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A espécie Hymenaea stigonocarpa, popularmente conhecida como jatobá-do-cerrado, pertence à 

família Fabaceae e é amplamente distribuída pelo Brasil, ocorrendo principalmente nas 

fitofisionomias do Cerrado. Trata-se de uma espécie arbórea que pode chegar até 20 m de altura, 

com frutos leguminosos secos indeiscentes de coloração castanho-avermelhada. O jatobá 

apresenta um valor econômico significativo, sendo explorado principalmente por extrativismo, 

para fins alimentícios e medicinais. Como essa espécie apresenta potencial de utilização, é 

importante a instalação de coleções de germoplasma, para que seu uso e conservação sejam 

realizados de maneira sustentável. Os marcadores microssatélites são ferramentas importantes 

para se estimar parâmetros genéticos de populações, de espécies mantidas em coleções de 

germoplasma. Informações sobre a variabilidade genética de populações são importantes para a 

conservação das espécies nativas, tanto para definir estratégias de preservação quanto para 

iniciar programas de pré-melhoramento. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi realizar a 

caracterização molecular da coleção de germoplasma in vivo e ex situ de jatobá, mantida pela 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Foram avaliados 414 indivíduos, 

distribuídos em 120 progênies na coleção, provenientes de 24 populações. Para tanto, dez 

marcadores microssatélites foram utilizados em eletroforese capilar (ABI3500). Foram 

estimados parâmetros genético-populacionais, tais como número total de alelos por loco (A), 

riqueza alélica (RS), heterozigosidade média esperada (Hₑ) e observada (Hₒ). Para avaliar o nível 

de estruturação, foi realizada uma análise de variância molecular (AMOVA) em modelo 

hierarquizado, que subdivide os componentes de variância em quatro níveis: populações, 

progênies, indivíduos e genes. Foram encontrados, no total, 212 alelos para os dez locos 

microssatélites, considerando-se todas as populações. Detectou-se um elevado número de alelos 

para todos os locos, variando de 3 (Hc 33) a 62 (Hym 11), com média de 21,2 alelos por loco. A 

riqueza alélica média foi igual a 4,4 alelos por loco, sendo o loco mais polimórfico Hym 11 (RS = 

6,975 alelos) e o menos polimórfico Hc 33 (RS = 1,645 alelos). A heterozigosidade esperada 

média (Hₑ) foi de 0,592, variando de 0,515 a 0,783. A partir da AMOVA, foi verificado que há 

uma considerável estruturação da variabilidade genética entre populações (    = 14,02%). A 

diferenciação entre progênies se assemelha aos valores esperados para uma família de meios-

irmãos (   = 12,19%) e endogamia não foi observada (    = zero). Essa diferenciação entre 
progênies pode ser atribuída, portanto, ao sistema de cruzamento dessa espécie (sistema misto). 

Com base nestes dados, pode-se afirmar que essa coleção de H. stigonocarpa preserva elevada 

diversidade genética, apresentando um grande número de alelos. Essas informações são 

importantes para subsidiar programas de conservação e domesticação do jatobá-do-cerrado. 
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