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Este trabalho objetivou analisar a diversidade genética de populações de Mauritia 

flexuosa L.f em regiões do bioma Cerrado (XAP), Pantanal (MIM) e Amazônia (ALF) para 

verificar possíveis conexões e similaridades genéticas entre as áreas. Para isso foram 

extraídos DNA de 24 indivíduos de XAP, 23 de MIM e 22 de ALF e realizadas analises de 

diversidade genética e estrutura populacional. MIM foi a população que apresentou menor 

média de alelos (6,125). O alto valor de coeficiente de fixação (f) sugere um excesso de 

homozigosidade, podendo indicar ocorrência de endogamia em todas as populações com 

prevalência na de MIM. O resultado no Structure mostrou a formação de dois grupos 

principais G1 (ALF) e G2 (XAP-MIM), corroborado pelo UPGMA, onde esta última 

evidenciou uma subdivisão no grupo G2, possuindo inserções de indivíduos da população 

de XAP no grupo de MIM. Fst revelou estrutração mediana entre todas as populações, sendo 

mais próximas as populações de XAP e MIM. Esta interação de indivíduos entre grupos 

mostrou que em algum momento da evolução essas áreas (MIM e XAP) possuíam algum 

tipo de conexão, podendo ser proveniente do transporte de frutos e sementes por animais 

silvestres ou pela população, mas que posteriormente teve uma quebra nessa conexão. Em 

conjunto, as análises de variação genética populacional e estrutura mostraram que os Biomas 

Cerrado (XAP) e Pantanal (MIM) são populações mais similares entre si, quando 

comparadas com a população do Bioma Amazônia. As conexões genéticas entre as 

localidades são em parte congruentes com a distribuição geográfica e com históricos de 

compartilhamento, onde há evidências de conexões humana e ambiental entre as populações 

de MIM e XAP, e total diferenciação com ALF que é geograficamente distante. Outra 

explicação pode ser as características ambientais entre os biomas, corroborando assim, 

através da alta similaridade genética entre XAP e MIM, com a afirmação de que o Pantanal 

se trata de uma área de Cerrado alagada. 

 

 

 


