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Resumo 

O bacabizeiro (Oenocarpus mapora Karsten) é uma espécie de Arecaceae que 
cresce em touceiras de 5 a 12 indivíduos, nativa da Amazônia. O fruto é utilizado para 
fabricar refresco, sorvetes e cremes. Seu palmito reune excelentes características 
organolépticas e bom rendimento quando comparado com o palmito do açaizeiro. Devido 
sua relativa importância econômica, estudos recentes sobre a caracterização morfológica e 
genética vem sendo conduzidos. Contudo ainda são raros os trabalhos de caracterização 
genética utilizando marcadores moleculares para esta espécie. Caracterizou-se a diversidade 
genética entre progênies de bacabi por meio de marcadores RAPD. Foram analisadas 38 
progênies com base em 31 primers. A matriz binária foi utilizada para a obtenção das 
similaridades genéticas, pelo complemento aritmético do coeficiente de similaridade de 
jaccard, e também para a análise de bootstrap. As similaridades genéticas foram 
representadas em um dendrograma gerado pelo método UPGMA. Os primers revelaram 
138 bandas polimórficas e apresentaram ampla diversidade genética entre as progênies. O 
maior grau de similaridade genética foi observado entre as progênies 18 e19 procedentes de 
Colares, com cerca de 94%, enquanto a menor similaridade genética se encontra na 
progênie 38 proveniente, do banco de germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental em 
Belém - PA, com similaridade média de 62,5%. O dendrograma permitiu a formação de 
sete grupos, delimitados pela similaridade genética média (dgm: 0,66): um formado por uma 
única progênie; dois constituídos por duas progênies; dois constituídos de três progênies e 
os demais por várias progênies de diferentes locais. O número ideal de bandas para a 
estimativa da diversidade genética entre as 38 progênies foi de 120. Logo, o número de 
bandas empregado neste estudo foi eficiente para caracterizar com precisão as relações 
genéticas entre as progênies de bacabi. Os acessos divergentes e produtivos devem ser úteis 
na formação de coleções e em programas de melhoramento genético. 
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Abstract 

Genetic variability for RAPD markers in progenies bacabizeiro. 
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The bacabis tree (Oenocarpus mapora Karsten) is a species of Arecaceae that grows 
in clumps of five to twelve individuals, native to the Amazon. The fruit is used to make 
soda, ice cream and creams. Its palm heart meets excellent organoleptic characteristics and 
good yield when compared to the palm heart of the Euterpe oleracea. Due to its relative 
economic importance, recent studies on morphological and genetic characterization have 
been conducted. However, genetic characterization work using molecular markers for this 
species is still rare. The genetic diversity among bacabi progenies was characterized by 
RAPD markers. Thirty-eight progenies based on thirty-one primers were analyzed. The 
binary matrix was used to obtain the genetic similarities, by the arithmetic complement of 
the coefficient of similarity of jaccard, and also for the bootstrap analysis. The genetic 
similarities were represented in a dendrogram generated by the UPGMA method. The 
primers revealed 138 polymorphic bands and presented wide genetic diversity among the 
progenies. The highest degree of genetic similarity was observed between progenies 
eighten and nineten from Colares, with about 94%, while the lowest genetic similarity is 
found in progeny thirty-eight from the germplasm bank of Embrapa Amazônia Oriental in 
Belém - PA, with similarity average of 62.5%. The dendrogram allowed the formation of 
seven groups, delimited by the average genetic similarity (dgm: 0.66): one formed by a 
single progeny; two consisting of two progenies; two consisting of three progenies and the 
others by several progenies from different sites. The ideal number of bands to estimate the 
genetic diversity among the thirty-eight progenies was one hundred and twenty. Thus, the 
number of bands used in this study was efficient to characterize accurately the genetic 
relationships among the bacabi progenies. Divergent and productive accesses should be 
useful in the formation of collections and breeding programs. 

 
Keywords: Oenocarpus mapora, bacabi, molecular markers. 

 
Introdução 

Bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) é uma espécie de palmeira que cresce em 
touceiras de 5 a 12 indivíduos, nativa da Amazônia, podendo ainda ser encontrada em 
alguns países do norte da América do Sul e da América Central (Silva, 2005). 

O fruto é utilizado para fabricar refresco, sorvetes e cremes. Extraindo-se também 
de seu estipe, palmito, com excelentes características organolépticas e bom rendimento 
quando comparado com o palmito do açaizeiro (Oliveira et al., 2000). 

Devido a relativa importância econômica dessa palmeira na Amazônica, estudos 
recentes sobre a caracterização morfológica e genética vem sendo conduzidos. Contudo 
ainda são raros os trabalhos de caracterização genética utilizando marcadores moleculares 
para esta espécie. 

Foram utilizados 116 acessos conservados na coleção de germoplasma da Embrapa 
Amazônia Oriental, Belém, PA, por meio de 28 primers RAPD detectando 263 produtos de 
amplificação, com média de 9,4 bandas por primer, sendo alta a variabilidade genética 
entre os acessos. Estudos sobre diferenciação genética entre procedências de açaizeiros por 
marcadores moleculares são relatados por Oliveira & Silva (2008), que observaram 
variância alta e significativa entre procedências, correspondendo a 30,12% da variação 
genética. Os autores ainda relatam que grande parte da variação ficou retida dentro dos 
locais de coletas, evidenciando ampla variabilidade entre os acessos de cada procedência 
(75,85). 
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 Em coleções de germoplasma de espécies perenes, os marcadores moleculares têm 
exercido um papel importante na quantificação da diversidade e na identificação de acessos 
desejáveis para programas de melhoramento genético (Oliveira et al., 2007), mas para o 
bacabizeiro não foram encontrados relatos de trabalhos utilizando RAPD. Assim, este 
trabalho teve por objetivo quantificar a variabilidade genética destas progênies por meio de 
marcadores moleculares RAPD para orientar programas de melhoramento dessa espécie. 

 
Material e Métodos 

Foram utilizadas 38 progênies de polinização aberta de bacabizeiro, com 
procedência de Santo Antônio do Tauá, Belém e Colares, com 22, 12 e 4 progênies, 
respectivamente e acondicionadas em casa de vegetação do Instituto de Ciências Agrárias – 
ICA do campus da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, em Belém-PA. 
Folíolos da folha mais jovem foram coletados de dez mudas de cada progênie de bacabi, no 
período da manhã, totalizando 380 amostras. Os folíolos foram colocados em sacos 
plásticos e acondicionados em isopor com gelo. 

A extração do DNA genômico total foi realizada pelo procedimento semelhante ao 
de Williams et al. (1990), sendo após esta etapa armazenados sob refrigeração a  
–20 ºC. Os DNAs extraídos foram quantificados em géis de agarose a 1% e submetidos a 
eletroforese horizontal, a partir da comparação de concentrações crescentes de DNA 
lambda em três concentrações: 50, 100 e 200 ng ml-1. Neste procedimento, foram utilizados 
5 µl de DNA, acrescido de 2 µl de tampão de carregamento e 4 µl de água destilada 
autoclavada. A interpretação da concentração foi baseada na intensidade da banda dos 
DNAs das progênies de bacabi comparados com a intensidade das bandas do DNA lambda. 

Após a quantificação, o DNA foi diluído para a solução de trabalho a partir da 
amostra total, em TE, para a concentração de 10 ng ml-1. As alíquotas foram armazenadas a 
–20º C. 

Para as amplificações dos primers RAPD foram utilizadas a mistura dos DNAs 
representantes de cada matriz, ou seja, os bulks de DNA. Wadt (1997) e Oliveira (2005) 
empregaram o mesmo procedimento para avaliar germoplasma de coqueiro e açaizeiro 
respectivamente e indicaram que o uso da mistura equitativa de DNA de plantas é uma 
metodologia adequada para se conhecer a variabilidade interpopulacional ou entre matrizes. 
Contudo, não permite conhecer a variabilidade genética intrapopulacional, ou dentro das 
matrizes, consequentemente, não se tem acesso às diferenças de frequência gênica. 

A mistura equitativa dos DNAs de cada planta formando os bulks de DNA das 38 
matrizes foi obtido misturando-se 3 µl de cada amostra das 10 plantas representantes de 
cada progênie, obtendo-se 38 misturas de DNA de 30 µl que foram utilizadas nas reações. 

A seleção dos primers foi efetuada com base em Oliveira (2005), amplificando 120 
primers RAPD em cinco amostras de DNA de bacabi. Os 31 primers mais polimórficos 
(OPA-02, OPA-05, OPA-06, OPA-07, OPA-09, 0PBA-03, OPJ-12, OPO-05, OPO-12, 
OPN-03, OPN-09, OPN-11, OPM-04, OPM-11, OPB-11, OPB-14, OPZ-04, OPZ-05, 
OPAZ-14, OPAZ-18, OPAB-01, OPAB-03, OPAB-07, OPAB-11, OPAB-12, OPAB-14, 
OPAB-19, OPU-01, OPU-06, OPU-08, OPU-20) e que produziram bandas nítidas, 
buscando-se um total de fragmentos polimórficos que possibilitassem a discriminação de 
indivíduos, foram amplificados nos 38 bulks de bacabi. 
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 As reações de amplificação foram realizadas em um volume final de 15 µl 
contendo água ultrapura, tampão para PCR (20 mM de Tris HCl pH 8,0 e 50 mM de KCl), 
2 mM de MgCl2, 1mM dNTP, 1,3 µM do primer, 1 U.I. de Taq polimerase e 
10 ng de DNA genômico. 

As amplificações foram realizadas no termociclador Amplitron II, modelo DB 
80225. O programa utilizado na PCR consistiu de 40 ciclos, sendo cada um de 1 minuto a 
94 ºC, 1 minuto a 37 ºC e 2 minutos a 72 ºC. Ao final dos 40 ciclos seguiu-se de mais 7 
minutos a 72º C, para a completa extensão dos produtos amplificados. 

Para a separação dos fragmentos polimorficos utilizou-se um gel de 4,0 g de agarose 
ultrapura em 350 ml de TBE 1X. Ferveu-se a suspensão em forno de microondas, agitando-
se suavemente o frasco a intervalos regulares para a completa dissolução da agarose. 
Posteriormente, o frasco com a mistura foi colocado sob água para resfriamento até atingir 
uma temperatura entre 40 ºC a 60 ºC e então acrescentados 50 µl de brometo de etídio (1 
mg ml-1).  

Os produtos das reações após retirados do termociclador, foram carregados com 3 µl 
de tampão de carregamento 6x (azul de bromofenol) e aplicados no gel. Nos poços de 
ambas as extremidades do gel foram aplicados 12 µl de DNA padrão (Ladder). Após esta 
etapa o gel foi colocado no tanque de aparato de eletroforese, submerso na solução. O 
tampão de eletroforese teve a mesma composição do tampão utilizado na confecção do gel. 
O tempo de corrida foi aproximadamente uma hora e trinta minutos até que a solução 
corante atingisse a região próxima da borda inferior do gel. Aplicou-se, durante a 
eletroforese, uma voltagem constante de 100 V. 

Após a separação dos fragmentos amplificados por eletroforese foi gerada a matriz 
binária dos dados obtidos com presença (1) e ausência (0) de banda. Com base nessa matriz 
foi calculado o número ótimo de bandas e a similaridade genética. 

Para verificação do número ótimo de bandas polimórficas geradas pelos 31 
iniciadores RAPD foi realizada a análise de bootstrap. Para cada par de bulks, a 
similaridade genética foi estimada a partir de simulações com reamostragens de diferentes 
tamanhos (10, 20, 30, ..., 100, 110, 130 bandas), sendo cada uma repetida 10.000 vezes por 
meio do software GQMOL (Cruz & Schuster, 2004). Para a análise dos dados foi utilizado 
o programa NTSYS-pc (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis Sistem), versão 
2.02. A similaridade entre as amostras foi analisada por meio do coeficiente de Jaccard. A 
partir da matriz de similaridade, foi gerado o agrupamento pelo método UPGMA 
(Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Average) que foi expresso na forma de 
dendrograma. Com a finalidade de verificar a consistência dos agrupamentos no 
dendrograma, foi gerada uma matriz de distância cofenética, usando o módulo Sahncof do 
programa NTSYS 2.2. Desta forma, a matriz de similaridade original foi correlacionada 
com a matriz de distância cofenética usando o módulo MXCOMP do mesmo programa, que 
gerou um teste subjetivo para medir a qualidade do ajuste. Em seguida foi realizado o teste 
de Mantel para determinar o nível de significância do coeficiente de correlação entre as 
referidas matrizes.  

A similaridade entre as 38 matrizes foi avaliada com base na similaridade genética 
média (Sgm), a qual separou os grupos similares formados no dendrograma. 
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Resultados e Discussão 
Os 31 primers selecionados, geraram 138 produtos de amplificação com 98% de 

polimórfismo em média de 4,5 bandas por primer. Os primers OPM-11 e OPB-11 geraram 
o maior número de bandas polimórficas, enquanto o primer OPB-14 gerou o menor 
número. O padrão de visualização das bandas amplificadas pelo primer OPU-01, onde cada 
padrão de bandas encontrado corresponde ao perfil molecular de uma progênie (fig. 1), 
variando de 1800 a 1200 pares de bases permitindo a comparação genética entre os 
indivíduos das progênies pela verificação da presença ou ausência da banda.  

Resultados similares a este foram constatados por Costa et al. (2004) em análise da 
divergência genética em genótipos de açaizeiro em dez indivíduos de diferentes 
procedências, obtendo 161 bandas polimórficas utilizando 12 primers. Contudo Isensee et 
al. (2007) encontraram valores inferiores, testando 17 primers para a caracterização 
genética de 117 indivíduos de Bactris gasipaes obtiveram um total de 46 bandas 
polimórficas.  

Oliveira et al. (2007) obtiveram números de bandas superiores quando testaram 28 
primers, os quais geraram 263 produtos de amplificação, com 100% de bandas polimorficas 
em 116 acessos de açaizeiros, oriundos de várias localidades do Pará, Amapá e Maranhão. 
O elevado polimorfismo detectado nos acessos foi relacionado ao fato da espécie ser 
monóica, preferencialmente alógama e encontrar-se em fase de domesticação, tendo seu 
germoplasma sofrido baixa pressão de seleção, garantindo ganhos genéticos significativos 
com a seleção. Esse fato também pode explicar o alto nível de polimorfismo apresentado 
pelas progênies de bacabi no presente trabalho, visto que são palmeiras semelhantes e em 
processo de domesticação. 

Souza et al. (2008), para avaliar a dissimilaridade genética em genótipos de 
bananeira utilizaram 31 primers RAPD e encontraram 94 marcas ao todo, sendo 75 
polimórficas, ou seja, em média, cada iniciador gerou 2,42 marcas polimórficas e 0,61 
marcas monomórficas, verificando-se que o número de marcas totais variou entre 1 e 4 
marcas por primer. 

Para se estimar o número de bandas recomendáveis foram realizadas análises de 
recombinação das amostragens, empregando-se as 138 bandas geradas pelos 38 bulks de 
DNA das progênies do estudo com vista a detectar o número ideal de bandas. É possível 
visualizar a relação direta entre os números de bandas analisadas e a magnitude de 
correlação dos valores da matriz de similaridade original obtida a partir de reamostragens 
com diferentes números de bandas (fig. 2). 

Percebe-se que a partir de 110 bandas, a estimativa de correlação apresentou alta 
magnitude (r = 0,95), porém, a soma dos quadrados dos desvios em relação às 
reamostragens (SQd = 0,67) e o valor do estresse (E = 0,07) ainda foram altos, o que é 
considerado por Kruskal (1964) como de baixa consistência na associação das matrizes. No 
entanto, a partir de 120 bandas houve forte consistência entre os valores de r, SQd e E com 
0,97, 0,46 e 0,05 respectivamente. Desse ponto em diante, valores com maior consistência 
passam a ser alcançados a partir de 130 bandas, quando a correlação atingiu 0,99 e valor de 
estresse de 0,034. Com base nesses resultados, pode-se considerar que o número de bandas 
utilizadas neste trabalho foi acima do número ótimo de bandas, sugerindo que as bandas 
polimórficas empregadas neste estudo podem representar a similaridade genética entre as 
progênies de bacabi.  
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Resultados semelhantes (r = 0,999 e E = 0,01) foram obtidos por Oliveira & Silva 
(2008) analisando por tanto o dobro de  bandas polimórficas geradas no total de 263, por 
marcadores RAPD em acessos de açaizeiros  Tais resultados mostram que as estimativas da 
similaridade genética entre as progênies estudadas apresentam uma boa precisão, visto que 
há relatos de Colombo et al. (2000) do número ideal de bandas entre 50 a 100 bandas, como 
sendo suficientes para estimar relações genéticas entre e dentro de espécies vegetais, visto 
que, o número ideal de bandas foi bem acima deste intervalo e o cálculo da similaridade ter 
sido calculada na base de 138 bandas.  

As estimativas de similaridades genéticas obtidas para as 38 progênies, a partir da 
matriz de Jaccard, indicaram que a maior e menor similaridades foram obtidas entre os 
pares das progênies 18 x 19 com 0, 94 e 6 x 21 com 0,30, respectivamente, mostrando a 
análise entre pares de progênies. Oito pares de progênies apresentaram baixas similaridades 
(6 x 21; 6 x 3; 4 x 6; 6 x 1; 6 x 20; 1 x 36; 6 x 15 e 22 x 35) atingindo no máximo 42%. 
Percebe-se que em pelo menos cinco pares a progênie 6 esteve envolvida. Por outro lado, 
os maiores valores ocorreram entre os pares de progênies 18 x 19; 32 x 33; 33 x 34; 26 x 27 
e 7 x 8 com mais de 90% de similaridade.  

De acordo com os índices de similaridades genéticas média, calculada para as 38 
progênies de bacabi, verifica-se no dendrograma (fig. 3) houve a formação de sete grupos. 
O primeiro e o segundo grupo, associam duas progênies (1 e 2; 3 e 4) respectivamente cada 
um, com similaridade que varia em torno de 70 a 72,5%, o terceiro e o sétimo grupos são 
compostos por três progênies (10, 11 e 12; 20, 21 e 22) respectivamente, variando a 
similaridade de 73% a 82%. Os grupos quatro e cinco associaram um maior número de 
progênies, com 8 e 16 respectivamente cada um. O sexto grupo foi formado apenas pela 
progênie 38. Os grupos apresentaram boa confiabilidade, pois o valor cofenético obtido foi 
significativo (r=071, p≤0,0001). 

O maior grau de similaridade genética foi observado entre as progênies 18 e 19 
procedentes de Colares, com cerca de 94%, enquanto a menor similaridade genética se 
encontra entre a progênie 38 proveniente, do banco de germoplasma da Embrapa Amazônia 
Oriental em Belém-PA, com similaridade média de 62,5%. 

O baixo grau de similaridade observado na progênie 38 pode ser resultado da 
procedência dessa progênie, visto que foi obtida de sementes de matrizes em locais com 
distância geográfica diferenciada e por pertencer a um banco de germoplasma, pode ser 
resultado da segregação genética promovida por polinização cruzada realizada por insetos 
que introduziram pólen de locais relativamente distantes em relação ao local de coleta das 
sementes. De outro lado, pode ser justificada pela possibilidade dessas matrizes serem 
derivadas de sementes provenientes de outras localidades, resultando em uma mistura 
varietal, fato importante para obter a variabilidade genética, segundo Nunes et al. (2008). 

No dendrograma, verifica-se que as progênies mais divergentes nesse estudo foram, 
em média, as pertencentes aos grupos seis e sete, ou seja, quatro das 38 progênies avaliadas 
(20, 21, 22 e 38) apresentam menor similaridade genética entre si, ficando evidente a 
variabilidade genética existente nos materiais estudados. Porém, a maior similaridade foi 
observada entre as progênies pertencentes aos grupos 1, 2, 3, 4 e 5 formados por dezesseis 
progênies oriundas de diversas localidades. Esse resultado se deve possivelmente ao fato de 
que estas progênies por mais que venham de locais diferentes como de duas localidades de 
Santo Antônio do Tauá e Colares, porém são próximos geograficamente, ou de 
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cruzamentos entre indivíduos aparentados ou de autofecundação segundo Oliveira & Silva 
(2008). 

Nunes et al. (2008), em estudo da caracterização de 22 genótipos de butiazeiros 
provenientes de banco de germoplasma por RAPD, verificaram a formação de cinco grupos 
com similaridade variando entre 65% a 95%, sendo que três deles foram formados por 
genótipos únicos. Enquanto que Oliveira et al. (2007) avaliando a diversidade genética 
entre acessos de açaizeiro baseada em marcadores RAPD, relataram a formação de oito 
grupos com valores de dissimilaridades variando de 6% a 67%. Porém, resultados relatados 
por Isensee et al. (2007) caracterizando 117 indivíduos de pupunheira, mostram valores 
elevados entre os coeficientes de similaridade, em torno de 70% a 80%, comparando-se 
indivíduos de plantio comercial com indivíduos do banco de germoplasma, embora os 
indivíduos do banco tenham os valores de menor similaridade. 
 
Conclusões 

Foi possível a otimização de um protocolo viável à extração de DNA de bacabi em 
larga escala para tecido foliar fresco; os marcadores moleculares RAPD foram eficientes na 
avaliação genética entre as 36 progênies de bacabi, permitindo a distinção entre os mais 
similares e mais divergentes; o número ideal de bandas polimórficas utilizadas neste 
trabalho foi acima de 130 bandas logo, houve uma boa precisão dos resultados da 
similaridade entre as progênies; as progênies apresentam um considerável nível de 
diferenciação genética entre si, com a formação de sete grupos; as progênies com melhor 
desempenho produtivo e mais divergentes devem ser utilizadas para a obtenção de híbridos 
num possível programa de melhoramento da espécie. 
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Figura 1 - Exemplo de padrão RAPD amplificado com o primer OPU - 1 em gel de 
agarose. 
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Figura 2 - Resumo da análise bootstrap contendo as correlações obtidas para diferentes 
números de bandas polimórficas do marcador RAPD na determinação do número ideal de 
bandas em progênies de bacabi. 
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Figura 3 - Dendrograma gerado pelo método de análise de cluster UPGMA para o 
coeficiente de Jaccard, para as 138 bandas polimórficas geradas pelo RAPD das 38 
progênies de bacabi (Sm = 0,66). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

r = 0,99 
SQd= 0,183 
E!=!0,034!




