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"E é essa aleatoriedade na variação 

que é responsável pela enorme diversidade, 

 muitas vezes, bastante bizarra do mundo dos vivos." 
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RESUMO 

 

Diversidade e estrutura genética de populações de Psidium guajava L. (Myrtaceae) 

oriundas do Brasil e do México 

 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma árvore frutífera tropical de elevada importância 

econômica, por ser amplamente comercializada. A espécie também oferece alimento e 

refugio a vários tipos de animais. Ainda, por suas características de rápido 

desenvolvimento, a goiabeira é utilizada para a recuperação de florestas desmatadas e 

manutenção de corredores ecológicos. Apesar desta importância, não é conhecido o 

centro de origem e/ou diversidade da espécie, e esta informação é importante para sua 

conservação e/ou melhoramento. Até o momento não foram realizados estudos de 

genética populacional da goiabeira silvestre considerando uma ampla área geográfica. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi o estudo da diversidade e estrutura genética 

de populações de goiabeira coletadas no Brasil e no México entre as latitudes -27° a 

+16°. Para as análises moleculares foram utilizadas nove populações de goiabeira (seis 

do Brasil e três do México), de cada população foram coletados em torno de 32 

indivíduos e avaliados utilizando 12 loci microssatélites. Foram obtidos 44 alelos com 

média de 3,66 alelos por locus. Foram encontrados três loci exclusivos nas populações 

do México e somente um locus exclusivo para as populações do Brasil. Em torno de 

76% dos loci apresentara-se em desequilíbrio de Hardy-Weinberg. O índice de 

diversidade de Shannon foi baixo em todas as populações e também para a espécie (H' = 

0,557). Os valores de heterozigosidade observada (Ho) e esperada (He) também foram 

baixos (Ho = 0,105 e He = 0,337). O índice de fixação foi alto (0,668) e o fluxo gênico 

baixo (nm = 0,495). A He apresentou uma forte correlação (r = -0,90) com a latitude de 

cada população do Brasil. O teste de Mantel não apresentou correlação entre distância 

genética e geográfica. A variância molecular entre populações foi de 34%, e de 52% 

entre indivíduos. Vinte e três componentes explicaram 89.4% da variação genética dos 

indivíduos das nove populações. As populações apresentaram nível alto de 

diferenciação genética (FST=0,336; DST=0,346). O agrupamento das populações baseada 

na divergência genética mostrou três grupos, dois deles formados pelas populações do 

Brasil e um terceiro grupo formado pelas populações do México. O número de grupos 

genéticos encontrado foi K=3 e corresponde a os mesmos grupos formados pela análise 

da divergência genética. Os resultados indicam que a goiabeira é uma espécie com baixa 



 
 

diversidade genética conduzida provavelmente pela predominância autogâmica da 

planta e a baixa dispersão de suas sementes, mesmas que também produzem alta 

estruturação genética. A similaridade genética entre as populações do México com as 

populações do sul do Brasil indicam uma provável adaptação local em resposta às 

condições climático-ecológicas. Alternativamente, esta similaridade pode ser 

interpretada como produto da introdução da goiabeira pelo homem nas áreas 

desmatadas da Mata Atlântica. A clina de diversidade genética apresentada pelas 

populações da goiabeira, assim como o número de alelos exclusivos por grupos de 

populações indicam que a região da América próxima à linha do Equador pode ser um 

dos prováveis centros de diversidade da goiabeira e que partir desta região, a espécie 

sofreu dispersão para o sul do Brasil.  

 

Palavras-chave: Autogamia; fluxo genético; centro de origem; centro de diversidade; 

clina genética.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

Diversity and genetic structure of populations of Psidium guajava L. (Myrtaceae) 

from Brazil and Mexico. 

 

The guava (Psidium guajava L.) is a tropical fruit tree of high economic importance 

because it is widely marketed. This species also provides food and shelter to many kinds 

of animals. For its rapid development features, the guava is used for the recovery of 

deforested forests and maintenance of ecological corridors. Despite this importance, it is 

not known center of origin and / or diversity of this species, and this information is 

important for conservation and / or crop breeding programs. To date it has not done 

detailed studies of population genetics of wild guava encompassing a wide geographical 

area. In this sense, the objective of this work was to study the genetic diversity and 

structure of populations of guava collected in Brazil and Mexico between latitudes -27 ° 

to + 16 °. For molecular analysis were used nine populations of guava (six from Brazil 

and three from Mexico) of each population were collected around 32 individuals all 

them evaluated with 12 microsatellite loci. Forty-four alleles were obtained with 

average of 3.66 alleles per locus. There were found three private allele in populations of 

Mexico and only one private allele for the population of Brazil. Around 76% of loci 

showed in Hardy-Weinberg disequilibrium. The Shannon diversity index was low in all 

populations and also for the species (H'= 0.557). The observed and expected 

heterozygosity (Ho and He) values  were also low (Ho = 0.105 and He = 0.337). The 

fixation index was high (0.668) and low gene flow (nm = 0.495). The He showed strong 

correlation (r = -0.90) with the latitude of each population of Brazil. The Mantel test 

showed no correlation between genetic and geographic distance. The molecular 

variance among populations was 34%, and 52% among individuals. Twenty-three 

components explained 89.4% of the genetic variation of all individuals of the nine 

populations. The populations showed a high level of genetic differentiation (FST = 

0.336; DST = 0.346). The clustering of populations based on genetic divergence showed 

three groups, two of them formed by populations from Brazil and a third group of the 

population from Mexico. The number of genetic groups was found K=3 and 

corresponds to the same groups formed by the analysis of genetic divergence. The 

results indicated that the guava is a species with low genetic diversity probably driven 

by the predominance of its autogamous nature and its seeds low dispersion; they also 

produce high genetic structure. The genetic similarity between populations of Mexico 



 
 

with the populations of southern Brazil indicates a probable local adaptation in response 

to climate-ecological conditions. Alternatively, this similarity can be interpreted as a 

product of the introduction of guava by man in deforested areas of the Atlantic Forest. 

The cline of genetic diversity showed by populations of guava, as well as the number of 

private alleles by population groups indicate that the region of America close to the 

Equatorial line can be considered as one of the probable centers of diversity of guava 

and from this region the species dispersal to the south.  

 

Keywords: autogamy; gene flow; center of origin; center of diversity; genetic cline. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma Myrtaceae com distribuição espontânea 

principalmente nos trópicos. Esta espécie possui elevada importância econômica por ser 

altamente utilizada para o consumo humano como fruta in natura e/ou processada. As 

raízes, folhas e frutos da espécie são utilizadas também como medicinais por terem 

propriedades que ajudam a combater diferentes tipos de doenças, principalmente as 

relacionadas com o sistema digestivo. Ainda, P. guajava apresenta elevada importância 

ecológica, pois fornece alimento para diversas espécies de seu nicho. 

Atualmente a espécie é cultivada em várias regiões do mundo, tendo o Brasil, 

Paquistão, Indonésia, China e México como os países com a maior produção por hectare 

de goiaba para fins alimentícios. 

 A espécie tem sido amplamente estudada no melhoramento de plantas a fim de 

obter cultivares com maior rendimento e resistência às doenças. Tal é a importância 

econômica da espécie, que desde 2003 tem sido realizado o International Symposium on 

Guava and Other Myrtaceae, no qual pesquisadores de todo o mundo se reúnem para 

apresentar e discutir os últimos progressos relacionados ao estudo desta espécie. 

 Apesar de toda a importância da goiaba, não é certo seu centro de origem e seus 

centros de diversidade. Isso fica evidente ao observar que diferentes pesquisadores 

apontam diferentes regiões da América Central e América do Sul como prováveis locais 

de origem da espécie. Para auxiliar no esclarecimento desta questão o uso de 

marcadores moleculares para a obtenção de dados genético-moleculares é uma das 

estratégias mais viáveis na atualidade. Dentre os marcadores disponíveis, os 

microssatélites são um dos mais recomendados por apresentarem ampla cobertura do 

genoma, alto nível de polimorfismo, fácil uso, e proporcionarem boa relação 

custo/benefício. 

 Além de fornecer informações que possam auxiliar no esclarecimento dos 

centros de diversidade e provável centro de origem da goiabeira, os dados de 

diversidade e estrutura genética populacional obtidos com os marcadores microssatélites 

auxiliarão no entendimento da atual distribuição natural da espécie e também fornecerão 

informações que podem ser úteis para elaboração de estratégias de conservação e/ou 

melhoramento da espécie. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

  

2.1 Aspectos gerais da goiabeira 

 A família Myrtaceae possui aproximadamente 143 gêneros, entre eles, o gênero 

Psidium, com aproximadamente 70 espécies reconhecidas (WILSON, 2011), sendo uma 

destas a goiabeira (Psidium guajava). Esta espécie é uma árvore de pequeno porte de 6 a 

25 metros de altura, com ampla expansão de ramos e galhos, tronco curto, com uma 

casca escamosa e de cor marrom-esverdeada a marrom claro (MALO; CAMPBELL, 

1994). Dependendo das condições do crescimento e do espaço onde as árvores se 

encontram, estas podem atingir o seu tamanho máximo entre os 5 a 8 anos, conseguindo 

sobreviver entre 15 a 25 anos (ORWA et al, 2009). 

O sistema radicular da goiabeira apresenta raízes adventícias primárias, que se 

concentram a uma profundidade de 30 cm do solo, e raízes secundarias que atingem até 

cinco metros de profundidade. A espécie floresce e frutifica em épocas diferentes 

dependendo das características climáticas. As flores são brancas e surgem em botões 

isolados ou em grupos de dois ou três botões, sempre na axila das folhas. A maturidade 

fisiológica da goiabeira é atingida em 128 dias. (ALVEZ e FREITAS, 2007; 

GONZAGA-NETO, 2007). 

Quanto à polinização, sabe-se que P. guajava apresenta síndrome de polinização 

melitófila já que é visitada por várias espécies de abelhas (por exemplo, Apis melífera, 

A. dorsata, Centris aenea, Melipona scutellaris, entre outras). A fecundação cruzada na 

goiabeira varia entre plantas de 25,7% a 41,3%, considerando-se 35,6% como índice 

médio. Em populações naturais se tem encontrado níveis de autofertilização entre 60-

75% (SALAZAR et al., 2006; ALVEZ e FREITAS, 2007; ORWA et al., 2009). Os 

frutos da goiabeira contêm vários compostos nutricionais, por exemplo, diferentes tipos 

de açúcares que determinam o gosto do fruto (DINIZ et al., 2007). Estes frutos são 

consumidos normalmente por diferentes grupos de animais, entre os principais estão 

aves, mamíferos e répteis que também desempenham o papel de dispersores das 

sementes (MELLO et al., 2013,  FITZGERALD, 1992,  SILVA et al. 2013). 

Pisidum guajava é reconhecida como uma planta adaptável sobre diversas 

condições climáticas. Ela não precisa de muitos cuidados e geralmente cresce em 

lugares onde outras árvores apresentariam problemas para se desenvolver 

(HAMILTON; SEAGRAVE-SMITH, 1959).  
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P. guajava é uma planta agressiva, de colonização secundária que gosta dos 

hábitats perturbados (SALAZAR et al., 2006; ORWA 2009). A goiabeira cresce de 

maneira silvestre em todas as áreas tropicais e subtropicais do mundo onde também 

pode ser encontrada sendo amplamente cultivada (MALO e CAMPBELL, 1994; 

PONTINKIS, 1996).  

A ocorrência natural da goiabeira nas Américas se estende do México até a 

América do Sul (especificamente Brasil e Peru). Ela também tem sido reportada nas 

Antilhas e no sul da Flórida-EUA (POMMER; OLIVIERIA; SANTOS, 2013). Parece 

que P. guajava evoluiu em áreas relativamente abertas, como zonas de transição entre 

savana e florestas, ou em áreas que são frequentemente perturbadas onde esta espécie é 

um concorrente forte no processo de crescimento secundário. Em algumas áreas, se 

pode encontrar grupos de até 100 árvores em uma área menor que meio hectare, embora 

o comum é de se apresentar em uma densidade de 1-5 árvores por hectare (ORWA 

2009). 

A goiabeira pode sobreviver sobre uma ampla faixa de temperaturas e consegue 

crescer sobre solos de todo tipo de texturas. Ela cresce bem sobre solos pobres e 

drenados, solos com pH desde 4,5 até 9.5, solos mediamente salinos, e tolerante em 

ambos os dois tipos de solos, pobres e ricos em cátions. Esta espécie cresce desde o 

nível do mar e chega até uma altitude de 2.300 m no Equador (MORTON, 1987; 

FRANCIS, 2004; ORWA et al., 2009). 

Pisidum guajava é considerada em algumas regiões do planeta como uma planta 

nociva devido à sua rápida propagação, principalmente nos campos de pastagens ela foi 

registrada como invasora (SOMARRIBA, 1995; ORWA et al., 2009). A espécie 

sobrevive à competição contra ervas, grama e pequenos arbustos. O crescimento desta 

espécie é beneficiado pela associação com fungos micorrízicos (SAMARAO e 

MARTINS, 1999). 

Recentemente P. guajava foi reconhecida por estar entre as espécies invasoras 

mais problemáticas e mais dispersadas no mundo. O sucesso desta espécie pode ser 

parcialmente devido à alelopatia que a espécie apresenta, primeiramente devido a sua 

habilidade em diminuir a diversidade no estrato florestal mais baixo (CHAPLA et al., 

2008; HELENO et al., 2013). 

Por outra parte, o crescimento rápido das plântulas de P. guajava e os poucos 

requerimentos que esta espécie exige para se estabelecer podem ser aproveitadas na 

criação de cercas vivas, controlar a erosão do solo e fixar carbono atmosférico. Devido 
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às características de espécie pioneira que a goiabeira possui, ela também pode ser 

utilizada para a regeneração de áreas desmatadas, por exemplo, na transformação das 

áreas de pastagens improdutivas, abandonadas ou áreas perturbadas em áreas 

reflorestadas (SOMARRIBA, 1995; CORDERO; BOSCHIER, 2003; BERENS, 2008). 

Neste último cenário, além de colaborar com a importante função do processo de 

regeneração secundaria das florestas ou de sucessão, Psidium guajava fornece habitat de 

nidificação para as aves frugívoras e morcegos, assim como alimento, abrigo e proteção 

para a vida silvestre no geral (PARROTTA, 1993; FRANCIS, 2004). 

A goiabeira é atraente para aves frugívoras e animais dispersores de sementes e 

com isso, indiretamente contribui na dispersão de sementes de espécies de sucessão 

tardia dos bosques. Devido a isto, embora considerada como uma planta exótica e 

nociva, a goiabeira pode ter um efeito positivo na regeneração florestal. Além do mais, 

as árvores desta espécie parecem não anular o estabelecimento de espécies arbóreas 

nativas, pois as goiabeiras são gradualmente substituídas durante o curso da sucessão 

vegetal por árvores nativas (BERENS et al., 2008). 

 

2.2 Importância econômica da Psidium guajava 

 A goiabeira é uma das espécies vegetais frutíferas mais importantes do mundo, 

tanto pelo consumo ao natural quanto pela grande demanda na indústria para produção 

de alimentos (POMMER; OLIVIERIA; SANTOS, 2013). De acordo ao National 

Horticulture Board da Índia (2012), Brasil, Paquistão, Indonésia, China e México são 

os cinco países com maior produção por hectare da fruta. 

 Além da importância alimentícia desta planta, várias das suas estruturas são 

especialmente valorizadas pelo efeito que provocam no ser humano. Os frutos de P. 

guajava, por exemplo, são ricos em fibra alimentícia e, apresentam também, diferentes 

componentes antioxidantes, bem como o conteúdo de vitamina C que é cinco vezes 

maior do que o presente na laranja (CONWAY, 2001; JIMÉNEZ-ESCRIG et al., 2001; 

ESPINAL; DAZA; RESTREPO, 2012).  

 Como remédio, as folhas da goiabeira são preparadas em forma de chá e as 

raízes como decocção ou cataplasma para tratar problemas como diarreia, disenteria, 

dor de estômago, epilepsia ou feridas na pele. Estas práticas são utilizadas regularmente 

pelas comunidades indígenas ao redor do mundo (para revisão ver PÉREZ-

GUTIÉRREZ; MITCHELL; VARGAS-SOLIS, 2008 e SHRUTHI et al., 2013). 
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 Tal é a importância de P. guajava na alimentação e economia, que desde 2003, 

organiza-se o International Symposium on Guava and Other Myrtaceae, no qual a 

maioria dos trabalhos abordam o melhoramento e prevenção de doenças na espécie. 

Este simpósio surgiu a partir do projeto GUAVAMAP e alguns de seus objetivos são: o 

mapeamento do genoma da espécie, o desenvolvimento de ferramentas moleculares 

para a construção de mapas de ligação e a análise da diversidade genética dos acessos 

de goiabeira de vários países das Américas. Este esforço científico visa o aumento da 

eficiência dos programas de melhoramento da espécie. No projeto GUAVAMAP, estão 

envolvidos vários institutos de pesquisa, dentre eles destacam-se o MPIZ (Max Planck 

Institute for Plant Breeding Research) da Alemanha e a EMBRAPA (Embrapa 

Semiárido) do Brasil (GUAVAMAP, 2005). 

 A maioria dos trabalhos apresentados neste evento tem foco nas avaliações de 

germoplasma, principalmente dos países produtores, e para a procura de novos 

genótipos para uso no melhoramento (SÁNCHEZ-TEYER et al., 2010; NOGUEIRA; 

FERREIRA; FERREIRA, 2010; COSTA; SANTOS, 2013; NIMISHA et al., 2013).  

 

2.2 Centro da origem da goiabeira 

 Determinar o centro da origem de qualquer espécie vegetal é uma tarefa que 

deve considerar vários fatores. Em 1922, Vavilov indicou que um centro de diversidade 

é o local onde há diversas espécies silvestres relacionadas à espécie cultivada, onde as 

espécies cultivadas surgiram e desenvolveram, ou seja, onde provavelmente a espécie se 

originou no tempo evolutivo. 

HARLAN (1971) mencionou uma metodologia para a identificação de centros de 

origem das espécies agrícolas. Esta metodologia envolve o estudo conjunto de plantas 

atuais, com a biosistemática, genética, citogenética, morfologia; de plantas extintas ou 

com registro histórico, utilizando a arqueobotânica, palinologia ou datações com 

Carbono-14 entre outras; e do ser humano, história, linguística, tradição oral, ou mesmo 

do planeta, estudando e relacionando geologia e hidrologia da região.  

Sabe-se que as árvores geralmente apresentam padrões de diferenciação latitudinal 

e altitudinal nos seus traços adaptativos, elas podem estar localmente adaptadas, ou se 

apresentar uma clina genética latitudinal, esta pode representar dispersões históricas 

(ENDLER, 1977; SAVOLAINEN; PYHÄJÄRVI; KNÜRR, 2007). Também, 

HUSBAND e BARRETT (1991) indicaram que as dispersões à longa distancia 
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associadas a gargalos genéticos provocam redução na diversidade genética nas 

populações.  

 A origem exata da goiabeira é incerta, mas há uma série de propostas que 

indicam que a espécie pode ter surgido em algum lugar da região tropical das Américas, 

por exemplo, na Mesoamérica em uma área que pode estar entre o sudeste do México, 

dentro ou ao longo da América Central (MORTON, 1987; MORTON, 2007). RIOS et 

al. (1977) apontam que a espécie é considerada nativa do México. A espécie também é 

considerada como nativa do nordeste da América do Sul (RISTERUCCI, 2005; 

FERNANDES-SANTOS; FRANÇA-SOUZA; AMORIM-RODRIGUES, 2010). 

 PIPERNO (2011) sugere que provavelmente a goiabeira começou a ser utilizada 

no Peru há aproximadamente 5000 anos atrás. Há registros da utilização da goiabeira 

por povos do Peru desde os tempos pré-colombianos (STONE, 1970), porém as rotas de 

dispersão da espécie não são claras já que o ser humano tem influenciado fortemente na 

dispersão artificial desta espécie. Um exemplo é que os colonizadores espanhóis e 

portugueses foram os responsáveis pela propagação da goiabeira nos trópicos de todo o 

mundo, onde a espécie conseguiu naturalizar-se com o auxílio na dispersão por pássaros 

e outros animais (MORTON, 1987).  

 Determinar diretamente o centro da origem e centros de diversidade de P. 

guajava se dificulta devido a sua ampla dispersão, no entando como observado por 

outras espécies, é possível sugerir uma associação entre diversidade genética com a 

origem geográfica de uma espécie (ZIZUMBO-VILLARREAL et al., 2005). Embora 

estas associações entre divergência genética e origem geográfica não são 

suficientemente claras (MULATO et al., 2010), o centros de diversidade sugeridos por 

estas  associações abrigam grande parte da diversidade genética de um determinado 

pool genético (ENGELS et al., 2006). 

 

2.3 A diversidade e estrutura genética das espécies silvestres 

 A diversidade genética pode ser definida como qualquer medida que quantifique 

a magnitude da variação genética dentro e entre de populações. A determinação da 

diversidade genética é importante para entender os processos evolutivos, adaptações das 

espécies e avaliar os efeitos diretos e indiretos que ela tem nos processos ecológicos 

(MURRAY, 1995; HAMRICK e GODT, 1996; HUGHES et al., 2008).   

A diversidade genética é composta por dois aspectos: riqueza e equitabilidade 

(PIELOU, 1975; LUDWIG; REYNOLDS, 1988). Riqueza é o número de genótipos 
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(tipos genéticos) presentes em uma população. Equitabilidade mede como estes 

genótipos estão distribuídos dentro de uma população (nos indivíduos). Se um pequeno 

número de genótipos dominarem a população, a equitabilidade é baixa e, 

consequentemente, a diversidade também. Se cada genótipo ocorre com frequência 

igual então a equitabilidade (e diversidade) é máxima. Dentre os índices de diversidade 

que combinam riqueza e equitabilidade está o de Shannon-Wiener (GRÜNWALD et al., 

2003). 

 Na área da agronomia, a diversidade genética tem sido frequentemente utilizada. 

Sabe-se que os parentes silvestres das espécies cultivadas e domesticadas representam 

uma importante fonte de variação para o melhoramento (SCHOEN; BROWN, 1993). 

As populações silvestres geralmente apresentam maior diversidade genética que as 

populações de variedades domesticadas (TANG; KNAPP, 2003) e ainda, esta é mantida 

pelas populações silvestres já que ainda continuam enfrentando condições adversas da 

natureza como: sobreviver à seca, às inundações, ao calor e ao frio extremos e 

enfrentando às pragas e às doenças que causam danos a espécie (CORADIN, 2006).  

 Por outro lado, estas espécies silvestres, têm sido fortemente impactadas pela 

espécie humana. Esta modificação no ambiente tem se incrementado exponencialmente 

nos últimos séculos nos ecossistemas, o que tem provocado perda da diversidade de 

espécies e levando a baixos níveis de variação genética, o que pode ser chamado de uma 

"perda global de espécies e sua diversidade genética" (VIDA, 1994).  

 Geralmente a ação humana leva à alteração no número e tamanho populacional, 

fazendo com que as populações fiquem susceptíveis à perda de polimorfismos 

genéticos. No decorrer do tempo, estas populações serão modeladas por efeitos de 

deriva genética e endocruzamento (LUAN; CHIANG; GONG, 2006). Em curto prazo as 

populações pequenas podem passar por deriva genética, em que as frequências gênicas 

serão menores quando comparadas com as frequências da população original, ou em 

longo prazo, pode haver um aumento da endogamia, decorrente da maior probabilidade 

de autofecundação e acasalamento entre indivíduos aparentados (KAGEYAMA, 

GANDARA; SOUZA, 1998). 

 Na biologia da conservação, a estrutura genética das populações é definida com 

o padrão de diferenciação genotípica entre grupos e das relações genéticas dentro dos 

grupos (de JONG, RUITER e HARING, 1994). A estruturação genética tem um papel 

extremamente importante no entendimento das dinâmicas populacionais, já que ela 

reflete o número de alelos trocados entre as populações. Esta troca de alelos (fluxo 
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gênico) tem importantes consequências sobre a composição dos indivíduos e é central 

para outras áreas de pesquisa como genética de populações, ecologia de populações e 

epidemiologia (BALLOUX; MOULIN-LUGON, 2002). 

 O conhecimento da estrutura populacional pode oferecer valiosas diretrizes para 

as estratégias de conservação, uma vez que os padrões genéticos das populações são 

informações a serem consideradas (BALLOUX; MOULIN-LUGON, 2002; 

FRANKHAM; BALLOU; BRISCOE, 2004). Atualmente uma das ferramentas mais 

utilizadas para obtenção de dados de diversidade estruturação genética é o uso dos 

marcadores moleculares e, dentre estes, os microssatélites têm-se mostrado os mais 

robustos. 

 

2.4 Uso de marcadores moleculares para o estudo da diversidade e estruturação 

genética de populações 

 Os marcadores moleculares têm permitido a avaliação mais clara das relações 

entre os processos microevolutivos e os padrões de divergência genética entre as 

populações no espaço geográfico (DINIZ-FILHO et al., 2008). Para efetuar esses tipos 

de estudos, existem diferentes classes de marcadores moleculares, dentre eles destacam-

se: RFLP (restriction fragment length polymorphis), RAPD (random-amplified 

polymorphic DNA), AFLP (amplified fragment length polymorphism) e SSR (simple 

sequence repeat, também conhecido como microssatélites). Os microssatélites são 

sequências de nucleotídeos repedidas em tandem, constituídas geralmente de 2-5 

nucleotídeos de comprimento que têm sido amplamente utilizados para o estudo 

genéticos em plantas (POWELL et al., 1996; RISTERUCCI et al., 2010). 

 Os microssatélites tornaram-se uma ferramenta poderosa para uma variedade de 

aplicações em plantas devido à sua natureza hipervariável e codominante, 

reprodutibilidade, alto grau de polimorfismo e ampla cobertura do genoma. Estes 

marcadores são utilizados para avaliar a variação genética ao nível molecular de 

cultivares e linhagens no melhoramento de plantas, seleção assistida por marcadores, e 

para estudos de diversidade e estrutura genética (KALIA et al., 2011).  

 Os microssatélites são ideais para estudos populacionais em diferentes níveis, 

contribuem para responder a questões como o grau de mistura genética entre as 

populações, níveis de parentesco e fluxo gênico (DINIZ-FILHO et al., 2008; 

TURCHETTO-ZOLET et al., 2013). As estatísticas de diferenciação baseadas nas 

frequências alélicas dos microssatélites são consideradas uma das ferramentas mais 
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valiosas para o estudo de populações moderadamente estruturadas (BALLOUX; 

MOULIN-LUGON, 2002). Este tipo de marcador tem sido amplamente utilizado pela 

sua relação custo-eficácia, facilidade de uso e principalmente pelos excelentes 

resultados que produz (MADESIS; GANOPOULOS; TSAFTARIS, 2013). 

 Para o caso da goiabeira, foram desenvolvidos 153 marcadores microssatélites, 

VALDÉS-INFANTE et al. (2010) comprovaram a utilidade de alguns destes 

microssatélites frente aos marcadores do tipo AFLP. Estes autores sugeriram a 

utilização dos microssatélites, pois estes foram mais informativos para estudos de 

diversidade genética na espécie. Inúmeros trabalhos foram desenvolvidos com goiabeira 

utilizando marcadores microssatélites, no entanto, todos estes voltados principalmente 

para a caracterização de linhagens melhoradas e/ou cultivares (ARANGUREN; 

BRICEÑO; FERMIN, 2010; NIMISHA et al., 2013; KIDAHA; ALAKONYA; 

NYENDE, 2014).  

Apesar da grande importância ecológica e econômica que Psidium guajava 

apresenta, na literatura são escassos os trabalhos que estudam seus aspectos genéticos 

populacionais (ver TAPIA; LEGARIA, 2007; RODRÍGUEZ-MEDINA et al., 2010), 

portando faz-se necessário um estudo aprofundado e focado nestes aspectos. 

 Como Psidium guajava é uma espécie com distribuição mundial, 

principalemente na região dos trópicos, abrangendo a faixa compreendida entre os 

paralelos 30° de cada hemisfério (POMMER; OLIVIERIA; SANTOS, 2013), se torna um 

ótimo organismo para estudar e analisar seus padrões de diversidade genética, 

filogeografia e dispersão em longo prazo. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 Estimar a diversidade e a estrutura genética de populações silvestres de Psidium 

guajava oriundas do México e do Brasil.  

 

3.1 Objetivos específicos 

 Obter dados genéticos de populações de P. guajava oriundas do Brasil e México 

utilizando marcadores microssatélites; 

 Estimar a diversidade genética destas populações; 

 Verificar se há estruturação genética nas populações estudadas; 

 Relacionar a diversidade genética das populações com a latitude. 

 Fornecer subsídios para auxílio na elucidação do provável centro da origem e/ou 

de diversidade da goiabeira; 

 

 

4. HIPÓTESES 

 

4.1 Hipótese 1 

 As populações silvestres de goiabeira apresentam alta diversidade genética e 

baixa estruturação populacional; 

 

4.1 Hipótese 2 

 Nas Américas, a goiabeira apresenta clina de diversidade em suas populações 

em relação à latitude, apresentando maior diversidade em populações próximas a linha 

do Equador. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Populações amostradas, coleta de material vegetal e local das análises. 

 

 Para realização deste trabalho foram amostradas nove populações de goiabeira 

do México e do Brasil (Tabela 1 e Figura 1). De cada população foram coletadas folhas 

jovens de 27 a 32 indivíduos conforme tabela 1. Esses indivíduos foram amostrados 

aleatoriamente em um transecto de no mínimo 10 e no máximo 20 km. Mantendo uma 

distância mínima de 100 m entre pares de indivíduos. As áreas de amostragem foram 

selecionadas procurando regiões de ocorrência de goiabeira afastadas da influencia 

humana.   

O material vegetal coletado foi acondicionado em sacos plásticos contendo sílica 

gel até o momento da extração do DNA. A extração de DNA das populações do Brasil 

foi realizada no Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal da Universidade 

do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná, Brasil e das populações do México no 

Laboratório de Ecología Evolutiva da UNICACH, Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, Chiapas, México. As análises moleculares de todas as populações foram 

realizadas no Laboratório Brasileiro. 

 

Tabela 1. Codificação, dados dos locais de coleta e número de indivíduos amostrados 

de cada população de Psidium guajava L. avaliadas neste trabalho. 

Pop ID Município de Coleta País N Coordenadas geográficas 

1 Concórdia (SC) Brasil 27 27°21´54´´ S 51°59´51´´ O 

2 Marialva (PR) Brasil 30 23°22´19´´ S 51°47´00´´ O 

3 Peruíbe (SP) Brasil 27 24°19´55´´ S 47°10´27´´ O 

4 Goiatuba (GO) Brasil 30 17°54´26´´ S 49°22´44´´ O 

5 Lagarto (SE) Brasil 30 10°56´01´´ S 25°37´29´´ O 

6 Ceara Mirim (RN) Brasil 32 5°40´29´´ N 35°29´15´´ O 

7 Gracias a Dios (Mx1) México 29 16°03´16´´ N 91°45´57´´ O 

8 Ávila Camacho (Mx2) México 27 16°08´59´´ N 93°01´13´´ O 

9 Ocozocoautla (Mx3) México 29 16°50´50´´ N 93°29´58´´ O 
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Figura 1. Mapa com a disposição geográfica das populações de Psidium guajava L. 

avaliadas neste trabalho. 

 

 

5.2 Extração de DNA  

 As folhas coletadas de cada indivíduo foram maceradas em nitrogênio líquido 

até a formação de um pó bem fino. O DNA foi extraído utilizando o protocolo proposto 

por DOYLE e DOYLE (1987) com modificações. Cerca de 100 mg do tecido macerado 

foi transferido para microtubos, aos quais foram adicionados 700 μL de tampão de 
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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-álcool isoamílico (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% 

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

DNA do Fago λ. 

 

 

5.3 Analise de marcadores microssatélites 

 Para as análises moleculares foram utilizados 12 pares de primers 

microssatélites desenvolvidos por RISTERUCCI et. al (2005) para goiabeira (Tabela 2). 

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 Unidades 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 dos fragmentos. 

 Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose 3% submetidos 

a eletroforese com corrida de aproximadamente 6 horas a 110 V. Após corrida, os 

produtos de amplificação foram visualizados por coloração com brometo de etídio (0,5 

μg mL
-1

) em luz UV com o uso de fotodocumentador com sistema digital. Para 

determinação do tamanho dos fragmentos amplificados foram utilizados os marcadores 
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de peso molecular com tamanho conhecido. A genotipagem de cada indivíduo foi feita 

por análise visual.  

 

Tabela 2. Relação dos 12 pares de primers microssatélites desenvolvidos por 

RISTERUCCI et al. (2005) para Psidium guajava L. utilizados neste estudo, com suas 

respectivas sequências e tamanho de fragmento esperado - TFE. 

Locus Sequência (5´-3´) 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 

 

 

5.4 Análises estatísticas 

 A porcentagem de loci polimórficos, índice de diversidade de Shannon (H'), 

Heterozigosidade observada (Ho) e esperada (He), o fluxo gênico (Nm), as estatísticas F 

de Wright e AMOVA foram calculadas utilizando o software GenAlex 6.5 (PEAKALL 

e SMOUSE, 2012). 

 Para estimar se os loci microssatélites apresentavam desvios no equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (EHW) nas populações foi utilizado o pacote Pegas 0.8-2 (PARADIS 

et al., 2010) no R versão 3.2.2. Nesta análise foram conduzidas 1000 réplicas do 

algoritmo de Monte Carlo e α = 0,05 avaliando a hipótese negativa de que as 

frequências genotípicas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). 

 O software POPTREE2 (TAKEZAKI; NEI; TAMURA, 2010) foi utilizado para 

obter a distância genética de Nei (1978) entre as pulações estudadas. Com esta distância 

foi projetado o relacionamento entre as populações mediante o método Neighbour-

Joining com bootstrap de 1000 permutações.   
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 Com o pacote poppr 2.0.2 (KAMVAR; TABIMA; GRÜNWALD, 2014) 

também foi calculado o índice de diferenciação populacional D (JOST, 2008), pois este 

é independente da diversidade genética das populações.  

 Com o pacote Adegenet 2.0.0 (JOMBART et al., 2015) do R foi realizada a 

análise discriminante dos componentes principais (DAPC) baseada na relação genética 

dos indivíduos. Nesta análise, os dados são primeiramente transformados e submetidos 

a uma análise de componentes principais (PCA), e depois, os componentes principais 

são submetidos a uma análise discriminante linear (JOMBART; DEVILLARD; 

BALLOUX, 2010).  

Para encontrar a provável correlação entre as divergências genéticas e as 

distâncias geográficas das populações estudadas, o teste de Mantel foi realizado 

utilizando o software GenAlex 6.5 (PEAKALL E SMOUSE, 2012). A variância 

molecular inter e intra-populações foi estimada pela AMOVA com mil permutações 

também utilizando o software GenAlex 6.5. 

A relação entre todos os genótipos multilocus individuais foi estimada mediante 

a distância genética de ROGERS (1972) desenhada para qualquer marcador molecular e 

que considera os dados faltantes. Também foi calculada a associação de todos os 

genótipos multilocus e sua relação com a variável clima do local de origem utilizando 

uma rede de expansão mínima (MSN em inglês). Estes cálculos foram realizados com o 

pacote poppr 2.0.2 (KAMVAR; TABIMA; GRÜNWALD, 2014) do software R 3.2.2. 

 A análise da estrutura populacional foi realizada utilizando o software 

STRUCTURE 2.3.4 (PRITCHARD; TEPHENS; DONNELLY, 2000) o qual emprega 

um enfoque bayesiano de agrupamento e utiliza o genótipo dos indivíduos para designá-

los a determinada população (cluster), ou juntamente a outras populações se seus 

genótipos indicam que eles estão misturados. Nestas análises, todos os loci são 

assumidos como independentes. As probabilidades foram estimadas utilizando o 

método de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). O MCMC correu com 500.000 burn-

in periods, seguido de 500.000 interações para o modelo de mistura. O número de K foi 

testado variando de dois até dez com repetição de dez vezes por cada K. Os resultados 

gerados pelo STRUCTURE foram avaliados no STRUCTURE HARVESTER (EARL; 

onHOLD, 2012) no qual se utiliza o método proposto por EVANNO; REGNAUT e 

GOUDET (2005) para inferir o número de K.  
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 Para o melhor K inferido, as proporções de ancestralidade Q em cada localidade 

amostrada foram computadas sobre os indivíduos e posteriormente projetadas em um 

gráfico. 

 A fim de testar a hipótese que a diversidade genética em goiabeira apresenta 

clina em relação à latitude, foi calculada a correlação de Pearson (r) utilizando os dados 

obtidos de He e latitude das populações do Brasil. O valor obtido foi testado ao nível de 

significância de 0,05 e 0,01. Para as populações do México esta análise não foi feita 

devido não haver variação significativa de latitude entre as mesmas. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Polimorfismos dos marcadores SSR 

 Os 12 pares de primers microssatélites utilizados neste trabalho amplificaram 44 

alelos. Na figura 2, encontra-se o padrão de amplificação do par de primers 

MPGCIR13. Os parâmetros genéticos calculados para cada locus estão sumarizados na 

Tabela 3. Dos loci avaliados 76,67% apresentaram desvio do equilíbrio de Hardy-

Weinberg estatisticamente significativo (p < 0,05) (Figura 3). O polimorfismo dos loci 

entre todas as populações foi de 78,70% (Tabela 4). O número de alelos por locus 

variou de 2 (MPGCIR13) a 6 (MPGCIR16), com média de 3,66 alelos por locus. Com 

relação aos alelos exclusivos, considerando populações foram observados quatro alelos, 

sendo um, dois e um nas populações de Peruíbe (SP), Ávila Camacho (Mx2) e 

Ocozocoautla (Mx3), respectivamente (Figura 4). Quando considerado as regiões, foram 

observados sete alelos exclusivos, sendo um e seis nas populações do sul do Brasil e do 

México, respectivamente. Ao analisar alelos exclusivos compartilhados por pares de 

regiões, ou seja, alelos compartilhados por somente duas regiões, foi observado que as 

regiões nordeste/centro-oeste do Brasil compartilham sete alelos que não estão presentes 

na região sul do Brasil, e a região sul do Brasil compartilha três alelos com o México e 

um alelo exclusivo com as populações nordeste/centro-oeste do Brasil (Figura 4).  

  

Tabela 3. Parâmetros genéticos de cada locus microssatélite utilizados no presente 

estudo com base na análise de nove populações (261 indivíduos) de Psidium guajava L. 

Locus A Ne H' He FIS FST FIT 

MPGCIR03 5,00 3,133 1,220 0,67 0,916 0,380 0,948 

MPGCIR07 3,00 1,896 0,761 0,49 0,755 0,765 0,943 

MPGCIR09 4,00 2,667 1,074 0,61 0,649 0,372 0,780 

MPGCIR10 3,00 2,971 1,093 0,66 0,563 0,649 0,847 

MPGCIR11 3,00 1,805 0,780 0,43 0,702 0,495 0,850 

MPGCIR15 5,00 2,655 1,077 0,62 0,829 0,244 0,871 

MPGCIR16 6,00 2,789 1,228 0,62 0,678 0,534 0,850 

MPGCIR19 4,00 3,020 1,190 0,66 0,575 0,396 0,744 

MPGCIR22 3,00 1,733 0,759 0,39 0,897 0,500 0,949 

MPGCIR25 3,00 2,932 1,087 0,65 0,675 0,377 0,798 

MPGCIR26 3,00 1,672 0,729 0,41 0,481 0,260 0,616 

MPGCIR13 2,00 1,971 0,685 0,49 0,506 0,123 0,566 

Média 3,67 2,437 0,974 0,56 0,791 0,336 0,861 

A: Número de alelos observados. Ne: Número efetivo de alelos. H': Índice de Shannon 

(Lewontin, 1972). He: Diversidade genética de Nei (1978). Índices de fixação dentro 

(FIS), entre as populações (FST) e total (FIT) com 100 permutações via AMOVA (p < 

0,001). 
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Figura 2. Perfil em gel de agarose 3% do locus microssatélite MPGCIR13 em 19 

indivíduos da população de Psidium guajava oriunda do município de Manuel Ávila 

Camacho, México. 

 

 

 

Figura 3. Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) para os 12 loci microssatélites 

avaliando as nove populações deste trabalho. A cor rosa indica os loci que apresentaram 

desvios do equilíbrio Hardy-Weinberg (p ≤0,05) por população, quanto menor o valor 

de p, maior a intensidade da cor; a cor turquesa indica populações em EHW e a cor 

branca indica dados perdidos. 
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Figura 4. Padrão da distribuição de alelos exclusivos obtidos com 12 loci 

microssatélites considerando cada população de Psidium guajava e regiões de coleta. O 

conjunto de populações do México apresentou seis alelos exclusivos e as do sul do 

Brasil somente um alelo exclusivo. Sete alelos foram compartilhados entre os grupos de 

populações do México com o as populações do centro-oeste/nordeste do Brasil. Três 

alelos foram compartilhados entre as populações do México com as populações do sul 

do Brasil. Um alelo foi compartilhado entre os dois grupos de populações brasileiras. 
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6.2 Diversidade genética 

 Os menores valores para o índice de diversidade de Shannon (H' = 0,158), 

heterozigosidade observada (Ho = 0,017), e heterozigosidade esperada (He = 0,090) 

foram observados na população oriunda de Concórdia (Tabela 4). Já os valores mais 

altos para estes índices foram observados na população de Manuel Ávila Camacho (H' = 

0,870, Ho = 0,178 e He = 0,522) (Tabela 4). Os valores médios para estes índices 

quando considerando as nove populações foram de H' = 0,557, Ho = 0,105 e He = 0,337 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Parâmetros de diversidade genética das dez populações de Psidium guajava 

L. coletadas no Brasil e no México obtidos com os dados de 12 loci microssatélites. 

População %P H' Ho He F 

Concórdia (SC) 41,67% 0,158 0,017 0,090 0,737 

Marialva (PR) 41,67% 0,232 0,029 0,142 0,867 

Peruíbe (SP) 66,67% 0,468 0,049 0,278 0,860 

Goiatuba (GO) 91,67% 0,551 0,069 0,332 0,624 

Lagarto (SE) 100,00% 0,717 0,148 0,451 0,668 

Ceara Mirim (RN) 100,00% 0,721 0,138 0,446 0,685 

Gracias a Dios (Mx1) 75,00% 0,593 0,170 0,355 0,468 

Ávila Camacho (Mx2) 100,00% 0,870 0,178 0,522 0,675 

Ocozocoautla (Mx3) 91,67% 0,705 0,147 0,416 0,589 

Média 78,70% 0,557 0,105 0,337 0,668 

Erro padrão 7,99% 0,037 0,011 0,023 0,028 

%P: Porcentagem de loci polimórfico. H': índice de diversidade de Shannon. Ho: 

Heterozigosidade observada. He: Heterozigosidade esperada [Diversidade genética de 

Nei (1978)]. F: índice de fixação.  

 

 As distâncias genéticas e geográficas entre os pares de populações estão 

sumarizadas na Tabela 5. O dendrograma gerado a partir das distâncias genéticas de Nei 

(1978) entre as populações e ordenadas conforme o método de agrupamento Neighbour 

Joining (Figura 5), sugere a formação de três grupos constituídos por: a) Ceará Mirim 

(RN), Goiatuba (GO) e Lagarto (SE); b) Concórdia (SC), Peruíbe (SP) e Marialva (PR), 

e c) Gracias a Dios (Mx1), Ocozocoautla (Mx3) e Manuel Ávila Camacho (Mx2). 
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Tabela 5. Distância geográfica em km (acima da diagonal) e distancia genética de Nei 

(1978) (abaixo da diagonal) entre as nove populações de Psidium guajava L. avaliadas 

neste estudo. 

Populações Pop1 Pop2 Pop3 Pop4 Pop5 Pop6 Pop7 Pop8 Pop9 

Concórdia (SC) Pop1 **** 431 588 1071 2391 2958 6442 6539 6631 

Marialva (PR) Pop2 0,358 **** 473 654 2076 2616 6127 6275 6362 

Peruíbe (SP) Pop3 0,193 0,284 **** 738 1822 2403 6589 6697 6780 

Goiatuba (GO) Pop4 0,887 1,061 0,686 **** 1529 2020 5980 6092 6177 

Lagarto (SE) Pop5 0,394 0,795 0,540 0,169 **** 603 6709 6837 6910 

Ceara Mirim (RN) Pop6 0,467 0,572 0,400 0,246 0,207 **** 6628 6760 6827 

Gracias a Dios (Mx1) Pop7 0,530 0,680 0,573 0,690 0,441 0,575 **** 134 205 

Ávila Camacho (Mx2) Pop8 0,428 0,585 0,424 0,741 0,465 0,467 0,271 **** 94 

Ocozocoautla (Mx3) Pop9 0,421 0,551 0,531 0,746 0,439 0,540 0,166 0,249 **** 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Dendrograma das relações genéticas entre as populações Psidium guajava L. 

com base em 12 loci microssatélites, utilizando a distância genética de Nei (1978), e 

agrupado utilizando o método Neighbour-Joining com bootstrap de1000 repetições.  
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6.3 Análise da estrutura populacional  

 O cálculo de diferenciação genética entre as nove populações com o índice de 

Jost foi de DST=0,346 e com o de índice de Wright foi de FST=0,336. O índice de 

fixação foi alto para todas as populações, com média de 0,668. Para este índice a 

população de Gracias a Dios apresentou o valor mais baixo (F = 0,468) enquanto que a 

população de Marialva apresentou o valor mais alto (F = 0,867) (Tabela 4). 

 Os resultados da estruturação populacional por pares de populações mostram 

que o par com maior grau de diferenciação populacional é Marialva e Goiatuba com FST 

0,512 e DST 0,619 (Tabela 6). O par de populações que apresentou menor grau de 

diferenciação populacional utilizando o parâmetro DST foi o par Ocozocoautla e Gracias 

a Dios (DST =0,120), entretanto o valor mais baixo de FST foi entre o par Ocozocoautla e 

Ávila Camacho (FST=0,112) (Tabela 6). A correlação entre divergência genética e 

distância geográfica não foi significativa (r=0,0028, p=0,55).  

 O maior fluxo gênico foi observado entre as populações de Gracias a Dios e 

Ocozocoautla (nm = 2,043) (Tabela 7). Já o valor mais baixo de fluxo gênico foi 

observado entre as populações Concórdia e Goiatuba (nm= 0,097) (Tabela 7). O fluxo 

gênico médio entre as nove populações foi de nm = 0,495. A AMOVA detectou que a 

maior variação genética (52%) é encontrada entre os indivíduos. Ainda, 14% é dentro 

dos indivíduos e 34% de variação é entre as populações (Figura 6).  

 

Tabela 6. Valores do índice FST calculado por pares de populações de Psidium guajava 

L. oriundas do Brasil e México com base nos dados de 12 loci microssatélites. 

Populações Pop1 Pop2 Pop3 Pop4 Pop5 Pop6 Pop7 Pop8 

Concórdia (SC) Pop1 ****        

Marialva (PR) Pop2 0,446 ****       

Peruíbe (SP) Pop3 0,236 0,344 ****      

Goiatuba (GO) Pop4 0,459 0,512 0,343 ****     

Lagarto (SE) Pop5 0,279 0,410 0,278 0,105 ****    

Ceara Mirim (RN) Pop6 0,294 0,342 0,227 0,138 0,093 ****   

Gracias a Dios (Mx1) Pop7 0,427 0,459 0,332 0,338 0,227 0,263 ****  

Ávila Camacho (Mx2) Pop8 0,281 0,341 0,226 0,258 0,165 0,164 0,159 **** 

Ocozocoautla (Mx3) Pop9 0,291 0,336 0,276 0,306 0,184 0,211 0,130 0,112 
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Tabela 7. Medida de diferenciação populacional D (Jost, 2008) (acima da diagonal) e 

Fluxo gênico (abaixo da diagonal) entre as populações de Psidium guajava L. do Brasil 

e do México avaliadas com base nos dados de 12 loci microssatélites. 

Populações Pop1 Pop2 Pop3 Pop4 Pop5 Pop6 Pop7 Pop8 Pop9 

Concórdia (SC) Pop1 ***** 0,224 0,137 0,591 0,342 0,387 0,400 0,374 0,355 

Marialva (PR) Pop2 0,675 ***** 0,097 0,619 0,498 0,391 0,424 0,409 0,361 

Peruíbe (SP) Pop3 1,111 2,379 ***** 0,457 0,386 0,301 0,400 0,320 0,393 

Goiatuba (GO) Pop4 0,097 0,151 0,225 ***** 0,149 0,211 0,481 0,522 0,521 

Lagarto (SE) Pop5 0,253 0,229 0,319 1,796 ***** 0,174 0,326 0,361 0,347 

Ceará Mirim (RN) Pop6 0,193 0,290 0,425 1,228 1,622 ***** 0,398 0,361 0,409 

Gracias a Dios (Mx1) Pop7 0,234 0,298 0,324 0,229 0,491 0,350 ***** 0,189 0,120 

Ávila Camacho (Mx2) Pop8 0,219 0,314 0,443 0,169 0,330 0,360 1,205 ***** 0,209 

Ocozocoautla (Mx3) Pop9 0,245 0,383 0,261 0,172 0,366 0,263 2,043 0,732 ***** 

 

 
Figura 6. Variância molecular intra e inter-populacional de Psidium guajava L. obtidas 

com base nos dados de 12 loci microssatélites. 

 

 A análise de clusters (grupos genéticos) evidenciou K=3 (Figura 7). Dos 261 

indivíduos estudados, somente 12 (4,6%) foram categorizados como formas misturadas, 

pois apresentavam níveis altos de afinidade entre dois clusters. Os restantes 249 

indivíduos (95,40%) apresentaram afinidade maior que 70% com um dos três clusters 

obtidos (Figura 8). A distribuição geográfica dos clusters genéticos obtidos e suas 

proporções em cada população são mostradas na Figura 8. 

 A análise discriminante dos componentes principais (DAPC) permitiu a 

distribuição espacial dos 261 indivíduos e das nove populações facilitando a observação 
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das relações entre indivíduos e populações (Figura 9). Ainda, esta analise revelou que 

23 componentes explicam 89,4% da variação genética total.  

 A plotagem dos valores de diversidade genética evidencia claramente uma clina 

de diversidade em relação à latitude nas populações de goiabeira do Brasil (Figura 10). 

A correlação de Pearson entre diversidade e latitude foi negativa (r = -0,90) e 

significativa (p < 0,01).  

A rede de expansão mínima elaborada a partir das distancias genéticas entre 

cada genótipo multilocus indica que as populações do México são geneticamente mais 

próximas às populações do sul do Brasil e, além disso, os genótipos multilocus 

apresentam uma associação específica com o clima do local de coleta. A maioria dos 

multilocus agrupados sobre o clima subtropical corresponde às populações do México e 

do sul do Brasil, já os genótipos multilocus das populações do centro-oeste/nordeste do 

Brasil formaram o grupo de clima tropical (Figura 11). 

 

 

 
Figura 7. Determinação do número ótimo de K (grupos genéticos) em Psidium guajava 

L. utilizando o método de EVANNO; REGNAUT e GOUDET (2005) com os dados da 

análise Bayesiana gerados pelo Structure utilizando 261 genótipos e 12 loci 

microssatélites. 
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Figura 8. Distribuição geográfica dos grupos genéticos obtidos para Psidium guajava 

L. Dados obtidos com a análise de 261 indivíduos com 12 loci microssatélites. 
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Figura 9. Análise discriminante dos componentes principais (DAPC) mostrando a 

relação genética dos 261 indivíduos de Psidium guajava L. utilizando 12 loci 

microssatélites. Vinte e três componentes explicam 89,4 % da variação genética total. 

Grupos determinados a priori correspondem a cada população amostrada. 

 

 

Figura 10. Padrão da distribuição latitudinal da diversidade genética (He) das 

populações de goiabeiras (Psidium guajava L.) do Brasil. A correlação de Pearson entre 

a diversidade genética e a latitude foi negativa (r = -0,90) e significativa (p < 0,01). 
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Figura 11. Rede de expansão mínima das populações de goiabeiras (Psidium guajava 

L.) avaliadas neste trabalho. A) Rede de expansão mínima baseada na distancia genética 

de Rogers (1972) evidenciando a associação de todos os genótipos multilocus das 

populações amostradas de goiabeira. B) Associação dos genótipos das populações de 

goiabeira com o clima do local da origem. Cada nó representa um genótipo multilocus.  

Números dentro dos nós indicam o número de genótipos multilocus para aquele nó 

específico. Cor e espessura das linhas indicam distância genética, quanto mais espessa, 

mais próxima geneticamente. As extensões das linhas entre os nós são arbitrárias. 

A 

B 
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7. DISCUSSÃO 

 Recentemente estudos sobre a diversidade e estrutura genética de várias espécies 

de vegetais que possuem interesse comercial têm sido realizados. Tais estudos estão 

focados principalmente em avaliar cultivares e acessos de coleções de germoplasma, 

como por exemplo, de morango (YOON et al., 2012), uva (EMANUELLI et al., 2013), 

jenipapo (SILVA et al., 2014) e milho (da SILVA et al. 2015). No caso da goiabeira não 

é diferente, os estudos de diversidade utilizando marcadores fenotípicos e moleculares 

são na maioria com cultivares e/ou acessos melhorados de diferentes partes do planeta 

(HERNÁNDEZ-DELGADO et al., 2007; PRAKASH; NARAYANASWAMY; 

SONDUR, 2002; TAPIA; LEGARIA, 2007; RODRÍGUEZ-MEDINA et al., 2010; 

MEHMOOD et al., 2013). 

 Neste estudo, são disponibilizados pela primeira vez dados de diversidade e 

estrutura genética de populações silvestres de goiabeiras coletadas nas Américas entre 

os paralelos - 27° até o paralelo + 16° visando englobar os possíveis centros de 

diversidade da espécie. Os dados obtidos serão discutidos considerando a diversidade e 

a estrutura genética da espécie e os padrões de diversidade considerando o local de 

coleta das amostras. 

 

7.1 Diversidade e estrutura genética 

 Os 44 alelos observados nos 261 genótipos aqui avaliados e média de 3,67 alelos 

por locus estão de acordo com os dados observados por VALDÉS-INFANTE et al. 

(2007) para a espécie. Estes autores caracterizaram 238 genótipos de goiabeira com sete 

microssatélites e observaram 37 alelos com média de 4,57 alelos por locus.  

A análise de alelos exclusivos evidenciou que as populações mais próximas ao 

equador (México e centro-oeste/nordeste do Brasil), apresentaram e compartilham o 

maior número destes alelos (Figura 4) do que as populações localizadas mais ao sul. PIL 

et al. (2011) estudando populações Rhizophora mangle com distribuição do Maranhão a 

Santa Catarina, também observaram este padrão de distribuição de alelos exclusivos, ou 

seja, as populações mais ao norte apresentaram e compartilharam maior números de 

alelos exclusivos. Estes autores concluíram que isto ocorreu devido às populações do 

Norte serem mais antigas, e provavelmente as fundadoras das populações do Sul. Com 

isso, levando em consideração que diversos autores (RISTERUCCI, 2005; 
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FERNANDES-SANTOS; FRANÇA-SOUZA; AMORIM-RODRIGUES, 2010; 

PADILLA-RAMÍREZ; GONZÁLEZ-GAONA, 2010; SÁNCHEZ-TEYER et al., 2010) 

afirmam que o centro de diversidade de goiabeiras corresponde às regiões próximas ao 

equador, os dados aqui obtidos podem ser interpretados da mesma forma, as populações 

de goiabeiras do México e do centro-oeste/nordeste do Brasil são mais antigas e as 

prováveis fontes de origem dos indivíduos que formaram as populações do sul do 

Brasil. 

 A diversidade de Shannon média das populações silvestres de goiabeiras 

avaliadas neste trabalho foi de H' = 0,557. Este nível de diversidade genética parece ser 

uma característica da espécie, pois resultados semelhantes foram encontrados para 

goiabeiras silvestres do vale do Cauca na Colômbia (H' = 0,438) (SANABRIA et al., 

2006), e do norte do México (H' = 0,584) (HERNÁNDEZ-DELGADO et al., 2007). 

Uma das possíveis explicações para estes baixos índices observados é a taxa de 

autofecundação da espécie que pode chegar a 75% (GONZAGA-NETO, 2007; ORWA 

et al., 2009). 

 Nas nove populações avaliadas os valores de heterozigosidade esperada (He) se 

mostraram maiores que os valores da heterozigosidade observada (Ho) (Tabela 4), 

sugerindo um elevado número de indivíduos homozigotos. Esta situação pode ser 

decorrente do tipo de reprodução da espécie  

Este tipo de reprodução justifica também o alto índice de fixação observado nas 

populações e na espécie (Tabela 4), pois a autogamia limita a dispersão da variabilidade 

genética por pólen, que segundo SOUZA; KAGEYAMA e SEBBENN, (2003) é o meio 

mais efetivo de fluxo gênico entre populações de plantas. 

 A estimativa do fluxo gênico foi baixa entre todas as populações (Tabela 7). A 

goiabeira é uma espécie altamente visitada por pássaros e mamíferos, neste sentido seria 

esperado que estes animais colaborassem no fluxo gênico entre populações da espécie. 

No entanto, além da distância geográfica existente entre as populações aqui estudadas, 

que restringe o fluxo gênico entre populações, algumas características dos animais 

visitantes da goiabeira parecem limitar a dispersão da espécie a grandes distâncias. 

GRESSLER; PIZO e MORELLATO (2006) apontam oito grupos de animais (aves, 

mamíferos carnívoros, morcegos, lagartos, macacos, marsupiais e ungulados) que 

contribuem para a dispersão das sementes da goiabeira. SILVA et al. (2013) em um 

estudo no Paraná identificaram onze espécies de aves que dispersam sementes de 

goiabeira. Dentre estes grupos animais, a maioria deles tem capacidade de dispersão 
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limitada, por terem deslocamento limitado (FITZGERALD, 1992; MELLO et al., 

2013). As aves visitantes da goiabeira seriam as espécies com maior potencial de 

dispersão a longa distância da espécie. No entanto, a maioria destas espécies é residente, 

ou seja, não migratórias, limitando a dispersão apenas ao pequeno território que estas 

ocupam (CAZETTA et al., 2002; CAMPOS; AKEMI, 2008; de JESUS; MONTEIRO-

FILHO, 2007) e/ou são visitantes ocasionais da goiabeira por apresentarem preferência 

alimentar por outras espécies frutíferas (MICKICH, 2002; PIZO, 2004; MARCONDES-

MACHADO; ROSA, 2005).  

 A análise do dendrograma obtido, evidência a formação de três grupos (Figura 

4), com cada grupo formado por populações localizadas em ambientes semelhantes. 

Ainda, é possível observar que estes grupos respeitam um padrão conforme a latitude. 

Neste sentido podemos observar o grupo de latitude próxima a -10° (Ceará Mirim, 

Goiatuba e Lagarto), o grupo de latitude próxima a -20° (Concórdia, Peruíbe e 

Marialva) e o grupo de latitude próxima a +10° (Gracias a Dios, Ocozocoautla e Manuel 

Ávila Camacho). Um padrão similar foi exibido pela análise discriminante de 

coordenadas principais, construída com todos os genótipos (Figura 9). O agrupamento 

de populações geograficamente próximas nos mesmos clusters também foi reportado 

por PIL et al. (2011) para o mangue-vermelho (Rhizophora mangle) do Brasil e por 

WANG et al. (2014) para o damasco (Prunus sibirica) da Sibéria.  

 Neste estudo, o agrupamento encontrado para as populações de goiabeiras do 

México e Brasil pode ser interpretado como uma resposta às condições ecológicas e 

climáticas do bioma ao que as populações pertencem. As populações do sul do Brasil 

correspondem ao bioma Mata Atlântica, onde o clima é predominantemente úmido, elas 

se agruparam junto às populações do México que pertencem ao bioma da Selva Baja 

Caducifólia, de clima cálido sub-úmido, este agrupamento corresponde ao clima 

subtropical (Cfa/Cfb) na análise. Por outro lado, as populações de Goiatuba, Lagarto e 

Ceará Mirim (cluster centro-oeste e nordeste do Brasil) têm como origem os biomas da 

Caatinga e Cerrado, caracteristicamente secos. 

SAVOLAINEN, PYHÄJÄRVI e KNÜRR (2007) mencionaram que a 

diferenciação genética em espécies de árvores depende, além do balanço da seleção e o 

fluxo gênico, da escala de heterogeneidade ambiental. A diferenciação genética dos 

grupos de goiabeiras silvestre neste estudo poderia ser produto de adaptações locais ao 

ambiente. Assim como EDLER (2000) indicou, alelos que expressam certos traços 

quando comparados com outros, podem surgir e resultar favorecidos graças a sua 
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correlação com fatores ambientais. Desta forma, os dados aqui encontrados para a 

goiabeira podem estar refletindo o indicado por MOUSSEAU (2000), em que a 

plasticidade adaptativa permite que os indivíduos ajustem seu genótipo/fenótipo em 

resposta às condições ambientais nas quais são encontradas. 

Alguns exemplos, onde o processo anterior podem ser apresentados foram 

reportados por YILMAZ et al. (2012) que indicaram que o agrupamento de Prunus 

americana da Turquia é restringido por uma estreita geografia ecológica. O 

agrupamento dos clusters relacionado a fatores ecológicos também foi documentado 

para goiabeiras do México. CÁZARES-SÁNCHEZ et al. (2010) reportaram a presença 

de dois grupos de goiabeiras silvestres que respondiam a diferentes zonas eco-climáticas 

(distinguidas pela temperatura, precipitação e altitude) dividindo elas em goiabeiras 

tropicais e subtropicais. 

As populações silvestres de goiabeiras apresentaram alto nível de diferenciação 

genética (DST = 0,329, FST =0,333). Um padrão similar (GST = 0,52) foi detectado por 

TAPIA e LEGARIA (2007) com goiabeiras silvestres de diferentes localidades do 

estado de Nayarit (México) e do Brasil. Igualmente SANABRIA et al. (2006) estudando 

as goiabeiras silvestres da Colômbia determinaram uma grande diferenciação genética 

(FST = 0,3549) entre os transectos onde coletaram suas amostras. Estes resultados se 

assemelham ao afirmado por HUSBAND e BARRETT (1991) de que no caso das 

plantas que se autopolinizam, que são bons colonizadores e apresentam amplas 

distribuições, têm demonstrado uma marcada diferenciação genética em diferentes 

partes de sua distribuição geográfica. 

Estes resultados para diversidade e estruturação rejeitam a hipótese 1 deste 

trabalho: populações silvestres de goiabeira apresentam alta diversidade genética e 

baixa estruturação populacional. O que possivelmente está induzindo esta diferenciação 

genética é a natureza de autofecundação da goiabeira. Esta autofecundação e o baixo 

nível de fluxo gênico detectado (nm = 0,495) têm resultado em níveis altos de 

endocruzamento (média de F = 0,668) nas populações. 

 O alto índice de fixação por autofecundação é reforçado quando observamos que 

80% dos primers apresentaram desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Este desvio é 

uma situação característica nas populações que não estão em panmixia (WIGGINTON; 

CUTLER; ABECASIS, 2005) e que indicam uma forte tendência à endogamia. 

ANTIQUEIRAI et al. (2014) estudando populações de Copaifera langsdorffii 

(Leguminosae) em regiões do Cerrado do Brasil com marcadores microssatélites, 
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observaram desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg para a maioria dos loci utilizados. 

Também, de OLIVEIRA et al. (2015) estudando populações de Eugenia dysenterica 

também do Cerrado brasileiro, encontraram que 46,6% de loci microssatélites exibiam 

desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg, indicando endogamia. 

 A AMOVA indicou que 52% de variação genética está entre os indivíduos e 

34% entre as populações, este valor concorda com a estruturação determinada pelos 

índices de FST e DST. O teste de Mantel não mostrou correlação significativa entre os 

valores da distância geográfica e estruturação genética (FST) (r=0,0028, p=0,55), porém, 

podemos desenhar alguns padrões regionais: a) maior fluxo gênico e moderada 

estruturação genética (calculada por qualquer um dos índices aqui utilizados DST ou 

FST) entre as populações do México (onde a distância geográfica é menor) e b) alta 

estruturação genética para as três populações mais ao sul do Brasil assim como um 

baixo nível de fluxo gênico entre elas. 

 POMMER e MURAKAMI (2009) baseados nos resultados de ( OD       et 

al. 2005) que analisaram o germoplasma cubano de goiabeiras, sugeriram que grande 

parte do material analisado possui um ancestral genético em comum. Resultado 

semelhante foi encontrado por SITTHER et al. (2014) com acessos de goiabeiras de 

vários países (África do Sul, Austrália, Brasil, El Salvador, Florida, Hawaii, e 

Tailândia), estes acessos potencialmente se agruparam em dois clusters (K=2) sugerindo 

derivação de um pequeno número de ancestrais. Neste sentido, os dados obtidos neste 

trabalho e na literatura evidenciam que as goiabeiras, provavelmente apresentaram no 

passado um grupo de genótipos/populações restrito e destes derivaram a populações 

atuais. 

 

7.2 Padrões de distribuição da diversidade genética e possíveis centros de 

diversidade de Psidium guajava  

 Ao analisar os resultados de diversidade genética, heterozigosidade observada e 

heterozigosidade esperada, encontramos o que pode ser interpretado como padrão de 

clina na diversidade genética, onde as populações com mais baixo nível de diversidade 

estão mais afastadas da linha do Equador (Figura 10). É possível levantar várias 

hipóteses que ajudariam a explicar está clina. Por exemplo, o local onde estão as 

populações de P. guajava com maior diversidade genética, Lagarto (SE) e Ceará Mirim 

(RN), foram há aproximadamente 21,000 anos, áreas abertas estilo savanas próximas 

aos refúgios do Plesitoceno dos estados de Perrnanbuco e da Bahia (CARNAVAL et al., 
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2009). Esta situação pode ter garantido a estas regiões uma rápida colonização por 

goiabeiras após os períodos de intempéres e permanecerem nestas regiões até os dias 

atuais.  

TABARELLI, MANTOVANI e PERES (1999), indicaram que a perturbação e 

desmatamento da Mata Atlântica causadas pelo homem, começaram apenas no século 

XVI. Este fato pode ter permitido a colonização por parte da goiabeira nas áreas 

perturbadas da Mata Atlântica (populações do sul e sudeste do Brasil) por dispersão das 

populações das populações do nordeste do Brasil. Isto ainda parece evidente quando é 

obseramos o evidenciado por SOMARRIBA (1995) e ORWA et al (2009), a goiabeira 

encontra nos ambientes abertos as condições ideais para se estabelecer.  

 Outros autores têm encontrado padrões similares de clinas em outras espécies. 

Por exemplo, BROYLES (1998) que estudou 19 populações de Asclepias exaltata 

(Asclepiadaceae) dos Estados Unidos, e encontrou que a diversidade aloenzimática 

diminuía no padrão sul a norte e de leste a oeste. Por sua vez, MICHEL et al. (2010) 

para a maçã (Malus pumila), reportaram uma frequência alélica num gradiente com 

relação a um transecto latitudinal nos Estados Unidos. 

 FISCHER (1960) reportou que as regiões dos trópicos (próxima ao Equador) 

contam com alta diversidade de organismos e que esta diversidade diminui à medida 

que se atingem latitudes maiores. Ainda, este autor afirma que é precisamente nos 

trópicos onde o ambiente físico é mais benigno para a maioria dos organismos, e o lugar 

onde acontece uma luta seletiva interorgânica para a existência, que explicaria a maior 

diversidade genética nesta região. A variação de diversidade genética apresentada pelas 

populações silvestres de Psidium guajava mostra que a região da América próxima aos 

trópicos não somente é uma área com alta diversidade biológica, mas também como alta 

diversidade genética.  

 A variação da diversidade genética entre populações dentro de sua área de 

distribuição pode ser devido as populações próximas as refúgios do pleistoceno 

apresentam maior diversidade genética, quando comparadas com populações em áreas 

de recente colonização (CARNAVAL e MORITZ, 2008; CARNAVAL et al., 2009). 

SOKAL e MENOZZI (1982) e LeCORRE (1997) explicaram também que os processos 

de colonização a longa distância e difusão de uma área para outra produzem clinas de 

longa duração nas frequências de genes, e que estas vão seguindo a direção da expansão 

das espécies. Neste sentido as populações do sul do Brasil provavelmente se 

estabeleceram depois que as populações do centro-oeste e nordeste e também podem ter 
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sido fundadas por poucos indivíduos. Ao respeito disto, SITTHER et al. (2014) apontam 

que populações que sofrem efeito fundador, comumente apresentam altos níveis de 

endogamia com baixos níveis de heterozigosidade e diversidade genética tal como o 

observado nas populações silvestres de P. guajava s do sul do Brasil. 

Alternativamente, o teste de Mantel não revelou isolamento geográfico das 

populações silvestres de goiabeira. Como o estabelecido por SORK et al. (1999) para o 

modelo de isolamento por distância, espera-se que a taxa de fluxo gênico decline de 

forma continua ao incrementar a distância geográfica entre populações. Este padrão não 

foi apresentado nas populações da goiabeira, em que se esperaria que as populações do 

México apresentassem maior diferenciação genética e menor fluxo gênico com as 

populações mais ao sul do Brasil que são as mais afastadas.  

 Contudo, FERNANDES-SANTOS, FRANÇA-SOUZA e AMORIM-

RODRIGUES (2010) argumentaram que P. guajava do Brasil tem sofrido seleção de 

longo prazo para diferentes características, e que acessos selecionados poderiam ter sido 

dispersados artificialmente de um lugar para outro levando a descartar a relação entre 

distância genética e origem ecogeográfica. Neste sentido, a colonização na região sul do 

Brasil por P. guajava poderia ter sido influenciada pelos colonizadores. Isto foi 

observada para goaibaeiras em outras regiões do mundo (MORTON, 1987). 

Este fato pode ter contribuído para que as populações do México fossem 

geneticamente mais próximas das populações do sul do Brasil do que com as 

populações do nordeste e centro-oeste. Esta situação é também sustentada pela maior 

quantidade de alelos exclusivos compartilhados entre as populações do sul do Brasil 

com as populações do México.  

BOSSDORF et al. (2005) fizeram uma revisão de pesquisas feitas com espécies 

invasoras, comparando populações nativas com populações introduzidas. Estes autores 

indicaram que a diversidade genética das plantas introduzidas, nem sempre é 

consistentemente diferente daquela das populações nativas. Para o caso de P. guajava, 

as populações do México e do nordeste do brasil apresentam uma grande diferença nos 

níveis de diversidade genética quando comparadas com as populações do sul do Brasil. 

Estes resultados podem estar indicando que as populações mais próximas da linha do 

Equador são mais antigas e podem ser consideradas fontes de origem das outras 

populações. Situação similar foi reportada por AMSELLEM et al. (2000) para a espécie 

Rubus alceifolius da Ásia. As populações nativas desta espécie apresentaram níveis 

mais altos de diversidade genética do que as populações introduzidas. 
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AMSELLEM et al., (2000) indicaram que as populações de R. alceifolius 

introduzidas pelo homem geralmente descendem de uns poucos fundadores e junto com 

a natureza de autofecundação das espécies, são fatores que reduzem a variação genética 

de populações. Isto também explicaria o baixo nível de diversidade genética das 

populações do sul do Brasil, ou seja, esta baixa diversidade não seria uma simples 

consequência da dispersão natural da espécie.  

 Para as populações do México o padrão de clina na diversidade genética não foi 

observado, pois as mesmas não apresentam grande diferença na latitude. 

 HAMRICK e GODT (1996) pontuam que fatores como a forma de vida e o 

sistema de reprodução também podem ter influência na determinação dos níveis e 

distribuição da diversidade genética das espécies. Outros fatores que também podem ter 

influenciado o estabelecimento e sucesso reprodutivos destas populações, foi o elevado 

número de sementes e a alelopatia. Um fruto da goiabeira produz ao redor de 250 

sementes, e estas mantém-se viáveis por cerca de um ano a 8°C com baixos níveis de 

umidade, apresentam em torno de 90% de germinação e têm alta resistência às secas 

(MENZEL, 1985; GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006; CHAPLA; CAMPOS, 

2010).  

 Estes padrões de diversidade aqui encontrados leva ao aceite da hipótese 2 deste 

trabalho, a goiabeira apresenta clina de diversidade em suas populações em relação a 

latitude, apresentando maior diversidade em populações próximas a linha do Equador. 

Ainda, reforçam a teoria de que as região do Brasil próxima à linha do Equador, seja um 

provável centro de origem e/ou diversidade da goiabeira.  

 Este trabalho é o primeiro estudo populacional da goiabeira que considerou 

populações silvestres em uma grande escala geográfica, representando um esforço para 

compreender sua história evolutiva, porém esforços amostrais adicionais precisam 

serem realizados para cobrir completamente a área de abrangência da espécie. Os 

resultados aqui apresentados não permitem esclarecer com certeza os centros de 

diversidade da espécie, porém trabalhos futuros poderão complementar os dados aqui 

gerados e fornecer informações para obter uma imagem completa da história evolutiva 

da goiabeira. 
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8. CONCLUSÕES  

 

 A goiabeira (Psidium guajava) é uma espécie que apresenta baixos níveis de 

diversidade genética e alto grau de estruturação em populações silvestres.   

A goiabeira apresentou duas regiões com maior diversidade, o nordeste do Brasil 

e o sul do México. 

 O agrupamento das populações silvestres de goiabeiras provavelmente está 

sendo influenciado pelas características físico-ambientais do bioma ao que elas 

pertencem ou alternativamente pela introdução e dispersão de alguns genótipos de uma 

região fonte para outras pelo homem. 

 No Brasil, as populações de goiabeiras apresentam clina de diversidade em 

relação à latitude; a diversidade genética da goiabeira é mais alta nas populações do 

nordeste do Brasil, próxima à linha do equador, e diminui com relação ao aumento na 

latitude. 

Processos naturais de dispersão da goiabeira podem estar influenciando os níveis 

de diversidade genética entre as populações do México e do norte do Brasil, ainda que 

um provável processo de introdução poderia ter provocado os baixos níveis de 

diversidade genética das populações de goiabeira do sul do Brasil. 

A análise da estrutura genética revelou que as populações silvestres de 

goiabeiras estudadas neste trabalho pertencem a poucos grupos genéticos. 

Além de fornecer informações para entender a história evolutiva da goiabeira, o 

presente trabalho contribui com informação para ser utilizada pelos bancos de 

germoplasma e seleção de genótipos para programas de melhoramento e conservação.  

Para desenhar completamente os padrões de distribuição da diversidade da espécie 

é necessário realizar coletas nas áreas de distribuição da espécie que não foram 

consideradas no presente estudo. Também é sugerida a utilização de outras abordagens 

e ferramentas baseadas no sequenciamento do DNA.  
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