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RESUMO 
 

Daiane Secco. Comparação dos marcadores microssatélites e ISSR na avaliação da 

diversidade genética de Psidium guajava L. e determinação do tamanho ideal de 

amostragem para estudos de genética de populações 
 

Para a determinação de estimativas confiáveis de diversidade e estrutura genética de 

populações a escolha correta do marcador molecular a ser utilizado bem como o número 

de indivíduos a ser coletado em cada população são limitantes na obtenção de resultados 

confiáveis. Assim, o objetivo deste estudo foi à comparação dos marcadores 

microssatélites (SSR) e ISSR na avaliação da diversidade genética de Psidium guajava 

e a determinação do tamanho ideal de amostragem para estudos de genética de 

populações em plantas. Para comparação dos marcadores microssatélites e ISSR quanto 

à robustez na obtenção de dados de diversidade e estrutura genética, o DNA de 90 

indivíduos de três populações de P. guajava coletadas em Goiatuba (GO), Lagarto (SE) 

e Ceará-Mirim (RN) foram amplificados separadamente utilizando 12 pares de primers 

microssatélites e sete primers ISSR. Os dados obtidos de cada marcador foram 

utilizados para a obtenção de parâmetros genéticos que foram avaliados 

comparativamente. Para a determinação do tamanho amostral ideal, foram utilizados 

dados obtidos com marcadores microssatélites das espécies P. guajava e 

Campomanesia xanthocarpa e também um conjunto de dados simulados. Para as 

espécies P. guajava e C. xanthocarpa foram coletados 60 indivíduos e estes avaliados 

utilizando 12 loci microssatélites. Para cada espécie, da população original de 60 

indivíduos foram geradas aleatoriamente subpopulações com tamanho amostral de 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 59 indivíduos. Cada subpopulação foi gerada 

aleatoriamente 10 vezes para obtenção 100 subpopulações de cada espécie para serem 

utilizadas as análises estatísticas. Para os dados simulados, a população original foi 

gerado pelo programa GenAlEx considerando 12 loci microssatélites. A partir da 

obtenção da população original simuladas, as subpopulações foram geradas conforme 

descrita para as espécies. O número efetivo de alelos (Ne), número de alelos (Na), 

heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada (He) e o índice de 

diferenciação genética (FST) foram obtidos para cada repetição de cada subpopulação e 

utilizados nas análises estatísticas. Na comparação dos marcadores o índice de Shannon 

a diversidade genética de Nei foram mais elevados com os marcadores microssatélites e 

evidenciam maior diversidade na população de Ceará-Mirim (RN), enquanto com os 

marcadores ISSR a população com maior diversidade foi a de Goiatuba (GO). Já, o 

fluxo gênico foi três vezes maior com os marcadores ISSR (Nm= 4,01). O FST, a 

variação entre e dentro das populações e o número de grupos genéticos (K) foram 

semelhantes entre os marcadores. Apesar do número de grupos genéticos iguais, a 

distribuição destes grupos nas populações foi diferente para cada marcador, com os 

marcadores ISSR apresentando maior concordância com a distribuição geográfica das 

populações. Os resultados deste estudo mostram que os marcadores ISSR foram mais 

informativos para Psidium guajava e que para obtenção de melhores resultados com 

microssatélites o número de loci deve ser elevado. Esta baixa eficiência dos marcadores 

microssatélites em P. guajava, é provavelmente devido ao alto índice de homozigose da 

espécie em função do sistema reprodutivo misto da espécie, com autopolinização de em 

torno de 65%. Na determinação do tamanho amostral ideal, os resultados mostraram 

correlação significativa entre o número de alelos (Na), número efetivo de alelos (Ne), 

heterozigosidade esperada (He), FST e o tamanho da amostra. Somente a 

heterozigosidade observada (Ho) não apresentou correlação significativa. O conjunto de 

dados simulados mostrou resultados diferentes dos demais conjuntos, o que já era 



esperado devido a estes não representar o que ocorre na natureza. Para os conjuntos de 

dados de P. guajava e C. xanthocarpa os índices avaliados apresentaram resultados 

similares em cada tamanho de amostra. Nestes conjuntos também foi observado que o 

aumento do tamanho da amostra resulta na diminuição da diferença significativa das 

estimativas do número efetivo de alelos (Ne), do número de alelos (Na), da 

heterozigosidade esperada (He) e do FST, mas estas diminuições foram mínimas em 

comparações de amostras acima de 20 indivíduos. Os resultados aqui obtidos permitem 

concluir que amostragens de 20 a 30 indivíduos por população são suficientes para 

estudos genéticos populacionais com marcadores microssatélites em plantas. 

 

Palavras-chave: Marcador Molecular; SSR; Genética de populações; Tamanho 

amostral. 



ABSTRACT 

 

Daiane Secco. Comparison of microsatellite and ISSR markers in evaluation of the 

genetic diversity of Psidium guajava L. and determining the ideal sampling size for 

population genetic studies. 

 

To determine reliable genetic diversity and population structure data the correct choice 

of molecular markers to be used and the number of individuals to be sampled in each 

population are limiting in obtaining reliable results. The objective of this study was the 

comparison of microsatellite (SSR) and ISSR markers in the evaluation of the genetic 

diversity of Psidium guajava and to determine the ideal size sample for population 

genetic studies in plants. For comparison of microsatellite and ISSR markers, DNA 

from 90 individuals of three populations of P. guajava was collected in Goiatuba (GO), 

Lagarto (SE) and Ceará Mirim (RN) and were amplified separately using 12 

microsatellite pairs primers and seven ISSR primers. The data obtained for each marker 

were used for obtaining genetic parameters that were comparatively evaluated. To 

determine the optimal sample size, data obtained with microsatellite markers from P. 

guajava and Campomanesia xanthocarpa species and a set of simulated data were used. 

For P. guajava and C. xanthocarpa were collected 60 individuals and they are evaluated 

using 12 microsatellite loci. For each species, the original population of 60 individuals 

were used to randomly generated subpopulations with sample sizes of 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45 and 59 individuals. Each subpopulation was randomly generated 10 times 

to obtain 100 subpopulations of each species to be used in statistical analysis. For the 

simulated data, the original population was generated by the program GenAlEx 

considering 12 microsatellite loci. After obtaining the simulated original population, 

subpopulations were generated as described for the species. The effective number of 

alleles (Ne), number of alleles (Na), observed heterozygosity (Ho), expected 

heterozygosity (He) and genetic differentiation index (FST) were obtained for each 

repetition of each subpopulation and used in the statistical analysis. The comparison 

between the markers showed that the Shannon index and the genetic diversity of Nei 

were higher with microsatellite markers and the population of Ceará Mirim (RN) show 

greater diversity, while with ISSR markers population with greater diversity was from 

Goiatuba (GO ). Already, gene flow was three times higher with ISSR (Nm = 4.01). The 

Fst, the variation between and within populations and the number of genetic groups (K) 

were similar with the two markers. Although the same number of the genetic groups, 

the distribution of these groups in the population was different for each marker, with 

ISSR presenting greater agreement with the geographical distribution of the 

populations. The results of this study show that the ISSR markers were more 

informative to Psidium guajava and to obtain better results with microsatellite loci 

number should be high. This low efficiency of microsatellite markers in P. guajava is 

probably due to the high rate of homozygous of the species due to your mixed 

reproductive system with self-pollination of around 65%. In determining the optimal 

sample size, the results showed significant correlation between the number of alleles 

(Na), effective number of alleles (Ne), expected heterozygosity (He), FST and the 

sample size. Only the observed heterozygosity (Ho) showed no significant correlation 

with sample size. The set of simulated data showed different results from the other sets, 

which was expected because they do not represent what occurs in nature. For data sets 

of P. guajava and C. xanthocarpa the genetic index evaluated showed similar results for 

each sample size. In these sets was also observed that increasing the sample size results 

in a decrease of the significant difference of the estimates of the effective number of 



alleles (Ne), the number of alleles (Na), the expected heterozygosity (He) and FST, but 

these decreases were minimal when compared samples with more than 20 individuals. 

The results obtained allow us to conclude that a sample of 20 to 30 individuals per 

population is sufficient for population genetic studies with microsatellite markers in 

plants. 

 

Keywords: Molecular Marker; SSR; Population Genetics; Sample size. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

1.1 O Uso de Ferramentas Moleculares em Estudos de Genética de Populações 

 

O avanço das técnicas bioquímicas e moleculares baseadas na análise de polimorfismo 

de isoenzimas e fragmentos de DNA permitiu a expansão do uso de marcadores 

moleculares no estudo de aspectos básicos de genética vegetal e também em programas 

de melhoramento genético (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1998; FERREIRA, 

2001).  

Um destes avanços que abriram novas perspectivas para os estudos de genética 

populacional foi o desenvolvimento dos marcadores moleculares. Milach (1998) os 

definiu como características de uma determinada região do DNA que permitem 

diferenciar dois ou mais indivíduos e são herdadas geneticamente. 

As isoenzimas são os principais tipos de marcadores utilizados para análises de 

variação genética em populações de plantas (HAMRICK e GODT, 1989). Estes 

marcadores permitiram estudos clássicos de genética de populações na década de 1960, 

os quais contribuíram para a disseminação da técnica. Estudos com este marcador foram 

aplicados em um grande número de organismos, para entender a estrutura da 

variabilidade genética de populações naturais, fluxo gênico e consequências evolutivas 

(TORGGLER; CONTEL e TORGGLER, 1995; FERREIRA, 2003). 

 Após, surgiram diversas técnicas de detecção de polimorfismo genético 

diretamente ao nível de DNA. Essas técnicas possibilitaram um avanço significativo e 

mais apurado, já que permitiram acessar informações diretamente no genótipo de um 

indivíduo, possibilitando uma análise segura e sem interferência de fatores ambientais 

(FALEIRO, 2007). 

 Inicialmente, a utilização de enzimas de restrição permitiu a análise de 

polimorfismo de fragmentos de restrição de DNA (RFLP- Restriction fragment length 

polymorphism), desenvolvido e descrito por Botstein et al. (1980). Esse marcador 

consiste na hibridização de sequências específicas de DNA (as sondas) com o DNA 

total digerido por enzimas de restrição dos indivíduos amostrados. As principais 

vantagens da técnica são a codominância e alta reprodutibilidade. Entre suas 

desvantagens está à necessidade de grandes quantidades de DNA, a técnica é bastante 

trabalhosa, demorada e de alto custo (FALEIRO, 2007). 

 Entretanto, com a descoberta da PCR (Polymerase Chain Reaction) houve uma 

verdadeira revolução em termos de pesquisas genéticas e surgiram outros tipos de 
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marcadores moleculares tendo esse princípio como base (FERREIRA e 

GRATTAPAGLIA, 1995; NEWTON et al., 1999). Dentre estes se destaca o RAPD 

(Random Amplified Polymorphism DNA), primeiro a ser desenvolvido, o AFLP 

(Amplified Fragment Length Polymorphism), os Microssatélites (ou SSR - Simple 

Sequence Repeats); e os ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) (FALEIRO, 2007). 

 Essas técnicas abriram novas e inúmeras possibilidades de utilização do 

polimorfismo encontrado na molécula de DNA. Porém, a escolha de uso de uma ou de 

outra técnica depende de vários fatores, como o objetivo do estudo, a infraestrutura 

disponível, os recursos financeiros, o nível de conhecimento da genética molecular da 

espécie em estudo, entre outros fatores (FALEIRO, 2007). 

Em estudos como o de genética de populações, para a determinação de 

estimativas confiáveis sobre a estrutura genética de uma população alguns requisitos são 

de grande importância na hora do planejamento do trabalho. Dentre estes requisitos se 

destaca a escolha correta do marcador a ser utilizado, já que muito se discute sobre os 

prós e contras das diferentes técnicas moleculares, mas estudos comparativos utilizando 

marcadores moleculares são escassos na literatura.  

1.2 Microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeats) 

 

Com o avanço na tecnologia de marcadores moleculares, surgiram os marcadores 

microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeats). Estes são baseados na amplificação 

de sequências constituídas de repetições de dois a cinco nucleotídeos que ocorrem “in 

tandem”, ou seja, uma após a outra, distribuídas por todo genoma (LITT e LUTY, 

1989). Essas sequências são hipervariáveis e de grande abundância nos genomas, 

entretanto há limitações na técnica, pois é necessário ter conhecimento prévio do 

genoma para o desenvolvimento de primers específicos para a espécie em estudo. Isso é 

uma desvantagem do marcador, já que os custos são elevados no desenvolvimento 

destes primers quando comparado com outros marcadores (MORGANTE e OLIVIERI, 

1993; ENGEL et al., 1996).  

Os marcadores microssatélites assumiram um papel importante em estudos de 

genomas humanos e também em estudos de um grande número de espécies de animais e 

de plantas. Estes marcadores ganharam considerável importância nas mais diferentes 

áreas de estudos com plantas, devido às vantagens que apresentam (FERREIRA e 

GRATTAPAGLIA, 1998). Dentre essas, podemos destacar a neutralidade do marcador, 

alta reprodutibilidade, a simplicidade da técnica, a pequena quantidade de DNA 
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requerida e o grande poder de resolução (BORÉM e CAIXETA, 2009; MAUDET et al., 

2002). Outra importante vantagem é que os marcadores microssatélites são 

codominantes, ou seja, marcadores que permitem a diferenciação dos loci em 

homozigose dos loci em heterozigose (FALEIRO, 2007).  

Estes marcadores também se destacam pelo elevado grau de polimorfismo 

encontrado mesmo em populações que passaram por eventos como gargalos ou em 

populações que possuem baixo polimorfismo detectado por outros marcadores 

(PARIDA et al., 2009; ZANE; BELLINTANI e PATARNELLO, 2002; MAUDET et 

al., 2002). Esse elevado polimorfismo ocorre devido ao número diferente de repetições 

nas regiões microssatélites, o que possibilita eles serem facilmente e reprodutivelmente 

detectado por reação em cadeia da polimerase (PCR) (KALIA et al., 2011). 

A maior limitação ao uso de marcadores microssatélites é o grande trabalho 

necessário para o desenvolvimento isolamento dos loci que contêm estes marcadores 

(ZANE; BELLINTANI e PATARNELLO, 2002). A falta de primers para todas as 

regiões microssatélites é devido a diferentes motivos, tais como a falha de 

sequenciamento ou de localização das vias de repetição, que faz com que pouca ou 

nenhuma região flanqueadora seja identificada para a obtenção destes primers 

(PARIDA et al., 2009). Tentando contornar esta situação foram desenvolvidos 

diferentes métodos de enriquecimento de bibliotecas genômicas, que apesar deste 

também apresentar impedimento, é um método que está sendo utilizado no isolamento 

de microssatélites em um grande número de plantas, tais como Adiantum reniforme 

(KANG et al., 2006); Michelia coriacea (ZHAO et al., 2009); Psidium guajava 

(RISTERUCCI et al., 2005); Pinus resinosa (BOYS; CHERRY e DAYANANDAN, 

2005); Setaria italica (JIA et al., 2009); Solanum melongena (NUMONE et al., 2009); 

Vitis vinifera (DECROOCQ et al., 2003); Hevea brasiliensis (ROY; NAZEER e SAHA, 

2004) e Incarvillea mairei (AI et al.,2009). 

 Nos últimos anos os marcadores microssatélites tem sido utilizados para uma 

variedade de aplicações e provam ser uma ferramenta valiosa. As principais aplicações 

dos microssatélites são avaliação de coleções de germoplasma (WANG; BARKLEY e 

JENKINS, 2009; JHOSHI; RANJEKAR e GUPTA, 1999), em análises de QTLs 

(Quantitative Trait Loci), que podem levar a identificação de genes de interesse para 

programas de melhoramento (SUWABE et al., 2006; LAGAT et al., 2008; ROMERO, 

ADEVA e BATTAD, 2009), seleção assistida por marcador (EK et al., 2005; 

BRESEGHELLO e SORRELLS, 2006; NEERAJA et al., 2007), estudos de parentesco 
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(BARKLEY et al., 2007), estudos de genética de populações (ZUCCHI et al., 2003; 

CHARRIER et al., 2014), detecção da estrutura genética de populações (WHITE; 

BOSHIER; POWELL, 1999; MORAND et al., 2002; BALLOUX; LUGON-

MOOULIN, 2002), análises do sistema reprodutivo de plantas (COLLEVATTI; 

GRATTAPAGLIA e HAY, 2001; HEUERTZ et al., 2001) e também são ótimas 

ferramentas para estudos evolutivos, principalmente em estudos de padrões de 

migração, histórias e níveis de diferenciação de populações (PROVAN et al., 2001). 

 

1.3 ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) 

 

O marcador ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) tem sido amplamente utilizado como 

uma alternativa para estudar polimorfismos baseados em microssatélites, já que esta 

técnica utiliza oligonucleotídios com tamanhos entre 16 a 25 pb desenhados a partir de 

regiões de microssatélites (GUPTA e VARSHNEY, 2000; REDDY; SARLA e 

SIDDIQ, 2002). O tamanho dos oligonucleotídios, permitem o anelamento semi-

específico, requerendo altas temperaturas de anelamento, entre 40-65°C sem a 

necessidade de conhecimento prévio do genoma. A amplificação dos fragmentos ocorre 

entre duas regiões repetidas (microssatélites idênticos) e orientadas em posições opostas 

a uma distância máxima de 3000pb (ZIETKIEWICZ; RAFALSKI e LABUDA, 1994). 

 A técnica de ISSR tem ganhado espaço em inúmeros estudos por apresentar 

algumas vantagens quando comparada a outras técnicas moleculares. Apresenta a 

vantagem de analisar múltiplos loci com uma única reação de PCR (ZIETKIEWICZ; 

RAFALSKI e LABUDA, 1994; WANG; YU e DING, 2009), possui baixo custo, fácil 

uso, alta reprodutibilidade além de ser bastante informativo devido aos altos níveis de 

polimorfismo (RAKOCZY-TROJANOWSKA, 2004). A técnica combina muitos 

benefícios do AFLP e microssatélites com a plasticidade e baixo custo do RAPD 

(REDDY; SARLA e SIDDIQ, 2002). 

 O nível de polimorfismo observado com a utilização de marcadores ISSR varia 

em relação ao método de detecção utilizado. Estudos sobre a reprodutibilidade mostram 

que apenas bandas claras e finas não são reprodutíveis e que cerca de 92-95% dos 

fragmentos podem ser separados com o uso de poliacrilamida e este valor pode ser 

menor quando utilizado agarose (REDDY; SARLA e SIDDIQ, 2002; WU et al., 1994). 

Outros estudos relatam que eletroforese em gel de poliacrilamida combinado com 

radioatividade se mostra mais eficaz, seguido de eletroforese em poliacrilamida e por 
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último em gel de agarose (JOSHI et al., 2000). Entretanto, altos níveis de polimorfismo 

podem ser detectados apenas com eletroforese em agarose sem radioatividade 

(HAMPL; PAVLIEEK e FLEGR, 2001; TSUMURA; OHBA e STRAUSS, 1996). 

 A principal desvantagem é a dominância apresentada por este marcador, que é 

caracterizada pela presença ou ausência de produtos amplificados, não sendo possível a 

distinção entre homozigotos e heterozigotos (FALEIRO, 2007).  

Porém, a possibilidade do uso de uma ferramenta rápida e precisa para a 

identificação do polimorfismo entre genótipos é uma das vantagens dos marcadores 

ISSR para sua utilização em estudos de diversidade genética, filogenia, marcação de 

genes, mapeamento do genoma e biologia evolutiva (REDDY; SARLA e SIDDIQ, 

2002). 

O marcador molecular ISSR tem se mostrado eficiente em estudos de 

identificação, caracterização e estimativa da diversidade genética de espécies de plantas 

(ISSHIKI; IWATA e KHAN, 2008; JOSHI et al., 2000; AJIBADE; WEDEN e CHITE, 

2000; LANHAM e BREMAN, 1998; MOURA; SILVA e CAUJAPÉ-CASTELLS, 

2013; GE et al., 2014; KIANI et al., 2012), para identificação e caracterização de 

germoplasma (CHARTERS e WILKINSON, 2000; MORALES et al., 2011; 

CAMARGO et al, 2013), na identificação de acessos e cultivares indicando parentais 

promissores para programas de melhoramento genético (ISSHIKI; IWATA e KHAN, 

2008; CHARTERS e WILKINSON, 2000), também estudos para revelar a estrutura 

genética de populações (TACUATIÁ et al., 2012; THRIVENI et al., 2014), assim como 

em estudos de relações filogenéticas e evolutivas (LI et al., 2008; WANG et al., 2009; 

POCZAI et al., 2008). 

Além da escolha e seleção do marcador a ser utilizado em um trabalho de 

genética de populações, a definição dos locais de coleta das amostras e número de 

amostras a ser coletado, podem influenciar significativamente nas análises e 

interpretações dos dados obtidos.  

 

1.4 Tamanho amostral ideal  

 

Ao se iniciar um estudo de genética de populações algumas etapas são básicas e de 

muita importância. A coleta de recursos genéticos é uma dessas etapas, a má escolha 

dos locais de coleta pode fazer com que não se tenha uma boa representatividade da 

variabilidade genética das populações em estudo (FALEIRO, 2007).  
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 Após a definição dos locais de coletas, um dos questionamentos mais frequentes 

entre os pesquisadores é qual o tamanho amostral ou o número efetivo de indivíduos 

necessário para ter a representatividade de alelos mais próxima do real desta população 

(HALE; BURG e STEEVES, 2012).  

 Poucos estudos especificam ou testam quais são os efeitos do tamanho da 

amostra nas medidas que estimam a diversidade genética, e quando relatado problemas 

sobre os efeitos, frequentemente são muito breve ou nem mesmo tem base em dados 

experimentais (YAN e ZHANG, 2004). 

 Os processos de estimação da riqueza alélica são altamente dependentes do 

tamanho amostral (CABALLERO et al. 2010). Existem métodos descritos que estimam 

a riqueza alélica com base na média do número de alelos por locus. Assim, até o 

momento, o estabelecimento de qual o número representativo para abranger toda a 

população foi realizado por meio de cálculos teóricos do número de indivíduos 

necessário, por exemplo, usando a análise de rarefação, proposto por Sanders (1968) e 

corrigido por Hurlbert (1971). Este método tem sido aplicado para estudos 

populacionais, visto que essa técnica estatística compensa a desigualdade de 

amostragem. No entanto, este método baseia-se no número total de alelos identificados 

numa amostra da população base. Portanto, se a amostragem é realizada de forma 

tendenciosa, as estimativas também são deficientes. 

 Hale; Burg e Steeves (2012) destacam que para estudos populacionais, detectar 

todos os alelos presentes não é tão importante como assegurar que as frequências de 

alelos detectados são representativos daqueles na população total. Assim, alelos raros 

que ocorrem em frequências baixas, e que é característico dos loci microssatélites, não 

trazem conteúdo informacional útil para maioria das análises de estudos populacionais. 

Então os alelos mais informativos para avaliação da estrutura genética entre as 

populações são aqueles comuns o suficiente para ser compartilhado entre alguns 

indivíduos, mas raros o suficiente para estar ausente em muitos dos indivíduos. 

 Portanto, ao invés de perguntarmos qual o número efetivo de indivíduos 

necessários para detectar todos os alelos presentes na população, devemos perguntar 

quantos indivíduos são necessários para conseguir observar todos os alelos informativos 

em frequência que demonstrem-se representativos das frequências alélicas da 

população, e que podem ser informativos para real estrutura genética destas (HALE; 

BURG e STEEVES, 2012).  
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 Bashalkhanov; Pandey e Rajora (2009) também discutem sobre a influência do 

tamanho da amostra nas estimativas de parâmetros em estudos populacionais. Estes 

autores relatam que amostras de pequenas dimensões muitas vezes levam a erros 

significativos em determinar a riqueza alélica, e que a estimativa correta da riqueza 

alélica em populações naturais é desafiadora. 

 Dessa maneira, dada à importância do tamanho amostral sobre estudos genéticos 

populacionais, fazem-se necessários estudos visando determinar o número ideal de 

indivíduos a ser coletados de espécies de interesse. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 
 

Comparar os marcadores microssatélites e ISSR na avaliação da diversidade genética de 

Psidium guajava L. e determinação do tamanho ideal de amostragem para estudos de 

genética de populações utilizando marcadores microssatélites. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar os níveis de diversidade e variabilidade genética dentro e entre populações 

de Psidium guajava detectadas por marcadores microssatélites e ISSR; 

- Comparar a eficiência dos marcadores microssatélites e ISSR na obtenção de dados 

genéticos-populacionais; 

- Estimar o número de indivíduos a ser amostrados para fornecer resultados confiáveis 

para estudo de genética de populações utilizando marcadores microssatélites. 
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Para apresentação dos materiais e métodos, resultados e discussão esta dissertação será 

apresentada em dois capítulos conforme segue: 

 

CAPÍTULO I 

 

COMPARAÇÃO ENTRE OS MARCADORES MICROSSATÉLITES E ISSR NA 

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE Psidium guajava L. 

 

CAPÍTULO II 

 

TAMANHO IDEAL DE AMOSTRA (N) PARA ESTUDOS DE GENÉTICA DE 

POPULAÇÕES UTILIZANDO MARCADORES MICROSSATÉLITES  
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CAPÍTULO 1  

 

COMPARAÇÃO ENTRE OS MARCADORES MICROSSATÉLITES E ISSR NA 

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE Psidium guajava L. 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O estudo da variação e diversidade genética entre indivíduos e populações é de 

primordial importância, principalmente para definições de estratégias e ações de 

conservação de espécies. Com o advento dos marcadores baseados em DNA e da 

verificação das suas inúmeras vantagens, o uso dessas técnicas se tornou fundamental 

na complementação do acesso a essa variação e diversidade genética. Assim, o objetivo 

desse estudo foi à comparação dos marcadores microssatélites e ISSR (Inter-Simple 

Sequence Repeat) na avaliação da diversidade genética de Psidium guajava. Para 

comparação dos marcadores o DNA de 90 indivíduos de três populações de P. guajava 

coletadas em Goiatuba (GO), Lagarto (SE) e Ceará-Mirim (RN) foram amplificados 

separadamente utilizando 12 pares de primers microssatélites e sete primers ISSR. Os 

dados obtidos de cada marcador foram utilizados para a obtenção de parâmetros 

genéticos que foram avaliados comparativamente. Os resultados mostraram que o índice 

de Shannon a diversidade genética de Nei foram mais elevados com os marcadores 

microssatélites e evidenciam maior diversidade na população de Ceará-Mirim (RN), 

enquanto com os marcadores ISSR a população com maior diversidade foi a de 

Goiatuba (GO). Já, o fluxo gênico foi três vezes maior com os marcadores ISSR (Nm= 

4,01). O FST, a variação entre e dentro das populações e o número de grupos genéticos 

(K) foram semelhantes entre os marcadores. Apesar do número de grupos genéticos 

iguais, a distribuição destes grupos nas populações foi diferente para cada marcador, 

com os marcadores ISSR apresentando maior concordância com a distribuição 

geográfica das populações. Os resultados deste estudo mostram que os marcadores 

ISSR foram mais informativos para P. guajava e que para obtenção de melhores 

resultados com microssatélites o número de loci deve ser elevado. Esta baixa eficiência 

dos marcadores microssatélites em P. guajava, é provavelmente devido ao alto índice de 

homozigose da espécie em função do sistema reprodutivo misto da espécie, com 

autopolinização de em torno de 65%.  
 
 

Palavras-chave: Marcador molecular; SSR; Goiaba; Genética de populações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A distribuição da variabilidade entre e dentro de populações naturais, as formas e as 

procedências de agrupamentos, como alelos e genótipos ocorrem de maneira 

heterogênea no espaço e no tempo, isso tudo é resultado de processos evolutivos que 

atuam de diferentes formas em cada espécie (HAMRICK, 1982). O conhecimento sobre 

estes aspectos para cada espécie é de grande importância para auxiliar no 

estabelecimento de estratégias de manejo e conservação. 

Estudos sobre a variação genética entre indivíduos ou entre populações vêm 

sendo cada vez mais investigado nas mais diferentes áreas como, no melhoramento 

genético, biologia evolutiva, biologia da conservação, recursos genéticos entre outras 

(GAUDEUL et al., 2004).  

Marcadores morfológicos, isoenzimáticos e marcadores baseados em enzimas de 

restrição foram às primeiras ferramentas utilizadas para avaliar a variação e a 

diversidade (FALEIRO et al., 2007). Estes foram amplamente substituídos com a 

descoberta da PCR (Polymerase Chain Reaction) que possibilitou revelar a 

diferenciação ao nível do DNA, surgindo inúmeros tipos de marcadores moleculares 

tendo esse princípio como base (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1998). Dentre estes 

se destacam os Microssatélites (ou SSR- Simple Sequence Repeats) e os ISSR (Inter 

Simple Sequence Repeat). 

Os marcadores microssatélites são pequenas sequências de DNA constituído de dois a 

cinco nucleotídeos repetidos “in tandem” (LITT e LUTY, 1989). Estes têm sido muito 

utilizados em estudos de genética de populações, devido a sua robustez, confiabilidade e 

praticidade operacional (OLIVEIRA et al., 2006; FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 

1998).  

A ampla aplicação dos marcadores microssatélites se deve as inúmeras 

vantagens que apresentam como, a sua alta reprodutibilidade, são sequências 

hipervariáveis e de grande abundância no genoma, o alto polimorfismo que pode ser 

detectado, a simplicidade da técnica e o caráter codominante que permite a 

diferenciação dos loci em homozigose dos loci em heterozigose (BORÉM e CAIXETA, 

2009; MAUDET et. al, 2002). Apesar do recente desenvolvimento de metodologias 

mais econômicas e mais simples para isolamento de sequências microssatélites, a 

desvantagem desta técnica em comparação aos outros tipos de marcadores baseados em 
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PCR continua sendo a necessidade do conhecimento prévio do genoma para o 

desenvolvimento de primers específicos para a espécie em estudo, o que eleva os custos 

e o tempo de desenvolvimento (LITT e LUTY, 1989; ENGEL et. al, 1996).  

Outro tipo de marcador baseado em PCR são os ISSR. Esta técnica utiliza 

oligonucleotídios iniciadores com tamanhos entre 16 a 25pb desenhados a partir de 

regiões microssatélites (GUPTA e VARSHNEY, 2000; REDDY; SARLA e SIDDIQ, 

2002) e é baseada na amplificação de regiões de 100 a 3000 pb entre estas regiões 

(RAKOCZY-TROJANOWSKA, 2004). O marcador ISSR é bastante utilizado em 

estudos onde o genoma da espécie não é conhecido, já que este marcador não tem 

necessidade de conhecimento prévio do genoma.  

 O marcador apresenta vantagem de analisar múltiplos loci com uma única 

reação de PCR (ZIETKIEWICZ et al., 1994; WANG et al., 2009), apresenta altos níveis 

de polimorfismo, possui baixo custo, fácil uso e alta reprodutibilidade (REDDY et al., 

2002; RAKOCZY-TROJANOWSKA, 2004). Entretanto, deve-se destacar algumas 

limitações da técnica, como o caráter dominante do marcador, que se caracteriza pela 

presença ou ausência do fragmento amplificado, não sendo possível a distinção entre 

homozigotos e heterozigotos (ESCUDERO; IRIONDO e TORRES, 2003).  

Decidir sobre qual técnica seria mais adequada para desenvolver certa pesquisa 

não é óbvia e depende de vários fatores, como o objetivo do estudo, a biologia das 

espécies e dos recursos disponíveis (FALEIRO, 2007). Comparações de marcadores 

moleculares para medir diversidade genética têm sido realizados em várias espécies de 

plantas (POWELL et al., 1996; MILBOURNE et al., 1997; RUSSELL et al ., 1997; 

PEJIC et al., 1998; CROUCH et al., 2000; GARCIA- MAS et al., 2000; STAUB et al., 

2000; BELAJ et al., 2003), mas até o momento não há estudos comparativos entre 

marcadores microssatélites e ISSR. 

Assim, este capítulo tem como objetivo comparar a eficiência e a 

informatividade dos marcadores microssatélites e ISSR na avaliação da diversidade e 

variabilidade genética de Psidium guajava L.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material Vegetal 

 

Para obtenção dos dados genéticos foram coletadas folhas jovens de indivíduos de três 

populações da P. guajava. Estas populações foram coletadas nos estados de Goiás, no 

município de Goiatuba, denominada como “A”, no estado de Sergipe, no município de 

Lagarto, denominada como “B” e no estado do Rio Grande do Norte, no município de 

Ceará-Mirim, denominada como “C”. De cada população foram coletados folhas de 30 

indivíduos, as plantas foram amostradas à no mínimo 50 metros uma da outra, e 

nenhuma das populações estava em locais antropizados. As amostras coletadas foram 

armazenadas em sílica gel até o momento da extração do DNA. 

2.2 Extração do DNA 

 

Para extração do DNA foi utilizado o protocolo Doyle e Doyle (1987) com modificação. 

Cerca de 100 mg do tecido foliar foi macerado em nitrogênio líquido, e acondicionado 

em microtubos, aos quais foi adicionado 700 μl de tampão de extração (20mM de 

EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-acético); 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0 

(Tris(hidroximetil) aminometano); 1,4 M NaCl (Cloreto de sódio); 2% de CTAB 

(Brometo de cetil trimetilamônio); 2% de PVP (Polivinolpirrolidona); 2% β-

mercaptoetanol). Os tubos foram incubados por 45 minutos a 65°C em banho-maria, a 

seguir as amostras passaram por duas etapas de lavagem com uma solução de 

clorofórmio-álcoolisoamílico (24:1) e centrifugadas por 10 minutos a 12000 rpm. 

Posteriormente, o DNA foi precipitado com isopropanol e sucessivas lavagens com 

etanol foram realizadas para obtenção de um material genético livre de contaminantes. 

Depois de seco o DNA foi ressuspenso em 100 μl de tampão TE (10 mM Tris-HCl; pH 

8,0; 1mM EDTA), tratado com RNAse a 10 mg/mL
-1

 e incubado a 37ºC por 1 hora. 

Após, o DNA foi precipitado com 10μl de acetato de sódio 3M e 200 μl de etanol 

gelado (99%), seguido de sucessivas lavagens com etanol. As amostras foram 

ressuspensas em água ultra pura e armazenadas a -20ºC até o momento da utilização. A 

concentração de DNA foi determinada por eletroforese, utilizando gel de agarose 0,9% 

corado com brometo de etídio. Foram usadas como padrão quantidades conhecidas do 

DNA do Fago λ. 
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2.3 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e Eletroforese 

 

2.3.1 Marcadores microssatélites 

  

Para a obtenção dos dados moleculares com os marcadores microssatélites foram 

utilizados 12 pares de primers desenvolvidos por Risterucci et. al (2005) para goiaba 

(Tabela 1). Para amplificação do DNA as reações foram preparadas com volume final 

de 10 μL, contendo: 20 ng de DNA, 0,8μM de cada primer (forward e reverse), 0,2 mM 

de cada dNTP, 3 mM de MgCl2, 0,04 U de Taq DNA Polimerase e 1X de tampão para 

PCR. As amplificações foram conduzidas em termociclador, programado conforme 

segue: desnaturação inicial a 94°C durante 4 min, seguido de 30 ciclos a 94°C durante 

45 s, 55°C durante 1 min e 72°C durante 1 min, e um passo final a 72°C por 8 min para 

extensão final dos fragmentos. 

 Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose 3% e corados 

com brometo de etídio (0,5 μg mL-1). Para determinação do tamanho dos fragmentos 

amplificados foram utilizados os marcadores de peso molecular DNA Ladder (100 pb; 

123 pb e 200 pb). O resultado da eletroforese foi visualizado em luz UV e 

fotodocumentador com sistema digital. 

 

Tabela 1. Relação dos 12 pares de primers desenvolvidos para Psidium guajava L. utilizados neste 

estudo, com suas respectivas sequências e tamanho de fragmento esperado - TFE. 

Locus Sequência TFE 

 Forward Reverse  

mPgCIR03 TTGTGGCTTGATTTCC TCGTTTAGAGGACATTTCT 118-250 

mPgCIR07 ATGGAGGTAGGTTGATG CGTAGTAATCGAAGAAATG 148-160 

mPgCIR09 GCGTGTCGTATTGTTTC ATTTTCTTCTGCCTTGTC 156-176 

mPgCIR10 GTTGGCTCTTATTTTGGT GCCCCATATCTAGGAAG 262-320 

mPgCIR11 TGAAAGACAACAAACGAG TTACACCCACCTAAATAAGA 298-214 

mPgCIR13 CCTTTTTCCCGACCATTACA TCGCACTGAGATTTTGTGCT 240-260 

mPgCIR15 TCTAATCCCCTGAGTTTC CCGATCATCTCTTTCTTT 144-172 

mPgCIR16 AATACCAGCAACACCAA CATCCGTCTCTAAACCTC 268-296 

mPgCIR19 AAAATCCTGAAGACGAAC TATCAGAGGCTTGCATTA 258-280 

mPgCIR22 CATAAGGACATTTGAGGAA AATAAGAAAGCGAGCAGA 236-252 

mPgCIR25 GACAATCCAATCTCACTTT TGTGTCAAGCATACCTTC 104-130 

mPgCIR26 CTACCAAGGAGATAGCAAG GAAATGGAGACTTTGGAG 180-198 

 

2.3.2 Marcadores ISSR 

 

Para a obtenção dos dados moleculares com os marcadores ISSR foram utilizados sete 

primers desenvolvidos pela University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canadá 
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(Tabela 2). As reações de amplificação do DNA de cada genótipo via PCR foram 

conduzidas em volume final de 12,5μL contendo: 20ng de DNA, 0,2μM de primer, 

200μM de cada dNTP, 1,5mM de MgCl2, 1U de Taq DNA Polimerase e 1X de tampão 

para PCR. As amplificações foram conduzidas em termociclador programado conforme 

segue: um ciclo de desnaturação a 94°C por 5 min, seguido de 35 ciclos a 90ºC por 45 s, 

temperatura de anelamento do primer (Tabela 2) por 30s e 72ºC por 60s. Foi adicionado 

um passo final de 72ºC por 10 min para extensão final dos fragmentos. 

 Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose 1,8% corados 

com brometo de etídio (0,5 μg mL-1), para determinação do tamanho dos fragmentos 

amplificados foi utilizado o marcador de peso molecular DNA Ladder 123 pb. O 

resultado da eletroforese foi visualizado em luz UV e fotodocumentado com sistema 

digital. 

 

Tabela 2. Identificação dos primers ISSR utilizados, com suas respectivas sequências e temperatura de 

anelamento (TA). 

Primer Sequência* (5’-3’) TA (°C) 
UBC 808 (AG)8C 50 

UBC 810 (GA)8T 52 

UBC 827 (AC)8G 53 

UBC 835 (AG)8YC 52 

UBC 848 (CA)8AGG 55 

UBC 855 (AC)8CTT 55 

UBC 866 (CTC)5 55 

* Y = (C,T) 

 

2.4 Análises Estatísticas dos Dados 

  

Para os marcadores microssatélites os indivíduos foram genotipados para cada locus 

microssatélite e com os dados foi gerada uma matriz genotípica de acordo com os alelos 

presentes em cada indivíduo. Com os marcadores ISSR, para a realização das análises 

na leitura dos géis foram considerados somente os fragmentos polimórficos. Assim, 

todos os indivíduos foram genotipados quanto à presença (1) e à ausência (0) de bandas, 

gerando uma matriz binária. 

Por meio do programa PopGene (versão 1.32) (YEH; YANG e BOYLE, 1999) 

foram estimados para os marcadores microssatélites os seguintes parâmetros: 

heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada (He), diversidade genética 

de Nei (h), Índice de Shannon (I), fluxo gênico (Nm), estatística F de Wright (FST) e a 

distância genética de Nei (1978). Para os marcadores ISSR os parâmetros estimados 
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foram Índice de Shannon (I), diversidade genética de Nei (h), coeficiente de 

diferenciação genética (Gst), fluxo gênico (Nm) e a distância genética de Nei 1978. Para 

os dois marcadores as estimativas de identidade e distância genética entre as populações 

foram calculadas com base em Nei 1978. A partir da matriz de distância genética de Nei 

foi construído um dendrograma das populações pelo método UPGMA (Unweighted 

Pair Group Method with Arithmetic Mean). 

Para o estudo da análise de variância molecular (AMOVA), foi utilizado o 

programa GenAlEx 6.5 (PEAKALL e SMOUSE, 2012) para os microssatélites. Para 

ISSR foi feita utilizando software ARLEQUIN versão 3.11 (EXCOFFIER; LAVAL e 

SCHNEIDER, 2005) que também determinou os índices de diferenciação genética ΦST 

(FST) e a variância entre os componentes e seus níveis de significância. 

A estrutura genética dos indivíduos das populações foi analisada por meio da 

Análise das Coordenadas Principais (PCoA), com base na matriz de distâncias 

genéticas, pelo software GenAlEx versão 6.5 (PEAKALL e SMOUSE, 2012). 

O teste de Mantel foi realizado para estimar a correlação entre distância genética 

de Nei (1978) e distância geográfica utilizando o programa NTSYS 2.01, com 1000 

permutações (PODANI, 2000). 

O programa STRUCTURE versão 2.3.4 (PRITCHARD; WEN e FALUSH, 

2010) foi utilizado para inferir sobre a estruturação populacional dos indivíduos 

estudados, através de agrupamento baseado no modelo Bayesiano. Para determinar o 

número ideal de grupos genéticos (número de clusters = K) foram feitas simulações 

partindo do princípio que era possível a obtenção de qualquer número de clusters entre 1 

e 10, sendo que para cada simulação foram feitas cinco repetições. Para esta análise foi 

utilizado o modelo de ascendência sem mistura, e as frequências alélicas foram 

correlacionados por 5000 burn-in e 50000 MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 

repetições após burn-in. Para definição do K mais provável em relação aos propostos 

pela análise, utilizou-se o critério proposto por Evanno; Regnaut e Goudet (2005), por 

meio do programa Structure Harvester versão 0.6.93 (EARL e VONHOLD, 2012). 
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3. RESULTADOS 

 

Dos 12 pares de primers microssatélites testados todos apresentaram produtos de 

amplificação de qualidade. O padrão de amplificação de um dos primers microssatélites 

em P. guajava pode ser observado na figura 1. Estes pares de primers amplificaram 32 

alelos. 

 

Figura 1. Padrão de amplificação do marcador microssatélite mPgCIR 25 em parte da população B de 

Psidium guajava L. oriunda de Lagarto, Sergipe. M indica o marcador de peso molecular DNA Ladder 

200 pb. 

  

Para a análise dos loci amplificados pelos marcadores ISSR somente foram 

consideradas as bandas com boa qualidade de amplificação. O padrão de amplificação 

de um dos primers ISSR em P. guajava pode ser observado na figura 2.  
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Figura 2. Padrão de amplificação do marcador ISSR UBC- 848 em parte da população C de Psidium 

guajava L. oriunda de Ceará-Mirim, RN. M indica o marcador de peso molecular DNA Ladder 123 pb. 

 

Com os sete primers ISSR utilizados foram amplificados 69 loci. Destes 36 

foram polimórficos com porcentagem de polimorfismo de 52,17%.  

 Para os marcadores microssatélites a média da heterozigosidade observada (Ho) 

nas três populações foi 0,12 e da heterozigosidade esperada (He) foi 0,46 (Tabela 3). O 

Índice de Shannon (I) variou de 0,55 (Pop. A) a 0,73 (Pop. C), considerando todas as 

populações o valor foi de 0,74 (Tabela 4). Os valores com relação à diversidade 

genética de Nei (h) foi de 0,46 para todas as populações e quando analisadas 

separadamente o índice variou de 0,33 (Pop. A) a 0,45 (Pop. C) (Tabela 4). Para os 

marcadores ISSR o Índice de Shannon (I) variou de 0,57 (Pop. A) a 0,42 (Pop. C), a 

média entre todas as populações foi de 0,54 (Tabela 4). Para a diversidade de Nei (h), as 

variações encontradas foram de 0,39 (Pop. A) a 0,29 (Pop. C), considerando todas as 

populações o valor foi de 0,37 (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Heterozigosidade esperada (He) e heterozigosidade observada (Ho) das três populações de 

Psidium guajava L. obtidas com os dados de 12 loci microssatélites. 

 

 He Ho 

POP A Goiatuba (GO) 0,34 0,06 

POP B Lagarto (SE) 0,45 0,14 

POP C Ceará-Mirim (RN) 0,46 0,14 

Todas 0,46 0,12 
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Tabela 4. Índices de diversidade genética das três populações de Psidium guajava L. obtidos utilizando 

12 loci microssatélites (SSR - simple sequence repeat) e 36 loci ISSR (Inter-simple sequence repeat). 

Populações - A: Goiatuba (GO); B: Lagarto (SE); C: Ceará-Mirim (RN). 

 

  Índice de Shannon (I)  Diversidade genética de Nei (h) 

Populações  SSR ISSR  SSR ISSR 

A  0,55 0,57  0,33 0,39 

B  0,70 0,44  0,44 0,30 

C  0,73 0,42  0,45 0,29 

Todas  0,74 0,54  0,46 0,37 

 

O FST (que considera como a diversidade genética está distribuída dentro e entre 

as populações, medindo o grau de isolamento) obtido com os marcadores 

microssatélites foi de 0,11. O fluxo gênico (Nm) entre as populações de P. guajava foi 

de 1,93. Quando comparadas aos pares, o maior fluxo gênico foi observado entre as 

populações A (Goiatuba) e B (Lagarto) (Nm = 3,16), e o menor fluxo gênico foi entre as 

populações B (Lagarto) e C (Ceará-Mirim) (Nm = 2,40). 

A Análise de Variância Molecular (AMOVA) evidenciou que a maior variação 

foi encontrada dentro das populações (86%) quando comparada a variação entre as 

populações (14%) (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Análise de Variância Molecular (AMOVA) de três populações de Psidium guajava L. 

utilizando 12 loci microssatélites. 

 

Fonte de variação GL¹ SQ² Componentes 

da variância 

Variação 

Total (%) 

Entre populações 2 130,189 1,809 14% 

Dentro de populações 87 942,933 10,838 86% 

Total 89 1073,122 12,647 100% 

GL¹ graus de liberdade; SQ² Soma dos quadrados 

 

 O fluxo gênico (Nm) entre as populações obtidos com os dados dos marcadores 

ISSR apresentou-se elevado, com um valor de 4,01, quando comparadas aos pares, a 

maior taxa de fluxo gênico foi entre as populações B (Lagarto) e C (Ceará-Mirim) (Nm 

= 9,52), e a menor taxa de fluxo gênico foi entre as populações A (Goiatuba) e C 

(Ceará-Mirim) (Nm = 4,20). O valor estimado para o Gst foi 0,11. 

 Os resultados obtidos para Análise de Variância Molecular (AMOVA) 

evidenciaram maior variação dentro das populações (83,64%) quando comparada a 

variação entre as populações (16,36%) (Tabela 6). O índice de diferenciação genética 

FST foi de 0,16 (Tabela 6). 
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Tabela 6. Análise de Variância Molecular (AMOVA) de três populações de Psidium guajava L. 

utilizando sete primers ISSR. 

 

Fonte de variação GL¹ SQ² Componentes 

da variância 

Variação 

Total (%) 

Entre populações 2 48,689 0,69330 16,36% 

Dentro de populações 87 308,467 3,54559 83,64% 

Total 89 357,156 4,23889 100% 

FST      0,16     

GL¹ graus de liberdade; SQ² Soma dos quadrados. 
 

 Na tabela 7 são sumarizados os resultados para o FST, fluxo gênico, variância 

dentro e entre populações obtidos com os marcadores microssatélites e ISSRs. 

 

Tabela 7. Índices de diversidade genética de Psidium guajava L. obtidos utilizando 12 loci 

microssatélites (SSR - simple sequence repeat) e 36 loci ISSR (Inter-simple sequence repeat). FST: 

variância genética total entre populações; NM: fluxo gênico; VDP: variância dentro das populações; VEP: 

variância entre as populações; PMPG: populações mais próximas geneticamente. 

 

  FST  NM  VDP  VEP  PMPG 

  SSR ISSR  SSR ISSR  SSR ISSR  SSR ISSR  SSR ISSR 

Todas  0,11 0,16  1,93 4,93  86,0 83,6  14,0 16,3  A-B B-C 

 

 

 As distâncias genéticas de Nei (1978) calculadas com os marcadores 

microssatélites variaram de 0,10 a 0,15. De acordo com o agrupamento das populações 

obtido a partir dessas distâncias, a população C (Ceará-Mirim) foi a mais distante 

geneticamente (Figura 3). Já com os marcadores ISSR, as distâncias genéticas de Nei 

(1978) variaram de 0,03 a 0,11. De acordo com o agrupamento obtido a partir dessas 

distâncias, a população A (Goiatuba) foi a mais distante geneticamente (Figura 4). 

 

 

 
Figura 3. Dendrograma com base na distância genética de Nei (1978), estimada com dados de 12 loci 

microssatélites, das populações de Psidium guajava L. avaliadas neste trabalho. Pop A: Goiatuba (GO); 

Pop B: Lagarto (SE); Pop C: Ceará-Mirim (RN). 
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Figura 4. Dendrograma com base na distância genética de Nei (1978), estimada com dados de sete 

primers ISSR, das populações de Psidium guajava L. avaliadas neste trabalho. Pop A: Goiatuba (GO); 

Pop B: Lagarto (SE); Pop C: Ceará-Mirim (RN). 

 

Com os dados de ambos os marcadores, o teste de Mantel apontou não haver 

correlação significativa entre as distâncias geográficas (em Km) e as distâncias 

genéticas (r = -0,5000; P = 0,5000).  

A análise de coordenadas principais (PCoA) com os dados obtidos com os 

marcadores microssatélites e ISSR indicou não estruturação das populações (Figura 5 e 

6). Porém, com os dados obtidos com os marcadores ISSR, a população A (Goiatuba) 

encontra-se mais isolada das demais e as populações B (Lagarto) e C (Ceará-Mirim) 

encontram-se mais agrupadas (Figura 6). 

 

 
Figura 5. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) com base em dados obtidos de 12 loci 

microssatélites em populações de Psidium guajava L. Pop A: Goiatuba (GO); Pop B: Lagarto (SE); Pop 

C: Ceará-Mirim (RN). 
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Figura 6. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) com base em dados obtidos de sete primers ISSR 

em três populações de Psidium guajava L. 

 

Nas simulações feitas pelo programa STRUCTURE com abordagem Bayesiana, 

o número de K (clusters; grupos genéticos) foi definido como três tanto com os 

marcadores microssatélites como ISSRs (Figura 7 e 8). Com os marcadores 

microssatélites a distribuição dos grupos genéticos nas populações, demostrou que o 

grupo genético predominante em Goiatuba (pop. A) (cor azul) é mais representado na 

população de Ceará-Mirim (pop. C) do que na de Lagarto (pop. B) (Figura 9). O grupo 

genético predominante em Lagarto (pop B) (cor vermelha) está igualmente representado 

nas populações de Goiatuba e Ceará-Mirim, assim como o grupo genético de Ceará-

Mirim (cor verde) está igualmente representado nas populações de Goiatuba e Lagarto 

(Figura 9). Já com os marcadores ISSR a distribuição dos grupos genéticos nas 

populações, demostra que o grupo genético predominante em Goiatuba (pop. A) (cor 

azul) é muito pouco representado nas outras populações (Figura 10). Dois grupos 

genéticos (cor verde e vermelho) estão igualmente distribuídos nas populações de 

Lagarto (pop B) e Ceará-Mirim (pop. C) e pouco representado em Goiatuba (Figura 10). 
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Figura 7. Determinação do número ótimo de K (clusters; grupos genéticos) em Psidium guajava L. pelo 

método Bayesiano, com dados obtidos de 12 loci microssatélites. O ponto de intersecção entre o maior 

valor no eixo Y com o eixo X indica o número ótimo de grupos genéticos.  

 

 
Figura 8. Determinação do número ótimo de K (clusters; grupos genéticos) em Psidium guajava L. pelo 

método Bayesiano, com dados obtidos de sete primers ISSR. O ponto de intersecção entre o maior valor 

no eixo Y com o eixo X indica o número ótimo de K (grupos genéticos). 
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Figura 9. Estrutura genética de Psidium guajava L. de acordo com os três grupos genéticos (K) 

estabelecidos pela análise Bayesiana utilizando dados obtidos com 12 loci microssatélites. Pop A: 

Goiatuba (GO); Pop B: Lagarto (SE); Pop C: Ceará-Mirim (RN). 

 
 

 

Figura 10. Estrutura genética de Psidium guajava L. de acordo com os três grupos genéticos (K) 

estabelecidos pela análise Bayesiana utilizando dados obtidos com sete primers ISSR. Pop A: Goiatuba 

(GO); Pop B: Lagarto (SE); Pop C: Ceará-Mirim (RN). 
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4. DISCUSSÃO 

 

 

 Os dois marcadores comparados neste trabalho evidenciaram diferentes 

resultados. A diversidade de Shannon (I) e diversidade genética de Nei (h), duas 

medidas que estimam diversidade, mostraram que para dados obtidos pelos marcadores 

microssatélites a população de Ceará-Mirim (Pop. C) apresenta os maiores valores 

(Tabela 4). Já, para os marcadores ISSR os dados indicam que a população de Goiatuba 

(Pop. A) é a que apresenta os maiores valores (Tabela 4). Ainda, os marcadores 

microssatélites apresentaram maiores níveis de diversidade genética em comparação 

com os marcadores ISSR. Essa diferença observada entre os marcadores na 

identificação das populações com maior diversidade também é constatado quando é 

observado o dendrograma construído com base na distância genética de Nei (1978), os 

microssatélites (Figura 3) mostram que população de Ceará-Mirim (Pop. C) e a mais 

distante geneticamente das demais, enquanto com os ISSRs é a população de Goiatuaba 

(Pop. A) a mais distante (Figura 4). 

 Diferentes estudos têm mostrado que os marcadores microssatélites detectam 

níveis de diversidade mais elevados quando comparado com outros marcadores 

(POWELL et al., 1996; RUSSEL et al., 1997; PEJIC et al., 1998). Mengoli; Gori e 

Bazzicalupo (2000) observaram diferenças entre os resultados de RAPD e 

microssatélites em um estudo com Medicago sativa. Qian; Ge e Hong (2001) em um 

trabalho com Oryza granulata, também constatam inconsistência entre os padrões de 

RAPD e ISSR, e relatam que isso resultou devido que as regiões amostradas pelos dois 

marcadores estarem sobre diferentes forças de seleção. Esta justificativa não é valida 

para o trabalho aqui desenvolvido uma vez que ambos os marcadores microssatélites e 

ISSR sofrem as mesmas forças de seleção.  

Uma possível explicação para estes resultados seria a característica codominante 

dos microssatélites. Dentre estas características está a identificação direta dos 

heterozigotos (com marcadores dominantes esta identificação é indireta e menos 

precisa) e a possibilidade de identificar vários alelos em um mesmo locus (marcadores 

dominantes identificam só 2 possibilidades, presença ou ausência), que influenciam 

diretamente o cálculo dos índices de diversidade.  

Os valores de FST obtidos com os marcadores microssatélites e ISSRs foram 

próximos (Tabela 7), indicando segundo Wright (1978) um moderado nível de 
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estruturação entre todas as populações analisadas. Este valor obtido pode ser explicado 

pela espécie possuir além da dispersão pelo pólen, a dispersão pela semente, que é 

muito eficiente já que os frutos da goiaba são consumidos e dispersados principalmente 

por aves e mamíferos (GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006).  

O nível de fluxo gênico foi diferente quando comparado os dois marcadores, 

com os marcadores ISSR evidenciando os maiores valores (Tabela 7). O fluxo gênico é 

calculado com base no FST, e como o valor deste índice está diretamente relacionado 

com heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) era esperado este resultado, pois 

os valores de He e Ho foram baixos com os dados dos microssatélites (Tabela 3).  

A Análise de Variância Molecular (AMOVA) destaca para ambos os marcadores 

que a maior variação é encontrada dentro das populações (86% - 83,61%) do que entre 

elas (14% - 16,36%) (Microssatélites Tabela 5 e ISSR Tabela 6). Estes resultados 

evidenciam que o tipo de marcador não interfere sobre este índice. A Análise de 

Coordenadas Principais (PCoA) para dados obtidos pelos marcadores ISSR, separa a 

população de Goiatuba (Pop. A) das demais populações (Figura 6), diferentemente do 

que foi observado para o marcador SSR, onde as populações aparecem agrupadas 

(Figura 5). Gaudeul et al. (2004) em um estudo de diversidade genética e diferenciação 

de Eryngium alpinum com comparação de marcadores AFLP e microssatélites também 

evidenciaram na análise de coordenadas principais (PCoA) que os marcadores AFLP, de 

caráter dominante, sugeriu significativa diferenciação entre as populações, já os 

marcadores microssatélites, de caráter codominante, não conseguiu distingui-los, 

mostrando-se não significativos para testes de diferenciação. Os autores apresentam 

como possível explicação o maior número de loci analisado com o marcador AFLP. 

Esta situação possibilita cobertura mais ampla do genoma, permitindo acessar mais 

regiões do genoma e consequentemente aumentando a probabilidade de identificar 

diferenças. No trabalho aqui desenvolvido  esta explicação não pode ser utilizada, pois o 

número de alelos microssatélites e loci ISSR analisados foram muito semelhantes (32 e 

36 respectivamente). Uma possível explicação é a influência do sistema de reprodução 

da espécie (misto, com 65% de autopolinização) (SOUBIHE SOBRINHO e GURGEL, 

1962; SOUBIHE SOBRINHO, 1951). A autopolinização tende a levar os loci 

microssatélites a homozigose, aumentado a uniformidade das populações e 

consequentemente dificultado a separação destas na análise de PCoA. A análise dos 

valores da heterozigosidade observada (Ho=0,12) e esperada (He=0,46) obtidos com os 

marcadores microssatélites reforça esta hipótese, pois evidenciaram excesso de 
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homozigotos nas populações. Já, o polimorfismo dos marcadores ISSR parece sofrer 

menor influência do sistema de reprodução da espécie, pois apresentou considerável 

polimorfismo (52,17%) o que garantiu uma melhor separação das populações. Outros 

autores também tem observado que marcadores dominantes são mais eficientes que os 

marcadores codominantes em estudos de similaridade genética em plantas (GAUDEUL 

et al., 2004; BELAJ et al., 2003; GARCIA et al., 2004). 

Na análise Bayesiana o número de grupos genéticos ou clusters foi de três 

grupos (K=3) para os dois marcadores testados (Figura 7 e 8) (Figura 9 e 10). O número 

de grupos genéticos foi igual ao número de populações, apesar destes grupos genéticos 

ocorrerem em todas as populações, a participação de cada um em cada população é 

diferente. Para os marcadores microssatélites, observou-se que as três populações 

compartilham características genéticas, sem apresentar tanta distinção entre elas, e para 

os marcadores ISSR foi observado que as populações de Lagarto (Pop. B) e Ceará-

Mirim (Pop. C) compartilham mais características genéticas. Corroborando com os as 

demais análises de ISSR, a população de Goiatuba (Pop. A) tem maior participação em 

um dos grupos genéticos, o que á diferencia das demais populações. 

Os resultados deste trabalho mostram que apesar dos marcadores microssatélites 

na maioria das vezes se destacarem devido aos altos níveis de informações que podem 

levantar, os marcadores ISSR foram mais informativos para a espécie em estudo.  

Como discutido anteriormente, uma possível explicação para estes resultados é a 

uniformidade dos loci microssatélites nas populações avaliadas devido ao sistema 

reprodutivo da espécie. Segundo Powell et al. (1996), a eficiência e utilidade de um 

marcador é dado por um equilíbrio, entre e o número de primers utilizados e o nível de 

polimorfismo detectado. Ferrão et al. (2011) em um estudo comparativo do nível de 

polimorfismo acessado pelos marcadores RAPD, AFLP e microssatélite em Coffea 

canephora, concluíram que os marcadores microssatélites destacaram-se pelo alto teor 

informacional, enquanto que os AFLP pelo alto polimorfismo com o uso de poucos 

primers. Na análise de estrutura genética de Araucaria angustifolia, os marcadores 

AFLP foram altamente informativos intrapopulacional, devido ao elevado número de 

fragmentos polimórficos amplificados, e os marcadores microssatélites foram crucial 

para informações interpopulacional, devido ao grande número de alelos observado e a 

variação destes entre as populações (STEFENON; GAILING e FINKELDEY, 2008). 

No trabalho aqui desenvolvido, é possível observar que para a espécie P. guajava os 

marcadores ISSR foram mais eficientes na detecção de polimorfismo. 
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Gaudeul et al. (2004) sugerem que a escolha de marcadores dependente muito da 

questão biológica a ser abordada, e que o número de primers utilizados para cada 

técnica também deve ser levado em conta. 

Os nossos resultados sugerem que o marcador ISSR é a melhor escolha para a 

avaliação da variabilidade genética de P. guajava e que para obtenção de resultados 

robustos com marcadores microssatélites o número de loci avaliados deve ser bastante 

elevado. Estes resultados reforçam a necessidade de estudos específicos de comparações 

de marcadores para cada espécie de planta. 
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CAPÍTULO 2 

 

TAMANHO IDEAL DE AMOSTRA (N) PARA ESTUDOS DE GENÉTICA DE 

POPULAÇÕES UTILIZANDO MARCADORES MICROSSATÉLITES 

 

 

RESUMO 

 

O tamanho amostral é um dos fatores decisivos em estudos de genética populacional, já 

que este pode levar a erros significativos ou afetar na precisão da estimativa de 

parâmetros da diversidade genética. Ter um grande tamanho amostral seria sempre o 

ideal para evitar os erros, mas a amostragem e a análise de um número elevado de 

indivíduos são desafiadoras, devido ao tempo e ao custo. Assim, o objetivo deste estudo 

foi à determinação do tamanho ideal de amostragem para estudos de genética de 

populações em plantas. Foram utilizados dados obtidos com marcadores microssatélites 

das espécies Psidium guajava e Campomanesia xanthocarpa e também um conjunto de 

dados simulados. Para as espécies P. guajava e C. xanthocarpa foram coletados 60 

indivíduos e estes avaliados utilizando 12 loci microssatélites. Para cada espécie, da 

população original de 60 indivíduos foram geradas aleatoriamente subpopulações com 

tamanho amostral de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 59 indivíduos. Cada 

subpopulação foi gerada aleatoriamente 10 vezes para obtenção de 100 subpopulações 

de cada espécie para serem utilizadas as análises estatísticas. Para os dados simulados, a 

população original foi gerado pelo programa GenAlEx considerando 12 loci 

microssatélites. A partir da obtenção da população original simuladas, as subpopulações 

foram geradas conforme descrita para as espécies. O número efetivo de alelos (Ne), 

número de alelos (Na), heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada 

(He) e o índice de diferenciação genética (FST) foram obtidos para cada repetição de 

cada subpopulação e utilizados nas análises estatísticas. Os resultados mostraram 

correlação significativa entre o número de alelos (Na), número efetivo de alelos (Ne), 

heterozigosidade esperada (He), FST e o tamanho da amostra. Somente a 

heterozigosidade observada (Ho) não apresentou correlação significativa. O conjunto de 

dados simulados mostrou resultados diferentes dos demais conjuntos, o que já era 

esperado devido a estes não representar o que ocorre na natureza. Para os conjuntos de 

dados de P. guajava e C. xanthocarpa os índices avaliados apresentaram resultados 

similares em cada tamanho de amostra. Nestes conjuntos também foi observado que o 

aumento do tamanho da amostra resulta na diminuição da diferença significativa das 

estimativas do número efetivo de alelos (Ne), do número de alelos (Na), da 

heterozigosidade esperada (He) e do FST, mas estas diminuições foram mínimas em 

comparações de amostras acima de 20 indivíduos. Os resultados aqui obtidos permitem 

concluir que amostragens de 20 a 30 indivíduos por população são suficientes para 

estudos genéticos populacionais com marcadores microssatélites em plantas. 

 

Palavras-chave: Tamanho amostral; Marcador molecular.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Há um enorme esforço na obtenção de dados sobre a biodiversidade para se traçar 

estratégias para conservação dos recursos genéticos. A confiança nessas informações 

fornecidas está diretamente relacionada com o planejamento eficiente do estudo. O mau 

planejamento dos estudos pode gerar resultados tendenciosos, levando a interpretações e 

ações erradas na decisão da conservação de uma espécie ou ambientes (DA COSTA; 

CORNELEO e STEFENON, 2015). 

Em estudos de genética de populações uma das questões a ser estabelecida no 

planejamento dos estudos é a definição do número de populações a ser coletadas, bem 

como as suas distribuições geográficas e também o número de indivíduos que serão 

amostrados dentro de cada população. O número de indivíduos é a principal questão 

para determinar estimativas confiáveis sobre a estrutura genética de uma dada 

população, sendo uma das dúvidas mais frequentes entre os pesquisadores, já que se faz 

necessário obter um tamanho amostral que tenha a representatividade de alelos mais 

próxima do real desta população (HALE; BURG e STEEVES, 2012).  

A amostragem de um número elevado de indivíduos sempre é preferível, já que 

assim se tem maior expectativa de adquirir estimativas mais próximas do tamanho real 

da população. Contudo, a amostragem e a análise de um número elevado de indivíduos 

pertencentes a uma grande população, como é o caso de inúmeras plantas, requer de 

muito trabalho e seu custo é elevado (DA COSTA; CORNELEO e STEFENON, 2015). 

Portanto, a determinação de um número mínimo necessário de amostras, que possa 

estimar medidas confiáveis da estrutura das populações é essencial. 

Apesar da importância, poucos estudos testam quais os efeitos do tamanho 

amostral sobre os índices de diversidade genética. O que se tem relatado na literatura é 

muito superficial ou a maioria dos estudos não tem base em dados experimentais (YAN 

e ZHANG; 2004). Como exemplos há estudos para espécies específicas como para 

carpa capim (LI et al., 2009), gafanhotos (YAN e ZHANG; 2004) e pardais (PRUETT e 

WINKER, 2008), e que utilizaram mais de uma espécie, insetos, pássaros e mamíferos 

(HALE; BURG e STEEVES, 2012). Somente Da Costa; Corneleo e Stefenon (2015) 

realizou estudo com plantas. Estes autores empregaram simulações para avaliar qual a 

fração de uma população deveria ser amostrada para obter estimativas confiáveis de 

riqueza alélica e de coeficiente de endogamia em pesquisas de genética de populações.   
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Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi estimar o número de indivíduos a serem 

amostrados para fornecer resultados confiáveis para estudos de genética populacional 

em plantas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Obtenção dos Dados 

 

Para realização deste trabalho foram utilizados três conjuntos de dados. Dois destes 

conjuntos foram dados reais, obtidos através de coleta de indivíduos a campo e 

realização de experimentos em laboratório, e um foi obtido com dados simulados. Para 

os conjuntos de dados reais foram utilizados duas espécies, Psidium guajava L. que 

possui sistema misto de reprodução e Campomanesia xanthocarpa O. Berg que é 

alógama.  

 Para a obtenção do conjunto de dados da espécie Psidium guajava 60 indivíduos 

foram amostrados em uma população localizada na região de Ocozocoautla no estado de 

Chiapas, sul do México. Destes indivíduos foram coletadas folhas jovens e estas 

acondicionadas em embalagens plásticas contendo sílica gel até o momento da extração 

do DNA. A extração do DNA, a amplificação via PCR e a visualização dos resultados 

via eletroforese foi realizada conforme os itens 2.2 e 2.3.1 descritos no capítulo 1. 

Para o segundo conjunto de dados reais, foram utilizados dados obtidos com a 

amplificação de 12 loci microssatélites em 60 indivíduos de uma população de 

Campomanesia xanthocarpa coletada o sul do Brasil. Estes dados foram 

disponibilizados por Silva (2012). 

O conjunto de dados simulados foram gerados através do programa GenAlEx 

6.5 (PEAKALL e SMOUSE, 2012). A simulação produziu uma matriz de dados 

considerando 12 loci microssatélites e oito alelos por par de primer. 

 

2.2 Análises Estatísticas 

 

Para cada um dos três conjuntos de dados (populações de 60 indivíduos) foram 

construídos 10 subconjuntos (subpopulações) de dados constituídos com tamanhos 

amostrais de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 59 genótipos. Para cada subconjunto de 

dados foram produzidas de modo independente 10 repetições. Cada repetição continha 

um subconjunto aleatório de indivíduos a partir do conjunto de dados original. As 

repetições foram criadas utilizando a função macro no Excel, onde números eram 

sorteados aleatoriamente sendo o número inferior um e o número superior 60. O número 

de sorteios realizados dependia do tamanho amostral pretendido (5 sorteios, 10 sorteios, 
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etc.). As repetições foram feitas sem reposição, de modo que nenhum indivíduo estava 

presente mais do que uma vez em um subconjunto de dados, mas como os subconjuntos 

de dados eram independentes um do outro, o mesmo indivíduo poderia estar presente 

em mais de um subconjunto de dados simulados de cada tamanho amostral. Após a 

realização de todos os sorteios foram obtidas 300 populações (10 populações com 5 

genótipos cada de P. guajava; 10 populações com 5 genótipos cada de C. xanthocarpa; 

10 populações com 5 genótipos cada de dados simulados; 10 populações com 10 

genótipos cada de P. guajava; 10 populações com 10 genótipos cada de C. xanthocarpa; 

10 populações com 10 genótipos cada de dados simulados; e assim por diante para a 

obtenção das 10 populações de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 59 genótipos para cada 

conjunto de dados). 

 Com todas as simulações de dados completas, o programa PopGene (versão 

1.32) (YEH; YANG e BOYLE, 1999) foi então utilizado para calcular as seguintes 

medidas de diversidade genética: número efetivo de alelos (Ne), número de alelos (Na), 

heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada (He) e o índice de 

diferenciação genética (FST). Estes parâmetros foram calculados para cada réplica em 

cada tamanho de amostra. 

 Os resultados obtidos foram avaliados para significância estatística utilizando a 

análise de variância (ANOVA) e posteriormente foi aplicado o teste de Tukey para 

comparações das médias utilizando o pacote Vegan (OKSANEN et al., 2014) do 

programa R versão 3.1.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). Para ambos os 

testes os valores foram considerados com significância quando P < 0,05.  
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3. RESULTADOS 

 

O número efetivo médio de alelos (Ne) foi significativamente diferente entre os 

tamanhos de amostras nos três conjuntos de dados (Psidium guajava: F= 16,2, P= 0,00; 

Campomanesia xanthocarpa: F= 26,05 , P= 0,00; e dados simulados: F= 534,1, P= 

0,00) (Figura 1). Em P. guajava a diferença foi principalmente entre as amostras de 

tamanho cinco a 10 e a partir de uma amostra de 15 não houve diferença significativa, 

evidenciada pelo teste de Tukey (Figura 1A). Em C. xanthocarpa a diferença ocorreu 

principalmente entre as amostras de tamanho cinco a 15 e a partir do tamanho da 

amostra de 20 não houve diferença significativa nas comparações pelo teste de Tukey 

(Figura 1B). Já, para os dados simulados não ocorreu estabilização no número efetivo 

médio de alelos encontrados, quando realizado as comparações aos pares no teste de 

Tukey a diferença é significativa entre todos os tamanhos amostrais (Figura 1C).  

 Em todos os conjuntos de dados o número médio de alelos (Na) foi altamente 

significativo em todos os tamanhos de amostra (P. guajava: F= 66,27, P= 0,00; C. 

xanthocarpa: F= 43,99, P= 0,00; e dados simulados: F: 367,3, P= 0,00) (Figura 2). Para 

P. guajava o aumento do tamanho da amostra para além de 30 indivíduos gera pouco 

impacto no número médio de alelos encontrados, sendo que a partir deste valor não é 

constatado diferença significativa pelo teste de Tukey (Figura 2A). Com C. xanthocarpa 

e com os dados simulados, não há alteração no número médio de alelos (Na) com o 

aumento do tamanho da amostra para além de 20 indivíduos (Figura 2B e C). 
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Figura 1. Efeitos do tamanho da amostra sobre a precisão do número efetivo médio de alelos por locus 

(Ne). O desvio padrão é demostrado pelas linhas e as caixas sólidas mostram a média do número efetivo 

de alelos (Ne) das 10 repetições aleatórias em cada tamanho de amostra. A) conjunto de dados de Psidium 

guajava, B) conjunto de dados de Campomanesia xanthocarpa e C) conjunto de dados simulados. 
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Figura 2. Efeitos do tamanho da amostra sobre a precisão do número médio de alelos (Na) por locus. O 

desvio padrão é demostrado pelas linhas e as caixas sólidas mostram a média do número de alelos (Na) 

das 10 repetições aleatórias em cada tamanho de amostra. A) conjunto de dados de Psidium guajava, B) 

conjunto de dados de Campomanesia xanthocarpa e C) conjunto de dados simulados. 

 

 

 Não há correlação significativa entre o valor médio da heterozigosidade 

observada (Ho) e o tamanho da amostra (P. guajava: F= 0,536, P= 0,844; C. 

xanthocarpa: F= 0,982, P= 0,46; dados simulados: F= 0,925, P= 0,508) (Figura 3). Os 

valores da heterozigosidade observada média (Ho) não apresentam tendência com o 

tamanho da amostra, no entanto com o tamanho amostral de 30 ou superior os valores 

tendem a diminuir a variação (Figura 3A, B e C).  
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Figura 3. Efeitos do tamanho da amostra sobre a precisão da heterozigosidade observada média (Ho). O 

desvio padrão é demostrado pelas linhas e as caixas sólidas mostram a média da heterozigosidade 

observada (Ho) das 10 repetições aleatórias em cada tamanho de amostra. A) conjunto de dados de 

Psidium guajava, B) conjunto de dados de Campomanesia xanthocarpa e C) conjunto de dados 

simulados. Para as interpretações observe que a escala do eixo y da figura C está com intervalo diferente 

das demais. 
 

 Para heterozigosidade esperada média (He) foi encontrada diferença 

significativa para o conjunto de dados de P. guajava (F= 3,337 e P= 0,001) e para o 

conjunto de dados de C. xanthocarpa (F= 2,095 e P= 0,038), sendo essas diferenças 

baixas ao comparar com os demais índices avaliados. É possível observar nestes 

mesmos conjuntos de dados que grande parte do aumento e da variação da frequência da 

heterozigosidade esperada média (He) ocorre quando o tamanho da amostra foi 
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aumentado de cinco para 20 indivíduos (Figura 4A e B). Entretanto, a partir do tamanho 

amostral de 25 indivíduos os valores sofrem pouca variação (Figura 4A e B).  

No conjunto de dados simulados a heterozigosidade esperada média (He) não 

apresentou diferença significativa (F= 1,093 e P= 0,376) e não teve grandes variações 

ao alterar o número de amostras (Figura 4C). 

  

 

 

Figura 4. Efeitos do tamanho da amostra sobre a precisão da heterozigosidade esperada média (He). O 

desvio padrão é demostrado pelas linhas e as caixas sólidas mostram a média da heterozigosidade 

esperada (He) das 10 repetições aleatórias em cada tamanho de amostra. A) conjunto de dados de Psidium 

guajava, B) conjunto de dados de Campomanesia xanthocarpa e C) conjunto de dados simulados. Para as 

interpretações observe que a escala do eixo y da figura B está com intervalo diferente das demais. 

 

Na figura 5 é demonstrado o efeito do tamanho da amostra sobre o FST. Para os 

três conjuntos de dados os valores de FST foram significativamente diferentes entre 

tamanhos de amostra (P. guajava: F= 97,07, P= 0,00; C. xanthocarpa: F= 38,92, P= 
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0,00; e dados simulados: F= 348,6, P= 0,00). Para o conjunto de dados de P. guajava e 

C. xanthocarpa a variação no valor de FST é pequena a partir do tamanho da amostra de 

20 indivíduos, sendo que nas comparações do teste de Tukey a partir deste tamanho de 

amostra não há mais diferença significativa (Figura 5A e B). Dentro do conjunto de 

dados simulados quando realizadas as comparações pelo teste de Tukey, as variações no 

valor de FST não foram significativas a partir de um tamanho de amostra para a próxima, 

como por exemplo, entre tamanhos de amostras de 20 a 40. Entretanto, os valores de 

FST apresentam diferença significativa entre tamanhos de amostra de 40 a 60 indivíduos 

(Figura 5C).  

  

 

 

Figura 5. Impacto do tamanho populacional na média da distância genética entre os subconjuntos 

de amostras e a população verdadeira (60 indivíduos). O desvio padrão é demostrado pelas linhas e as 

caixas sólidas mostram a média da comparação par a par do FST das 10 repetições aleatórias em cada 

tamanho de amostra com a população verdadeira. A) conjunto de dados de Psidium guajava, B) conjunto 

de dados de Campomanesia xanthocarpa e C) conjunto de dados simulados. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 Os resultados aqui obtidos mostram correlação significativa entre o tamanho da 

amostra com o número médio de alelos (Na), número efetivo médio de alelos (Ne), 

heterozigosidade esperada média (He), e FST. Somente a heterozigosidade observada 

média (Ho) não teve correlação significativa com o tamanho da amostra. Li et al. (2009) 

em um estudo do efeito do tamanho da amostra sobre a diversidade genética de 

populações de carpa capim por marcadores microssatélites, também constataram que 

não havia correlação significativa entre heterozigosidade observada (Ho) e o tamanho 

da amostra. Estes autores também evidenciaram que há diferença significativa entre o 

número médio de alelos (Na) e o tamanho da amostra, ainda destacam que para este 

índice somente quando o tamanho da amostra foi superior a 40 o mesmo se estabiliza.  

 Em relação à heterozigosidade esperada média (He) para o conjunto de dados de 

P. guajava e C. xanthocarpa, foi observado que a partir do tamanho amostral de 25 

indivíduos os valores sofrem pouca variação (Figura 4A e B). Contudo, não temos 

precisão em afirmar que 25 indivíduos seria o ideal, já que podemos observar que com 

um tamanho de amostra pequeno (cinco indivíduos) o valor da heterozigosidade 

esperada igual ao real (60 indivíduos) já pode ser determinado. Entretanto, precisamos 

reconhecer que o desvio padrão, ou seja, a chance de erro é muito grande ao utilizar um 

número pequeno de amostras (Figura 4A e B). Neste sentido, o ideal é utilizar um 

número de indivíduos maior que 25 para diminuir o erro. 

Hale; Burg e Steeves (2012) em um estudo de variação de tamanho amostral 

utilizando populações reais e simulando sub-amostragem aleatória de 5-100 indivíduos 

de quatro conjuntos de genótipos microssatélites empíricos (dois pássaros, um mamífero 

e um inseto), identificaram que a precisão e a ausência de erro da heterozigosidade 

esperada (He) pode ser afetada pelo nível de polimorfismo de cada locus utilizado. 

Ainda, esses autores ressaltam que em estudos de genética de populações com base em 

microssatélites é comum ter uma mistura de loci com alto e baixo polimorfismo. Isso 

significa que a heterozigosidade esperada pode ser determinada com precisão com 

amostras pequenas, dependendo efetivamente do polimorfismo apresentado pelo 

conjunto de loci utilizados. Porém, estes autores relatam que é necessário reconhecer 

que os estudos genéticos populacionais com base em amostras muito pequenas o 

potencial de erro é muito grande, e se possível estudos com menos de 20 indivíduos 
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devem ser evitados, não aplicando a situações em que um pequeno tamanho amostral é 

utilizado porque a população analisada é pequena. 

 Nos conjuntos de dados de P. guajava e C. xanthocarpa quando analisado a 

heterozigosidade observada média (Ho) e a heterozigosidade esperada média (He), foi 

observado maior amplitude (linha potilhada nos gráficos) para o conjunto de dados de 

P. guajava. Esses resultados podem ser explicados devido às espécies apresentarem 

sistemas de reprodução diferentes. Psidium guajava possui sistema misto de 

reprodução, com elevada taxa de autopolinização, o que faz com que os dados não se 

estabilizem rapidamente e assim apresentam uma maior amplitude. A possível causa por 

essa diferença de amplitude é que em uma coleta há a probabilidade de coletar a maioria 

de indivíduos homozigotos e em outra a maioria indivíduos heterozigotos, com isso 

estas populações apresentaram índices muito diferentes de heterozigosidade. Assim, é 

esperado que espécies que possuam este mesmo sistema de reprodução tendem a seguir 

o mesmo padrão aqui observado para P. guajava, e recomenda-se que um maior número 

de indivíduos deva ser amostrado para melhores resultados. Já, para C. xanthocarpa que 

é uma planta alógama, os dados se estabilizam rapidamente e é possível observar menor 

amplitude, devido que em todas as coletas a probabilidade de se obter a maioria dos 

indivíduos em heterozigotos é maior. O que demostra que para espécies que possuem 

este tipo de reprodução um número menor de indivíduos pode ser amostrado.  

Da Costa; Corneleo e Stefenon (2015) em seus resultados mostram que o 

sistema de acasalamento influencia nas estimativas, e sugerem que para espécies com 

baixa quantidade de autopolinização ou acasalamento moderado entre parentes, pelo 

menos 10% da população total deve ser amostrada, a fim de garantir estimativas 

confiáveis de riqueza alélica e de coeficiente de endogamia. Já, para as populações com 

altos níveis de autopolinização ou de acasalamento entre parentes se faz necessário uma 

amostragem maior, uma vez que a coleta de 10% da população resultou na perda de 

13% dos alelos.  

Portanto, o conhecimento sobre o sistema de reprodução das espécies é 

importante para o melhor desenho amostral da coleta para realização de estudos 

genéticos populacionais. A influência dos sistemas de reprodução em avaliações de 

diversidade genética dentro de cada população e a diversidade entre populações têm 

sido mostrado em vários autores (HAMRICK; GODT e SHERMAN-BROYLES, 1992; 

NYBOM e BARTISH, 2000; NYBOM, 2004). 
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Em relação ao FST (Figura 5), a variação no valor deste é pequena a partir de 20 

indivíduos, sendo que a partir deste tamanho de amostral não há mais diferença 

estatística. Corroborando com os nossos resultados, Hale; Burg e Steeves (2012) 

discutem que com a adição de cinco indivíduos em cada conjunto de dados testados, o 

valor de FST diminuía significativamente, e que com o tamanho amostral de 20 ou mais 

indivíduos a diferença não é significativa e esses valores tendem a estabilizar.  

O aumento do tamanho da amostra resulta visivelmente na diminuição da 

diferença significativa das estimativas observadas do número efetivo médio de alelos 

(Ne), do número médio de alelos (Na), da heterozigosidade esperada média (He) e do 

FST, para os conjuntos de dados de P. guajava (Figura 1A; 2A; 4A e 5A) e C. 

xanthocarpa (Figura 1B; 2B; 4B e 5B). No entanto, a melhoria na precisão destes 

índices não varia tanto a partir de certo aumento no tamanho amostral, ou seja, o desvio 

padrão tende a se manter, isso mostra que não há melhoria no resultado e que um maior 

esforço de coleta é desnecessário. Assim, um elevado esforço amostral não indica ter 

maior precisão nos índices, e uma amostragem adicional traria somente custo extra ao 

estudo. Para o conjunto de dados simulados a heterozigosidade esperada (He) não sofre 

variação com o aumento do tamanho da amostra e o número efetivo médio de alelos 

(Ne) não estabiliza (Figura 4C e 1C).  

Além, dos efeitos causados nas estimativas genéticas devido ao tamanho da 

amostra outros fatores também podem ter influência sobre as estimativas genéticas, tais 

como o sistema de reprodução discutido anteriormente (DA COSTA; CORNELEO e 

STEFENON, 2015). Ainda, outro fator enfatizado por Kalinowski (2005) é que o 

aumento do número de loci utilizados também pode tornar as estimativas mais precisas.  

Pruett e Winker (2008) em um estudo dos efeitos do tamanho amostral sobre a 

diversidade genética de pardais recomendam que devam ser amostrados pelo menos 20 

a 30 indivíduos em estudos com populações que possuem nível desconhecido de 

diversidade. Estes autores identificaram em suas simulações que os valores começam a 

convergir quando se aproximam de uma amostra de 20 a 30 indivíduos. Hale; Burg e 

Steeves (2012) constataram haver pouco benefício em amostragens de mais de 25 a 30 

indivíduos por população para estudos genéticos de populações de animais. 

Os resultados obtidos no trabalho aqui desenvolvido também evidenciam que 

para as espécies P. guajava e C. xanthocarpa amostras de 20 a 30 indivíduos para 

marcadores microssatélites são suficientes para estudos genéticos de populações. No 

entanto para garantia de resultados robustos em todos os índices, recomendamos o uso 
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de no mínimo 30 indivíduos. Os valores mínimos de tamanho amostral aqui 

estabelecidos poderão ser utilizados para tomar decisões do desenho amostral para 

maior confiança nas estimativas de parâmetros genéticos populacionais em plantas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

- Os marcadores moleculares ISSR são eficientes para estudos de genética de 

populações de P. guajava. 

- Um maior número de loci microssatélites e também mais informativos devem ser 

avaliados para obter informações mais precisas para a espécie P. guajava.  

- Para as espécies P. guajava e C. xanthocarpa amostras de 20 a 30 indivíduos para 

marcadores microssatélites são suficientes para estudos de genética de populações. 

- Recomendamos que amostras de 20 a 30 indivíduos devam ser coletadas para estudos 

com espécies que possuam sistema de reprodução misto ou do tipo alógama.  

- Os resultados mostram que um elevado esforço amostral não indica ter maior precisão 

nas estimativas genéticas e que esforço amostral extra, ou seja, acima de 30 indivíduos 

somente aumentaria os gastos do estudo. 

 

 


