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Conhecer os padrões de distribuição da variabilidade genética dentro e entre subpopulações é 

importante para inferir a atuação dos processos evolutivos e auxiliana adoção de estratégias 

eficazes de conservação e uso de recursos genéticos vegetais. A estrutura genética populacional 

está relacionada com a forma como a variabilidade genética está distribuída dentro e entre as 

subpopulações. Os marcadores microssatélites são especialmente úteis para tais análises por 

serem altamente informativos. O Baru (Dipteryx alata Vogel) pertence à família Fabaceae e 

apresenta ampla distribuição no bioma Cerrado e um grande potencial para o uso na culinária 

local, ornamental e medicinal, sendo um importante recurso genético vegetal. Este estudo teve 

como objetivo avaliar a estrutura genética entre subpopulações de D. alata que constituem uma 

coleção de germoplasma, mantida pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. 

A coleção consiste de 600 indivíduos de 150 progênies de 25 subpopulações provenientes de 

diferentes regiões do bioma Cerrado. Foram utilizados nove pares de primers microssatélites. 

Foram observados entre 2 e 14 alelos, com média de  5,5 alelo por loco. O valor médio de 

heterozigosidade observada foi igual a 0,340 e variou de 0,102 (DaE06) a 0,711 (DaE41). A 

heterozigosidade esperada, sob a condição de equilíbrio de Hardy-Weinberg, foi igual a 0,383, 

variando entre 0,162 (DaE06) e 0,809 (DaE41). A análise de estrutura genética entre progênies 

(θs) foi de 0,169, o que equivale ao parentesco esperado para uma mistura de meio-irmãos e 

irmãos completos. A partir do valor estimado de θs, pode-se concluir que há uma alta 

diferenciação genética entre as progênies. Foi encontrado um valor estimado de θp igual a 0,097, 

sugerindo que existe uma moderada estruturação genética entre as subpopulações. O valor do 

índice de fixação intrapopulacional global (f=0,122) indicou a presença de endogamia nas 

subpopulações que compõem a coleção de germoplasma. A estimativa da taxa de fecundação 

cruzada aparente (ta) teve valor igual a 0,78. O valor global de F foi significativo e igual a 0,27.  

Este estudo mostra que a coleção de germoplasma de baru apresenta variabilidade genética entre 

e dentro de subpopulações, indicando que as estratégias de conservação devem considerar estes 

dois níveis.  
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