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O cajuzinho do cerrado (Anacardium humile St. Hill) é uma espécie subarbustiva de ampla 

distribuição no Cerrado que está sujeita aos efeitos da fragmentação deste bioma. A espécie se 

propaga principalmente por sementes, porém, devido às limitações na polinização, como a 

incapacidade de algumas flores hermafroditas se transformarem em fruto, esta possui baixa 

capacidade de produção de frutos e sementes. A mesma apresenta uma proporção de 4:1 entre 

flores masculinas e hermafroditas. A espécie apresenta frutos de grande aceitação pela população 

local, em função de características, tais como tamanho e sabor agradável, apresentando potencial 

para uso sustentável por produtores e pela indústria. Objetivou-se nesse trabalho avaliar a 

variabilidade genética utilizando marcadores microssatélites numa amostra de 333 indivíduos, 

oriunda da coleção de germoplasma da UFG Regional Jataí-Go, composta por plantas oriundas 

de 14 localidades. Foram amostradas folhas para a extração do DNA genômico, seguindo o 

método CTAB. A obtenção dos genótipos foi realizadapor meio de PCR, utilizando-se nove 

pares de primers, avaliados em eletroforese capilar (ABI3500). A partir dos genótipos foram 

realizadas analises estatísticas para caracterizar a variabilidade genética. A partir dos resultados 

foi possível observar alta diversidade genética em todas as populações. As populações 

apresentaram uma média geral de 20,55 alelos por loco, revelando um elevado conteúdo 

informativo associado aos marcadores microssatélites. Os valores médios de heterozigosidade 

esperada (He) e observada (Ho) encontrados para os locos foram de 0,876 e 0,656, 

respectivamente. O coeficiente de endogamia dentro das populações variou de -0,016 a 0,310, 

com uma média de 0,169, indicando que as frequências alélicas não estão seguindo as 

proporções esperadas para o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A análise de agrupamento das 

distâncias genéticas permitiu verificar a formação de 7 grupos, evidenciando a divergência 

genética as populações. Existe uma estruturação genética significativa no componente entre 

populações (FST), com valor significativo e igual a 0,096. A estimativa de fluxo gênico aparente 

(Nm), calculado via FST, foi igual a 2,02, sugerindo que a estrutura metapopulacional de A. 

humile ainda não está comprometida. O teste de Mantel não foi significativo (r= -0,081 P>0,05), 

indicando que não existe correlação entre à distância genética e a de distância geográfica. As 

populações apresentam consideráveis níveis de diversidade genética, indicando que são materiais 

promissores para a utilização em futuros programas de melhoramento. 

Palavras-chave: Cerrado; Marcador molecular; Pré-melhoramento; Variabilidade genética. 

Apoio financeiro: CAPES; FAPEG/AUX PESQ CH 005-007-012/2012;CNPq(472717/2011-1). 


