando cruzar indivíduos de progênies 

pertencentes aos diferentes grupos. 

De um modo geral, para as 42 plantas das 14 progênies os dois métodos formaram 

grupos com plantas de uma mesma procedência. No entanto, os grupos formados pelo método 

de Tocher foram os que mais se assemelharam com a origem geográfica. Resultados 

semelhantes também pode ser observado por Bellon et al. (2009) e Oliveira et al. (2008) 

quando avaliaram a diversidade genética de populações de macaúba com marcadores 

moleculares RAPD, os quais também obtiveram agrupamentos de subamostras da mesma 
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procedência, assim como em dendê, Singh et al. (2008), Hayati et  al. (2004) e Cochard et al. 

(2009). Segundo Singh et al. (2008), geralmente há uma forte associação entre a distância 

genética e a localização geográfica entre as matrizes. 

No entanto, Oliveira (2007) avaliando 116 acessos de açaizeiro com RAPD, 

encontrou resultados semelhantes aos obtidos pelo método de agrupamento UPGMA, onde a 

localização geográfica não foi determinante para o agrupamento e a separação dos acessos, 

mesmo envolvendo acessos de diferentes locais. 

Os resultados de divergência genética associados a informações morfo-anatômicas 

e de componentes de produção podem se tornar uma ferramenta de grande utilidade na 

condução de cruzamentos para a obtenção de genótipos superiores com ampla variabilidade 

genética (PEREIRA et al., 2009). Uma vez que a espécie Acrocomia aculeata apresenta 

sinonímias, também chamada de “variedades”, sendo elas, a A. totai, a que apresenta menos 

espinhos e é mais frequente nas regiões Centro-oeste e Norte; a A. intumescens, sendo a mais 

baixa e que forma uma espécie de barriga em seu estipe, mais frequente nos estados 

nordestinos; e a A. sclerocarpa, que apresenta mais espinhos e é encontrada em maiores 

concentrações nos estados de Minas Gerais, uma vez que os frutos das matrizes foram 

coletadas por diferentes pesquisadores identificados apenas como Acrocomia aculeata, onde 

não foi considerada a separação por “variedades”. 

O modo de dispersão da espécie pode ser uma razão para a resposta dos estudos 

com as 42 plantas, pois as sementes, por servirem de alimentos a animais e ao homem, eram 

facilmente carregadas de um lugar para o outro. A dispersão ocorre de acordo com a forma de 

germinação da espécie. Em macaúba, o processo de germinação natural acontece de forma 

desigual, pois sua germinação pode levar até dois anos para ocorrer (ARKCOLL, 1990; 

ELLIS et al., 1985). 

Esse problema foi resolvido por Motoike et al., (2007), os quais desenvolveram 

uma técnica eficiente de germinação e produção de sementes pré-germinadas de macaúba. 

Com esta tecnologia as sementes pré-germinadas são obtidas em 32 dias apenas, com custo de 

produção similar ao processo de germinação do dendê. Esta tecnologia ainda auxilia no 

processo de domesticação e estudos de divergência da macaúba, processos estes importantes e 

antecedentes ao melhoramento genético para a obtenção de cultivares comerciais. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Houve variabilidade genética entre as 42 plantas das 14 progênies estudadas de 

Acrocomia aculeata do BGP-Macaúba utilizando marcadores microssatélites 

Os métodos utilizados agruparam as 42 plantas das 14 progênies em 27 e 16 grupos, 

pelos métodos UPGMA e agrupamento de Tocher, respectivamente. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 

A utilização do uso de marcadores ITS, cpDNA e SSR foram eficientes para 

caracterizar os padrões filogeográficos e diversidade genética entre as progênies e macaúba 

oriundas de diversas localidades. 

Os marcadores ITS mostraram pouca divergência genética entre os clusters, o que 

pode indicar uma separação relativamente recente.  

Com o uso dos marcadores cpDNA, houve a formação de grupos exclusivamente 

com progênies oriundas de Minas Gerais, mostrando uma similaridade genética. 

Para os marcadores microssatélites, os métodos utilizados agruparam as 42 

progênies em 27 e 16, pelos métodos UPGMA e agrupamento de Tocher, respectivamente. 


