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Um pedacinho de terra 
Perdido no mar!... 
Num pedacinho de terra, 
Belezas sem par!... 
 
Jamais a natureza 
Reuniu tanta beleza 
Jamais algum poeta 
Teve tanto, pra cantar!... 
 
Num pedacinho de terra 
Belezas sem par! 
 
Ilha da moça faceira 
Da velha rendeira tradicional 
Ilha da velha figueira 
Onde em tarde fagueira 
Vou ler meu jornal 
Tua lagoa formosa 
Ternura de rosa 
Poema ao luar 
Cristal onde a lua vaidosa 
Sestrosa, dengosa 
Vem se espelhar. 
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RESUMO 
MUNIZ, Y. C. N. Marcadores Genéticos de Ancestralidade em Comunidades Fundadas 

por Açorianos na Ilha de Santa Catarina. 2008. 123p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

As comunidades da Costa da Lagoa (CL) e São João do Rio Vermelho (RV) estão 

localizadas na Ilha de Santa Catarina, Sul do Brasil, e foram colonizadas na segunda metade 

do século XVIII por imigrantes vindos do Arquipélago de Açores. Estudos demográficos e 

genéticos mostraram também a presença de componentes africanos e ameríndios. CL é 

considerada isolada devido à sua localização geográfica e RV está em fase de quebra de 

isolado pelo aumento de migração, principalmente nos últimos 20 anos. Os objetivos deste 

estudo foram verificar a hipótese dos diferentes graus de isolamento nas duas comunidades, 

estimar as proporções de mistura étnica, assim como estabelecer comparações entre elas e 

com portugueses, especialmente açorianos. As freqüências de oito AIMs (FY, RB, LPL, AT3, 

Sb19.3, APO, PV92 e CYP1A1) e dos STRs do haplótipo estendido do cromossomo Y foram 

então estimadas nas comunidades de CL (n=120), RV (n=163) e na amostra urbana HM 

(n=50) a partir de PCR e PCR-RFLP. A informação obtida a partir das mesmas foi comparada 

com resultados de estudos históricos, demográficos e genéticos prévios realizados nestas 

comunidades. As análises estatísticas empregaram programas já descritos (GENEPOP, 

DISPAN, GDA, ARLEQUIN, STRUCTURE, MVSP e ADMIX 2 e 3). Com relação ao 

cromossomo Y, concluímos que as duas comunidades ainda apresentam semelhanças 

considerando as análises de diferenciação gênica. Isto pode ser devido à origem comum e 

recente e à proximidade geográfica, o que torna possível um fluxo de homens entre as duas 

comunidades. Entretanto, o acréscimo no número de marcadores ligados ao cromossomo Y 

permitiu a diferenciação entre estas duas comunidades, como mostram os valores de FST e de 

diferenciação haplotípica. As estimativas de mistura indicam preponderância do componente 

europeu. Entretanto, dada à indisponibilidade da literatura, faz-se ainda necessária uma 

escolha mais adequada das freqüências parentais no caso dos Y-STRs. Admitindo que os 

AIMs sejam marcadores mais eficientes em estimativas de mistura étnica, dado seus altos 

diferenciais de freqüência alélica entre populações parentais, as contribuições de populações 

não européias (principalmente africanas) observadas mantém a hipótese de cruzamentos 

preferenciais entre homens portugueses e mulheres ameríndias e/ou africanas na formação das 

comunidades. 



 

 

ABSTRACT 
MUNIZ, Y. C. N. Ancestry Informative Markers in Partially isolated communities 

founded by Azoreans in the Santa Catarina Island. 2008. 123p. Thesis (Doctoral) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

The communities of Costa da Lagoa (CL) and São João do Rio Vermelho (RV) are 

located on Santa Catarina Island, southern Brazil, and were settled on the second half of 

XVIII century by immigrants came from Azores Archipelago. Demographic and genetic 

studies have also been indicated the presence of African and Amerindian components. CL is 

considered genetically isolated due to its geographic localization and isolate breaking is 

occurring in RV due to the increased migration to the local, mainly in the last 20 years. The 

aims of the present study were to verify the hypothesis of the different degrees of isolation in 

the two communities, to estimate the proportions of ethnic admixture, as well as to establish 

comparisons between them and with Portuguese, particularly Azoreans. Allele frequencies of 

eigth AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3, APO, PV92 e CYP1A1) and of the extended Y 

haplotype STRs were estimated in the CL (n=120), RV (n=163) and in the urban sample HM 

(n=50) by means of PCR and PCR-RFLP. These data were compared with previous results 

from historical, demographical and genetical studies realized in these communities. Statistical 

analysis were carried out employing the GENEPOP, DISPAN, GDA, ARLEQUIN, 

STRUCTURE, MVSP and ADMIX 2 and 3 softwares. The communities showed more 

similarity in relation to Y chromosome on the analysis of gene differentiation, which could be 

due to the recent and common origin and the geographic proximity, and the interchange 

mainly male-mediated between them. However, the increased number of Y-linked STRs made 

possible the differentiation between these communities, as depicted by the FST values and the 

haplotypic differentiation. The ethnic admixture estimates detected a major European 

contribution but, due to the literature unavailability, a more suitable choice of the parental 

frequencies for the Y-STRs estimates is needed. Once AIMs are markers more efficient than 

Y-STRs on admixture estimates, due to their large allele frequency differentials between 

parental populations, the non-european contributions (mainly Africans) observed support the 

hypothesis of biased mating between Portuguese men and Amerindian and/or African women 

during the formation of these communities. 
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INTRODUÇÃO 
Considerando que neste século tem havido uma significativa redução no número de 

populações isoladas em todo o mundo, o estudo das que restam torna-se bastante relevante 

uma vez que populações isoladas representam uma grande oportunidade para a compreensão 

da dinâmica e da estrutura populacionais. 

Diante disto, as comunidades fundadas por açorianos aqui estudadas são parcialmente 

isoladas, de acesso fácil quando comparadas a outros isolados, e de origem 

predominantemente européia (açoriana), o que torna seu estudo interessante do ponto de vista 

genético uma vez que a maioria dos isolados estudados no Brasil é de afro-descendentes ou de 

ameríndios. 

O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DO LITORAL SUL DO 
PAÍS 

O povoamento efetivo do litoral do sul do Brasil ocorreu somente em meados do 

século XVII quando núcleos básicos agro-comerciais foram fundados ao longo da costa 

catarinense quando bandeirantes deslocaram-se das capitanias de São Vicente em direção ao 

sul do Brasil (FARIAS, 1998): São Francisco do Sul (fundada em 1658), Desterro (hoje 

Florianópolis, fundada em 1662), Laguna (em 1682). Por volta de 1662, Francisco Dias Velho 

fixou-se na Ilha de Santa Catarina que havia passado por várias tentativas fracassadas de 

povoação (SANTOS, 1974). Dias Velho governou até 1679, quando foi morto por piratas. Tal 

fato colocou os poucos moradores (cerca de 600) em pânico, que fugiram deixando a ilha 

novamente quase despovoada. Em 1711, a Ilha contava com apenas 110 pessoas (PIAZZA, 

1982).  
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A coroa Portuguesa não abria mão de seu desejo de domínio até a foz do rio da Prata, 

por onde passava a prata explorada pelos espanhóis. Após vários anos de conflito e 

negociações diplomáticas para definir os limites entre as duas nações, D. João V nomeou 

Alexandre de Gusmão como diplomata, que usou a estratégia de povoar as regiões litigiosas e 

fazer valer o princípio do uti possidetis (quem povoa domina) (PIAZZA, 1982; FLORES, 

2000). 

Nesta conjuntura, a ilha de Santa Catarina passou a representar a principal prioridade 

da colonização do sul brasileiro, representando o atalaia do domínio português. Mas quem 

povoou a ilha?  

► Ameríndios 

Três grupos indígenas são identificados no estado de SC: os Guaranis, os Xokleng e os 

Kaingang, pertencentes aos troncos lingüísticos Tupi, Macro Ge e Gê, respectivamente 

(RODRIGUES, 1986). Os Guaranis (Carijós) estabeleceram-se no litoral e eram grupos 

sedentários, os Xokleng eram seminômades e viviam no planalto e os Kaingang viviam nas 

florestas, entre o litoral e o planalto e eram nômades (SANTOS, 1973). Hoje, os últimos 

remanescentes destas tribos estão distribuídos nas poucas reservas do Estado, em Ibirama, 

Chimbangue (Trentin) e na Serra do Taboleiro (NAMEN, 1994; SANTOS, 1998). 

O litoral de Santa Catarina era habitado pelos índios Carijós, indígenas da nação tupi-

guarani. (FLORES, 2000). Durante os séculos XVI e XVII, estes foram exterminados pela 

escravidão a que foram submetidos. Anualmente embarcavam principalmente para a região 

sudeste cerca de 12.000 carijós aprisionados pelos bandeirantes paulistas, até que no fim do 

séc. XVII estes desapareceram quase que por completo do litoral catarinense. Quando os 

açorianos chegaram, encontraram a Ilha de Santa Catarina quase deserta de gente. Os carijós, 

que aí viveram, tinham sido mortos ou levados como escravos. Os que conseguiram 
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sobreviver fugiram para o interior, procurando refúgio no mato (SANTOS, 1974; 1998; 

FLORES, 2000). 

► Africanos 

O componente africano surge na população brasileira durante a prática escravagista 

que teve início por volta de 1538 e, por longos 350 anos, o negro foi considerado simples 

mercadoria (SALZANO & FREIRE-MAIA, 1970). Durante este período, foram embarcados 

no litoral atlântico da África, em diversos locais da costa que se estende do Senegal ao sul de 

Angola e ao norte da Namíbia e, também, no litoral da África Oriental, de Moçambique à 

Somália (TAVARES, 1988). Estes entraram no país principalmente pelo Maranhão, Bahia, 

Rio de Janeiro e Pernambuco, sendo posteriormente distribuídos para as demais regiões 

(CONRAD, 1985). 

Um dos primeiros registros discriminatórios da população de escravos africanos em 

Santa Catarina data de 1803 indicava 4.215 escravos (24% da população). Esta proporção 

atingiu um ápice em 1823 com 15.533 cativos (33% da população), declinando para 1.838 

(9% da população) em 1887 (PIAZZA, 1999). Na ilha de Santa Catarina, a população escrava 

era de 4.400 indivíduos em 1854, 26% do total de escravos de Santa Catarina, caindo em oito 

anos para 2.820, 17% da província (PIAZZA, 1999). 

► Açorianos 

Como Portugal necessitava de um grande contingente de pessoas para ocupar o sul da 

colônia, evitando perder estas terras para a Espanha, a atenção das autoridades voltou-se para 

as ilhas atlânticas – Açores e Madeira, que sofriam uma forte crise de subsistência devido à 

densidade populacional elevada e, portanto, havia desejo destes ilhéus em partir. O edital do 

rei estimulando as famílias a emigrarem deixava claro o propósito de ocupação do território, 
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através de uma colonização de base estável. Tal edital requeria famílias jovens e numerosas, 

com homens experientes no amanho das terras e na criação de gado e mulheres habituadas às 

lides domésticas e destras na arte da fiação. Assim, foi estabelecida idade máxima de 30 anos 

para as mulheres e 40 para os homens que desejassem embarcar para as novas terras 

(FLORES, 2000). Desta forma, dois problemas puderam ser resolvidos de uma única vez, a 

crise de subsistência no arquipélago e a ocupação do sul do Brasil. 

A coroa financiou o transporte e o assentamento de aproximadamente 6.000 colonos 

(5.420 açorianos e 580 madeirenses, entre homens, mulheres e crianças) em Santa Catarina e 

no Rio Grande do Sul, entre janeiro de 1748 a julho de 1756 (PIAZZA, 1982). Sendo até 

então a maior corrente migratória sistemática dirigida para o Brasil (SANTOS, 1974). Destes, 

4.500 estabeleceram-se no litoral catarinense, dinamizando o processo sócio-demográfico-

cultural, haja vista que a população de origem européia e escravos era cerca de 2.000 

habitantes (FARIAS, 1998). 

AS COMUNIDADES ESTUDADAS 

Quando estes imigrantes açorianos estabeleceram-se na Ilha de Santa Catarina várias 

comunidades foram fundadas, entre elas as da Costa da Lagoa (CL) e São João do Rio 

Vermelho (RV) (Figura 1). Assim, estas comunidades têm suas estruturas étnicas formadas 

por descendentes de imigrantes europeus (açorianos, portugueses e espanhóis), africanos e 

ameríndios, tendo sido classificadas como predominantemente européias (MUNIZ, et al. 

1986; SOUZA, 2001; MUNIZ, 2003). 
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Figura 1: Localização geográfica das duas comunidades, CL e RV, analisadas no presente 
trabalho. 

► A comunidade da Costa da Lagoa (CL) 

A CL apresenta entre 100 e 200 famílias distribuídas em pequenos núcleos (GIMENO, 

1992). Os habitantes vivem principalmente da pesca, embora a agricultura seja praticada em 

pequena escala. Algumas mulheres confeccionam e vendem renda de bilro, uma tradição 

vinda dos Açores. Mais recentemente, há famílias que são proprietárias de restaurantes e 

bares, e vivem do turismo. 

Segundo relatos de moradores, logo após sua fundação a comunidade era próspera, 

com inúmeros engenhos de cana de açúcar e de mandioca e cafezais, sendo que o caminho até 

a freguesia da Lagoa era mantido para passagens de carros de boi e escoamento da produção. 

Com a abolição da escravatura, começou a decadência da região, visto que a economia era 

totalmente dependente da mão-de-obra escrava. Hoje há apenas um engenho modelo 

funcionando e a manutenção da estrada foi abandonada. 
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Por sua formação histórica e geográfica, o povoamento da CL é provavelmente um dos 

últimos redutos com elementos da cultura açoriana da Ilha. Apresenta um patrimônio cultural 

com mais de 200 anos, com engenhos, casarões, utensílios agrícolas e de pesca, além de 

aspectos culturais como hábitos, costumes e a linguagem. 

Até um passado recente, esta comunidade permaneceu à margem dos processos de 

urbanização. Somente em 1982 a energia elétrica foi instalada no local. O transporte existente 

é um sistema de barcas instalado em 1986 e que, desde 1993, é de responsabilidade da 

cooperativa de pescadores da comunidade. Tal meio de transporte atua como redutor de 

impacto da pressão populacional externa, conferindo à comunidade um considerável 

isolamento geográfico (GIMENO, 1992). 

► A comunidade de São João do Rio Vermelho (RV) 

O povoamento de São João do Rio Vermelho (RV) começou na segunda metade do 

século XVIII, com a chegada dos açorianos, a partir de 1748. Mas também há descendentes 

de espanhóis e africanos (GOULART, 1986). 

Desde o início de sua ocupação, localiza-se em RV a maior área da ilha cultivada com 

mandioca e a maior concentração de engenhos, cerca de cinqüenta, dos quais ainda hoje 

restam nove. Por volta de 1930, alguns homens começaram a sair do povoado para trabalhar 

na pesca em alto-mar, determinando o declínio da pesca artesanal, além de acelerar a crise na 

lavoura, que já era grande na década de 1950 (LUPI & LUPI, 1989). 

Somente a partir da década de 60 é que a comunidade passou a receber novos 

moradores, coincidente com a implantação de uma linha de ônibus no local ou mesmo em 

decorrência disto. Em 1970, a rodovia SC 406 foi construída, com uma extensão de 8 Km, 
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ligando a comunidade aos distritos vizinhos. A construção desta rodovia facilitou o fluxo de 

seus habitantes e a instalação de novos moradores (LUPI & LUPI, 1989). 

Nos últimos trinta anos a comunidade vem passando por modificações nas relações 

sociais do grupo devido à grande mobilidade dos cônjuges, o que indica quebra do isolado 

anteriormente existente. 

ESTUDOS PREVIAMENTE REALIZADOS NESTAS 
COMUNIDADES 

Um elevado coeficiente médio de endocruzamento ( F =1379x10-5) foi observado na 

CL (MUNIZ et al. 1986) quando comparado com os valores encontrados para a cidade de 

Florianópolis ( F =5x10-5, AGOSTINI & MEIRELLES-NASSER, 1986). A freqüência de 

casais consangüíneos é igual a 21,7% em Costa da Lagoa, valor que contrasta com os 3,2% 

observados na comunidade de Rio Vermelho (BITTENCOURT, 1993). Em 1996, o 

coeficiente médio de endocruzamento (F) encontrado para CL foi de 500x10-5 e, em 1998, foi 

de 85 x 10-5 para RV. Estes dados confirmam o diferente grau de isolamento destas duas 

comunidades (SALDANHA et al., 1996; ALVES-JÚNIOR et al., 1998 e SOUZA et al., 

2003). 

RV era considerada isolada em relação ao resto da população da Ilha de Santa 

Catarina, pois possuía valores altos para a distância marital, raio matrimonial médio e raio 

migracional médio, em relação aos valores de outras populações, mostrando uma diminuição 

do grau de isolamento (GOULART, 1986). Dos indivíduos residentes em RV amostrados ao 

acaso, apenas 32,5% são nativos enquanto que na CL este valor é de 87% (ROSA et al., 

1998). 
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A taxa de migração bruta (m) é de 0,24 e o índice de isolamento é igual a 16. Este 

último valor, segundo WRIGTH (1969), permite considerar que a probabilidade da deriva 

estar atuando não seja desprezível.  

Na comunidade de RV m=0,73 e, embora o número de imigrantes nesta comunidade 

seja 4,5 vezes maior do que na comunidade da CL, o número de imigrantes da Ne (população 

efetiva) passa a ser 3,8 vezes maior. Devido à migração efetiva (me) ser elevada e a população 

efetiva (Ne) igual a 740, o índice de isolamento é 451, o que indica que a deriva genética não 

tem um papel relevante na variação das freqüências alélicas nesta população. 

Com base nestes parâmetros podemos dizer que CL ainda se constitui num isolado 

genético além de geográfico, com uma grande probabilidade de ter como fator evolutivo mais 

atuante, na alteração das freqüências alélicas, a deriva genética (SOUZA et al., 2003). 

Enquanto que em RV está ocorrendo uma quebra de isolado, podendo ser a migração o fator 

evolutivo preponderante na alteração das freqüências alélicas (MUNIZ, 1999; SOUZA et al., 

2003). 

De acordo com estudos demográficos (MUNIZ et al., 1986; PILLMAN, 1989; 

BITTENCOURT, 1993) e históricos (GIMENO, 1992), a classificação étnica baseada 

somente na aparência física indicava que a CL deveria ser considerada diíbrida (origem 

caucasóide e negróide), sendo classificada como predominantemente branca (MUNIZ et al., 

1986). Estudos com marcadores bioquímicos (ABO, RH-D-RH-CE, GPA-GPB (MNSs), 

HBB, HP, TF, ACP1, CP e AK) indicam também a presença de marcadores ameríndios na 

população na proporção de 7,7%±8,7, a proporção de africanos é de 17,3%±8,9, sendo os 

restantes 75,0%±10,7% de europeus com MSE (Mean Square Error=Erro Quadrado Médio) 

igual a 3,3% (SOUZA et al., 2003).  
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Estudos mais recentes com marcadores de DNA mostram diferentes estimativas de 

mistura quando comparamos loci STRs (Short Tandem Repeats=seqüências curtas repetidas 

consecutivamente) autossômicos com loci STR e uma inserção Alu do cromossomo Y. Para 

os primeiros a estimativa de mistura se adequou ao modelo triíbrido em CL, com 

predominância do componente português 93,5% (±5,9), seguido do componente africano 

4,1% (±3,9) e ameríndio 2,4% (±2,9). Enquanto que para os loci do cromossomo Y a 

estimativa de mistura étnica se adequou ao modelo diíbrido, indicando uma contribuição 

quase que exclusiva de portugueses, 95,6% (±10,6) e sendo inconsistente para o componente 

ameríndio (MUNIZ, 2003). 

A comunidade de RV, assim como a anterior, também foi classificada como 

predominantemente branca (GOULART, 1986), mas estudos com marcadores bioquímicos 

(ABO, RHD-RHCE, GPA-GPB (MNSs), HBB, HP, TF, ACP1, CP e AK) indicam uma 

composição triíbrida, com proporção igual a 48,8%±16,9, 44,5%±17,0 e 6,7%±12,0 para 

africanos, portugueses e ameríndios, respectivamente, com o MSE=6,6%. Com a retirada do 

locus GPA-GPB, devido a superestimativa da freqüência do alelo GPB*Su, estas proporções 

passam para 28,8%±20,0, 53,3±20,4 e 18,7±18,2, respectivamente (SOUZA et al., 2003). 

Da mesma forma, estudos recentes com marcadores de DNA mostraram diferenças na 

estimativa de mistura quando comparamos loci autossômicos com loci do cromossomo Y. 

Para os loci autossômicos a estimativa de mistura se adequou ao modelo triíbrido em RV, 

com predominância do componente português 80,6% (±4,8), seguido do componente africano 

12,6% (±1,1) e ameríndio 6,8% (±5,5). Enquanto que para os loci do cromossomo Y a 

estimativa de mistura étnica se adequou ao modelo diíbrido, sendo inconsistente para o 

componente ameríndio e indicando uma contribuição quase que exclusiva de portugueses, 

94,1% (±6,2) (MUNIZ, 2003). 
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Estas discrepâncias nos dados de mistura étnica são observadas também em outras 

comunidades isoladas brasileiras e têm sido explicadas por terem sido fundadas 

prevalentemente por homens europeus e mulheres ameríndias ou afro-descentes. Entretanto, 

os registros históricos sobre a fundação de CL e RV relatam a vinda de famílias completas do 

Arquipélago de Açores, que teriam ocupado uma região sem habitantes indígenas, pois estes 

teriam sido eliminados previamente. 

A elucidação destas discrepâncias pode ser obtida pela ampliação do estudo de 

polimorfismos genéticos nestas comunidades, especialmente o haplótipo estendido do 

cromossomo Y e marcadores informativos de ancestralidade (AIMs; Ancestry Informative 

Markers). 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS  

Os polimorfismos de DNA podem ser classificados em três categorias: (a) Mutação 

puntual, onde uma mesma posição é ocupada por nucleotídeos diferentes, como os SNPs 

(Single Nucleotide Polymorphisms = polimorfismos de nucleotídeos únicos) (COLLINS et al. 

1998); (b) Inserção/deleção, em que trechos da seqüência podem estar presentes ou ausentes 

em alguns cromossomos (BATZER et al., 1990); e (c) polimorfismos do tipo VNTR 

(Variable Number of Tandem Repeats = números variável de seqüências repetidas 

consecutivamente) (NAKAMURA et al., 1987). 

Desde 1978, com a descrição dos RFLPs (Restriction Fragments Length 

Polymorphisms = polimorfismo de comprimento do fragmento restrição) (KAN & DOZI, 

1978), atualmente também chamados de RSPs (Restriction Site Polymorphisms = 

polimorfismo de sítio de restrição) (JORDE et al., 1995), abriu-se à perspectiva de estudar a 

variabilidade da seqüência de nucleotídeos diretamente e não mais através das proteínas por 
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elas codificadas. Nestes casos é possível verificar que mutações de ponto levam à perda ou 

ganho de sítios de restrição para endonucleases, enzimas capazes de reconhecer e clivar uma 

seqüência específica de DNA. 

Os VNTRs podem ser divididos em 3 subclasses: (a) satélites, que são segmentos 

repetidos de 100 ou mais nucleotídeos (nt); (b) minissatélites repetições de 10 a 100nt; e (c) 

microssatélites, também chamados STRs, com repetições de 2 a 6nt. A diferença entre os 

mini e os microssatélites deve-se a diferentes mecanismos genéticos envolvidos na expansão 

dos mesmos. Ainda se conhece pouco sobre os mecanismos de expansão dos elementos de 7 a 

9nt, por isso, permanecem ainda sem uma definição (CHAMBERS & MacAVOY, 2000). No 

genoma humano ocorre em média 1 STR a cada 6 ou 10kb (BECKMAN & WEBER, 1992). 

Todos estes polimorfismos de DNA podem ser encontrados no genoma nuclear, 

estando presente em uma cópia por célula. Neste caso, podemos diferenciar estes loci quando 

estão presentes em cromossomos autossômicos ou sexuais. Os mesmos também podem ser 

encontrados no genoma mitocondrial. Diferentes respostas podem ser encontradas 

dependendo da localização do loci analisado. 

► O cromossomo Y 

Atualmente, encontra-se disponível uma lista ampla de marcadores do tipo STRs que 

abrangem todos os cromossomos do genoma humano, incluindo o Y, Y-STR (KAYSER et al. 

2001). Com este tipo de marcador a variabilidade de alelos presentes em uma população é 

tanta que podem ser obtidas altas taxas de discriminação entre os indivíduos quando múltiplos 

loci STRs são examinados (SCHUMM, 1996). 

O cromossomo Y representa 2% do genoma humano e tem aproximadamente 60Mb. 

A maior parte (95%) é constituída de região não recombinante (NRY). Apresenta alta taxa de 
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mutação (0,033 mutações por Mb por geração), baixa diversidade (0,2%) e tem cerca de 100 

mil anos (estimativa baseada no tamanho efetivo da população humana) (QUINTANA-

MURCI et al., 2001). 

Os STRs ligados à NRY possuem herança paterna e é transmitida sem mudanças dos 

pais para os filhos, exceto por ocorrência de mutações que se acumulam através de gerações 

(KAYSER et al., 1997). A vantagem da análise de polimorfismos da NRY é que facilmente 

pode-se construir haplótipos altamente informativos, os quais caracterizam cada linhagem 

masculina (KAYSER et al., 2001). Isto porque o alto nível de variabilidade destes STRs, 

resultante da alta taxa de mutação, permite uma boa análise da variabilidade entre e dentro das 

populações (KAYSER et al., 1997). 

Todas estas características fizeram com que os polimorfismos do cromossomo Y se 

tornassem amplamente utilizados em aplicações forenses e análises de paternidade 

(QUINTANA-MURCI et al., 2001), na elucidação de aspectos da evolução humana 

(KAYSER et al., 2001) e na investigação de histórias populacionais, principalmente de 

núcleos de divergência recente (PÉREZ-LEZAUN et al., 1997), como é o caso das 

comunidades do presente estudo.  

Atualmente, um grupo de onze loci é referido como haplótipo estendido e incluí 

marcadores usados na prática forense (DYS19; DYS385a/b; DYS389I-DYS389II; DYS390; 

DYS391; DYS392; DYS393; DYS385a,b, DYS438, DYS439). Havendo um banco de dados 

de diversas populações mundiais disponível on line para comparação, facilitando muito os 

estudos populacionais (http://www.yhrd.org/index.html). 



Introdução 

 

33

► Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) 

A maioria dos marcadores genéticos apresenta freqüências polimórficas tanto nas 

populações híbridas como naquelas representativas das populações ancestrais. Entretanto, 

existem marcadores genéticos que exibem diferenciais de freqüência alélica (δ) superiores a 

30% entre quaisquer duas populações parentais, primeiramente chamados de PSAs 

(Population-Specific Alleles; SHRIVER et al., 1997), e atualmente denominados por AIMs 

(BONILLA et al., 2004). 

A precisão nas estimativas de mistura étnica é diretamente dependente do valor de δ 

dos marcadores utilizados, portanto os AIMs são os marcadores ideais para estimativas 

eficazes de mistura populacional (PARRA et al., 1998; PARRA et al., 2001), e na detecção de 

associações alélicas entre loci não ligados (PFAFF et al., 2001). 

Os AIMs já foram empregados em estimativas de mistura étnica em populações das 

Américas do Norte, Central e do Sul. A mistura africana foi preponderante nas populações 

Afro-americanas (PARRA et al., 1998, PARRA et al., 2001). Por outro lado, a mistura 

Européia é preponderante nas estimativas de Mexicanos-americanos e Porto-riquenhos, 

denominados como Hispânicos (SALARI et al., 2005, CHOUDHRY et al., 2006), e a 

ancestralidade Ameríndia é maior dentre os Mexicanos (MARTINEZ-MARIGNAC et al., 

2007) e quase completa dentre os Nativos Americanos do México (BONILLA et al., 2005) e 

da Amazônia Brasileira (LUIZON et al., 2008a). 

Conforme exposto acima, estes loci podem gerar estimativas mais precisas da 

composição étnica da população triíbrida brasileira, assim como das comunidades isoladas 

fundadas por açorianos do presente estudo. 
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HIPÓTESE 
As comunidades da Costa da Lagoa e de São João do Rio Vermelho representam 

oportunidades de se comparar informações históricas com dados genéticos, onde é possível 

demonstrar como tais fatores podem interagir. Deste modo, os dados genéticos corroborariam 

as informações históricas e eventualmente preencheriam seus vazios. 

Vários marcadores genéticos foram previamente estudados nestas comunidades, como: 

albumina, haptoglobina, transferrina, adenilato quinase, hemoglobina, fosfatase ácida, 

ceruloplasmina, grupos sangüíneos (ABO, RHD, RHCE, GPA, GPB) e HLA (SALDANHA 

et al., 1996; ALVES-JÚNIOR, et al. 1998; SOUZA et al., 2003). Estudos estes recentemente 

ampliados por um conjunto de marcadores moleculares que incluiu STRs autossômicos 

(HUMCSF1PO, HUMTH01, HUMTPOX; D5S818, D7S820, D13S317, D16S539, MJD) e 

ligados ao cromossomo Y (DYS19, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, YAP) (MUNIZ, 

2003). 

Os estudos realizados até o presente momento mostram divergências nas estimativas 

de mistura quando comparamos marcadores autossômicos e marcadores ligados ao 

cromossomo Y. Portanto, ciente das respostas que os marcadores do tipo STRs ligados ao 

cromossomo Y e AIMs autossômicos podem oferecer para o entendimento da formação das 

comunidades do presente estudo, estes marcadores podem ajudar a explicar tais divergências. 

Adicionalmente, os mesmos poderão ajudar a investigar a hipótese de ocorrência de 

cruzamento preferencial (homens portugueses-açorianos com mulheres de origem ameríndia e 

ou africana) durante a formação destas comunidades.  
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OBJETIVO 
O conjunto de marcadores escolhido para atingir os objetivos propostos inclui: STRs 

ligados ao cromossomo Y que complementam o haplótipo definido como estendido e com 

freqüências previamente descritas para diversas populações, incluindo Portugal e Açores 

(DYS385a,b; DYS389I-DYS389II; DYS438; DYS439). Ainda serão analisados AIMs que 

possuem grandes diferenciais de freqüência alélica entre africanos, europeus e ameríndios 

(FY-Null, RB2300, LPL, AT3-ID, Sb19.3, APO, PV92 e CYP1A1*2C). Por fim, uma análise 

completa e conjunta de todos os dados já disponíveis para estas comunidades de STRs 

autossômicos e marcadores clássicos. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo Ampliar o estudo de marcadores nestas 

comunidades com o haplótipo estendido de STRs do cromossomo Y e AIMs autossômicos, 

visando melhorar as estimativas de mistura étnica e investigar a hipótese de que há 

cruzamento preferencial durante a formação destas comunidades. E para isso: 

(a) quantificar as proporções de mistura étnica para estes marcadores de linhagem 

paterna e AIMs nas duas comunidades; 

(b) estabelecer comparações com populações portuguesas, especialmente 

açorianas; 

(c) verificar a eventual existência de alelos e/ou haplótipos característicos destas 

comunidades ou que indiquem a contribuição das populações ancestrais. 

(d)  Verificar se estes marcadores são capazes de diferenciar estas duas 

comunidades de origem comum e recente, Costa da Lagoa e São João do Rio 

Vermelho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

ESQUEMA DO TRABALHO 

A Ilha de Santa Catarina foi colonizada na segunda metade do século XVIII por 

famílias completas de imigrantes vindos do Arquipélago de Açores e que fundaram várias 

comunidades, entre elas a da Costa da Lagoa (CL) e a de São João do Rio Vermelho (RV). 

Estas comunidades são estudadas por pesquisadores da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) desde a década de 80 (MUNIZ et al., 1986) e, desde 1994, os estudos são 

orientados pela professora Drª. Ilíada Rainha de Souza, responsável pelo Laboratório de 

Polimorfismos Genéticos (LAPOGE, BEG/CCB/UFSC). Vários marcadores genéticos 

(enzimas séricas, grupos sanguíneos, HLA, STRs autossômicos e ligados ao cromossomo Y) 

já foram analisados (SOUZA, 2001; SOUZA et al. 2003; MUNIZ, 2003).  

Neste trabalho propomos a ampliação destes estudos com marcadores informativos de 

ancestralidade (AIMs) e STRs ligados ao cromossomo Y, no intuito de responder perguntas a 

respeito da real mistura acontecida desde a fundação destas comunidades. A informação 

destes novos marcadores, em conjunto com resultados de marcadores previamente estudados 

e re-analisados neste trabalho (ligados ao Y e STRs autossômicos), permitirão avaliar o grau 

de mistura étnica, estimar de diversidade genética, bem como comparar estas comunidades 

entre si e com populações parentais. As amostras de sangue de indivíduos pertencentes às 

comunidades de CL, RV e do HEMOSC (HM, Hemocentro de Santa Catarina) foram 

previamente coletadas e utilizadas em vários projetos anteriores pelas equipes do LAPOGE, 

onde estão armazenadas. 
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AS COMUNIDADES 

► Estrutura das Comunidades 

As duas comunidades, Costa da Lagoa (CL) e São João do Rio Vermelho (RV), são 

povoamentos históricos na Ilha de Santa Catarina, que tiveram origem entre o século XVII e 

XVIII.  

Os estudos genéticos com estas comunidades se iniciaram há 20 anos com um grupo 

de pesquisadores da Divisão de Genética do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e 

Genética (BEG) da UFSC. Os primeiros estudos determinaram alguns parâmetros 

demográficos (MUNIZ et al., 1986) e genéticos (BITTENCOURT, 1993). Posteriormente, 

sob orientação da Profª. Drª. Ilíada Rainha de Souza foram feitos levantamentos das 

freqüências alélicas de alguns marcadores bioquímicos (hemoglobina, haptoglobina, 

transferrina, fosfatase ácida, adenilato quinase, ceruloplasmina, grupos sangüíneos ABO, 

RHD, RHCE, GPA, GPB) e de novos dados demográficos, tais como: distribuição etária, 

distribuição sexual, distribuição racial, população reprodutora (Nr), população efetiva (Ne), 

migração efetiva (me) e índice de isolamento (i) (SALDANHA, 1996; ROSA, 1997; MUNIZ, 

1999; ROSA et al., 1998; ALVES-JÚNIOR et al., 1998; SOUZA et al., 2003). 

► Localização 

As comunidades da CL e de RV estão localizadas no município de Florianópolis, 

capital do Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil. Este município está localizado na região 

litorânea do Estado, entre os paralelos de 27º10’ e 27º50’ de latitude sul e 48º25’ de 

longitude. Sua área está dividida em duas porções de terra separadas por um estreito de 500 m 

de largura. A porção continental possui 12,1 km2. A maior parte é composta pela Ilha de Santa 
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Catarina, onde as duas comunidades estão localizadas. A Ilha possui 424,4 km2, com 54 km 

de extensão no sentido norte-sul e 18 km no sentido leste-oeste (site Florianópolis) (Figura 1). 

► A comunidade de Costa da Lagoa (CL) 

A comunidade da CL (Figura 2) está localizada no distrito da Lagoa da Conceição que 

teve sua origem a partir da Provisão Régia de 07/06/1750. Este distrito tem uma área total de 

55,28 km2 (site Florianópolis).  

A CL está distribuída ao longo do “Caminho Geral da Costa” (Figura 1), à margem 

oeste da Lagoa da Conceição, Ilha de Santa Catarina (PILLMAN, 1989) e cerca de 20 km do 

centro de Florianópolis. Por apresentar acessos terrestres precários, sendo que o meio de 

transporte utilizado pelos moradores é quase que exclusivamente lacustre, pode-se dizer que a 

comunidade encontra-se isolada geograficamente. Segundo censo do IBGE (1992), a 

comunidade da CL apresentava 533 indivíduos, distribuídos em seis núcleos. 

Sustenta-se principalmente da pesca e, em pequena escala, da agricultura. As mulheres 

fabricam e vendem rendas de bilro e algumas famílias são proprietárias de restaurantes e bares 

e vivem do turismo (PILLMAN, 1989).  

► A comunidade de São João do Rio Vermelho (RV) 

A comunidade de RV (Figura 3) pertence ao distrito de mesmo nome e se originou a 

partir da Resolução Régia de 11/08/1831. Este distrito tem uma área total de 31,68 km2 e fica 

localizado na parte nordeste da Ilha de Santa Catarina, limitado ao leste pelo oceano, ao norte 

pelos morros que o separam do distrito de Ingleses, a oeste por uma cadeia de morros que o 

separa do distrito de cachoeira do Bom Jesus e de Ratones e ao sul pela Lagoa da Conceição 

(Figura 1). 
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Figura 2: Vista parcial da comunidade da CL. A) Restaurante de frutos do mar à esquerda; B) 
Um dos núcleos, a Vila, onde se situam: a Igreja (centro), a creche, o posto de saúde e a 
escola; C) Vista geral da comunidade; D) Casa típica da comunidade com um trapiche e 
duas casinhas para barco. 

Figura 3: A comunidade de São João do Rio Vermelho. A) Casa em estilo açoriano; B) Posto 
de Saúde; C) Igreja da comunidade; D) Rodovia SC-406. 
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São João do Rio Vermelho é um dos maiores distritos pertencentes ao município de 

Florianópolis e durante muitas décadas manteve-se isolado das comunidades vizinhas. Desde 

a década de 70 comunica-se com outras regiões pela rodovia SC-406, que corta o distrito e 

permite grande fluxo de seus moradores e facilita que novos habitantes cheguem à região. 

Segundo o censo do IBGE (1992), havia no distrito 1864 indivíduos. 

Sustenta-se da pesca, mas muitos habitantes trabalham em serviços públicos urbanos e 

outros vivem do comércio local; os mais idosos sobrevivem ainda da lavoura e tem como 

tradição à confecção de rendas de bilro, principalmente pelas senhoras mais velhas (LUPI & 

LUPI, 1989). 

► A Amostra de Florianópolis (HM) 

A amostra constitui-se de sangue de indivíduos doadores de sangue do HEMOSC 

(Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina; http://www.HEMOSC.org.br/), de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 26 e 62 anos e, a grande maioria da capital do Estado, 

Florianópolis. Esses indivíduos são voluntários que consentiram que parte de seu sangue fosse 

também utilizada para fins de pesquisa. Parte desta amostra tiveram os loci do cromossomo Y 

tipados no LAPOGE, por Sandra Rachadel Torres e Tiago Moreti. 

ASPECTOS ÉTICOS 

No presente trabalho foi utilizado material coletado entre 1994 e 1999 por 

pesquisadores da UFSC e armazenado nesta Instituição. A utilização destas amostras foi 

autorizada pela Profª. Drª. Ilíada Rainha de Souza, responsável pela guarda e coleta das 

mesmas. 
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Como o início da coleta ocorreu em época anterior à promulgação da Resolução CNS 

196/96 do Ministério da Saúde, não foi colhida assinatura em Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), entretanto a coleta se restringiu á doadores voluntários que deram seu 

consentimento verbal e após reunião de esclarecimento com representantes e lideres 

comunitários. 

Esse projeto foi analisado e aprovado ad referendum pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Instituição (Hospital das Clínicas – FMRP, USP), de acordo com o Processo HCRP nº 

12665/2006. 

COLETA E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL 

A coleta dos dados demográficos, censitários e amostras de sangue nas comunidades 

da CL e RV foi realizada no período de agosto de 1994 até novembro de 1999, pelo grupo de 

pesquisa do LAPOGE, do qual fez parte a Autora. 

Foram feitas visitas em casas, escolas e postos de saúde das comunidades e a coleta só 

ocorreu após o consentimento de cada indivíduo, dando-se a ele a oportunidade de negar a sua 

participação sem qualquer prejuízo ou restrição a exames médicos e tratamento. Durante as 

visitas foram preenchidos questionários com dados individuais e familiais das pessoas 

residentes nas comunidades. 

O acesso a CL deu-se por barcas da prefeitura de Florianópolis, ou da cooperativa dos 

moradores, que saíam periodicamente do trapiche da Lagoa em direção à Costa em trajeto 

com duração de cerca de 50 minutos.  

Para RV, o transporte foi feito de carro e as amostras, em sua maioria, foram 

conseguidas no posto de saúde. Também foram feitas visitas a escolas e ao centro 
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comunitário. Para completar a doação espontânea, 42 amostras foram conseguidas no 

Laboratório Menino Deus, localizado no distrito de Ingleses do Rio Vermelho (36 km do 

centro da cidade e 6 km de RV), onde os habitantes costumam fazer exames de sangue de 

rotina médica. Estas amostras foram gentilmente fornecidas pelo Dr. Marcos Ludwig, embora 

não nos pudesse fornecer outros dados individuais, além de sexo e idade. 

As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa com seringa e agulha 

descartáveis, contendo EDTA 5%. Após a coleta, o material foi mantido em recipiente 

contendo gelo até ser transportado ao laboratório, onde ocorreu a separação do plasma, dos 

leucócitos e glicerolização das hemácias. 

A amostra da CL consiste de 130 indivíduos, de ambos os sexos, com idade de 1 a 86 

anos. A de RV é composta por 181 indivíduos, entre homens e mulheres, na faixa etária entre 

1 e 72 anos. A amostra do HMOSC é de 100 indivíduos doadores de sangue. Porém estes 

números variaram para cada locus, a depender da amplificação e quantidade disponível de 

cada amostra.  

CONSERVAÇÃO DO MATERIAL 

As amostras de sangue foram submetidas à centrifugação e três frações foram 

separadas e estocadas a -20º C: o sobrenadante (plasma), o anel leucocitário (com um pouco 

de hemácias e plasma) e parte das hemácias (glicerolizadas em solução de glicerol a 40%; 

MOLLISON, 1972). Posteriormente foi realizada a extração do DNA utilizado no presente 

trabalho a partir do anel leucocitário. 
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MARCADORES GENÉTICOS INVESTIGADOS 

► Marcadores ligados ao cromossomo Y 

Para este trabalho foi analisado um conjunto de seis loci STRs ligados ao cromossomo 

Y: DYS385a/b; DYS389I e II; DYS438 e DYS439 (Tabela1), com o objetivo de ampliar a 

análise de haplótipos previamente descrita para cinco loci STRs (DYS19, DYS390, DYS391, 

DYS392 e DYS393; MUNIZ, 2003). Desta forma completando o que é chamado de haplótipo 

estendido do cromossomo Y. O haplótipo mínimo se refere a mesma seqüência de locus, 

retirando os loci DYS438 e DYS439. 

Tabela 1: Localização citogenética, núcleo de repetição, seqüência dos primers, tamanho do 
fragmento e alelos descritos para os loci ligados ao cromossomo Y analisados no presente 
trabalho. 

Loci Localização  Repetiçãoa Seqüência primers (5’-3’) tamanho 
(pb) Alelos a 

DYS385 a/b Yq11. 23 [GAAA]n AGCATGGGTGACAGAGCTA 

GCCAATTACATAGTCCTCCTTTC 

242-326 22 

(7-24, 28)* 

DYS389 I  Yq11. 21 [TCTG]q 
[TCTA]r 

CCAACTCTCATCTGTATTATCTATG 

GTTATCCCTGAGTAGTAGAAGAATG 

143-175 9 

(9-17) 

DYS398 II Yq11. 21 [TCTG]n 
[TCTA]p 
[TCTG]q 
[TCTA]r 

 255-295 11 

(24-34)# 

DYS438 Yq11. 21 [TTTTC]n CCAAAATTAGTGGGGAATAGTTG 

GATCACCCAGGGTCTGGAGTT 

300-340 9 

(6-14) 

DYS439 Yq11. 21 [GATA]n ’TCGAGTTGTTATGGTTTTAGGTCT 

GTGGCTTGGAATTCTTTTACCC 

210-230 6 

(09-14)+ 

a – Tamanho do alelo - o número inteiro refere-se ao número de alelos já descritos e os números entre parênteses 
referem-se ao número de repetições do menor alelo e do maior alelo, podendo-se verificar então a presença de 
alelos intermediários, isto é com repetições incompletas anotados com *. A anotação # no DYS389II indica que 
há descrito na literatura alelos de mesmo tamanho, mas com seqüências diferentes. E a anotação + para o 
DYS439 indica que há na literatura inconsistência com a nomenclatura, havendo três formas diferentes descritas, 
aqui utilizamos a de AYUB et al. (2000) que utilize somente o número da repetição variável. 
Referências primers: BUTLER et al., 2002 e http://www.cstl.nist.gov/div831/strbase/kits/Yfiler.htm (Acessado 
em 09/01/2008). 

 

Os loci ligados ao cromossomo Y analisados são microssatélites (Figura 4), quatro são 

tetranucleotídeos: DYS385 a/b; DYS389I e II, DYS439 e apenas um pentanucleotídeo: 

DYS438.  
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Figura 4: Localização cromossômica aproximada dos loci de STRs ligados ao cromossomo Y 
que compõe o haplótipo estendido (a partir de informações do site 
http://www.yhrd.org/index.html - Acessado em 09/01/2008) 

Os loci DYS385a e DYS385b e DYS389II e DYS389II são amplificados pelo mesmo 

par de primers pois tratam-se de duplicação de um mesmo gene. Para o primeiro caso 

(DYS385a/b), os fragmentos amplificados nos dois loci apresentam exatamente os mesmos 

tamanhos, ficando impossível identificar a que a locus pertence o alelo identificado. Sendo 

assim é feita a leitura do haplótipo, mas sem a identificação da seqüência correta. Por 

exemplo, se o fenótipo 14/15 corresponde aos genótipos 14,15 ou 15,14. No segundo caso 

(DYS389II e II) os fragmentos amplificados apresentam tamanhos diferentes, portanto sendo 

possível a identificação dos alelos por locus. 
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► AIMs analisados 

Neste trabalho foram analisados oito AIMs, seis (FY-Null, RB2300, LPL, AT3, 

Sb19.3 e APO) com valores de δ > 30% entre Africanos e Europeus ou Ameríndios (PARRA 

et al., 1998) e dois (PV92 e CYP1A1*2C ) com δ > 30% entre Ameríndios e Africanos ou 

Europeus (SHRIVER et al., 2003; LUIZON et al., 2008a; Tabela 2). 

Os primers e enzimas de restrição, a localização citogenética e tamanho dos 

fragmentos dos AIMs analisados estão relacionados na Tabela 2. 

Tabela 2: Localização citogenética, enzimas de restrição, seqüência dos primers e condições de 
PCR dos oito AIMs analisados. 

locus Tipoa Localização Seqüência dos Primers (5’-3’) Alelo e Tamanho 
dos fragmentos (pb) 

FY-Null SNP 
(StyI) 

1q23.2 AGGCTTGTGCAGGCAGTG 

GGCATAGGGATAAGGGACT 

1: 82, 77 e 62 
2: 82, 65 e 62 

AT3-I/D InDel 
(76bp) 

1q25.1 CCACAGGTGTAACATTGTGT 

GAGATAGTGTGATCTGAGGC 

1: 496 
2: 572 

LPL SNP 
(PvuII) 

8p21.3 AGGCTTCACTCATCCGTGCCTCC 

TTATGCTGCTTTAGACTCTTGTC 

1: 319 
2: 161 e 158 

RB2300 SNP 
(BamHI) 

13q14.2 CAGGACAGCGGCCCGGAG 

CTGCAGACGCTCCGCCGT 

1: 180 
2: 130 e 50 

Sb19.3 Inserção 
Alu 

19p12 TCTAGCCCCAGATTTATGGTAACTG 

AAGCACAATTGGTTATTTTCTGAC 

1: ~450 
2: ~150 

APO Inserção 
Alu 

11q23 AAGTGCTGTAGGCCATTTAGATTAG 

AGTCTTCGATGACAGCGTATACAGA 

1: ~450 
2: ~150 

PV92 Inserção 
Alu 

16q23.3 AACTGGGAAAATTTGAAGAGAAAGT 

TGAGTTCTCAACTCCTGTGTGTTAG 

1: ~450 
2: ~150 

CYP1A1 SNP 
(BsrDI) 

15q22 CTGTCTCCCTCTGGTTACAGGAAGC 

TTCCACCCGTTGCAGGCAGGATAGCC 

1: ~ 200 
2: ~150 

a – As enzimas de restrição para a detecção dos SNPs estão entre parênteses. 
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ANÁLISE LABORATORIAL 

EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO 

► Reagentes e Soluções: 

Detergente Nonidet (polyethoxyethanol) 
Triton X 
Tween 20 
Tampão de lise de eritrócitos: Tris/HCl 0,01 M pH 7,6; sacarose 0,32 M; MgCl 5,0 

mM; e Triton X-100 1% 
Tampão de lise de leucócitos: Tris/HCl 0,01M pH 8,5; KCl 50 mM; MgCl2 2,5 mM; 

NP-40 0,45%; Tween 20 - 0,45% 
Proteinase K (10 mg/mL) 

► Procedimento: 

A extração de DNA foi realizada a partir de uma adaptação ao método de HIGUCHI 

(1989). Aproximadamente 300µL de sangue total foi colocada em um microtubo de 

polipropileno de 1,5 mL (tipo eppendorf), utilizando-se uma micropipeta e ponteiras estéreis. 

Em seguida, adicionou-se 1,0 mL de tampão de lise de eritrócitos a cada microtubo. 

Homogeneiza-se a mistura e centrifuga-se o conteúdo dos microtubos a 12.000 giros durante 

2 minutos. Retirou-se o sobrenadante com o auxílio de um sugador, e acrescentou-se, 

novamente, 1,0 mL de tampão de lise de eritrócitos ao precipitado avermelhado. 

Homogeneizou-se e centrifugou-se cada microtubo novamente. Estes procedimentos foram 

repetidos até que o precipitado apresentasse cor branca (de 3-4 repetições), indicando a 

presença de glóbulos brancos (leucócitos) e a ausência de hemácias. 

Quando o precipitado adquiriu esta aparência branca, retirou-se o sobrenadante, 

suspendeu-se o precipitado em 300 µL de tampão de lise de leucócitos, e adicionou-se 5 µL 

de Proteinase K em cada microtubo. 
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Terminadas estas etapas da extração, as amostras foram colocadas em uma estufa a 

65ºC por um período de 1 hora e, em seguida, em uma estufa a 37ºC por um período de 

aproximadamente 12 horas. Por fim, as amostras foram submetidas a um passo de 

desnaturação da Proteinase K (94oC por 10 min) e então armazenadas em um refrigerador 

com temperatura aproximada de -4ºC. 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

► Reagentes e Soluções: 

DNA polimerase (Taq): 1 U/µL de tampão de estocagem (BIOTOOLS – B & M 
Labs, AS) 

Tampão de estocagem da DNA polimerase: 10 mM de Tris/HCl (pH 8,0), 50 mM 
KCl, 1 mM EDTA, 01% Triton x-100, 50% de glicerol (BIOTOOLS – B & M 
Labs, AS) 

dNTP solução estoque: quatro soluções separadas de 100mM de cada base (dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP), pH 8,3 (BIOTOOLS – B & M Labs, AS) 

dNTP solução trabalho (5 mM): obtida diluindo-se com água a solução estoque 
(100mM) de cada dNTP para uma solução única de concentração 5 mM (160 µL 
de água de MiliQ autoclavada mais 10 µL da solução estoque de cada dNTP) 

Iniciadores (Primers) específicos – solução estoque (50 µM): os primers liofilizados 
(Bio-Synthesis) A e B específicos para cada locus foram diluídos em água auto-
clavada, e estocados separadamente. 

Iniciadores (Primers) – solução trabalho (2,5 µM): 10 µL do primer A, 10 µL do 
primer B (solução estoque, 50 µM) e 180 µL de água auto-clavada 

Tampão PCR livre de MgCl2: Tris/HCl 75 mM pH 9.0; KCl 50 mM; (NH4)2SO4 20 
mM. (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 

MgCl2: Concentração de 50 mM (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 10% 

► Procedimento: 

Os ensaios da PCR foram realizados em um volume total de 25 µL. Todos os 

reagentes (Tampão de PCR livre de cloreto, dNTP, primers – solução trabalho, MgCl2 e a Taq 

– DNA polimerase), com exceção do DNA, foram misturados em quantidade específica para 
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cada locus (Tabela 3) em um único tubo (mistura de reação) para garantir a homogeneidade 

das reações. As seqüências de todos os primers estão na Tabela 1. 

Os STRs ligados ao cromossomo Y foram todos amplificados em apenas duas reações 

chamadas de multiplex, onde mais de um locus é amplificado simultaneamente: uma reação 

contendo os primers do DYS 385 a/b e do DYS439 e outra contendo os primers do DYS 438, 

DYS389 I e II (Tabela 3). 

Tabela 3: Condições de PCR para os loci analisados no presente trabalho (quantidade para 1 
reação).  

 Quantidade em µl suficiente para uma reação 

 Locus Água 
Tampão 
livre de 
cloreto 

dNTP  
(5 mM) 

Primers (solução 
trabalho) 

MgCl2  
(50 mM) 

TAQ 

DYS385 a/b 

DYS439 

14,85 2,50 0,25 1,00 (DYS385) 

1,00 (DYS439) 

1,00 0,40 

M
U

LT
IP

LE
X 

DYS389 I  

DYS389 II 

DYS438 

11,75 2,50 0,25 4,00 (DYS389I e II) 

1,00 (DYS438) 

1,00 0,50 

FY-Null 13,75 2,5 1,0 0,25 1,5 0,25 

RB2300* 10,75 2,5  0,75 0,25 3,0 0,25 

LPL 13 2,5 1,0 0,25 3,0 0,25 

AT3 12,75 2,5 1,0 0,25 3,0 0,50 

Sb19.3 13 2,5 1,0 0,25 3,0 0,25 

APO 13 2,5 1,0 0,25 3,0 0,25 

PV92 13 2,5 1,0 0,25 3,0 0,25 

M
O

N
O

PL
EX

 

CYP1A1 13 2,5 1,0 0,25 3,0 0,25 
* Para a amplificação do RB2300 é preciso adicionar ao mix 2,5 µl de DMSO por reação. 

 

Em cada microtubo de 0,5 mL ou em cada tubo de 0,2 mL da placa de 96 tubos para 

PCR, foram pipetados 4 µL do DNA genômico, previamente extraído. Para cada análise foi 

usado um controle negativo, contendo água no lugar do DNA genômico. Em cada microtubo, 

sob a amostra, foram pipetados 21 µL da mistura de reação. Quando foram utilizados os 
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termocicladores MJ Research (Inc PTC – 100TM) e, consequentemente, microtubos de 0,5 mL, 

uma gota de óleo mineral foi adicionada para evitar a evaporação da mistura de reação. Este 

procedimento não foi necessário quando da utilização dos termocicladores Techne Genius ou 

GeneAmp® PCR system 9700 (Applied Biosystems), pois estes possuem tampas 

hermeticamente fechadas. Foram nestes termocicladores que as placas de PCR foram 

utilizadas ao invés dos tubos. A este passo seguiu-se o programa do termociclador 

correspondente ao locus (listado a baixo). Após o término da reação o produto da PCR foi 

guardado em geladeira (4Cº) até sua utilização. 

► Programas utilizados: 

STRs Y: 
1 ciclo: 95ºC por 10 minutos; 
28 ciclos: 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 1 minuto, 72ºC por 1 minuto; 
1 ciclo: 60ºC por 45 minutos, 20ºC indefinidamente. 

FY-Null, AT3 e CYP1A1: 
1 ciclo: 94ºC por 5 minutos; 
30 ciclos: 94ºC por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos 

(FY-Null e CYP1A1) e 1 minuto (AT3); 
1 ciclo: 72ºC por 5 minutos, 20ºC indefinidamente. 

LPL e RB2300: 
1 ciclo: 94ºC por 5 minutos; 
30 ciclos: 94ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos 

(FY-Null) e 1 minuto (AT3); 
1 ciclo: 72ºC por 5 minutos, 20ºC indefinidamente. 

Sb19.3, APO e PV92: 
1 ciclo: 94ºC por 5 minutos; 
30 ciclos: 94ºC por 1 minuto, 58ºC por 2 minutos (Sb19.3 e PV92), 55º por 2 

minutos (APO), 72ºC por 2 minutos; 
1 ciclo: 72ºC por 5 minutos, 20ºC indefinidamente. 

REAÇÃO DE RESTRIÇÃO 

Para a detecção dos SNPs analisados no presente estudo (FY-Null, RB2300, LPL e 

CYP1A1) foi utilizada a técnica de PCR-RFLP. Esta consiste basicamente de um ensaio onde 
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o produto da PCR é submetido à ação de endonucleases de restrição. Os primers utilizados na 

PCR flanqueiam a região do gene que contém, ou não, o sítio de restrição específico da 

enzima utilizada na reação de restrição para cada locus (Tabela 2). 

O indivíduo pode ser homozigoto para a presença do sítio de restrição da enzima 

(genótipo *2/*2), heterozigoto (genótipo *1/*2), ou homozigoto para a ausência do sítio de 

restrição (genótipo *1/*1). 

A reação de restrição foi feita em microtubos tipo eppendorf de 0,5 mL para cada 

amostra, contendo 7 µL de DNA previamente amplificado. O controle de leitura é o DNA 

amplificado de um indivíduo de genótipo conhecido. 

Em microtubos tipo eppendorf de 1,5 mL é preparada a mistura de Reação de 

Restrição (Tabela 4), onde o volume de cada componente utilizado deve ser multiplicado pelo 

número de amostras a serem utilizadas na reação.  

Tabela 4: Condições de Reação de Restrição para os SNPs analisados (quantidade em µL para 1 
reação).  

Locus Água Tampão* BSA Enzima de restrição Total Tº C (3 h) 

FY-Null 5,5 1 0,1 0,4 (4U) 7 37 

RB2300* 3 1 0,1 0,4 (4U) 4,5 37 

LPL 3 1 0,1 0,4 (4U) 4,5 37 

CYP1A1 6,4 1 0,1 0,5 (5U) 8 65 
* tampões comerciais com condições de pH e salinidade ótimas para a atividade das respectivas enzimas. 

 

A mistura de Reação de Restrição é distribuída em cada eppendorf com o auxílio de 

uma micropipeta e ponteiras estéreis e são adicionados 7 µL de DNA previamente 

amplificado de cada indivíduo. Estes eppendorf são então submetidos à temperatura e tempo 

de atividade específica para cada enzima de restrição utilizada (Tabela 4). 
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ANÁLISE DO PRODUTO AMPLIFICADO 

O produto amplificado foi separado por eletroforese em géis de poliacrilamida 

desnaturantes ou não-desnaturantes. 

► Reagentes e Soluções: 

TEMED: tetrametiletilenodiamina (Pharmacia Biotech).  
Formamida 
Solução de acrilamida/bis-acrilamida (29:1): 29 g de acrilamida; 1 g de bis-

acrilamida diluídas em 100 mL H2O. 
Solução de EDTA pH 8,0: 186 g de EDTA; 1l de H2O. Acertar o pH com pastilhas de 

hidróxido de sódio (NaOH). 
Solução saturada de Persulfato de potássio: 650 mg de persulfato de potássio; 6,5 

mL de H2O. 
Tampão TBE 10X (0,9M) pH 8,0: 108 g de Tris (PM=121,1); 53 g ácido bórico; 40 

mL de solução de EDTA; H2O qsp 1L.  
Tampão TBE cubas (1X): 100 mL do tampão TBE (10X); 900 mL H2O. 
Tampão de amostra (Loadding buffer): 900 µL de brofenol; 900 µL xilenocianol; 

900 µL TBE; 4,5 mL Ficol 30% diluído em H2O; 1,8 mL EDTA 0,5 M pH 8,0; 
3,6 g sacarose. Misturar tudo até a dissolução completa da sacarose. 

Tampão de amostra desnaturante: 300 µl de tampão de amostra; 900 µL 
formamida. 

Gel desnaturante 10%: 9,6 g uréia; 9,743 mL de H2O; 6,667 mL solução de bis-
acrilamida; 2 mL TBE (10x); 15 µL TEMED; 300 µL Solução de persulfato de 
potássio. 

Gel não desnaturante 6%: 1,4 mL de glicerol, 12,4 mL de H2O; 4 mL solução de 
bis-acrilamida; 2 mL TBE (10x); 15 µL TEMED; 300 µL Solução de persulfato 
de potássio. 

Gel não desnaturante 10%: 1,4 mL de glicerol, 12,390 mL de H2O; 4 mL solução de 
bis-acrilamida; 2 mL TBE (10x); 15 µL TEMED; 300 µL Solução de persulfato 
de potássio. 

► Procedimento: 

Para os STRs ligados ao cromossomo Y o produto amplificado foi separados por 

eletroforese em géis de poliacrilamida a 10% (PAGE) desnaturantes. Estes foram feitos 

dissolvendo a uréia com a solução de acrilamida/bisacrilamida e água em “banho Maria” a 

50°C, antes da adição do TBE, adicionado apenas após o resfriamento da solução. 
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Para o AIMs os produtos amplificados e oriundos das reações de restrição foram 

separados por eletroforese em PAGE a 6% e não-desnaturante, exceto para o FY-Null, para o 

qual foi utilizado PAGE a 10% não-desnaturante. 

Os catalizadores da reação de polimerização do gel, TEMED e persulfato de potássio 

foram adicionados à mistura do gel imediatamente antes de vertê-las em um cassete 

previamente montado, composto de duas placas de vidro separadas por espaçadores de teflon 

e presas com grampos. O tamanho das placas é determinado de acordo com o tipo de 

marcador (Tabela 5). Logo após, um pente de teflon foi colocado na borda superior, formando 

poços no gel, onde posteriormente foram aplicadas as amostras de DNA amplificado por PCR 

ou oriundos das Reações de Restrição. Aguardou-se a polimerização por no mínimo 30 

minutos.  

Tabela 5: Condições específicas para eletroforese de cada locus analisado no presente trabalho. 

Loci Gel 
Tamanho placa 

(cm) 
Voltagem Tempo (h) 

DYS385 a/b 

DYS439 

22,0x17,0 40’ após a saída do 2º 
corante (~2:40 h) 

DYS389 I  

DYS389 II 

DYS438 

10% desnaturante 

14,5x16,5 

20 mA por gel 

40’ após a saída do 2º 
corante (~3:40 h) 

FY-Null 10% não desnaturante 1:30 h 

RB2300, 
LPL, AT3, 
Sb19.3, 
APO, PV92 
e CYP1A1 

6% não desnaturante 

12,0x16,5 200V 

1:00 h 

 

Após a polimerização do gel o pente foi retirado e os poços foram lavados com água. 

O gel polimerizado foi montado em cuba de eletroforese vertical contendo tampão TBE cubas 

(1x), em ambos os pólos (porção superior e inferior). Esta cuba foi conectada a uma fonte de 

voltagem, Amershan Pharmacia Biotech (EPS 1001), ajustada à voltagem ou corrente 
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constante necessária para uma boa separação dos fragmentos amplificados (Tabela 5). Foi 

feita uma pré-corrida de pelo menos 15 minutos, onde as cubas com os géis foram ligados às 

fontes antes da aplicação das amostras e submetidas às condições de eletroforese. A fonte foi 

desligada e as amostras foram aplicadas nos poços. 

Nos loci em que os fragmentos amplificados precisam ser submetidos a condições 

desnaturantes, STRs ligados ao cromossomo Y, antes da aplicação das amostras no gel foi 

necessário um tratamento prévio com formamida, que auxilia no processo de desnaturação das 

amostras. Para isso foram colocados 7 µL de Tampão de Amostra desnaturante em um tubo 

eppendorf, junto com 3 µL do produto amplificado. Estes tubos foram aquecidos a 94ºC por 

15 minutos e colocados imediatamente em banho de gelo (tratamento desnaturante), 

seguindo-se a aplicação no gel de 10% (Tabela 5).  

Para os AIMs não foi necessário tratamento desnaturante, sendo aplicado 7 µL de 

amostra de DNA amplificado oriundo da PCR ou da Reação de Restrição, juntamente com 4 

µL de Tampão amostra, em géis não desnaturantes 6% ou 10% (Tabela 5). Para os AIMs que 

são SNPs (FY, RB, LPL e CYP1A1) uma eletroforese prévia era realizada, no intuito de 

confirmar a amplificação positiva do fragmento de interesse, antes de submetê-lo à ação da 

enzima de restrição adequada (Tabela 2). 

Após a aplicação das amostras as fontes foram novamente ligadas e a eletroforese 

prosseguiu da maneira descrita na Tabela 5. Com o término da corrida eletroforética, o gel foi 

retirado cuidadosamente das placas de vidro e submetido aos procedimentos de coloração e 

secagem. 
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COLORAÇÃO COM NITRATO DE PRATA E SECAGEM DO 
GEL 

► Reagentes e soluções: 

Solução de nitrato de prata: 10 g nitrato de prata; 100 mL de H2O. Dissolver a prata 
em uma parte da água e depois completar com o restante, manter a solução ao 
abrigo da luz (volume final 100 mL). 

Solução fixadora: 160 mL etanol (PA) e 7 mL de ácido acético glacial (PA); 833 mL 
de H2O (volume final 1 L). 

Solução reveladora: 22,5 g de NaOH; 1 L de H2O. Dissolver em um agitador o 
hidróxido de sódio em uma parte da água e depois completar com o restante 
(volume final 1 L). Na hora da coloração adicionar 1 mL de formaldeído para 
cada 100 mL da solução. 

► Procedimento: 

Fixação: Após a retirada das placas de vidro e dos espaçadores o gel foi colocado em 
um recipiente de vidro contendo 100 mL de solução fixadora. 

Impregnação com Nitrato de prata: adicionou-se 2,0 mL de solução de nitrato de 
prata, e agitou-se por 5 minutos. A solução foi então descartada e o gel lavado 
em água quente por cerca de 10 segundos, agitando levemente e, ao final, 
descartando a água.  

Revelação: A solução reveladora foi despejada cuidadosamente no recipiente 
contendo o gel, que foi submetido à agitação por alguns minutos até que as 
bandas aparecessem nitidamente. A solução foi pré-aquecida em estufa a 65°C, 
para facilitar a reação de coloração.  

Bloqueio da reação: Após ter sido revelado, a solução reveladora foi descartada e a 
reação bloqueada com a lavagem direta do gel em 100 mL de solução fixadora. 

Secagem do gel: Após a leitura, todos os géis passaram por um processo de secagem 
simples para que pudessem ser armazenados para análises e confirmações 
posteriores. Duas folhas de papel celofane foram molhadas; uma placa de vidro, 
com a área maior que a do gel, foi coberta com uma das folhas; o gel foi 
colocado sobre a placa com o celofane sem deixar bolhas; o gel foi então bem 
molhado e coberto com a outra folha de celofane, também com cuidado de não 
deixar bolhas; este gel foi deixado secando à temperatura ambiente por dois ou 
três dias até a secagem completa, sendo então devidamente identificado e 
arquivado. 

DETERMINAÇÃO FENOTÍPICA (NOMENCLATURA) 

Os alelos dos loci ligados ao Y foram designados segundo KAYSER (1997) e AYUB 

et al. (2000). Onde foi proposto que a nomenclatura dos alelos deva ser baseada no número de 

repetições: o número que denomina o alelo representa o número de repetições presente no 



Material e Métodos 

 

55

mesmo. Por exemplo, um alelo com 10 repetições é denominado alelo *10. Da mesma forma 

ocorre para nomear alelos de repetição incompleta, onde o nome é composto por dois 

números separados por ponto, o primeiro indicando o número de repetições completas 

presente e o segundo indicando o número de nucleotídeo presente na repetição incompleta. 

Os alelos dos STRs foram identificados por ordem crescente de tamanho, definida pela 

migração eletroforética. Dois padrões diferentes de leitura foram intercalados a cada 3-5 

amostras de maneira que o gel sempre começa e termina com um padrão de leitura. Os alelos 

destes padrões foram definidos por seqüenciamento ou comparados lado a lado com amostras 

padrões previamente seqüenciadas.  

Para os AIMs analisados no presente estudo a denominação dos alelos foi feita 

seguindo a convenção estabelecida em PARRA et al. (1998), onde o alelo *1 (por ex., RB*1) 

é o fragmento correspondente à banda de maior peso molecular observada no gel de 

poliacrilamida, devido à presença de uma inserção ou inserção Alu (para os loci AT3-I/D, 

Sb19.3, APO e PV92) ou à ausência de um sítio de restrição (para os loci FY-null, RB2300 e 

LPL). O alelo CYP1A1*2C é considerado aqui como um AIM (LUIZON et al., 2008b). No 

entanto, para simplificar seu uso durante o texto este alelo foi mencionado como CYP1A1. 

Um ladder (escada de peso molecular) e um controle positivo de restrição foram sempre 

utilizados. 

Após a eletroforese e coloração do gel as amostras foram comparadas com os padrões, 

ladder ou controles positivos de restrição, de acordo com seu tamanho e a leitura de seus 

alelos foi anotada. No caso de alguma dúvida as amostras que apresentaram mesma leitura 

foram comparadas lado a lado em outro gel para confirmação de seus alelos. 
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TAMANHO AMOSTRAL 

Nos loci ligados ao cromossomo Y foram analisados em 44 homens da CL e 50 de RV 

e 50 para HM. Para os loci autossômicos o tamanho amostral foi de 120 indivíduos na CL e 

163 indivíduos em RV e 50 para HM. O tamanho amostral para cada locus variou, pois alguns 

indivíduos não amplificaram ou suas amostras acabaram antes de todas as amplificações. O 

tamanho exato de cada amostra para cada locus é indicado nas Tabelas na medida em que os 

resultados são apresentados. Para análise dos haplótipos do cromossomo Y só foram 

considerados aqueles indivíduos que amplificaram para todos os loci 18 na CL, e 32 em RV e 

20 em HM. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

► Freqüências Gênicas em Populações Ancestrais 

A partir de freqüências alélicas de populações parentais disponíveis na literatura foi 

possível realizar o cálculo da heterozigose e as análises de componente principal. 

As freqüências gênicas utilizadas para representar as populações ancestrais, açoriana, 

africanas e ameríndias dos STRs ligados ao cromossomo Y: DYS385a/b, DYS389I e II, DYS 

438 e DYS439 e dos AIMs: FY-Null, RB2300, LPL, AT3, Sb19.3, APO, PV92 e CYP1A1, 

foram as freqüências descritas na literatura. Quando haviam dados de mais de uma população 

foi feita asmédias, ponderadas pelos tamanhos amostrais, das freqüências. 

Para os STRs ligados ao cromossomo Y, devido a disponibilidade na literatura de 

dados para o haplótipo completo, as populações parentais utilizadas foram açoriana (100 

indivíduos do arquipélago de Açores, FERNANDES & BREHM, 2003), africana (203 

indivíduos da Guiné-Bissau, ARROYO-PARDO et al. 2005) e ameríndia (22 Kaingang e 20 
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Guaranis, LEITE et al., 2008). Quando o haplótipo mínimo foi considerdo, além destas 

parentais um número maior de populações pôde ser usado para comparação: Portugal 

(PONTES et al., 2007), Espanha (MARTÍN et al., 2004), Guiné-Equatorial (ARROYO-

PARDO et al. 2005), Santa Catarina (CAINÉ et al., 2005), Rio Grande do Sul (LEITE et al., 

2008), São Paulo (GÓIS et al., 2008) e amostras das cinco regiões brasileiras, Sul, Sudeste, 

Centro-oeste, Nordeste e Norte (GRATTAPAGLIA et al., 2005). 

Para os AIMs a média européia ponderada foi obtida a partir das freqüências na 

Inglaterra, Irlanda, Alemanha (PARRA et al., 1998), Portugal (TOMÁS et al., 2002) e 

Espanha (dbSNP/NCBI). As freqüências alélicas de República Centro Africana, Nigéria 

(Benin e Ibadan) (PARRA et al., 1998), e Serra Leoa (Mende e Temne) (PARRA et al., 

2001), foram tomadas para o cálculo da média ponderada Africana; e a média ponderada das 

freqüências alélicas dos Maias (México) e de indígenas do Sudoeste dos Estados Unidos 

(representados por uma amostra envolvendo os Pima, Pueblo e Cheyenne; dbSNP/NCBI) foi 

calculada para os indígenas da América do Norte. As freqüências destes AIMs em indígenas 

da Amazônia Brasileira foram obtidas em LUIZON et al. (2008a). 

As estimativas de mistura obtidas com o software ADMIX também são calculadas a 

partir de freqüências alélicas. Entretanto, nesse caso as freqüências parentais européias para 

os AIMs foram representadas por Portugueses e as africanas pela freqüência observada na 

cidade de Santana, capital da Ilha de São Tomé (TOMÁS et al., 2002), tal como realizado por 

PARRA et al. (2003). Esta Ilha serviu como entreposto durante o tráfico negreiro pelo 

Atlântico e, por isso, possui uma população teve origem em várias regiões Africanas 

(TOMÁS et al., 2002). 

No entanto, o cálculo do FST e as análises do software Structure exigem freqüências 

genotípicas, que não estão disponíveis na literatura. Esta informação genotípica dos AIMs 
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analisados (exceto o CYP1A1) para indivíduos da Nigéria (Africana) e da Espanha e 

Alemanha (Européia) foi gentilmente cedida pelo Dr. Mark David Shriver, Professor do 

Departamento de Antropologia da Universidade da Pennsylvania (SHRIVER, informação 

pessoal). Duas amostras aleatórias de 55 indivíduos para cada um daqueles grupos étnicos 

foram selecionadas com o uso da função aleatório no programa Excel®. Estes genótipos 

Africanos e Europeus foram admitidos como parentais nas comparações par a par dos valores 

de FST e também nas análises do software STRUCTURE®. 

► Estimativas das freqüências alélicas e genotípicas 

Os loci autossômicos do tipo STR, SNPs e Inserções/Deleções apresentam alelos 

codominantes, o que permite inferir os genótipos a partir dos respectivos fenótipos. As 

freqüências alélicas (xi) e genotípicas (Xii) de cada locus em cada comunidade foram 

estimadas por contagem direta, utilizando-se o programa GENEPOP® (RAYMOND e 

ROUSSET, 1995a) versão 3.4 (disponível em http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop), 

segundo as equações: 

n
nn

x ijii
i 2

2 ∑+
=   e n

n
X ii

ii =   

Em que: 
xi é a freqüência do alelo “i” 
Xii é a freqüência do genótipo “ii” 
nii e nij correspondem ao número de homozigotos e heterozigotos observados para o 

alelo i, respectivamente; 
n corresponde ao número de indivíduos analisados. 
 

A comparação das distribuições das freqüências alélicas foi realizada pelo teste exato 

de Fisher. Todos os alelos foram comparados entre as duas comunidades. As freqüências das 

comunidades foram também comparadas com as freqüências de açorianos. Quando nesta 
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última comparação eram obtidas diferenças significativas, as freqüências eram comparadas 

com as freqüências de africanos e ameríndios. 

► Diversidade haplotípica 

A diversidade haplotípica (h), equivalente à heterozigose em dados diplóides, foi 

estimada considerando a freqüência dos haplótipos como definida por NEI (1987). No caso 

dos genomas haplóides (região não recombinante do cromossomo Y), h representa a 

probabilidade de que dois haplótipos escolhidos aleatoriamente sejam diferentes na amostra. 

As fórmulas da diversidade haplotípica (h) e seu desvio padrão (DP) são: 
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Em que: 
pi é a freqüência do haplótipo i; 
n é o número de cromossomos da amostra; 
k é o número de haplótipos. 
 

Os cálculos foram realizados com o programa ARLEQUIN (SCHNEIDER et al., 

2000). 

► Análise de Variância Molecular (AMOVA) 

O Programa ARLEQUIN® (SCHNEIDER et al., 2000) foi usado para estimar a 

diferenciação genética das populações pela análise de variância molecular (AMOVA), o que 

permite análises hierárquicas de três componentes da variância genética, ou seja, aquela 

devido a diferenças genéticas entre indivíduos dentro das populações (ΦST), entre populações 

dentro dos grupos (ΦSC) e entre grupos (ΦCT). O teste de significância dos valores de variância 

genética foi estimado com o uso de 10.000 permutações. 
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No presente estudo foi realizada somente a diferenciação genética entre indivíduos das 

amostras CL, RV e HM e entre as comunidades. Isto porque quando separamos grupos (CL e 

RV X HM) não foram encontrados resultados significativos. 

► Diversidade gênica no cromossomo Y 

A análise de diversidade genética foi estimada usando os parâmetros HS (NEI, 1987) 

usando o programa FSTAT® 2.8 (GOUDET, 1999).  

Em que: 

HS = a heterozigose média dentro das populações, ou diversidade gênica; 

A estimativa não-viciada da diversidade genética (HS) por locus e por comunidade, foi 

obtida de acordo com a equação 7.39 proposta por NEI (1987), utilizando-se o programa 

FSTAT® 2.8 (GOUDET, 1999): 
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Em que: 

nk é o tamanho da k-ésima amostra,  
pik é a freqüência do alelo i na amostra k, e  
Hok é a proporção de heterozigotos observada na amostra da população k. 

► Aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg 

Segundo o teorema de Hardy-Weinberg, as freqüências genotípicas esperadas no 

equilíbrio podem ser estimadas a partir da expansão do seguinte binômio: 

( ) 222 22 jjiiji xxxxxx ++=+  

Em que: 
xi

2 é a freqüência esperada dos homozigotos do alelo i; 
2 xixj é a freqüência esperada do heterozigoto ij; 
2xj

2 é a freqüência esperada dos homozigotos para o alelo j. 
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A aderência das freqüências genotípicas observadas às proporções teóricas de Hardy-

Weinberg foi verificada com o emprego do programa GENEPOP® (RAYMOND & 

ROUSSET, 1995a) versão 3.4. Foram realizados três testes baseados na hipótese nula de 

união aleatória dos gametas: teste exato de probabilidade, teste para detecção da deficiência e 

para detecção do excesso de heterozigotos.  

No teste exato de probabilidade, o valor de p corresponde à soma de probabilidades de 

todas as Tabelas com probabilidade menor ou igual ao observado. O segundo e o terceiro são 

testes mais sensíveis do que o de probabilidade e utilizam uma hipótese alternativa (H1) de 

excesso ou de deficiência de heterozigotos, respectivamente. 

► Associações par-a-par entre loci 

A análise de associações par-a-par entre loci foi realizada utilizado-se o programa 

GENEPOP® 3.4 (RAYMOND & ROUSSET, 1995a). A hipótese nula é a de que a 

distribuição genotípica em um locus é independente da distribuição em outro locus. Esta 

análise foi aplicada para verificar desvios do esperado pela regra de multiplicação entre pares 

de loci localizados em diferentes cromossomos. A palavra “ligação” neste caso não está 

relacionada com associação física entre alelos de loci de um mesmo cromossomo. 

► Diversidade gênica 

A diversidade gênica média ( )SH  com o respectivo erro padrão foi calculada para 

cada comunidade utilizando o programa DISPAN® (OTA, 1993), conforme a equação 8.6 

apresentada em NEI (1987): 

∑
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Em que r é o número de loci utilizados e hj, de acordo com a equação 8.1 de NEI 

(1987), é a heterozigose esperada para cada locus na j-ésima população, estimada por: 

∑
=
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i
ixh

1

21
 

Em que m é o número de alelos. 

Esta medida de heterozigose média é equivalente à proporção média de heterozigotos 

por locus em uma população com padrão de acasalamento aleatório e, também, é igual à 

proporção de loci heterozigotos em um indivíduo escolhido aleatoriamente. O desvio padrão 

desta estimativa é descrito pela seguinte equação adaptada (NEI, 1987): 

∑
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► Diversidade Interpopulacional (Estatísticas F) 

As estatísticas F foram obtidas como descrito por WEIR (1984), usando o software 

GDA® (Genetic Data Analysis Package; LEWIS & ZAYKIN, 1997). São definidos 3 

parâmetros: 

FIS: Coeficiente de endogamia dentro de uma população (déficit de heterozigotos 

dentro de uma população); 

FIT: Coeficiente de endogamia total, dado pela probabilidade de dois alelos tomados ao 

acaso de todo o conjunto populacional sejam idênticos por descendência (déficit de 

heterozigotos global); 
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FST: Coeficiente de endogamia em um par de populações, dado pela probabilidade de 

dois alelos tomados ao acaso em duas populações serem idênticos por descendência (déficit 

de heterozigotos entre populações). 

Estes três parâmetros estão relacionados da seguinte maneira: 

)1/()( FstFstFitFis −−=   

Para testar se os valores de FST e FIS diferiam significativamente de zero, foi realizado 

o procedimento de bootstrap com 1000 replicações. Se os intervalos de confiança de 95% e 

99% assim obtidos não incluíam o zero, a estimativa foi considerada significativamente 

diferente de zero com α= 5% ou 1%, respectivamente. 

► Diferenciação genética das populações 

Os testes exatos para diferenciação populacional foram realizados com o uso do 

programa GENEPOP® 3.4 (RAYMOND & ROUSSET, 1995a). Este utiliza Tabelas de 

contingência RxC geradas automaticamente para cada locus, em que R é o número de 

populações e C é o número de alelos no locus.  

Este procedimento compara cada locus em pares de populações, para determinar se 

existem diferenças nas freqüências alélicas e genotípicas observadas, onde a hipótese nula 

testada é a de que a distribuição alélica é idêntica entre as populações (RAYMOND & 

ROUSSET, 1995b).  

► Inferência de Estrutura Populacional (STRUCTURE) 

O programa STRUCTURE® (http://pritch.bsd.uchicago.edu/structure.html) utiliza um 

método de agrupamento para a inferência de estrutura populacional utilizando dados 
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genotípicos de marcadores não ligados, baseado no modelo desenvolvido por PRITCHARD et 

al. (2000). 

A opção Use Pop Info Selection FLAG foi habilitada no intuito de determinar de 

forma mais precisa os clusters (grupos) que representam os indivíduos sabidamente 

pertencentes a populações consideradas parentais: Africana (55 Nigerianos), Européia (55 

Espanhóis e Alemães) e Ameríndios da Amazônia Brasileira (55 indivíduos aleatoriamente 

selecionados dentre os 309 genotipados por LUIZON et al., 2008a). Na opção Ancestry Model 

foi selecionado Use Population Information. As análises foram realizadas com K = 3 como 

parâmetro predefinido para o número de populações assumidas como parentais, com 30.000 

interações para o período burn-in e 100.000 interações adicionais para obter as estimativas 

dos parâmetros.  

► Análises de Componente Principal 

O programa MVSP® (Multivariate Statistical Package for Windows, version 3.1; 

http://www.kovcomp.com/mvsp/) foi utilizado para a obtenção de Análises de Componente 

Principal relacionando as comunidades do presente estudo com populações africanas, 

européias, afro-americanas e euro-americanas (PARRA et al., 1998) e também com 

populações Ameríndias dos EUA (dbSNP) e da Amazônia Brasileira (LUIZON et al., 2008a). 

Devido ao número diferente de freqüências alélicas disponíveis na literatura para 

comparação, foram realizadas quatro análises: (1) com seis AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3 

e APO); (2) adicionando-se o locus PV92 aos seis primeiros AIMs; (3) com o haplótipo 

estendido do cromossomo Y e (4) com o haplótipo mínimo do Y. 
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► Estimativas de mistura étnica 

As estimativas das proporções étnicas foram obtidas segundo o método de identidade 

gênica (CHAKRABORTY, 1985) e foram realizadas com o uso dos programas ADMIX® 3. 

Este método foi escolhido para permitir a comparação com as estimativas de mistura obtidas 

nas mesmas amostras (MUNIZ, 2003). 

A estimativa foi realizada primeiro utilizando as freqüências nas três populações 

parentais admitindo-se um modelo triíbrido de mistur. Nos casos onde houve inconsistência 

com alguma das populações consideradas parentais, a mesma foi retirada e a estimativa foi 

refeita somente com as outras duas populações parentais utilizando o ADMIX 2. 

Para os AIMs as freqüências de Portugueses foram utilizadas como parental européia, 

da cidade de Santana (Ilha de São Tomé) como parental africana (TOMÁS et al., 2002) e a 

freqüência média de sete aldeias da Amazônia Brasileira como parental ameríndia (LUIZON 

et al., 2008a). 

Para os STRs-Y uma amostra da população açoriana (FERNADES & BREHN, 2003) 

foi utilizada como parental européia. Como parental africana uma amostra de Guiné-Bissau 

(ARROYO-PARDO et al., 2005). E como ameríndia 22 Kaigangs e 20 Guaranis (LEITE et 

al., 2008) 

Nos casos em que houve disponibilidade de mais de uma estimativa de freqüências 

para uma mesma população, foram utilizadas freqüências médias, ponderadas pelos tamanhos 

amostrais. 
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RESULTADOS 
 

CROMOSSOMO Y. FREQÜÊNCIAS ALÉLICAS E 
DIVERSIDADE GENÉTICA 

São aqui apresentados resultados de 11 loci que compõem o haplótipo estendido do 

cromossomo Y (DYS19, DYS385a/b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS438 

e DYS439). Cinco deles (DYS19, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) tiveram suas freqüências 

apresentadas anteriormente (MUNIZ 2003) nas comunidades CL e RV, mas são aqui 

reapresentados de forma a facilitar a análise do haplótipo estendido. 

Os loci DYS385a e DYS385b tratam-se de duplicação de um mesmo gene (Material e 

Métodos 45p). Neste caso é impossível identificar a seqüência correta de todos os haplótipos 

impossibilitando a cálculo das freqüências alélicas por locus. Por esta razão estas freqüências 

não foram listadas na Tabela 6, onde se descrevem as freqüências dos outros loci das amostras 

aqui analisadas e das populações parentais. 

Tabela 6: Distribuição das freqüências alélicas de 10 Y-STRs nas comunidades analisadas (CL e 
RV), na amostra urbana (HM) e nas parentais açoriana (FERNANDES & BREHN, 2003), 
africana (ROSA et al., 2006) e ameríndia (LEITE et al., 2008). As freqüências dos loci 
DYS19, DYS390, DYS391, DYS392 e DYS393 são de MUNIZ (2003). 

Locus / Alelo CL RV HM Açoriana Ameríndia Africana 
DYS19 n=44 n=53  n=37 n=100 n=46 n=163 

12  0,027  
13 0,023 0,075 0,190 0,140 0,413 0,030
14 0,705 0,642 0,459 0,590 0,348 0,099
15 0,136 0,151 0,324 0,220 0,196 0,465
16 0,114 0,094 0,040 0,043 0,188
17 0,023 0,038 0,010  0,208

DYS389I n=35 n=44 n=79 n=100 n=215 n=46
11 0,029 0,091  0,010
12  0,165 0,200 0,457 0,089
13 0,857 0,727 0,658 0,590 0,543 0,604
14  0,177 0,210  0,277
15 0,114 0,182  0,020

DYS389II n=34 n=45 n=63 n=100 n=210 n=46
26    0,022 
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Locus / Alelo CL RV HM Açoriana Ameríndia Africana 
28 0,118 0,044 0,063 0,070 0,130 0,020
29 0,382 0,556 0,429 0,590 0,457 0,178
30 0,441 0,311 0,460 0,250 0,369 0,485
31 0,059 0,067 0,016 0,080 0,022 0,258
32  0,022 0,016 0,010  0,059
33  0,016  

DYS390 n=45 n=51 n=34 n=100 n=215 n=46
21  0,059 0,029 0,070 0,043 0,693
22 0,089 0,137 0,080 0,174 0,050
23 0,333 0,157 0,265 0,250 0,783 0,059
24 0,511 0,510 0,588 0,440  0,129
25  0,039 0,118 0,140  0,069
26 0,067 0,078 0,020  
27  0,020  

DYS391 n=45 n=55 n=36 n=100 n=215 n=46
9 0,200 0,091 0,056 0,040  0,059

10 0,333 0,455 0,638 0,220 0,696 0,753
11 0,400 0,382 0,306 0,740 0,304 0,188
12 0,067 0,073 0,000  

DYS392 n=44 n=44 n=23 n=100 n=163 n=46
10 0,023 0,023 0,435 0,040  
11 0,341 0,205 0,330 0,087 0,763
12 0,159 0,159 0,392 0,060  0,059
13 0,295 0,409 0,130 0,540 0,304 0,168
14 0,182 0,159 0,043 0,030 0,500 0,010
15  0,045 0,109 

DYS393 n=38 n=54,  n=37 n=100 n=215 n=46
11    0,030  
12 0,143 0,056 0,189 0,290 0,130 0,020
13 0,762 0,759 0,730 0,560 0,740 0,445
14 0,095 0,167 0,081 0,100 0,130 0,277
15  0,019 0,020  0,248

16.   0,010
DYS438 n=41 n=46 n=84 n=100 n=165 n=46

9  0,071 0,160  
10  0,107 0,220 0,043 0,119
11 0,024 0,022 0,060 0,090 0,609 0,643
12 0,171 0,370 0,393 0,520 0,348 0,238
13 0,561 0,543 0,250 0,010  
14 0,244 0,043 0,119  
15  0,022  

DYS439 n=30 n=41 n=70 n=100 n=100 n=46
8  0,014  
9 0,067 0,024 0,100 0,010  

10 0,200 0,366 0,243 0,040 0,022 0,020
11 0,033 0,146 0,157 0,460 0,196 0,257
12 0,700 0,464 0,400 0,400 0,630 0,564
13  0,057 0,090 0,130 0,129
14  0,029 0,022 0,020

   0,010
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Dos nove STRs ligados ao cromossomo Y que podem ser individualizados, cinco 

(DYS19, DYS389I, DYS390, DYS393 e DYS439) apresentaram o mesmo alelo mais 

freqüente nas três amostras analisadas. 

No locus DYS19, os três alelos mais freqüentes (*15, *16 e *17) entre os africanos 

não são os mais freqüentes entre as outras comunidades relatadas na Tabela 6 e Figura 5. 

No locus DYS389I, são encontrados dois alelos (*11 e *15) são encontrados nas duas 

comunidades (CL e RV), no entanto, foram relatados apenas na populações africana (Tabela 6 

e Figura 5). 

O alelo DYS390*21 é altamente prevalente no relato em africanos, em contraste com 

sua baixa freqüência nas outras populações aqui consideradas (Tabela 6 e Figura 6). 

As comunidades CL e RV, em conjunto com a amostra urbana HM e as amostras 

parentais, exibem diferenças nas freqüências dos alelos mais freqüentes do loci DYS392 e 

DYS438 (Tabela 6 e Figura 6 e 7). 

Alguns alelos foram encontrados apenas nas amostras do presente estudo como é o 

caso do DYS438*14 encontrados nas três amostras, CL, RV e HM. O DYS391*12 nas duas 

comunidades, CL e RV. Os alelos DYS438*15 e DYS390*27 encontrado somente em RV. E 

o DYS19*12 e DYS 439*8 encontrado somente na amostra urbana, HM (Figuras 5, 6 e 7). 

De um modo geral a amostra africana apresentou os maiores valores de diversidade 

gênica (DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS438 e DYS439). Entre as amostras do presente 

estudo foi a urbana HM (DYS19, DYS389II, DYS3923, DYS438 e DYS439). A CL 

apresentou valores altos nos loci DYS389I e DYS391 e RV no DYS390 e DYS 392 (Tabela 

7). 
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Figura 5: Comparação gráfica das freqüências alélicas de três STRs-Y (DYS19, DSYS389I e 
DYS389II) com as freqüências das populações parentais açorina, africana e ameríndia. 
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Figura 6: Comparação gráfica das freqüências alélicas de três STRs-Y (DYS390, DSYS391 e 
DYS392) com as freqüências das populações parentais açorina, africana e ameríndia. 
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Figura 7: Comparação gráfica das freqüências alélicas de três STRs-Y (DYS393, SYS438 e 
DYS439I) com as freqüências das populações parentais açorina, africana e ameríndia. 
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Tabela 7: Diversidade gênica (HS) de 10 STRs ligados ao cromossomo Y nas duas comunidades 
analisadas (CL e RV), na amostra urbana (HM) e nas parentais açoriana (FERNANDES & 
BHREN, 2003). Africana (ROSA et al., 2006) e Ameríndia (LEITE et al., 2008). As HS dos 
loci DYS19, DYS390, DYS391, DYS392 e DYS 393 são de MUNIZ (2003). 

Locus CL RV HM Açoriana Ameríndia Africana 
DYS19 0,466 0,600 0,665 0,588 0,683 0,718

DYS389I 0,661 0,601 0,606 0,573 0,507 0,598
DYS389II 0,259 0,440 0,515 0,584 0,651 0,724
DYS390 0,650 0,720 0,586 0,719 0,363 0,497
DYS391 0,682 0,647 0,510 0,406 0,433 0,361
DYS392 0,775 0,771 0,668 0,599 0,652 0,225
DYS393 0,432 0,341 0,437 0,597 0,429 0,531
DYS438 0,611 0,578 0,758 0,654 0,518 0,520
DYS439 0,480 0,645 0,753 0,625 0,558 0,676

DIVERSIDADE HAPLOTÍPICA E ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
MOLECULAR (AMOVA) 

Considerando os loci DYS385a e DYS385b, o haplótipo mais comum é o 11/14, que 

também é o mais freqüente entre os açorianos. O haplótipo 12/16 foi encontrado 

exclusivamente em CL. Os haplótipos 14/19 (encontrado em HM), o 16/18 (em RV), o 15/18 

(em HM e RV) e o 17/17 (na CL e HM) não foram encontrados em açorianos, mas foram 

descritos entre os africanos (Tabela 8 e Figura8). 

Tabela 8: Distribuição das freqüências haplotípicas dos STRs DYS385a/b nas duas comunidades 
analisadas (CL e RV), na amostra urbana (HM) e nas populações parentais açoriana 
(FERNANDES & BHREN., 2003), africana (ROSA et al., 2006) e ameríndia (LEITE et al., 
2008). 

Haplótipo CL RV HM Açorianos Africanos Ameríndios 
DYS385ab n=31 n=46 n=21 n=100 n=203 n=46 

08/11  0,010  
10/14  0,010  0,010
11/11  0,010 0,065 
11/13  0,087 0,013 0,030 0,000 0,020
11/14 0,484 0,435 0,467 0,390 0,152 0,049
11/15 0,290 0,043 0,027 0,010  0,010
11/16  0,027 0,010  
12/12  0,010  
12/13  0,022 0,020  0,010
12/14 0,032 0,043 0,027 0,080 0,065 
12/15 0,032 0,013 0,020 0,022 
12/16 0,032  
12/17  0,013 0,010  
12/19  0,020  
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Haplótipo CL RV HM Açorianos Africanos Ameríndios 
DYS385ab n=31 n=46 n=21 n=100 n=203 n=46 

13/13 0,032 0,050 0,022 
13/14  0,087 0,040 0,040  0,040
13/15  0,043 0,013 0,070 0,022 
13/16 0,032 0,080 0,010 0,022 0,059
13/17  0,013 0,030 0,087 
13/18 0,032 0,022 0,013 0,040  
14/14  0,000 0,013 0,020 0,174 
14/15  0,022 0,013 0,010 0,022 
14/16  0,130 0,030
14/17  0,043 0,040 0,010 0,174 0,010
14/18  0,027  0,010
14/19  0,013  0,010
15/15  0,065 0,010  
15/16  0,027 0,010  0,020
15/17   0,030
15/18  0,022 0,027  0,039
15/19  0,022 
15/20   0,010
16/16  0,022 0,027 0,020  0,109
16/17  0,022 0,027 0,030 0,022 0,099
16/18  0,022  0,079
16/19   0,020
17/17 0,032 0,027  0,059
17/18  0,020  0,109
17/19   0,148
18/18   0,020

Diversidade  0,758 0,789 0,796 0,836 0,903 0,751
 

Foram encontrados 65 haplótipos diferentes, considerando o conjunto estendido de 

haplótipos. As três amostras aqui estudadas não exibiram haplótipos compartilhados (Tabela 

9). 

Na CL foram encontrados 14 diferentes haplótipos em 22 cromossomos. Cada um dos 

dois haplótipos mais comuns ocorreu duas vezes. Em RV foram encontrados 31 diferentes 

haplótipos em 32 indivíduos. Na amostra urbana HM foram amostrados 20 haplótipos não 

havendo nenhum repetido (Tabela 9). 
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Figura 8: Comparação gráfica das freqüências haplotípicas do STR-Y DYS385ab com as 
freqüências das populações parentais açoriana (FERNANDES & BREHN, 2003), 
africana (ROSA et al., 2006) e ameríndia (LEITE et al., 2008). 



Resultados 

 

75

Tabela 9: Descrição e Freqüência absoluta dos haplótipos estendidos nas duas populações (CL e 
RV) e na amostra urbana (HM) estudadas. 

 Número de repetições dos STRs Populações 
Nº DYS 

19 
DYS 
385ab 

DYS 
389I 

DYS 
389II 

DY 
S390

DYS 
391 

DYS 
392 

DYS 
393 

DYS 
438 

DYS 
439 CL RV HM 

1. 14 11,14 15 30 24 10 14 13 13 12 2   
2. 15 11,14 13 31 26 10 12 13 12 11 1   
3. 16 12,15 11 29 22 10 12 13 12 10 1   
4. 14 11,15 13 30 24 11 15 14 12 12 1   
5. 14 11,15 13 30 24 11 14 14 12 12 2   
6. 14 11,14 13 29 24 11 12 13 13 12 1   
7. 14 11,14 13 29 24 11 15 13 13 12 2   
8. 14 11,15 13 30 23 11 15 13 14 12 2   
9. 14 11,14 13 29 22 10 14 13 14 12 1   
10. 14 11,15 13 30 22 11 14 13 14 12 1   
11. 14 11,15 13 30 23 11 14 13 14 12 1   
12. 14 11,14 13 30 26 10 13 13 14 12 1   
13. 14 11,14 13 29 23 12 14 13 13 12 1   
14. 14 13,13 13 31 23 10 12 12 12 10 1   
15. 14 11,14 15 30 23 11 15 13 13 12  1  
16. 13 11,14 13 29 24 12 16 13 13 12  1  
17. 14 11,14 13 29 24 11 13 13 13 12  1  
18. 14 11,13 13 29 24 09 13 13 13 11  1  
19. 14 12,13 15 29 26 10 13 13 12 11  1  
20. 13 13,14 15 30 24 09 12 13 11 10  1  
21. 14 11,14 13 29 23 11 14 13 13 12  1  
22. 14 11,14 13 29 23 11 14 13 14 12  1  
23. 14 11,14 13 29 24 11 14 13 13 12  1  
24. 14 13,15 13 29 22 10 11 13 12 10  1  
25. 14 11,14 15 30 24 11 14 13 13 12  1  
26. 14 11,15 15 31 24 10 14 13 13 12  1  
27. 16 15,15 11 29 21 11 13 14 12 10  2  
28. 14 11,13 13 29 24 10 15 13 13 11  1  
29. 14 12,14 13 29 24 12 14 13 13 12  1  
30. 14 15,18 13 30 24 10 12 13 14 10  1  
31. 14 13,18 13 30 23 11 12 12 12 12  1  
32. 15 11,14 13 30 27 10 15 13 13 12  1  
33. 14 11,14 13 29 22 10 13 13 12 12  1  
34. 13 16,18 13 32 24 09 11 13 15 10  1  
35. 15 11,14 13 30 26 10 13 13 13 12  1  
36. 13 13,14 15 30 25 09 12 13 12 10  1  
37. 14 11,13 13 30 25 11 15 13 13 11  1  
38. 16 14,15 13 30 21 11 12 14 12 10  1  
39. 15 14,17 13 29 23 09 12 12 13 12  1  
40. 15 16,17 13 29 23 10 14 15 12 10  1  
41. 16 11,14 13 29 26 11 14 13 13 12  1  
42. 17 15,15 11 29 24 11 12 14 12 10  1  
43. 16 11,14 13 29 24 11 14 13 13 12  1  
44. 15 11,14 15 31 24 10 14 13 13 10  1  
45. 15 11,15 13 29 24 11 14 13 12 09  1  
46. 15 11,15 12 29 23 11 13 13 12 11   1 
47. 13 13,16 14 29 23 10 13 13 09 13   1 
48. 15 15,18 14 32 21 10 11 13 11 12   1 
49. 14 10,13 14 30 23 11 14 14 10 10   1 
50. 14 11,14 13 29 24 10 11 13 12 11   1 
51. 15 16,16 12 29 24 10 15 13 09 12   1 
52. 13 12,17 12 29 24 10 11 12 10 12   1 
53. 14 11,14 14 30 24 11 13 13 12 11   1 
54. 13 15,16 12 30 24 10 11 13 10 13   1 
55. 14 11,14 13 29 24 10 13 13 12 12   1 
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 Número de repetições dos STRs Populações 
Nº DYS 

19 
DYS 
385ab 

DYS 
389I 

DYS 
389II 

DY 
S390

DYS 
391 

DYS 
392 

DYS 
393 

DYS 
438 

DYS 
439 CL RV HM 

56. 14 11,14 13 29 23 11 13 13 12 12   1 
57. 12 11,13 14 30 23 10 14 13 10 10   1 
58. 14 12,15 13 29 23 10 14 13 13 12   1 
59. 13 15,16 13 30 24 10 11 12 10 14   1 
60. 13 16,17 13 30 23 10 11 13 13 12   1 
61. 15 11,14 13 29 24 10 13 13 12 11   1 
62. 14 13,16 13 29 23 10 11 12 09 12   1 
63. 15 14,15 13 30 24 11 11 13 10 13   1 
64. 14 11,14 13 28 24 11 13 13 12 12   1 
65. 15 12,14 13 30 25 11 11 13 12 10   1 
Nº cromossomos (n) 
Número de haplótipos (k) 
Diversidade haplotípica (h) 
Erro padrão (SE) 

22 
14 

0.974 
0.025 

32 
31 

0,998 
0,009

20 
20 

1
0,016

 

Comparando os haplótipos das amostras do presente estudo com amostras parentais e 

outras utilizadas foi possível verificar que o haplótipo 16 (14/11,14/13/29/24/11/14/13/13/12), 

verificado na amostra de RV, aparece uma vez em amostra de Portugal (PONTES et al., 

2007). 

Considerando três haplótipos 50, 53 e 56 (14/11,14/13/29/24/10/13/13/12/12, 

14/11,14/14/30/24/11/13/13/12/11 e 14/11,14/13/29/23/11/13/13/12/12) descritos na amostra HM, o 

primeiro deles foi relatado uma vez em Portugal (PONTES et al., 2007) e São Paulo (GÓIS et 

al., 2008) e duas vezes na Espanha (MARTÍN et al., 2004); o segundo, uma vez em Açores 

(FERNADES & BREHM 2003) e São Paulo, quatro vezes em Portugal e cinco vezes na 

Espanha e o último, uma vez em Portugal, três em Açores e na Espanha. 

A análise com apenas oito STRs (haplótipo mínimo) possibilita comparar os 

resultados presentes com um maior número de populações mundiais, uma vez que é mais 

difícil encontrar amostras nas quais tenha sido estudado o haplótipo estendido. 

Foram aqui comparados apenas os haplótipos compartilhados entre as amostras do 

presente estudo e as disponíveis na literatura. As populações consideradas como parentais 

neste trabalho foram descritas, com as respectivas referências bibliográficas, na seção 



Resultados 

 

77

Material & Métodos (57-58pp). Na comunidade da CL quatro haplótipos estão presentes duas 

vezes (14/11,14/15/30/24/10/14/13; 14/11,15/13/30/24/11/14/14; 14/11,14/13/29/24/11/15/13; 

14/11,15/13/30/23/11/15/13). Em RV dois haplótipos foram encontrados duas vezes cada 

(14/11,14/13/29/23/11/14/14; 16/15,15/11/29/21/11/13/14). Na amostra urbana HM, um haplótipo 

(14/11,14/14/30/24/11/13/13) aparece três vezes, um outro (14/11,14/13/29/23/11/13/13), cinco vezes e 

outros dois (14/11,14/13/29/24/10/13/13; 15/11,14/13/29/24/10/13/13), duas vezes cada. 

O haplótipo 14/11,14/13/29/24/11/12/13 foi encontrado apenas na comunidade CL e na 

amostra de São Paulo. 

A comunidade de RV apresenta um haplótipo (14/11,14/13/29/24/11/13/13) que aparece 

em várias outras amostras relatadas na literatura: Guiné-Equatorial, regiões Norte, Sudeste e 

Sul brasileiros, Açores, Espanha, Portugal. 

O haplótipo 14/11,14/13/29/24/11/14/13, encontrado na mesma comunidade de RV, é 

compartilhado com amostras do Rio Grande do Sul e de Portugal. Ainda da mesma 

comunidade, os haplótipos 14/13,15/13/29/22/10/11/13; 14/11,13/13/29/24/10/15/13 e 

14/11,14/13/29/22/10/13/13 aparecem, respectivamente, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina 

e no Centro-oeste brasileiro. 

O haplótipo 14/11,14/13/29/23/11/13/13 é encontrado na amostra HM e também na 

Espanha, Portugal, Guiné-Equatorial, e nas regiões Centro-oeste e Sul do Brasil. 

Observados na mesma comunidade HM, os haplótipos 14/11,14/14/30/24/11/13/13 e 

14/11,14/13/29/24/10/13/13 são também encontrados em Portugal, Espanha, São Paulo, Rio 

Grande do Sul e nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. O haplótipo 15/11,14/13/29/24/10/13/13 

duas vezes em São Paulo e Portugal e uma vez na Espanha. O haplótipo 

14/13,16/13/29/23/10/11/12 uma vez em Portugal e no Nordeste brasileiro. E os haplótipos 
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13/13,16/14/29/23/10/13/13; 12/11,13/14/30/23/10/14/13 e 13/16,17/13/30/23/10/11/13 uma vez no Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e região Sudeste do Brasil, respectivamente. 

A diversidade haplotípica (h) estimada com base nos 11 STRs que compõem o 

haplótipo estendido teve seu valor mais alto na amostra HM (1,000) e mais baixo na CL 

(0,974). Dentre as parentais o menor valor foi na população ameríndia (0,529) e o mais alto 

foi entre os açorianos (0,998) (Tabela 10). 

Tabela 10: Diversidade haplotípica (h) do haplótipo estendido do cromossomo Y nas duas 
comunidades analisadas (CL e RV) e na amostra urbana (HM) e nas parentais açoriana 
(FERNANDES & BHREN, 2003). Africana (ARROYO-PARDO et al., 2005) e Ameríndia 
(LEITE et al., 2008) 

Populações h 

CL 0,974 

RV 0,998 

HM 1,000 

Açoriana 0,998 

Ameríndia 0,529 

Africana 0,903 
 

A hipótese de igualdade entre as duas comunidades pode ser rejeitada uma vez que o 

teste exato de diferenciação entre elas (comparação dos haplótipos par a par) resultou 

significativo (p<<0,001). Por outro lado, a análise de variância molecular (AMOVA), também 

com os 11 STRs do haplótipo estendido do cromossomo Y, mostrou que a maior parte da 

diversidade haplotípica foi observada dentro das populações (94,24%) e que somente 5,76% 

das diferenças haplotípicas ocorreram entre as comunidades. 

AIMS. FREQÜÊNCIAS ALÉLICAS E DIVERSIDADE 
GENÉTICA 

Ambos os alelos de cada um dos oito AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3, APO, PV92 

e CYP1A1) foram encontrados nas amostras aqui estudadas (Tabela 11 e Figura 9). 



Resultados 

 

79

Tabela 11: Freqüências alélicas dos oito AIMs e diversidade genética (HS) nas duas comunidades 
(CL e RV) e na população urbana (HM). As freqüências se referem ao alelo CYP1A1*2C e 
aos alelos *1 dos demais loci. 

 CL RV HM 

 n Freq HS n Freq HS n Freq HS 

FY 54 0,926 0,138 69 0,862 0,239 15 0,900 0,186
RB 101 0,287 0,411 127 0,374 0,47 34 0,397 0,487
LPL 96 0,661 0,450 66 0,561 0,497 34 0,574 0,498
AT3 100 0,530 0,501 117 0,372 0,469 35 0,143 0,251

Sb19.3 100 0,940 0,113 127 0,839 0,272 33 0,803 0,321
APO 99 0,894 0,191 127 0,835 0,277 33 0,939 0,116
PV92 101 0,351 0,458 124 0,262 0,388 36 0,236 0,367

CYP1A1 101 0,020 0,039 126 0,06 0,112 36 0,069 0,131
HS ± Desvio 

Padrão  0,288±0,065   0,34±0,048   0,294±0,053 
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Figura 9: Comparação das freqüências dos AIMs (alelo *1) entre as comunidades de CL, RV e 
a população urbana (HM) com as populações parentais EUropéia (Portugueses; 
TOMÁS et al., 2002), AFricana (PARRA et al., 1998) e AMeríndia (LUIZON et al., 
2008a) (Materiais e Métodos, pág 56-58pp). 

 

Muitas populações não tiveram descritas ainda as freqüências dos marcadores PV92 e 

CYP1A1, razão pela qual não foram considerados como base da estimativa da diversidade 

genética (HS) em diferentes populações mundiais (Tabela 12). 
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Tabela 12: Diversidade genética (HS) obtida a partir dos AIMs FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3 e 
APO entre diferentes populações mundiais. 

Populações n Hs ± desvio 
padrão Refs. 

Europa 407 0,295 ± 0,090 (1) 
Inglaterra 44 0,291 ± 0,101 (2) 
Irlanda 86 0,282 ± 0,095 (2) 
Alemanha 30 0,340 ± 0,095 (2) 
Portugal 168 0,297 ± 0,086 (3) 
Espanha 79 0,299 ± 0,093 (4) 

África 474 0,186 ± 0,085 (1) 
República Centro Africana 49 0,189 ± 0,083 (3) 
Nigéria-1 46 0,189 ± 0,086 (3) 
Nigéria-2 100 0,171 ± 0,090 (3) 
Serra Leoa (Mende) 181 0,192 ± 0,083 (5) 
Serra Leoa (Temne) 98 0,189 ± 0,090 (5) 

Indígenas da América do Norte 184 0,285 ± 0,090 (1) 
Maias 96 0,293 ± 0,088 (4) 
Pima, Pueblo e Cheyenne  88 0,277 ± 0,095 (4) 

Afro-Americanos 1020 0,327 ± 0,051 (1) 
Euro-Americanos 125 0,302 ± 0,092 (1) 
Referências: (1) Valores obtidos a partir de médias ponderadas das freqüências alélicas apresentadas em 
Materiais e Métodos e em PARRA et al. 1998. (2) PARRA et al. 1998, (3) TOMAS et al. 2002, (4) 
dbSNP/NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/), (5) PARRA et al, 2001. 

 

A heterozigose (HS) observada entre as comunidades do presente estudo (Tabela 11) 

apresentou valores concordantes com os observados em Europeus e Euro-americanos dos 

EUA (PARRA et al., 2001). 

EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG 

As freqüências genotípicas dos oito AIMs foram comparadas aos valores esperados 

pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg pelo teste exato e foram observados quatro desvios 

significativos (Tabela 13), todos eles causados por deficiência de heterozigotos, confirmados 

pelo teste sensível à deficiência de heterozigotos. 

Dado o número de testes independentes (24), a significância foi recalculada com a 

correção de Bonferroni (HARTL & CLARK 2007). Por este procedimento, o limite α de 5% 

foi recalculado pelo número de testes (0,050/24), derivando-se daí o valor corrigido de 
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αBonf=0,002. Três dos quatro valores inicialmente significativos mantiveram-se nesta 

condição. 

Tabela 13: Probabilidade de desvio casual segundo teste exato (GUO & THOMPSON 1992) na 
verificação do equilíbrio de Hardy-Weinberg. * Os valores significativos antes e ** após a 
correção Bonferroni (αBonf<0,002). 

 FY RB LPL AT3 Sb19.3 APO PV92 CYP1A1 Multi-locus 
CL 1 1 0,494 0,693 0,296 **<10-4 0,383 1 **<10-4

RV 0,602 0,705 1 1 *0,005 **0,001 0,818 0,358 *0,029
HM 1 0,722 0,289 **0,000 1 1 0,364 1 0,151
Multi- 
populacional 0,977 0,874 0,867 *0,027 0,105 **<10-4 0,825 0,914 **<10-4

 

Na análise multi-locus as populações CL e RV encontraram-se em desequilíbrio. E na 

análise multi-populacional o loci AT3 e APO encontram-se em desequilíbrio. 

DESEQUILÍBRIO DE LIGAÇÃO 

Associações significativas entre loci não ligados são indicativas de ALD (Admixture 

Linkage Disequilibrium), isto é, desequilíbrio de ligação gerado pela mistura recente (PFAFF 

et al. 2001). As mesmas sugerem a presença de estrutura genética, razão pela qual o padrão de 

associações par a par entre os AIMs não ligados foi analisado. Os locus FY e AT3, distantes 

22cM e considerados ligados (PARRA et al. 1998), também foram incluídos na análise. 

Em cada uma das populações, os oito AIMs considerados par a par permitiram 28 

comparações. Dentre as comunidades fundadas por açorianos foram observadas associações 

entre os loci RB/AT3 p=0,014), RB/Sb19.3 p=0,015), AT3/Sb19.3 p=0,047), RB/APO 

p=0,020) e APO/PV92 p=0,021) em CL, e entre os loci AT3/Sb19.3 p=0,003) em RV. Na 

amostra urbana do HM foi observada associação entre os loci LPL/Sb19.3 p=0,030). 

Pelo nível de significância aqui considerado (α=0,05) seriam esperadas de uma a duas 

associações significativas. No entanto, após realizada a correção de Bonferroni, com o novo 
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valor de significância admitido, isto é, αbonf=0,0018 (correspondente a 0,05/28 comparações), 

nenhuma associação foi considerada significativa. 

DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL 

A diferenciação genética entre as comunidades (Tabela 14) foi estimada a partir das 

freqüências do locus componentes do haplótipo estendido. Somente a freqüência alélica do 

DYS438 apresentou diferença significativa (p=0,015) entre as duas comunidades (CL e RV). 

Seis loci diferenciaram a comunidade da CL da amostra urbana (p<<0,001 a p=0,010) e 

quatro diferenciaram RV da amostra urbana (p<<0,001 a p=0,028). Considerando todos os 

loci em conjunto, as duas comunidades não se diferenciam entre si, mas ambas se diferenciam 

da amostra urbana. 

Tabela 14: Diferenciação gênica baseada nos loci do haplótipo estendido do cromossomo Y entre 
as duas comunidades (CL e RV) e a amostra urbana (HM) aqui estudadas. *Valores 
significativos (p<0,05). 

Diferenciação gênica   Loci CL X RV CL X HM RV X HM 

DYS385a/b 0,762 0,115 0,363

DYS438 *0,013 *0,000 *0,002

DYS439 0,088 0,145 0,307

DYS389II 0,353 0,727 0,360

DYS389I 0,406 *0,000 *0,000

DYS19 0,536 *0,001 *0,028

DYS390 0,199 *0,010 0,014

DYS391 0,469 *0,004 0,163

DYS392 0,622 *0,000 *0,000

DYS393 0,260 1,000 0,137

Total 0,067 *0,000 *0,000
 

Na análise da diferenciação populacional, as comunidades de CL e RV se diferenciam 

de todas as populações a que foram comparadas (as parentais: Açores, Guiné-Bissau, 

ameríndios; e outras: Portugal, Espanha, Rio Grande do Sul e São Paulo; Material e Métodos 
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(58p), enquanto que HM não apresenta diferença com as amostras Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Espanha e Portugueses. 

A comparação das freqüências alélicas e genotípicas dos AIMs entre as duas 

comunidades (CL e RV) e a amostra urbana (HM) par a par, pelo teste exato de Fisher, revela 

diferenças altamente significativas (p<0,001) quando considerados todos os loci, exceto entre 

RV e HM considerando as freqüências genotípicas. 

DIVERSIDADE INTERPOPULACIONAL (ESTATÍSTICAS F) 

► Coeficiente de endogamia (FIS, AIMs) 

O coeficiente de endogamia (FIS) só não foi significativo em CL (Tabela 15). 

Tabela 15: Valores de FIS nas populações analisadas. *Valores com intervalo de confiança (95%) 
significativos. 

Populações FIS 

CL 0,041 

RV 0,087 

HM 0,159 

Africanos - 0,036 

Europeus - 0,035 

Ameríndios 0,142 
 

► Diversidade inter-populacional (FST) 

Os valores de FST obtidos a partir dos AIMs não foram significativos somente entre 

RV x HM e Europeus x HM (Tabela 16). 
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Tabela 16: Valores de FST nos diferentes pares de populações obtidos a partir dos 7 AIMs (exceto 
o CYP1A1). *Valores com intervalo de confiança (95%) significativos. 

 CL RV HM EU AF 
RV *0,022     
HM *0,073 0,013    
EU *0,049 *0,014 0,009   
AF *0,492 *0,445 *0,537 *0,557  
AM *0,269 *0,233 *0,249 *0,296 *0,697

 

Todos os valores de FST obtidos a partir do haplótipo estendido foram significativos 

(Tabela 17). 

Tabela 17: Valores de FST nos diferentes pares de populações obtidos a partir dos STRs do 
haplótipo estendido do cromossomo Y. Todos os valores são significativos, intervalo de 
confiança 95%. 

 CL RV HM AÇ AF 

RV 0,014     

HM 0,072 0,043    

AÇ 0,122 0,077 0,031   

AF 0,326 0,265 0,184 0,245  

AM 0,175 0,117 0,066 0,123 0,227
 

AIMS. ESTRUTURA POPULACIONAL 

Nas análises com o software STRUCTURE foram utilizados os genótipos de 55 

indivíduos da Nigéria como parentais Africanos, 55 Espanhóis e Alemães como parentais 

Europeus (SHRIVER, comunicação pessoal), e 55 indivíduos aleatoriamente selecionados de 

quatro tribos indígenas da Amazônia Brasileira como parentais ameríndios (LUIZON et al., 

2008a). A opção FLAG foi habilitada no intuito de determinar de forma mais precisa os 

clusters que representam os indivíduos reconhecidamente pertencentes a populações 

consideradas parentais. 
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As análises foram realizadas com K=3 como parâmetro predefinido como o número de 

populações, com 30.000 interações no período burn-in e 100.000 interações adicionais na 

obtenção das estimativas dos parâmetros. 

A Figura 10A mostra os agrupamentos (clusters) aos quais os indivíduos das seis 

populações, representados por barras, foram atribuídos de acordo com seus genótipos. A 

Figura 10B mostra os valores de atribuição das populações a cada um dos clusters. A grande 

parcela de atribuição dos africanos ao cluster 1 contrasta com mal distinção entre os clusters 2 

e 3, responsáveis pela maioria dos ameríndios e europeus, respectivamente. 

 

Figura 10: (A) Estrutura populacional nas comunidades e na população urbana em comparação 
com populações parentais; Africana, Ameríndia e Européia, obtido a partir de sete 
AIMs. Foram admitidas k=3 populações, 30.000 interações no período burn-in e 
100.000 interações nas estimativas dos parâmetros. (B) Proporção de associação de 
cada população a cada um dos três clusters. 
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Todas as amostras populacionais analisadas apresentam estrutura populacional, isto é, 

sub-populações de indivíduos geneticamente similares (Figura 10A), embora com graus 

diferentes. O diagrama triangular reforça esta interpretação, em que os indivíduos de cada 

população estão representados por círculos (Figura 11). 
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Ameríndios
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AfricanosAfricanosAfricanos
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Figura 11: Agrupamento dos indivíduos (círculos) das comunidades de CL, RV e da amostra 
do HM, de acordo a contribuição dos grupos étnicos parentais: Africano, Ameríndio e 
Europeu. 

É importante notar que estas análises não foram realizadas com o locus CYP1A1, pois 

o mesmo não apresenta dados disponíveis nas mesmas populações reconhecidas como 

parentais utilizadas nesta análise. Assim como lembrar também que o alelo CYP1A1*2C 

apresenta grandes diferencias de freqüência alélica entre populações ameríndias e africanas ou 

européias (LUIZON et al. 2008a). 

ANÁLISES DE COMPONENTE PRINCIPAL 

O objetivo das análises de componente principal foi verificar o agrupamento, com 

base nas freqüências alélicas, das comunidades fundadas por açorianos (CL e RV) e da 

amostra urbana do HM com populações africanas, européias, ameríndias, afro-americanas e 

euro-americanas. Para tanto, foram utilizadas as freqüências alélicas da literatura citadas no 
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Material e Métodos (página @). As análises obtidas a partir de seis AIMs (FY, RB, LPL, 

AT3, Sb19.3 e APO) encontram-se na Figura 12 e nas Tabelas 18 e 19. 
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Figura 12: Componentes principais obtidos a partir de seis AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3 e 
APO) que relacionam as freqüências alélicas das populações analisadas com populações 
mundiais. Populações africanas e européias (PARRA et al., 2001; TOMÁS et al., 
2002), afro- e euro-americanas (PARRA et al., 1998), euro-brasileiros (ZEMBRZUSKI 
et al., 2006), e populações indígenas da América do Norte (dbSNP, PSU-ANTH) e da 
Amazônia Brasileira (LUIZON et al., 2008a). 

As populações de CL e RV estão agrupadas com as populações européias e euro-

americanas. A amostra urbana do HM encontra-se próxima a este agrupamento, mas em 

direção ao agrupamento das populações ameríndias (Figura 12). 

Tabela 18: Características dos componentes principais baseados nas freqüências alélicas de seis 
AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3 e APO). 

Componente Eigenvalue Proporção 
explicada (%) 

Proporção cumulativa 
explicada (%) 

Eixo 1 0,447 91,674 91,674 
Eixo 2 0,022 4,424 96,098 
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Tabela 19: Pesos (loadings) das variáveis na resolução dos componentes principais na análise 
baseada em seis AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3 e APO). 

 Eixo 1 Eixo 2 
FY 0,608 0,109
RB - 0,439 0,132
LPL - 0,314 - 0,093
AT3 - 0,430 0,544
Sb19.3 0,229 0,815
APO 0,320 0,032

 

As freqüências do locus PV92 não estão disponíveis em todas as populações acima. 

No entanto, devido à importância deste AIM na separação entre ameríndios e europeus, uma 

análise separada foi realizada incluindo este marcador (Figura 13 e Tabelas 20 e 21). O alelo 

CYP1A1*2C não foi incluído nesta análise, pois suas freqüências não estão disponíveis nas 

populações comparadas. 
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Figura 13: Componentes principais obtidos a partir da adição do locus PV92 aos seis AIMs da 
Figura 2, que relacionam as freqüências alélicas das populações analisadas com 
populações mundiais. Populações africanas e européias (PARRA et al., 2001; TOMÁS 
et al., 2002), afro- e euro-americanas (PARRA et al., 1998), euro-brasileiros 
(ZEMBRZUSKI et al., 2006), e populações indígenas da América do Norte (dbSNP, 
PSU-ANTH) e da Amazônia Brasileira (LUIZON et al., 2008a). 
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Tabela 20. Características dos componentes principais baseados nas freqüências alélicas de sete 
AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3, APO e PV92). 

Componente Eigenvalue Proporção 
explicada (%) 

Proporção cumulativa 
explicada (%) 

Eixo 1 0,500 82,482 82,482
Eixo 2 0,070 11,592 94,073

 

Tabela 21: Pesos (loadings) das variáveis na resolução dos componentes principais na análise 
baseada em sete AIMs (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3, APO e PV92). 

 Eixo 1 Eixo 2 
FY 0,562 - 0,291
RB - 0,438 - 0,031
LPL - 0,292 0,059
AT3 - 0,451 - 0,081
Sb19.3 0,192 - 0,427
APO 0,301 - 0,069
PV92 0,276 0,847

 

As populações ameríndias e européias encontram-se separadas (Figura 13) dado o alto 

diferencial de freqüência do AIM PV92 entre estes dois grupos étnicos (SHRIVER et al., 

2003). Isto se reflete no peso (0,847) deste locus na resolução do segundo componente 

principal (Tabela 20). As comunidades de CL e RV e a amostra urbana do HM estão 

agrupadas com as populações européias. 

Os dois componentes principais explicaram mais do que 95% da variância total 

somente na primeira análise (Tabelas 18). O locus FY apresenta o peso mais importante na 

resolução do primeiro componente em ambas as análises de componentes principais (Tabelas 

19 e 21). 

As análises obtidas a partir do haplótipo estendido do cromossomo Y encontram-se na 

Figura 14 e na Tabela 22. 

As populações de CL e RV estão separadas de todas as demais populações utilizadas 

na comparação. A amostra urbana (HM) encontra-se próxima à SP, e ambas próximas às 

européias (Figura 14). 
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Figura 14: Componentes principais obtidos a partir do haplótipo estendido do cromossomo Y, 
que relacionam as freqüências alélicas das populações analisadas com populações 
mundiais: açorianos (FERNANDES & BREHM, 2003 e ROSA et al., 2005), africanos 
(ARROYO-PARDO et al., 2005) e ameríndios (LEITE et al., 2008). 

Tabela 22. Características dos componentes principais obtidos a partir do haplótipo estendido do 
cromossomo Y. 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 
Eigenvalues 0,508 0,176 0,147 0,056 0,038 0,025
Proporção explicada (%) 51,240 17,734 14,794 5,654 3,851 2,526
Proporção cumulativa explicada (%) 51,240 68,974 83,768 89,423 93,273 95,799

 

As freqüências dos loci que compõem o haplótipo estendido do cromossomo Y não 

estão disponíveis em todas as populações acima. Portanto, as análises de componente 

principal também foram realizadas a partir do haplótipo mínimo do cromossomo Y (Figura 15 

e Tabela 23), o que permitiu a comparação com um maior número de populações urbanas 

brasileiras. 
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Figura 15: Componentes principais obtidos a partir do haplótipo mínimo do cromossomo Y, 
que relacionam as freqüências alélicas das populações analisadas com populações 
mundiais (açorianos, FERNANDES & BREHM, 2003; portugueses, PONTES et al., 
2007; e espanhóis, MARTÍN et al. 2004; africanos, ARROYO-PARDO et al., 2005 e 
ROSA et al., 2005, e ameríndios, LEITE et al., 2008) e urbanas brasileiras das cinco 
regiões (N, CO, SE, NE e S, GRATTAPAGLIA et al., 2005), de São Paulo (SP, GÓES 
et al., 2008) e de Santa Catarina (SC, CAÍNÉ et al., 2005). 

 

Tabela 23. Características dos componentes principais obtidos a partir do haplótipo estendido do 
cromossomo Y. 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 
Eigenvalues 0,243 0,085 0,054 0,028 0,017 0,014
Proporção explicada (%) 50,171 17,588 11,230 5,813 3,457 2,860
Proporção cumulativa explicada (%) 50,171 67,759 78,989 84,802 88,259 91,120

 

Todas as populações urbanas brasileiras comparadas encontram-se próximas nas 

análises da Figura 15. 

Entretanto, é importante ressaltar que em ambas as análises obtidas a partir dos haplótipos 

de cromossomo Y (Figuras 14 e 15) foi necessário mais do que dois eixos (componentes 

principais) para explicar aproximadamente 95% da variância total (Tabelas 22 e 23). 
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ESTIMATIVAS DE MISTURA ÉTNICA 

Tabela 24: Estimativa de mistura étnica nas comunidades analisadas considerando os dois grupos de 
marcadores analisados (AIMS e Haplótipo estendido do Y) e as estimativas já publicadas com 
marcadores clássicos e HLA nas comunidades estudadas (CL e RV) e população urbanas (HM). 

 Loci analisados Europeus Africanos Ameríndios Método 
R2 ou 
MSE Ref. 

Marcadores Clássicos 75,0 ± 10,7 17,3 ± 8,9 7,7 ± 8,7 (2) 3,3 3 

HLA 77,6 ± 9,2 21,8 ± 9,2 0,6 ± 1,1 (2) 1,8 2 

STRs Autossômicos 93,5 ± 5,9 4,1 ± 3,9 2,4 ± 2,9 (1) 99,8 1 

AIMs 84,7± 3,4 13,3 ± 1,4  2,0 ± 2,5 (1) 99,8 PE 

Y-STRs + YAP 95,6 ± 10,6 4,6 ± 10,6 0 (1) 94,2 1 

C
L 

Hp estendido do Y 63,5 ± 4,6 18,1 ± 2,7 18,4 ± 5,8 (1) 96,2 PE 

Marcadores Clássicos 56,6 ± 9,4 27,3 ± 10,6 16,1 ± 6,6 (2) 1,6 2  

HLA 79,2 ± 6,8 11,9 ± 6,5 9,0 ± 2,9 (2) 1,3 3 

STRs Autossômicos 80,6 ± 4,8 12,6 ± 1,1 6,8 ± 5,5 (1) 99 1 

AIMs 76,6 ± 0,5 16,9 ± 0,2 6,5 ± 0,4 (1) 99,9 PE 

Y-STRs + YAP 94,1 ± 6,2 6,0 ± 6,2 0 (1) 97,8 1 

R
V 

Hp estendido do Y 63,1 ± 1,9 21,9 ± 0,8 15,1± 2,5 (1) 99,3 PE 

AIMs 79,1 ± 0,2 14,7 ± 0,1 6,2 ± 0,1 (1) 99,9 PE 

H
M

 

Hp estendido do Y 63,0 ± 1,9 21,9 ± 0,8 15,1 ± 2,5 (1) 99,3 PE 
(1) Identidade gênica (CHAKRABORTY 1995) usa o R2; (2) Método do mínimos quadrados (LONG et 
al.,1991) usa o MSE. 
Referências: PE – Presente estudo; 1 – Muniz 2003, 2 – SOUZA et al. 2003 e 3 – SOUZA 2001. 

 

As estimativas de mistura étnica apresentaram valores discordantes (Tabela 24) 

quando considerados separadamente os diferentes tipos de marcadores (HLA, STR 

autossômicos, clássicos, AIMs e ligados ao cromossomo Y) As estimativas calculadas no 

presente estudo foram consistentes com o modelo triíbrido e indicam uma contribuição 

européia preponderante, independente do marcador utilizado. 

A CL apresentou uma maior contribuição européia (Portugueses ou Açorianos) em 

relação a RV, tanto nas estimativas com AIMs como nas do haplótipo estendido do 

cromossomo Y. A contribuição africana foi a segunda maior nas duas comunidades em ambos 

os conjuntos de marcadores, seguida da contribuição ameríndia, exceto em CL onde estas 

duas contribuições foram virtualmente idênticas (Tabela 24). 
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DISCUSSÃO 

CROMOSSOMO Y. FREQÜÊNCIAS ALÉLICAS E 
DIVERSIDADE GENÉTICA 

As freqüências alélicas das duas comunidades são mais semelhantes às freqüências de 

portugueses e açorianos do que às de africanos e ameríndios, o que está de acordo com as 

estimativas de mistura (Tabela 6). 

No locus DYS389I a presença dos alelos *11 e *15 e a ausência dos alelos *12 e *14 

foram inesperadas. Os primeiros só foram descritos na amostra africana e os últimos estão 

presentes tanto na parental açoriana quanto no HM. Isto porque os alelos de origem africana 

nas comunidades (CL e RV) teriam tido origem na população negra da região, inclusive do 

centro urbano mais próximo de onde a amostra HM foi coletada. 

Alguns alelos observados nas comunidades estudadas não foram descritos em 

nenhuma parental, tais como DYS392*16, DYS390*27, DYS438*13, presentes somente em 

RV, e DYS391*12, DSYS389I*11 e DYS438*14 nas duas comunidades. Este último também 

está presente na amostra urbana (HM) do presente estudo. A presença deles nas populações 

analisadas pode ser explicada por mutação ou mistura recente com populações não 

consideradas aqui. 

DIVERSIDADE HAPLOTÍPICA E AMOVA 

Um problema a ser considerado na discussão dos resultados da diversidade haplotípica 

foi o pequeno número de haplótipos completos nas amostras. Na CL, de um total de 44 

homens somente 22 amplificaram todos os loci. Em RV são 50 homens e 32 haplótipos 
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completos. E no HM uma redução ainda mais drástica, de 50 para 20. Essa diminuição 

amostral pode ter reduzido a diversidade dos haplótipos. 

Comparando os haplótipos das amostras do presente estudo com amostras parentais e 

outras utilizadas na comparação foi possível verificar que o haplótipo 

14/11,14/13/29/24/11/14/13/13/12 pertencente a RV foi amostrado uma vez na amostra Portugal. 

Com relação a amostra urbana HM o haplótipo 14/11,14/14/30/24/11/13/13/12/11 foi amostrado 

também uma vez em Portugal e São Paulo, e duas vezes na Espanha. O haplótipo 

14/11,14/13/29/24/10/13/13/12/12 foi amostrado uma em Açores e São Paulo, quatro vezes em 

Portugal e cinco vezes na Espanha. E, por fim, o haplótipo 14/11,14/13/29/23/11/13/13/12/12 foi 

amostrado uma vez em Portugal e três na Espanha e em Açores. 

A ausência de haplótipos compartilhados entre CL e outras populações pode ser 

explicada pela deriva genética, que teria reduzido a diversidade genética nesta população 

devido à perda aleatória de alelos. 

A diversidade haplotípica (h) foi estimada com fim comparativo, assim como para 

examinar a variação da diversidade genética intrapopulacional (SCHNEIDER et al., 2000) e 

apresentou altos valores em ambas as comunidades (CL = 0,974 e RV = 0,998). Estes altos 

valores foram semelhantes aos previamente relatados em europeus (0,985; PRITCHARD et 

al., 1999), incluindo populações de Portugal (0,990; TROVOADA et al., 2001) e de Açores 

(0,976; CARVALHO et al., 2003 e 0,991; FERNADES & BREHN, 2003). 

Altos valores de diversidade haplotípica podem ser explicados pela alta taxa de 

mutação (2,8 x 10-3 por geração) dos STRs-Y (KAYSER et al., 2000) e pela miscigenação 

restaurando a variabilidade genética nestas populações. Pode ser explicada também pela alta 

diversidade observada nas populações ancestrais. 
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A análise de variância molecular (AMOVA) mostrou que quase toda diversidade 

haplotípica está dentro das comunidades (94,24%). 

Podemos concluir que, com relação ao cromossomo Y, as duas comunidades ainda 

apresentam semelhanças considerando as análises de diferenciação gênica. Isto pode ser 

devido à origem comum e recente e à proximidade geográfica, o que torna possível um fluxo 

de homens entre as duas comunidades. Entretanto, o acréscimo no número de marcadores 

ligados ao cromossomo Y permitiu a diferenciação entre estas duas comunidades, como 

mostram os valores de FST e de diferenciação haplotípica. 

Assim, o haplótipo estendido do cromossomo Y é capaz de diferenciar estas 

comunidades de origem comum e recente, em contraste com os resultados obtidos por um 

número menor de STRs ligados ao cromossomo Y nestas mesmas comunidades (MUNIZ 

2003), mas de acordo com dados da literatura (PEREZ-LEZAUN et al., 1997b e JOBLING & 

TAYLOR-SMITH 1995). 

AIMS. FREQÜÊNCIAS ALÉLICAS E DIVERSIDADE 
GENÉTICA 

Dos oito AIMs aqui analisados, que apresentam altos diferenciais de freqüência alélica 

(δ) quando são comparados africanos, europeus e ameríndios, seis deles (FY, RB, LPL, AT3, 

Sb19.3, APO) apresentam freqüências semelhantes em ameríndios e populações européias, 

mas muito diferentes daquelas encontradas em populações africanas (PARRA et al., 1998). 

Os outros dois (PV92 e o alelo CYP1A1*2C) apresentam alta freqüência entre ameríndios, 

mas baixa nos outros dois grupos populacionais (SHRIVER et al., 2003; LUIZON et al., 

2008b). O alelo CYP1A1*2C confirmou-se como um AIM capaz de distinguir os ameríndios 
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dos outros grupos após a comparação das freqüências de quatro tribos indígenas da Amazônia 

Brasileira com dados da literatura (LUIZON et al., 2008b). 

A média ponderada (90,9%) das freqüências descritas por LUIZON et al., (2008b) é 

maior do que a das demais tribos (73,2%) relatadas na literatura. As primeiras são 

provavelmente mais representativas, pois as tribos apresentam baixa mistura (2 a 3%) com 

populações não-índígenas de acordo com marcadores clássicos (MOHRENWEISER et al., 

1979, NEEL et al., 1980), do mtDNA, nos quais nenhum haplogrupo não indígena foi 

observado (MENDES-JUNIOR, 2005), e a partir da análise de AIMs (LUIZON et al., 2008a). 

Os marcadores PV92 e CYP, capazes de diferenciar os indígenas dos grupos restantes, 

são particularmente importantes no estudo da composição triíbrida da população brasileira 

que, como nos informam os dados históricos, foi constituída pela união de contingentes de 

colonizadores europeus (principalmente portugueses), escravos africanos por eles trazidos e 

indígenas autóctones (RIBEIRO, 1995). 

As freqüências do CYP1A1 em CL (2%), RV (6%) e HM (6,9%) são concordantes 

com as freqüências européias (2,8 a 6% - CASCORBI et al., 1996; LANDI et al., 2005). Estas 

poderiam ser explicadas pela preponderante contribuição deste grupo étnico na formação 

destas populações, como indicado por STRs autossômicos e ligados ao cromossomo Y 

(MUNIZ, 2003). 

Quanto menor a população e quanto menos imigrantes receber, maior a tendência 

desta população à homozigose de seus loci em decorrência basicamente de dois processos: a 

ausência de migração – ou fluxo gênico – e o endocruzamento que, embora de natureza 

diferente, produzem o mesmo resultado, isto é, diminuem o número esperado de 

heterozigotos. 
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Os valores de heterozigose (HS) observados em CL (0,288±0,065) e HM 

(0,294±0,053) são similares aos obtidos em populações Européias e Euro-americanas (Tabela 

7). Por outro lado, RV apresentou diversidade maior (0,341±0,048), indicativo de maior 

mistura com populações não européias, como previamente indicado pela análise de STRs 

autossômicos e do cromossomo Y nesta mesma população (MUNIZ, 2003). 

EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG 

Considerando-se as três populações analisadas foi possível realizar um total de 24 

comparações entre as freqüências genotípicas observadas e esperadas (Tabela 13), das quais 

quatro resultaram em desvios significativos (p<0,050). Destes, três (HM/AT3, CL/APO e 

RV/APO; Tabela 13) exibiram p<0,002, limite recalculado após a correção de Bonferroni 

(0,050/24), e foram os únicos desvios considerados realmente significativos.  

O caso de desvio significativo sem a correção de Bonferroni (RV/Sb19.3) deve ser, 

por força do teste, considerado como variação casual. Entretanto, a correção de Bonferroni é 

considerada uma medida conservadora, ou seja, modifica o limite de α para valores muito 

baixos, o que aumentaria a possibilidade de erros do tipo β, isto é, aumentaria a probabilidade 

de se aceitar o desvio como sendo casual quando deveria ser considerado significativo. 

Devido ao isolamento e pequeno tamanho populacional da comunidade de CL, o 

desvio observado (locus APO) poderia ser explicado por casamentos não-aleatórios. Somado 

a isso, o número observado (3) de heterozigotos neste locus é seis vezes menor do que o 

esperado (18,87) nesta população. 
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Os desvios observados em RV e HM, por outro lado, poderiam ser explicados por 

fluxo gênico, como indicado pela história demográfica destas populações; quebra de isolado 

em RV (MUNIZ, 2003) e por HM pertencer a uma população exogâmica. 

DESEQUILÍBRIO DE LIGAÇÃO 

O fluxo gênico entre populações geneticamente distintas gera desequilíbrio de ligação 

(ALD) entre os loci (ligados e não ligados) que possuem freqüências alélicas diferentes 

(HARTL & CLARK, 2007). Associações entre loci não ligados sugerem mistura recente, tão 

mais recente quanto maior o ALD. 

Sete comparações (cinco em CL) resultaram em desvios significativos (p<0,05: Tabela 

13). Nenhum deles se manteve significativo após correção de Bonferroni. 

Apesar disso, dado o conservadorismo da correção de Bonferroni, pode-se admitir que 

as cinco associações em CL seriam indicativas de eventos de mistura no momento da 

fundação desta comunidade ou ao longo de sua história de formação. As poucas associações 

significativas em RV e HM poderiam ser atribuídas ao acaso. 

DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL 

Quando são considerados os STRs de Y, a diferenciação entre duas populações é 

determinada pela deriva genética e pelas mutações (PÉREZ-LEZAUN et al., 1997b). O 

tamanho efetivo populacional estimado a partir de marcadores do cromossomo Y é apenas 1/4 

do obtido a partir de marcadores autossômicos, o que resulta em menor diversidade e torna 

mais pronunciado o efeito da deriva genética (JOBLING & TYLER-SMITH, 1995). 
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Esta variação causada pelo processo de deriva poderia levar a divergência genética 

entre as populações. Em função disso, os STRs do cromossomo Y são considerados ideais na 

detecção de diferenças entre populações que tenham divergido recentemente (ROEWER et 

al., 1996 e PEREZ-LEZAUN et al., 1997b). 

No entanto, esta diferenciação não foi observada entre as duas comunidades 

analisadas, pois os dez STRs ligados ao cromossomo Y analisados em conjunto não indicaram 

diferenciação entre as duas comunidades estudadas, apenas destas com a amostra urbana HM 

(Tabela 14). Isoladamente, apenas o locus DYS438 apresentou diferença significativa 

(p=0,015) entre as comunidades de CL e RV, embora seis loci tenham diferenciado CL do 

HM (p<<0,001 a p=0,010) e quatro RV do HM (p<<0,001 a p=0,028). 

Os AIMs, contudo, mostraram situação oposta. Comparando par a par as três amostras 

pelo teste exato de Fisher, todas as freqüências alélicas e genotípicas apresentaram desvios 

significativos nas comparações RV/CL e CL/HM. Na comparação RV/HM, apenas as 

freqüências alélicas mostraram-se significativamente diferentes. 

A conhecida história recente de formação das duas comunidades sugere que as 

diferenças entre elas seriam mais plausivelmente atribuídas ao fluxo gênico, o que seria 

confirmado pela conclusão de que a comunidade RV encontra-se em fase de quebra de 

isolado (SOUZA et al., 2003, MUNIZ 2003). Isto explicaria a diferenciação parcial (apenas 

com relação às freqüências alélicas) desta comunidade e a amostra urbana HM. 
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DIVERSIDADE INTERPOPULACIONAL (ESTATÍSTICAS F) 

► Coeficiente de endogamia (FIS) 

Diferente do esperado a amostra RV, que se encontra em fase de quebra de isolado, e a 

urbana HM apresentaram FIS significativo. Enquanto que CL apresentou FIS não significativo, 

apesar de apresentar isolamento geográfico e cultural em relação às comunidades vizinhas e 

um alto coeficiente de endogamia, calculado a partir de dados demográficos (MUNIZ et al.,, 

1986; Tabela 15). 

A comunidade de RV se apresenta em fase de quebra de isolado. Marcadores 

clássicos, STRs autossômicos (SOUZA et al., 2003), AIMs e STRs ligados ao cromossomo Y 

analisados neste estudo indicam que esta população é tri-híbrida (Tabela 24) e, portanto, tal 

parâmetro seria provavelmente decorrente da sub-estrutura populacional e não de endogamia. 

Tal explicação pode ser aplicada também ao valor de FIS significativo observado na amostra 

do HM, que foi retirada de uma população exogâmica caracterizada por mistura étnica 

recente. 

► Diversidade inter-populacional (FST) 

A maioria das populações são constituídas por sub-populações, dentro das quais ocorre 

geralmente a reprodução. Tal fato é denominado estrutura populacional ou subdivisão 

populacional (HARTL & CLARK, 2007). 

Este parâmetro calculado com base nos AIMS não diferenciou RV de HM (Tabela 16), 

concordando com a não diferenciação genotípica estimada pelas comparações par a par entre 

estas populações. 
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O haplótipo estendido do cromossomo Y diferenciou todos os pares de populações 

analisados, incluindo as duas comunidades de origem comum e recente, CL e RV. Isto atesta 

o poder dos STRs ligados ao cromossomo Y nas análises de diferenciação populacional 

(ROEWER et al., 1996 e PEREZ-LEZAUN et al., 1997b ). 

AIMS. ESTRUTURA POPULACIONAL 

O software STRUCTURE utiliza um método de agrupamento, baseado no modelo 

desenvolvido por PRITCHARD et al. (2000), para a inferência de estrutura populacional 

utilizando dados genotípicos de marcadores não ligados. Por estrutura populacional entende-

se a presença de sub-populações de indivíduos geneticamente similares que diferem entre as 

mesmas. 

Três clusters (Figura 10) foram designados a partir das freqüências genotípicas das 

populações analisadas. Pode-se observar que grande proporção (0,996) da amostra de 

Africanos está representada no cluster 1, assim como a amostra de Ameríndios (0,789) está 

representada no cluster 2 e a amostra de Europeus (0,562) no cluster 3. 

É importante salientar que todos estes clusters, principalmente os de número 2 e 3, 

possuem contribuição dos outros dois grupos reconhecidos como parentais. No cluster 2 

pode-se observar uma proporção (0,319) que refere-se ao componente europeu e no cluster 3 

uma proporção (0,148) que refere-se ao componente ameríndio. 

Os clusters 2 e 3 têm informação “sobreposta”, isto é, cada um deles apresenta 

contribuição característica do outro. Um maior número de AIMs informativos na separação 

destes dois clusters é necessária para que as proporções dos três clusters determinadas para 

cada população (Figura 10B) possa ser interpretada como contribuição dos componentes 

parentais para nas mesmas. 
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ANÁLISES DE COMPONENTE PRINCIPAL 

Os componentes principais são procedimentos utilizados na simplificação de dados 

multivariados com uma perda mínima de informação (CAVALLI-SFORZA et al., 1994). As 

populações do presente trabalho foram submetidas a esta análise em conjunto com populações 

mundiais no intuito de verificar eventual agrupamento por similaridade das freqüências dos 

alelos examinados. O maior número de populações disponíveis na literatura, considerando 

dados de AIMs, foi obtido considerando-se apenas seis (FY, RB, LPL, AT3, Sb19.3 e APO) 

destes loci, e está reproduzida na análise de componente principal da Figura 12. 

Os loci CYP1A1 e PV92 diferenciam ameríndios dos outros dois grupos, africanos e 

europeus, mas apenas deste último encontram-se na literatura relatos de sua freqüência em 

número significativo de populações. A Figura 13 reproduz a análise do componente principal 

acrescentando-se o locus PV92, mas diminuindo-se o número de amostras populacionais. 

Em ambas as análises (Figuras 12 e 13) as duas comunidades fundadas por açorianos 

(CL e RV) e a amostra urbana do HM agrupam-se com as populações européias, o que seria 

esperado pela preponderante contribuição deste componente nestas amostras. 

As amostras ameríndias se agrupam isoladamente em ambas as situações. Na Figura 

13 a amostra do HM aparece em direção ao agrupamento das populações ameríndias. Isto 

poderia indicar diferentes contribuições européia e ameríndia entre as populações aqui 

analisadas, ou ainda a baixa diferenciação das freqüências alélicas entre Europeus e 

Ameríndios pela bateria de AIMs escolhida. Entretanto, a amostra do HM apresenta uma 

preponderante contribuição do componente europeu (Tabela 24). 

Com relação às análises de componente principal obtidas a partir dos haplótipos de 

cromossomo Y (Figuras 14 e 15 e Tabelas 22 e 23) é preciso ressaltar que 95% da variância 
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total não pode ser explicada por somente dois componentes principais (eixos). Isto quer dizer 

que maiores conclusões não podem ser extrapoladas a partir de tais resultados. 

Entretanto, foi possível verificar (Figura 14 e 15) que as comunidades de CL e RV 

mantiveram-se sempre separadas e a amostra urbana (HM) sempre próxima às outras urbanas 

e européias. O agrupamento das populações urbanas nas análises obtidas a partir do haplótipo 

mínimo também merece destaque. Tal fato poderia indicar uma possível ausência de 

estruturação entre as populações urbanas brasileiras, previamente observado nestes 

marcadores (LEITE et al., 2008). 

ESTIMATIVAS DE MISTURA ÉTNICA 

Os resultados mostraram que CL e RV são amostras triíbridas (Tabela 24), o que está 

de acordo com estimativas prévias obtidas a partir de marcadores clássicos (SOUZA et al., 

2003), loci de HLA (SOUZA, 2001) e STRs autossômicos (MUNIZ, 2003). As 

preponderantes contribuições européias em todas as amostras analisadas estão de acordo com 

estimativas prévias obtidas em populações da região Sul do Brasil, a partir dos AIMs 

(PARRA et al., 2003). 

A contribuição africana na amostra do HM (14,7%) foi maior do que a observada em 

uma amostra Euro-derivada formada por indivíduos controles saudáveis do RS (6,5%; 

ZEMBRZUSKI et al., 2006), também obtida pelo método de identidade gênica 

(CHAKRABORTY, 1985). 

Alguns valores apresentam desvios-padrão maiores que as próprias estimativas 

(Tabela 24), o que se deve à problemas na escolha das populações ancestrais. 
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A maior dificuldade da realização de cálculos de mistura étnica com haplótipo 

completo do cromossomo Y é a escassez da freqüência destes marcadores nas populações 

ancestrais (açorianos, populações africanas e populações indígenas brasileiras, principalmente 

do Sul do país). Dessa maneira, foram usadas apenas uma amostra de cada componente 

ancestral nesta análise. As porcentagens de contribuição de cada população ancestral estão na 

Tabela 24. 

Com relação aos dados disponíveis para o haplótipo estendido do cromossomo Y, é 

importante ressaltar que as freqüências de ameríndios utilizados são oriundas das tribos 

Guarani e Kaingang do Sul do Brasil. As mesmas apresentariam um grau ainda indeterminado 

de mistura com não índios o que, por sua vez, causaria ruídos nas estimativas de mistura aqui 

apresentadas. 

As freqüências africanas disponíveis são de uma amostra da população de Guiné-

Bissau. Análises mais robustas necessitariam de amostras de outras nações africanas 

historicamente consideradas como fontes de indivíduos que foram trazidos ao Brasil. 

Relatos históricos que indicam que a mistura entre os diferentes componentes étnicos 

ocorreu principalmente entre homens portugueses e mulheres ameríndias e/ou africanas 

explicariam a menor contribuição destes componentes nas comunidades semi-isoladas 

baseadas nos loci do cromossomo Y e nos loci autossômicos. Estudos anteriores (SOUZA, 

20001; SOUZA et al., 2003; MUNIZ 2003) indicam esse desvio nas estimativas de mistura 

entre Y e autossômicos. 

Os dados demográficos explicariam também o grande componente português estimado 

por marcadores herdados patrilinearmente. No entanto, a ação da deriva genética não pode ser 

descartada tendo em vista o reduzido tamanho efetivo das populações estudadas, sendo este 
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ainda menor quando somente os loci do cromossomo Y são considerados (JOBLING & 

TAYLOR-SMITH 1995; PEREZ-LEZAUN et al., 1997b). 

A contribuição do componente ameríndio nas comunidades poderia ser explicada por 

mistura recente, tal como proposta por SOUZA (2001) que encontrou haplótipos de HLA 

(DRB1-DQA1) tipicamente ameríndios somente em indivíduos que vieram de fora das 

comunidades. Por outro lado, neste mesmo estudo, haplótipos tipicamente africanos foram 

encontrados em indivíduos nascidos na comunidade, indicando que a contribuição africana 

teria ocorrido desde a fundação destas comunidades. 

A diferença nas estimativas de mistura étnica pode ser provavelmente explicada pelos 

diferentes tipos de herança e pelo número de marcadores utilizados. Outros problemas foram 

previamente descritos, tais como a determinação das populações ancestrais, diferenças dos 

períodos de chegada destas populações às comunidades sob estudo e o momento em que as 

populações são analisadas (SANS, 2000). 

Como exposto acima, verificamos aqui que existe falta de informação sobre alguns 

grupos étnicos utilizados como parentais nas análises de mistura étnica. Principalmente sobre 

a exatidão de quais grupos africanos foram trazidos à região e a escassez de freqüências 

alélicas em populações ameríndias do Sul do país, as quais poderiam ter participado na 

formação das comunidades analisadas no presente estudo. 

Os dados de mistura do presente estudo explicariam as diferenças nas freqüências 

alélicas entre CL e RV com Açores e algumas semelhanças com africanos ou ameríndios 

(Tabela 24). 

Os dados de mistura descritos para estas comunidades (MUNIZ, 2003) indicam um 

cruzamento preferencial entre homens europeus e mulheres africanas e/ou ameríndias, 
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mantendo assim o cromossomo Y tipicamente europeu nas duas comunidades. Estes dados 

sugerem que o fluxo gênico de homens entre as duas comunidades poderia estar atuando nesta 

homogeneização, hipótese corroborada pelo dados de diferenciação gênica obtidos a partir do 

Haplótipo estendido do cromossomo Y. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os marcadores ligados ao cromossomo Y, dados prévios (Muniz 2003) 

mostram que o cromossomo Y foi incapazes de separar as duas comunidades de origem 

recente e comum. Indicaram casamento preferencial entre homens portugueses e mulheres 

ameríndias e/ou africanas, pois os dados de mistura com esses marcadores indicam que a 

população masculina das comunidades é diíbrida e preponderantemente açoriana (95,6 na CL 

e 94,1% em RV). Podemos concluir que as duas comunidades ainda se apresentam 

geneticamente semelhantes. Um fluxo de homens entre as duas comunidades favorecido pela 

proximidade geográfica, somado ao fato da origem comum e recente pode explicar a 

similaridade observada. 

A ampliação do haplótipo do cromossomo Y neste estudo permitiu uma melhor 

diferenciação destas comunidades de origem comum e recente. A comparação com os dados 

prévios (MUNIZ, 2003) mostra que os dados de mistura étnica são contraditórios, pois 

indicam que as mesmas são triíbridas e com um componente açoriano menor (63,5% e 63%, 

respectivamente), mas aqui não se pode descartar os problemas com a análise e as parentais 

considerados anteriormente no tópico de mistura étnica. 

Desta forma não podemos descartar a hipótese de cruzamento preferencial, que poderá 

ser confirmada com dados futuros de mtDNA. A análise do haplótipo estendido indicou uma 

diferenciação entre estas comunidades que são semelhantes quanto a origem e principalmente 
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quando consideramos a população masculina. Mas é preciso melhorar o número de amostras 

com o haplótipo completo para maiores conclusões. 

Com relação aos marcadores autossômicos, os AIMs aqui analisados foram capazes de 

diferenciar (Tabela 15) as comunidades de CL e RV, assim como outros marcadores 

autossômicos previamente descritos (SOUZA et al., 2003; MUNIZ, 2003). 

Os valores de FIS para as comunidades foram inesperados. Entretanto, dados 

demográficos e genéticos previamente publicados (SALDANHA et al., 1996; ALVES-

JÚNIOR et al., 1998; SOUZA et al., 2003; MUNIZ 2003) mostram que CL ainda se constitui 

em um isolado genético, com uma grande probabilidade da deriva genética ser o fator 

evolutivo mais atuante na alteração das freqüências alélicas (SOUZA et al., 2003). Enquanto 

que em RV está ocorrendo uma quebra de isolado, e a migração seria o fator evolutivo 

preponderante (MUNIZ, 1999 e SOUZA et al., 2003). 

As estimativas de mistura mostraram que as mesmas são triíbridas, com 

preponderância do componente português. Além disso, o conjunto de AIMs utilizado foi 

capaz de indicar uma maior contribuição africana nas duas comunidades, quando comparados 

aos diferentes tipos de marcadores autossômicos (Tabela 24). É importante ressaltar também 

que as estimativas obtidas a partir dos AIMs apresentam menores desvios-padrão, o que 

confirma a eficiência destes marcadores para tal propósito (PARRA et al., 1998; BONILLA et 

al., 2005). 

O ampliação de marcadores AIMs com alto diferencial de freqüência entre europeus e 

ameríndios será útil na melhor caracterização deste último componente no pool gênico 

autossômico destas comunidades. 
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CONCLUSÕES 
Conhecendo a história demográfica destas comunidades Costa da Lagoa (CL) e São 

João do Rio Vermelho (RV) e, com relação aos dados do presente estudo baseados em oito 

AIMs e 11 loci ligados ao cromossomo Y, concluímos que: 

− Os alelos mais freqüentes dos AIMs e do cromossomo Y indicam uma maior 

semelhança com as populações européias e açorianas (no caso de Y-STRs). 

− A diferenciação gênica par a par dos Y-STRs mostrou similaridade entre as 

comunidades, a qual pode ser explicada pela origem comum e recente. 

− Os altos valores de diversidade haplotípica observados nas comunidades podem ser 

decorrentes da alta diversidade na população de origem (Açores), aliada à alta taxa de 

mutação atribuída aos microssatélites. 

− A análise de variância molecular dos háplótipos do cromossomo Y indicou que a 

maior parte da variabilidade está dentro das populações. Entretanto, o acréscimo no 

número de marcadores ligados ao cromossomo Y permitiu a diferenciação entre estas 

duas comunidades, como mostram os valores de FST e de diferenciação haplotípica. 

− Os valores de FST foram significativos tanto para os AIMs quanto para os Y-STRs. 

Estes indicam diferenciação entre as comunidades de CL e RV, e destas com a 

amostra urbana HM. 

− Em ambas as análises de componente principal obtidas a partir dois AIMs, o locus 

FY foi a variável que maior peso (‘loading’) demonstrou sobre o primeiro 

componente. 

− A estimativa de mistura étnica obtida a partir dos Y-STRs indicou uma 

preponderante contribuição açoriana. Os AIMs indicam maior grau de mistura com 
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populações africanas, o que seria explicado por cruzamentos preferenciais entre 

homens portugueses e mulheres ameríndias e/ou africanas. 

Com relação ao cromossomo Y, podemos concluir que as duas comunidades ainda 

apresentam semelhanças considerando as análises de diferenciação gênica. Isto pode ser 

devido à origem comum e recente e à proximidade geográfica, o que torna possível um fluxo 

de homens entre as duas comunidades. Entretanto, o acréscimo no número de marcadores 

ligados ao cromossomo Y permitiu a diferenciação entre estas duas comunidades, como 

mostram os valores de FST e de diferenciação haplotípica. 

As estimativas de mistura obtidas a partir do haplótipo estendido do cromossomo Y 

não são conclusivas devido à indisponibilidade de dados da literatura para uma escolha mais 

adequada das populações parentais. 

Admitindo que os AIMs são marcadores mais eficientes em estimativas de mistura 

étnica, dado seus altos diferenciais de freqüência alélica entre populações parentais, as 

contribuições de populações não européias (principalmente africanas) observadas mantém a 

hipótese de cruzamentos preferenciais entre homens portugueses e mulheres ameríndias e/ou 

africanas pode como explicação mais plausível. 
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RESUMO 

Costa da Lagoa (CL) e São João do Rio Vermelho (RV) são comunidades fundadas no 

século XVIII por imigrantes Açorianos na Ilha de Santa Catarina, Sul do Brasil. As 

freqüências do haplótipo estendido do cromossomo Y foram determinadas nas comunidades 

de CL (n=20) e RV (n=32) no intuito de compará-las com as observadas nas populações 

parentais: açoriana, africana e ameríndia. Uma alta diversidade haplotípica foi observada em 

CL (h=0,974), RV (h=0,998) e HM (h=1). As duas comunidades apresentam semelhanças 

considerando as análises de diferenciação gênica. Isto pode ser devido à origem comum e 

recente e à proximidade geográfica, o que torna possível um fluxo de homens entre as duas 

comunidades. Entretanto, o acréscimo no número de marcadores ligados ao cromossomo Y 

permitiu a diferenciação entre estas duas comunidades, como mostram os valores de FST e de 

diferenciação haplotípica. 
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INTRODUÇÃO 
 
POPULAÇÕES: 

Homens saudáveis moradores das comunidades de Costa da Lagoa (CL; n=20) e de 

São João do Rio Vermelho (RV; n=32) CL, todos doadores voluntários que responderam a 

um questionário com informações demográficas que atestavam sua origem nas comunidades. 

Os procedimentos utilizados neste trabalho foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Hospital das Clínicas (FMRP/USP), de acordo com o Processo HCRP nº 12665/2006. 

 

EXTRAÇÃO: 

As amostras foram extraídas de sangue total a partir do método de Higuchi (1989). 

 

PCR: 

Todos os loci (DYS19, DYS385a/b, DYS389I e II, DYS390, DYS391, DYS392 DYS393, 

DYS438 e DYS439) foram amplificados utilizando 2,5µL de Tampão (10mM de Tris/HCl (pH 

8,0), 50mM KCl, 1mM EDTA, 01% Triton x-100, 50% de glicerol), 0,25µL de dNTP (5mM), 

1,0µL de MgCL2 (50mM), e 0,4µL de Taq DNA Polimerase (1U/µL). Para os loci DYS19, 

DYS390, DYS391, DYS392 DYS393 foram utilizados 2,0µL de primer, para os loci DYS385a/b, 

DYS438 e DYS439 foram utilizados 1,0µL, e para o locus DYS389I e II 4,0µL de primer. O 

volume total da reação de 21µL foi completado com água. Os loci DYS385a/b e DYS439 foram 

amplificados na mesma reação, assim como os loci DYS389I e II e DYS438, e os demais 

amplificados individualmente. Em todas as reações foram utilizados 4,0µL de DNA genômico. 

 

ELETROFORESE: 

Os fragmentos de todos os loci foram separados por eletroforese em géis de 

poliacrilamida a 10%, a 20mA por gel. A coloração foi feita por nitrato de prata. 

 

ANÁLISE DOS DADOS: 

As freqüências alélicas e os valores de diversidade haplotípica foram obtidos com o 

uso do software Arlequin (http://anthropologie.unige.ch/arlequin). A heterogeneidade entre as 

populações foi testada pela comparação entre nossas amostras e dados da literatura. 
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RESULTADOS: 

Tabela 1: Descrição e Freqüência absoluta dos haplótipos estendidos nas 

comunidades de CL e RV. 

 Número de repetições dos STRs Populações 
Nº DYS 

19 
DYS 
385ab 

DYS 
389I 

DYS 
389II 

DY 
S390 

DYS 
391 

DYS 
392 

DYS 
393 

DYS 
438 

DYS 
439 CL RV 

66.  14 11,14 15 30 24 10 14 13 13 12 2  
67.  15 11,14 13 31 26 10 12 13 12 11 1  
68.  16 12,15 11 29 22 10 12 13 12 10 1  
69.  14 11,15 13 30 24 11 15 14 12 12 1  
70.  14 11,15 13 30 24 11 14 14 12 12 2  
71.  14 11,14 13 29 24 11 12 13 13 12 1  
72.  14 11,14 13 29 24 11 15 13 13 12 2  
73.  14 11,15 13 30 23 11 15 13 14 12 2  
74.  14 11,14 13 29 22 10 14 13 14 12 1  
75.  14 11,15 13 30 22 11 14 13 14 12 1  
76.  14 11,15 13 30 23 11 14 13 14 12 1  
77.  14 11,14 13 30 26 10 13 13 14 12 1  
78.  14 11,14 13 29 23 12 14 13 13 12 1  
79.  14 13,13 13 31 23 10 12 12 12 10 1  
80.  14 11,14 15 30 23 11 15 13 13 12  1 
81.  13 11,14 13 29 24 12 16 13 13 12  1 
82.  14 11,14 13 29 24 11 13 13 13 12  1 
83.  14 11,13 13 29 24 09 13 13 13 11  1 
84.  14 12,13 15 29 26 10 13 13 12 11  1 
85.  13 13,14 15 30 24 09 12 13 11 10  1 
86.  14 11,14 13 29 23 11 14 13 13 12  1 
87.  14 11,14 13 29 23 11 14 13 14 12  1 
88.  14 11,14 13 29 24 11 14 13 13 12  1 
89.  14 13,15 13 29 22 10 11 13 12 10  1 
90.  14 11,14 15 30 24 11 14 13 13 12  1 
91.  14 11,15 15 31 24 10 14 13 13 12  1 
92.  16 15,15 11 29 21 11 13 14 12 10  2 
93.  14 11,13 13 29 24 10 15 13 13 11  1 
94.  14 12,14 13 29 24 12 14 13 13 12  1 
95.  14 15,18 13 30 24 10 12 13 14 10  1 
96.  14 13,18 13 30 23 11 12 12 12 12  1 
97.  15 11,14 13 30 27 10 15 13 13 12  1 
98.  14 11,14 13 29 22 10 13 13 12 12  1 
99.  13 16,18 13 32 24 09 11 13 15 10  1 
100. 15 11,14 13 30 26 10 13 13 13 12  1 
101. 13 13,14 15 30 25 09 12 13 12 10  1 
102. 14 11,13 13 30 25 11 15 13 13 11  1 
103. 16 14,15 13 30 21 11 12 14 12 10  1 
104. 15 14,17 13 29 23 09 12 12 13 12  1 
105. 15 16,17 13 29 23 10 14 15 12 10  1 
106. 16 11,14 13 29 26 11 14 13 13 12  1 
107. 17 15,15 11 29 24 11 12 14 12 10  1 
108. 16 11,14 13 29 24 11 14 13 13 12  1 
109. 15 11,14 15 31 24 10 14 13 13 10  1 
110. 15 11,15 13 29 24 11 14 13 12 09  1 
Nº cromossomos (n) 
Número de haplótipos (k) 
Diversidade haplotípica (h) 
Erro padrão (SE) 

22 
14 

0.974 
0.025

32 
31 

0,998 
0,009
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DISCUSSÃO: 

Comparando os haplótipos das amostras analisadas com os de amostras parentais foi 

possível verificar que o haplótipo 14/11,14/13/29/23/11/13/13/12/12 e o haplótipo 

14/11,14/13/29/24/10/13/13/12/12 foram amostrados três e uma vezes em Açores, respectivamente. 

A ausência de haplótipos compartilhados entre CL e outras populações pode ser 

explicada pela deriva genética, que teria reduzido sua diversidade genética devido à perda 

aleatória de alelos. 

A diversidade haplotípica (h) foi estimada com fim comparativo, assim como para 

examinar a variação da diversidade genética intrapopulacional (SCHNEIDER et al., 2000) e 

apresentou altos valores em ambas as comunidades (CL=0,974 e RV=0,998). Estes altos 

valores foram semelhantes aos previamente relatados em europeus (0,985; PRITCHARD et 

al., 1999), incluindo populações de Portugal (0,990; TROVOADA et al., 2001) e de Açores 

(0,976; CARVALHO et al., 2003 e 0,991; FERNADES & BREHN, 2003). 

Altos valores de diversidade haplotípica podem ser explicados pela alta taxa de 

mutação (2,8 x 10-3 por geração) dos STRs-Y (KAYSER et al., 2000) e pela miscigenação 

restaurando a variabilidade genética nestas populações. Pode ser explicada também pela alta 

diversidade observada nas populações ancestrais. 

A análise de variância molecular (AMOVA) mostrou que quase toda diversidade 

haplotípica está dentro das comunidades (94,24%). 

Podemos concluir que as duas comunidades ainda apresentam semelhanças 

considerando as análises de diferenciação gênica. Isto pode ser devido à origem comum e 

recente e à proximidade geográfica, o que torna possível um fluxo de homens entre as duas 

comunidades. Entretanto, o acréscimo no número de marcadores ligados ao cromossomo Y 

permitiu a diferenciação entre estas duas comunidades, como mostram os valores de FST e de 

diferenciação haplotípica. 

Assim, o haplótipo estendido do cromossomo Y é capaz de diferenciar estas 

comunidades de origem comum e recente, em contraste com os resultados obtidos por um 

número menor de STRs ligados ao cromossomo Y nestas mesmas comunidades (MUNIZ 

2003), mas de acordo com dados da literatura (PEREZ-LEZAUN et al., 1997b e JOBLING & 

TAYLOR-SMITH 1995). 
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