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Hymenaea stigonocarpa tem sua distribuição em vários biomas brasileiros, com ampla 

ocorrência no Cerrado. Esta espécie apresenta três variedades botânicas reconhecidas, a 

variedade comum H. stigonocarpa var. stigonocarpa, com folhas lisas; H. stigonocarpa var. 

pubescens, apresentando folhas pilosas e H. stigonocarpa var. brevipetiolata com pecíolos curtos 

e folhas lisas ou pilosas. Por vezes, essas diferenças morfológicas podem ser visualizadas em um 

único indivíduo, dificultando a identificação dessas variedades em campo. Atualmente, não 

existem trabalhos com dados moleculares que acessam a diferenciação genética entre as 

variedades de H. stigonocarpa. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a existência de 

divergência genética entre as variedades botânicas de H. stigonocarpa. Foram coletados 904 

indivíduos das diferentes variedades, amostrados em 39 localidades no Cerrado, sendo 19 da 

variedade pilosa, 16 da variedade lisa e quatro da variedade de pecíolo curto. Para análise da 

variabilidade genética foram utilizados sete locos microssatélites, avaliados em eletroforese 

capilar automática (ABI3500). Foram calculadas as análises genético-populacionais descritivas e 

para verificar a existência de divergência genética entre as variedades foi realizada uma 

AMOVA, considerando diferentes níveis hierárquicos. A matriz de FST par a par foi calculada a 

fim de gerar um dendrograma pelo método UPGMA. O número de alelos variou entre 21 e 54 

alelos por população. A riqueza alélica e a heterozigosidade média esperada foram maiores para 

a variedade de pecíolo curto (3,003/0,600), seguida da variedade lisa (2,786/ 0,537) e variedade 

pilosa (2,660/0,513), respectivamente. Os resultados da AMOVA mostraram que 82,03% da 

variação total (φIT =0,178, p<0,01) foram encontrados na fonte de variação de indivíduos. Além 

disso, 8,17% (φCT =0,081, p<0,01) são explicados pelo componente entre as variedades e 11,57% 

dessa variação estão no componente entre populações dentro das variedades (φSC =0,125, 

p<0,01). O valor de φIS encontrado não foi significativo, mostrando que as populações de H. 

stigonocarpa não apresentaram endogamia. O dendrograma, com correlação cofenética igual a 

0,838, evidenciou a formação de dois grandes grupos, destacando o agrupamento entre três 

populações da variedade de pecíolo curto e uma população da variedade com folhas lisas. O FST 

par a par usado para gerar o dendrograma foi alto para a variedade de pecíolo curto, com valor 

médio igual 0,152, quando comparado com as outras duas variedades. Os dados encontrados 

mostram que há uma diferenciação genética significativa entre as variedades de H. stigonocarpa. 

Outro ponto importante é que existe uma alta estruturação da variabilidade genética entre as 

variedades de H. stigonocarpa, independente da variedade botânica. Os resultados indicam que 

as variedades botânicas são diferentes geneticamente, aumentando as informações sobre sua 

biologia, além de mostrar a necessidade de ampliar os estudos no nível de variedades de H. 

stigonocarpa, incluindo testar hipóteses de delimitação de espécies. 
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