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Resumo 
 

O Vale do Ribeira é uma área que ocupa cerca de 10% da região sul 

do estado de São Paulo e abriga pelo menos 25 comunidades remanescentes 

de quilombos. Dessas, 13 já foram oficialmente reconhecidas ou estão em 

fase de reconhecimento. 

Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da estrutura 

populacional e da história da formação desses remanescentes de quilombos, 

estudamos os indivíduos do sexo masculino de seis comunidades: Abobral 

Margem Esquerda (48), Galvão (22), São Pedro (22), Pedro Cubas (60), 

Pilões (15) e Maria Rosa (9), além de uma amostra de 81 homens da cidade 

de São Paulo, em relação a quatro locos polimórficos do cromossomo Y: dois 

microssatélites (DYS19 e DYS390), um SNP (DYS199) e uma inserção de Alu 

(DYS287). Os genótipos foram identificados por meio da  amplificação do 

DNA pela reação em cadeia da polimerase (PCR), seguida de eletroforese em 

gel de poliacrilamida. Um quinto marcador foi estudado, um SNP (M168), 

apenas em alguns indivíduos selecionados. Nesse caso os genótipos foram 

identificados por seqüenciamento direto do DNA. 

As freqüências alélicas no DYS19 e DYS390 indicaram que nas 

populações por nós estudadas há uma importante contribuição patrilinear 

portuguesa. O SNP DYS199, por possuir um alelo-específico de ameríndios, o 

alelo T, indicou uma baixa contribuição patrilinear ameríndia entre as 

comunidades de quilombo. Essa contribuição foi detectada somente na 

população de Pedro Cubas. 

A inserção de Alu YAP (DYS287), por ser muito freqüente entre 

africanos, é um bom indicador de contribuição paterna africana. No entanto, 

nem todos os africanos a possuem. Por essa razão o marcador M168 veio 

completar a informação em relação à origem africana do cromossomo Y. 

Esses marcadores moleculares indicaram uma contribuição masculina 

provavelmente africana nos quilombos, em freqüências que variaram de 11 a 

55%. Somente em Pedro Cubas, a freqüência de cromossomos Y de origem 

africana superou a freqüência de cromossomos Y de origem européia. Em 

Abobral, a freqüência de cromossomo Y provavelmente africano chegou a 
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aproximadamente 40%, revelando serem essas duas populações as mais 

africanas do ponto de vista do cromossomo Y. 

O total das populações de quilombo apresentou índice de diversidade 

genética haplotípica equivalente ao da amostra de São Paulo, provavelmente 

devido à diversidade das populações africanas que as constituíram ou à 

mistura com populações de outros grupos étnicos. Entre as comunidades de 

quilombo, Galvão foi a que apresentou menor índice de diversidade, 

indicando que nessa comunidade o efeito do fundador foi o mais notável. O 

haplótipo mais freqüentemente observado em Galvão tem provável origem 

européia. 

Quando observamos o dendrograma que reúne as populações 

quilombolas, a população de São Paulo e outras populações da literatura, os 

quilombos de Galvão, São Pedro e Abobral mostraram-se mais próximos das 

populações africanas do que das demais populações da literatura. Dentre os 

remanescentes de quilombos, Pedro Cubas é a única com afinidade com os 

ameríndios. Pilões e Maria Rosa ficaram mais próximas de São Paulo, bem 

como de brasileiros brancos e portugueses, indicando maior contribuição 

européia. 
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Abstract 
 

At least 25 quilombos remnants are supposed to exist in the Vale do 

Ribeira region, located in the southern part of São Paulo State. Thirteen of 

those quilombo remnants have already been identified and officially 

recognized. 

In order to understand the structure and history of the foundation of 

these quilombo remnants, we studied male individuals belonging to six 

populations: Abobral   Left Margin (48 individuals), Galvão (22), São Pedro 

(22), Pedro Cubas (60), Pilões (15) and Maria Rosa (9), in addition to 81 

individuals sampled from the city of São Paulo, for four Y chromosome 

polymorphic loci: two microsatellite loci (DYS19 and DYS390), one SNP 

(DYS199) and one Alu insertion (YAP). The genotypes were identified by DNA 

amplification by polymerase chain reaction (PCR) followed by acrylamide gel 

electrophoresis. A fifth locus was also analysed, by a different SNP (M168), 

but only in a few individuals. In this analysis DNA direct sequencing was 

employed. 

The allelic frequencies in the locus DYS19 indicated significant male 

Portuguese contribution in the quilombos. The Amerindian specific allele (T) of 

the DYS199 locus indicated little or no contribution from Amerindian males, 

except the population of Pedro Cubas.  

The Alu insertion (YAP or DYS287), frequent in Africans, is a good 

indicator of African ancestry, although not all Africans show it. Thus, the 

analysis of the M168 locus helped to determine the origin of Y chromosomes. 

These markers indicated a range from 11 to 55% of probable African 

contribution in the quilombos. Only in Pedro Cubas the frequency of African Y 

chromosomes was higher than the one European Y chromosomes. In Abobral, 

the frequency of African Y chromosomes was approximately 40%, being the 

most African of the quilombo populations, when Y chromosomes are 

considered. 

The total haplotype diversity in the quilombos was similar to the one 

observed for the sample from São Paulo, probably due to the diversity of 

African populatons that originated the quilombos, or the admixture with other 
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ethnic groups. Galvão showed the lowest diversity, indicating that this 

population was the most influenced by founder effects. 

In the neighbor-joining tree built with allelic frequencies obtained in the 

quilombos, São Paulo and other populations previously reported, the 

quilombos of Galvão, São Pedro and Abobral were closer to the African 

populations and Pedro Cubas is the only one close to Amerindians. Pilões and 

Maria Rosa were closer to São Paulo, white Brazilians and Portuguese 

populations, indicating European contribution. 
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I.1. MARCADORES MOLECULARES EM ESTUDOS POPULACIONAIS 

 

I.1.1. Marcadores moleculares  

O estudo da composição genética das diferentes populações humanas 

sempre ocupou lugar de destaque na ciência. Nesse sentido, foram e ainda 

são utilizados diversos tipos de marcadores genéticos polimórficos, como os 

grupos sangüíneos (ABO e Rh), proteínas séricas e eritrocitárias, 

imunoglobulinas, sistemas de histocompatibilidade e polimorfismos de DNA 

(Cavalli-Sforza e col., 1996).  

Polimorfismos de DNA são seqüências de nucleotídeos que 

apresentam duas ou mais diferentes formas. Nos dias de hoje, aplica-se a 

denominação de alelos para qualquer variante das seqüências de base do 

DNA. Para se considerar que existe polimorfismo, protéico ou de DNA, o alelo 

mais raro não deve ter sido mantido na população somente por mutações e 

deve ocorrer com uma freqüência maior que 1% (Kendrew, 1994). Diversos 

marcadores polimórficos de DNA  se encontram distribuídos em todo o 

genoma e são usados em identificação individual, mapeamento de genes e 

estudos populacionais. 

Existem vários tipos de polimorfismos de DNA. Alguns deles 

compreendem alterações em um único nucleotídeo (SNPs – single nucleotide 

polymorphisms). Sua origem pode ser por meio de deleções, inserções ou 

substituições de base, podendo ser identificados por meio da digestão com 

enzima de restrição (RFLP – restriction fragment length polimorphisms), por 

DHPLC (denaturing high performance liquid chromatography) ou por 

seqüenciamento do DNA. Outro tipo de polimorfismo é o representado pelas 

variações no número de repetições de seqüências em tandem (VNTR – 

variable number of tandem repeats). Nessa categoria estão representados os 

microssatélites, formados por unidades de repetição de uma a 13 bases, e os 

minissatélites, formados por unidades de repetição de 14 a 500 bases 

(International Human Genome Sequencing, 2001). 

Um terceiro tipo de polimorfismo compreende as inserções de 

elementos retrotransponíveis (LINE - long interspersed elements e SINE - 
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short interspersed elements). As seqüências Alu, um tipo de SINE, 

apresentam cerca de 280 nucleotídeos de comprimento e são constituídas por 

duas unidades monoméricas menores ligadas por uma região rica em A. A 

presença ou a ausência das inserções tanto de Alu quanto de LINEs 

caracterizam dois alelos: um em que ocorreu a inserção e outro em que ela 

não ocorreu (Novick e col., 1996). 

SNPs, VNTRs e polimorfismos de inserção podem ocorrer nos 

autossomos, nos cromossomos sexuais (X e Y). No DNA mitocondrial 

(DNAmt) ocorrem muitos SNPs. Os diversos tipos de polimorfismos de DNA 

(marcadores moleculares) podem ser aplicados em identificação individual e 

mapeamento de genes de interesse clínico. Também podem ser utilizados em 

estudos de filogenia quando se deseja agrupar duas ou mais populações em 

função das suas freqüências alélicas ou da similaridade das seqüências. 

Enquanto os autossomos são herdados de ambos progenitores e o material 

paterno e materno podem ser “embaralhados” na recombinação meiótica,  o 

cromossomo sexual Y não sofre recombinação em mais de 90% de sua 

extensão, a chamada NRY (non recombining portion of the Y) e é transmitido 

pelo pai somente a seus filhos homens. A única fonte de variação nessa 

região é representada pelas mutações que, com  o tempo, se acumulam 

gradativamente (revisão em Hammer e Zegura, 1996). 

De forma análoga ao cromossomo Y, o DNAmt não sofre 

recombinação e é transmitido somente pela mãe a seus filhos, homens ou 

mulheres. Novamente, a fonte de variação é somente a mutação, cuja taxa de 

mutação observada é estimada em pelo menos cinco vezes maior do que a 

do DNA nuclear. Sendo assim, o cromossomo Y e o DNAmt constituem um 

excelente material para construção de haplótipos, grupos de marcadores 

transmitidos integralmente de uma geração à outra.  Esses marcadores 

traçam a história   paterna  e materna de uma população, permitindo algumas 

vezes estimativas temporais de dispersão e divergência de populações. 

Comparando-se o número das mudanças da seqüência em amostras 

diferentes de DNA e estimando-se o ritmo com que essas mutações ocorrem 

é possível, em alguns casos, estimar o grau de parentesco entre duas 

amostras e a data aproximada em que elas divergiram (Cavalli-Sforza, 1998). 
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No entanto, em se tratando de cromossomo Y e DNAmt em estudos 

populacionais, não se pode deixar de considerar a provável perda de 

informação quando se estudam populações vivas, pois as linhagens de 

cromossomo Y e DNAmt podem ser mais facilmente extintas do que outros 

tipos de seqüências presentes nos autossomos (Jobling e Tyler-Smith, 1995). 

Um outro fator limitante do emprego de qualquer tipo de marcador e 

não apenas os do cromossomo Y e do DNAmt, é a probabilidade da 

existência de  mutações recorrentes, ou seja, uma mesma alteração na 

seqüência de DNA ocorrer mais de uma vez de forma independente em 

diferentes populações, sem necessariamente ter a mesma origem 

filogenética. Além de mutações recorrentes, também podem ocorrer  

mutações reversas e quanto maior a taxa de mutação de um certo marcador 

molecular, maior a probabilidade desses eventos recorrentes.  

De acordo com sua taxa de mutação, os marcadores polimórficos 

foram classificados em marcadores de evolução lenta, caracterizados pela 

baixa taxa de mutação (10-7 a 10-9) e marcadores de evolução rápida, com 

elevada taxa de mutação, de cerca de 0,2% por geração (Santos e Tyler-

Smith, 1996). 

São exemplos de marcadores de evolução lenta os SNPs e as 

inserções de elementos retrotransponíveis. Seu emprego em estudos 

populacionais diminui a probabilidade de mutação recorrente, mas se limita a 

uma menor diversidade de alelos, pois cada marcador geralmente apresenta 

apenas dois alelos. Estes marcadores são úteis em estudos populacionais 

pois, dependendo da idade da mutação, alelos recentes têm uma distribuição 

geográfica restrita, enquanto alelos que surgiram há mais tempo já foram 

espalhados através dos movimentos migratórios das populações humanas.  

Os marcadores de evolução rápida, as VNTRs, estão mais sujeitos às 

mutações recorrentes. Mesmo assim, por serem altamente polimórficos, são 

de grande interesse em testes de identidade, como por exemplo na genética 

forense,  estudos de ligação em mapeamento de genes e na construção de 

haplótipos em estudos intra-populacionais. 

O primeiro grande estudo populacional aplicando marcadores 

polimórficos de DNA foi feito com o DNAmt. Em 1987, Cann e col. 

compararam o DNAmt de 147 pessoas da África, Ásia, Austrália, Cáucaso e 
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Nova Guiné. As seqüências encontradas se dividiam em dois grandes grupos: 

as africanas num dos grupos e as demais no outro, sugerindo que a 

seqüência ancestral surgiu na África. A “Eva Mitocondrial”, como ficou 

conhecida, pressupôs-se ter vivido há 200 mil anos. Este resultado 

obviamente não significa que havia somente uma mulher naquele tempo, mas 

que provavelmente, a molécula de DNAmt dessa mulher prosperou e se 

tornou a ancestral de todas as linhagens existentes atualmente no mundo. 

Jorde e col. (1997) realizaram importantes estudos sobre origem do 

homem moderno. Com 60 marcadores de microssatélites autossômicos e 

uma amostra de 72 africanos, 63 asiáticos e 120 europeus, encontraram 

índices de diversidade que, após vários testes estatísticos, apontaram os 

africanos como grupo ancestral.   

Questões relacionadas à  dispersão humana a partir da África e à 

formação das populações asiáticas vêm sendo esclarecidas também com o 

uso de marcadores de cromossomo Y, como o do marcador DYS287 (YAP), 

uma inserção de Alu, presente em 61,7% dos africanos (Hammer e col., 

1997).  Hammer e col. (1998), com uma amostra de 1544 indivíduos vindos 

da África, Ásia, Europa, Oceania e América, utilizando YAP e outros sete 

marcadores, inferiram dois grandes movimentos migratórios relacionados ao 

continente africano: o primeiro foi um movimento de saída, cuja data foi 

estimada em 150.000 anos, e o segundo foi um movimento de retorno, que 

teria ocorrido há 55.000 anos.  Movimentos de dispersão pelo continente 

asiático, entre outros, têm despertado grande interesse na comunidade 

científica que, com uso desse tipo de marcador vem traçando os possíveis 

caminhos percorridos pelo homem moderno.      

No Brasil, Pena e col. (2000), utilizando marcadores do DNAmt e do 

cromossomo Y, tentaram descrever o “retrato molecular” atual da população 

brasileira. Com uma amostra de 247 indivíduos brancos vindos de quatro 

regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul e Sudeste) , os autores estimaram que 

a contribuição européia presente nos cromossomos Y estudados foi de cerca 

de 80% (Carvalho-Silva e col., 2001). A contribuição materna estimada foi de 

28% de mitocôndrias de origem africana, 39% de mitocôndrias européias e 

33% de ameríndias (Alves-Silva e col., 2000).   
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O mesmo grupo de pesquisadores, em um outro trabalho, utilizou 10 

marcadores moleculares autossômicos (inserções de Alu e SNPs) e 

características morfológicas (cor da pele, forma do nariz, lábios e tipo de 

cabelo) usadas freqüentemente na classificação de raças, na tentativa de 

investigar a relação entre a cor da pele dos brasileiros e quantidade de alelos 

considerados específicos de africanos, ameríndios e portugueses. A amostra 

de 173 indivíduos classificados como brancos, pardos ou negros era oriunda 

do interior de Minas Gerais. Essa foi comparada às amostras de 93 

portugueses, 20 africanos e 10 ameríndios. Os autores não encontraram 

correlação significativa entre o número de alelos étnicos-específicos e a cor 

da pele ou aos demais traços morfológicos, indicando que indivíduos 

aparentando cor negra ou branca, no Brasil, são resultado de importante 

miscigenação entre africanos e europeus (Parra e col., 2003). 

 

I.1.2. Marcadores moleculares do cromossomo Y em estudos populacionais  

O cromossomo Y humano apresenta nas extremidades dos seus dois 

braços regiões de homologia com o cromossomo X, que permitem a 

recombinação com esse durante a meiose masculina. Essas regiões são 

chamadas PAR1 e PAR2 (pseudo-autosomal regions), com 2,6 e 0,34 

milhões de pares de bases (Mb) nos braços curto e longo, respectivamente 

(Vogt e col., 1997). O restante do cromossomo Y, cerca de 60 Mb, 

compreende seqüências de DNA exclusivas desse cromossomo, NRY (Harris 

e col., 1986; Lahn & Page, 1997). É nessa região que se situam os 

marcadores de interesse em estudos de patrilinhagem (Figura 1). De acordo 

com Jobling e Tyler-Smith (1995), o pequeno número de genes reduz a 

probabilidade do cromossomo Y sofrer intensa seleção natural, o que o torna 

uma excelente ferramenta para estudos de dispersão humana.    

O primeiro marcador polimórfico de DNA no cromossomo Y humano foi 

descoberto em 1985 por Casanova e col. com uso da sonda p122f2, isolada 

de  uma biblioteca parcial de cromossomo Y. O padrão do RFLP, revelado 

pela técnica de “Southern blotting” seguida de hibridação com a sonda, 

mostrou dois alelos após digestão com Taq I (Casanova e col., 1985). Desde 

então, outros marcadores de evolução lenta foram descobertos, inclusive uma 
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inserção de Alu, chamada de YAP (Persichetti e col., 1992). Presente em alta 

freqüência entre africanos, o YAP é referência para estudos de dispersão do 

homem moderno e está presente em uma das três principais linhagens de Y 

que contribuíram para a formação dos povos asiáticos (Tajima e col., 2002).  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema do cromossomo Y indicando a localização 

das regiões PAR 1 e PAR 2 e dos marcadores moleculares 

empregados nesse estudo. 
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No trabalho desses autores, a idade da inserção foi estimada em 

69.000 anos.  

Somente a partir de 1994 foram desenvolvidos os primeiros protocolos 

para determinação de alelos dos polimorfismos do cromossomo Y por meio 

da PCR. Hoje são conhecidos diversos marcadores polimórficos, 

principalmente SNPs, muitos hoje rapidamente identificados através da 

implementação da técnica de DHPLC (Underhill e col., 1997). 

O primeiro marcador de evolução rápida descrito no cromossomo Y foi 

o microssatélite DYS19 (27H39), um tetranucleotídeo altamente polimórfico, 

cuja distribuição de freqüências alélicas é hoje bem conhecida em diversas 

populações (Roewer e col., 1992). Por exemplo, o alelo de 186 pb (A) ocorre 

em alta freqüência entre ameríndios (Santos e col., 1996). Além dos micro e 

minissatélites, existe ainda uma terceira classe de repetições em tandem, os 

DNA satélites, categoria de seqüências altamente repetitivas, da qual faz 

parte o DNA satélite alfóide (αh). O DNA satélite alfóide presente na região 

centromérica do cromossomo Y é caracterizado por subunidades de 171 pb 

que se repetem formando unidades de aproximadamente 6,0 Kb e o número 

de cópias da subunidade é variável na população, caracterizando 

polimorfismo (Santos e col., 1995). 

Nossa revisão bibliográfica dará atenção a alguns exemplos 

selecionados de estudos realizados com o cromossomo Y, ilustrando suas 

aplicações em diversos tipos de questões: a dispersão do homem moderno, a 

ocupação das Américas e a história de grupos populacionais específicos.  

Underhill e col.(2001) utilizaram 205 marcadores do tipo SNP 

identificados por DHPLC e reuniram os resultados aos de outros 13 

marcadores estudados por outros autores. Com esse estudo, demonstraram a 

importância do uso desses tipos de marcadores no estudo da diversidade 

genética e origem das populações humanas. Com uma amostra de 1062 

homens oriundos de 21 populações distintas, foi possível construir 131 

haplótipos reunidos em dez haplogrupos, que foram numerados e distribuídos 

geograficamente, compreendendo todas as regiões do planeta. Na concepção 

da árvore filogenética também foi possível estimar a data das mutações que 

distinguiram cada haplogrupo, permitindo reconstruir os movimentos 

migratórios de expansão do homem moderno. Com base na estratégia 
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desenvolvida por esse trabalho, com a determinação dos alelos de alguns 

SNPs, é possível em teoria determinar a origem de um cromossomo Y 

qualquer. O SNP M168, por exemplo, permite identificar no grupo dos 

cromossomos Y desprovidos da inserção YAP (YAP –), quais são os 

pertencentes aos haplogrupos I e II, freqüentes em africanos (Figuras 2a e 

2b). 

A classificação de haplótipos proposta por Underhill e col (2001) não é 

a única empregada em estudos populacionais realizados com marcadores de 

evolução lenta no cromossomo Y. No trabalho produzido pelo “The Y 

Chromosome Consortium” (2002), outros oito trabalhos são analisados no que 

se refere à nomenclatura de haplótipos do cromossomo Y, e são 

apresentadas as correspondências entre os diversos sistemas de 

nomenclatura.  

Alguns trabalhos realizados sobre a história do povoamento das 

Américas, utilizando marcadores do cromossomo Y, sugeriram a ocorrência 

de apenas uma onda migratória a partir da Ásia. A existência de um haplótipo 

principal, presente em 90% dos ameríndios da América Central e do Sul 

(Pena e col., 1995; Santos e col., 1995), somada a trabalhos realizados com 

os Nadene e Escaleuta (Underhill e col., 1996) sugeriram a ocorrência dessa 

única grande onda de migração para o Novo Mundo, no que diz respeito aos 

tipos de cromossomo Y fundadores (Rodriguez-Delfin e col., 1997; Bianchi e 

col., 1998; Santos e col., 1999). Nesses trabalhos, os marcadores DYS199 

(SNP) e DYS19 (VNTR) foram extremamente úteis, pois o primeiro, uma 

substituição de base C→T, apresenta como característica exclusiva de 

ameríndios o alelo T (Underhill e col., 1996). O segundo marcador apresenta 

um alelo encontrado em alta freqüência também em ameríndios, o alelo 13 

(também conhecido como A ou 186 pb).  Com o uso de sete marcadores de 

cromossomo Y e uma amostra de 306 homens vindos de diferentes partes do 

mundo, Santos e col. (1999), construíram 32 haplótipos, sendo um desses 

exclusivo de ameríndios. Esse haplótipo é muito similar a um outro presente 

na Sibéria, que deve ser o  que lhe deu origem. Nesse trabalho foi estimado 

que a possível migração humana da Ásia para a América, pelo estreito de 

Bering, ocorreu entre 12 e 30 mil anos. Já Karafet e col (1999) interpretam a 

diversidade de cromossomo Y encontrada na América como resultado de  
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duas possíveis ondas migratórias, analisando principalmente os 

cromossomos Y desprovidos da substituição C→T. Vale lembrar que em se 

tratando de cromossomos Y estudados em populações vivas, a diversidade 

atual dificilmente retrata a diversidade presente no período em questão. 

Muitas linhagens de cromossomo Y possivelmente foram extintas, o que em 

parte explica a discrepância entre os diversos estudos moleculares e achados 

morfológicos. Segundo Neves e col. (2001), a ocupação mais antiga do 

continente americano foi empreendida por povos de morfologia craniana não-

mongolóide, mais semelhante à africana. Estas populações teriam sido 

substituídas pelo segundo grupo, o de morfologia mongolóide, característica 

dos atuais ameríndios. Nessa linha de raciocínio, a segunda discrepância 

refere-se à datação, pois é sabido que no período acima citado ainda não 

havia populações morfologicamente mongolóides na Ásia e que, portanto, a 

população ancestral deveria apresentar uma morfologia distinta da que hoje 

predomina naquele continente e aqui na América. Pequenas mudanças nas 

premissas adotadas nas datações moleculares (por exemplo, nas taxas de 

mutação) acarretam mudanças significativas nas estimativas de data, o que 

gera ainda mais controvérsias sobre o assunto.  

Um exemplo interessante de pesquisa sobre a origem de grupos 

populacionais específicos foi o esclarecimento da história dos Judeus negros 

do Sul da África, os Lemba, que falam língua do grupo Bantu e alegam ser 

uma das tribos perdidas de Israel. Os Lemba têm costumes judaicos e contam 

histórias de uma terra perdida chamada Sena. Thomas e col. (2000) 

descobriram a existência de uma vila no sul do Yemen chamada Sanaa e com 

12 marcadores do Y analisaram uma amostra de 399 homens vindos de seis 

populações: Lemba, Bantu, Yemeni-Hadramaut, Yemeni-Sena, judeus 

Sefaradi e judeus Ashkenazi. As semelhanças obtidas na análise molecular 

do cromossomo Y dos Lemba, Judeus e Bantu confirmaram a origem judaica 

dos Lemba, acompanhada por mistura genética com os Bantu, num processo 

de expansão judaica que provavelmente se iniciou entre três a cinco mil anos 

atrás. 

Recentemente, Zerjal e col. (2003) observaram que um único haplótipo 

de cromossomo Y está presente em cerca de 8% dos asiáticos. A amostra 

compreendeu 2123 indivíduos oriundos de 50 populações de toda a Ásia. 
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Foram usados 16 SNPs e 16 microssatélites nessa análise. Segundo os 

autores, a freqüência elevada desse haplótipo se explicaria pela supremacia 

de um grupo de homens aparentados que dominou a região ao longo de 

muitas gerações. Os relatos históricos associados à estimativa da data do 

surgimento desse haplótipo levou-os a deduzir que pode se tratar do 

cromossomo Y  de Genghis Khan e de seus descendentes, que o sucederam 

por muitos séculos. 

No Brasil foi realizado um estudo sobre a formação da população da 

cidade de Belém (PA). Santos e col. (1999) estavam interessados nas 

diferenças entre a contribuição ameríndia, feminina e masculina. Encontraram 

numa amostra de 105 homens apenas 4 (3,8%) cromossomos Y de origem 

ameríndia, demonstrando a baixa contribuição genética ameríndia masculina 

na formação da população de Belém. No entanto, a contribuição ameríndia 

materna (DNAmt) foi estimada em cerca de 50%, ou seja, mais de dez vezes 

superior à paterna. Esse padrão se repete em outros estudos populacionais 

realizados no Brasil, como o já citado de Carvalho-Silva e col. (2001), em que 

há predomínio da contribuição genética portuguesa no cromossomo Y e baixa 

contribuição ameríndia. 

Em remanescentes de quilombos no Brasil, Ribeiro-dos-Santos e col. 

(2002) estimaram, na população de Curiaú (AM), uma contribuição masculina 

africana de 57%, européia de 37% e ameríndia de 6%. Já em relação ao 

DNAmt, a contribuição materna africana correspondeu a 53% e a ameríndia, 

47%. Resultados semelhantes tinham sido observados por Bortolini e col 

(1999), mas somente com base em um marcador hipervariável do Y. 

Novamente, observa-se uma assimetria nas contribuições masculina e 

feminina na formação dos quilombos, semelhante à observada na formação 

das populações brasileiras das cidades (Alves-Silva e col., 2000; Carvalho-

Silva e col., 2001).  

Apresentamos no Anexo I uma tabela com os resultados de uma 

revisão da literatura abrangendo as freqüências alélicas obtidas nos trabalhos 

em que foram utilizados os mesmos marcadores moleculares selecionados 

para nosso estudo. 

Uma vez que as variantes moleculares do cromossomo Y permitem 

estudos sobre o número de homens fundadores de uma dada população, 
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taxas de migração dos indivíduos do sexo masculino e efeito dos padrões de 

casamento sobre a composição genética de uma população (Hammer e 

Zegura, 1996; Michell e Hammer, 1996), consideramos de importância o uso 

de marcadores do cromossomo Y no estudo da variabilidade molecular e 

mistura gênica em populações brasileiras, em especial os remanescentes de 

quilombos. 

 
I.2. OS REMANESCENTES DE QUILOMBOS  
 

I.2.1. A Ocupação humana do Brasil 

Durante os seus primeiros cinqüenta anos, a colonização do Brasil 

constituiu um problema de difícil solução para Portugal; sua população, na 

época, pouco superior a um milhão de habitantes, não tinha condições de 

atender as demandas das colônias portuguesas na África, Ásia e América. 

Além disso, as notícias que chegavam daqui eram desanimadoras: “Pode-se 

dizer que nela não encontramos nada de proveito” (Holanda, 1981). Portugal 

tinha, porém, a preocupação da posse da terra, visto que contrabandistas de 

madeira e outros produtos passaram a visitar constantemente nosso litoral.   

Estima-se que em 1500  existiam no Brasil cerca de 2,4 milhões de 

índios, cujo número hoje não ultrapassa 400 mil (IBGE, 2000). A chegada dos 

portugueses não perturbou o equilíbrio da vida tribal nos primeiros anos. 

Antes do açúcar se constituir fonte de riqueza, seguida mais tarde pela 

mineração, era difícil atrair uma imigração espontânea volumosa. Em 1534 

chegaram ao Brasil muitos portugueses, espanhóis, franceses, entre outros 

degredados e aventureiros em busca de enriquecimento fácil, deixando para 

trás mulheres e filhos. Alguns desses foram aceitos e se acomodaram às 

tradições tribais, particularmente através do matrimônio que dava a 

oportunidade do homem branco ter um lugar na sociedade indígena. O índio 

era fonte de obtenção de alimentos, de bens e segurança  diante das tribos 

hostis (Holanda, 1981).  

O Padre Manoel da Nóbrega escreveu ao rei dizendo que para 

colonizar a terra seria necessário a vinda de muitas mulheres órfãs, que aqui 

se casariam e elevariam a moral cristã e os bons costumes. Para se ter uma 
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idéia de como esse pedido foi satisfeito, em 1551, vieram três irmãs, em 1553 

vieram nove mulheres e em 1557, sete (Holanda, 1972). Como se pode 

deduzir, não era um número que resolvesse o problema.  

Mais tarde, o índio passou a ser considerado pelos portugueses como 

impedimento à posse da terra e uma ameaça à segurança da colonização,o 

que desencadeou diversos conflitos que explicam em parte a redução da 

população indígena. 

Os negros, terceiro grupo étnico a fazer parte da nossa colonização, 

vieram desde o princípio em grande número e não se tem a data exata da 

chegada do primeiro navio. O mais antigo registro que se tem notícia é a data 

de 1532, com a chegada do navio trazendo Tomé de Souza. Mas, de fato, a 

miscigenação com os brancos havia começado na metrópole muito antes de 

1500 com negros escravos levados à Europa para fazer todo tipo de trabalho 

braçal (Prado Jr, 1980). A partir de 1550, se intensificou a vinda de africanos 

das colônias portuguesas no Congo e Angola, quase todos homens, para 

trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Com a ocupação 

holandesa (1625 -1650), o tráfico de escravos foi parcialmente interrompido. 

Em 1700, o ciclo do açúcar entrou em declínio, devido à concorrência entre 

colônias, e começou o ciclo do ouro. Também foram trazidos africanos de 

Benin e Nigéria até o século XVIII e de Senegal e Gâmbia a partir deste 

século. Com o bloqueio naval inglês em 1845, deixam de vir escravos dessas 

regiões, passando a vir principalmente de Moçambique. Em resumo, em 

1855, já havia cerca de 4 milhões de negros no Brasil, constituindo mais de 

50% da população.  

Fugindo de Napoleão, chegou a família Real ao Brasil em 1808, 

iniciando o fluxo migratório de famílias européias. Nesse século a Europa 

passa por mudanças econômicas, políticas e sociais, em decorrência dos 

processos de unificação dos reinos (Itália e Alemanha), iniciado na Revolução 

Francesa em 1789 e que “contaminou” toda Europa. A partir de 1830, as 

elites dirigentes de alguns Estados da península Itálica e da Confederação 

Germânica passaram a empenhar-se na luta pela unificação de suas 

respectivas regiões (passo decisivo no esforço desses Estados para 

equiparar-se à França e à Inglaterra). Em decorrência desse processo, as 

conseguintes obrigações fiscais levaram a massa camponesa à ruína. Diante 
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da pobreza e da exclusão social, o proletariado emergente e o camponês, 

alimentados pelo “sonho da América”, desencadearam grandes ondas 

migratórias para as Américas. Sendo assim, a partir de 1850, o Brasil recebeu  

grandes contingentes de famílias de portugueses, italianos, espanhóis, 

alemães, japoneses, sírios e libaneses provocando um “branqueamento da 

população brasileira”. São esses os principais fatos históricos que culminaram 

com a formação atual do povo brasileiro, que resulta da miscigenação entre 

índios, europeus e africanos (Holanda, 1972; Prado Jr, 1980).  

 

I.2.2. Os quilombos 

A história dos africanos no Brasil nos primeiros 300 anos foi 

extremamente conturbada em virtude dos maus tratos que sofreram e, apesar 

das estratégias empregadas pelos portugueses para evitar revoltas, muitos 

escravos conseguiam se organizar e formar comunidades negras de 

resistência à escravidão. Essas comunidades eram chamadas de Quilombos. 

Entre eles, o mais famoso foi o quilombo dos Palmares, onde chegaram a 

viver  25 mil pessoas (Holanda, 1981). 

Por esse motivo, por muito tempo conceituaram-se quilombos como  

“Comunidades formadas pelos negros escravos, que fugiram do trabalho 

forçado e resistiram à recaptura por parte das forças escravocratas” (Carvalho 

e col., 1995). Hoje, no entanto, considera-se quilombo “Toda comunidade 

negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de 

subsistência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o 

passado” (Andrade e col., 2000). A definição mais atual permite incluir no 

conceito mesmo as comunidades que resultaram do agrupamento de 

escravos abandonados ou alforriados, situação freqüentemente observada na 

origem de muitos dos nossos quilombos. 

 

I.2.3. Os remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira 

A região do Vale do Ribeira ocupa 10% do  território paulista, sendo 

que 20% do território do Vale é constituído por parques, estações ecológicas 

e áreas de proteção ambiental e 60% de restrição ao uso. Estão nessa região 
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os municípios de Eldorado, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Registro, Sete 

Barras, Iporanga, Apiaí, Ribeira, Iguape e Cananéia (Figura 3). O relevo 

predominante é montanhoso, o clima é quente e úmido e há grandes 

extensões de Mata Atlântica. De fato, é o último remanescente desse tipo de 

mata no estado de São Paulo. 

A ocupação humana da região do Vale do Ribeira é pré-colombiana. A 

região foi uma área de passagem para os ameríndios que desciam, no 

inverno, do planalto para o litoral em busca de pesca (Petrone, 1961). No 

entanto, com a colonização, o local passou a servir de refúgio para os 

perseguidos pelo bandeirantismo escravagista. 

Os primeiros povoados, constituídos principalmente por portugueses,  

datam do fim do séc XVI, quando a descoberta de ouro além de Iguape serve 

de incentivo para incursões rumo ao interior.  

Segundo Carril (1995), a chegada de escravos negros na região, 

vindos de Guiné, Angola e Moçambique, ocorreu em meados do século XVII e 

esteve ligada à mineração. Outros autores apontam a chegada dos negros 

apenas no século XVIII, vindos do Nordeste com o fim do ciclo do açúcar. 

Somente após 1763,  com o esgotamento do ouro e fechamento da Casa de 

Fundição Iguape, a mão-de-obra escrava passou para a produção de 

alimentos. Neste contexto, mesmo nas fazendas maiores, cresceram as 

dificuldades para a manutenção dos plantéis de escravos, sendo muitos, 

abandonados, alforriados e entregues à própria sorte (Andrade, 2000). 

Ivaporunduva é a comunidade de quilombo mais antiga do Ribeira 

(1655) e, neste período de mudança de economia, sofreu uma gradativa 

saída da população branca. Com o tempo, o bairro foi se transformando numa 

área para onde  era atraído grande contingente de negros livres, libertos, 

fugidos ou não. O isolamento da comunidade contribuía para que eles 

próprios realizassem suas celebrações, enterrassem seus mortos e 

praticassem uma agricultura de subsistência.  Ivaporunduva representa um 

núcleo de referência à formação de outros bairros negros localizados às 

margens do rio Ribeira (Andrade, 2000) 

Do mesmo modo que surgiu Ivaporunduva, surgiram outras 

comunidades de quilombos na região, que vivem do extrativismo  florestal e 
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da agricultura de subsistência. Hoje, muitas são ameaçadas  por políticas 

ambientais e pela provável construção de barragens no rio Ribeira de Iguape. 

A constituição Federal de 1988, no artigo 68, reconheceu a propriedade 

definitiva das terras ocupadas por comunidades quilombolas, impondo ao 

Estado o dever de emitir-lhes os títulos respectivos. O Governo do Estado de 

São Paulo, em 1995, iniciou no âmbito da Secretaria da Justiça e da Defesa 

da Cidadania e no Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), um 

programa de equacionamento dessas questões,  relativas às áreas de 

quilombos do Estado. Com a assinatura do Decreto n.40.723/96, pelo 

Governador Mário Covas, criou-se então um Grupo de Trabalho para estudar 

o direito de propriedade aos remanescentes das comunidades quilombolas 

em território paulista (Andrade, 1997). Hoje, estão formalmente reconhecidas 

pelo ITESP como remanescentes de quilombos as seguintes comunidades no 

Vale do Ribeira: Ivaporunduva, Pedro Cubas, Pilões, Maria Rosa, São Pedro, 

Galvão, André Lopes, Nhunguara, Sapatu, Cafundó, Caçandoca e Jaó. 

Outras treze estão em processo de análise: Abobral, Biguazinho, Bombas, 

Cangume, Castelhanos, Mandira, Morro Seco, Poça, João Surra, Rio da 

Cláudia,Carmo, Praia Grande,Camburi. 

 De acordo com entrevistas realizadas com indivíduos das 

comunidades e das pesquisas do Instituto Sócio-Ambiental em parceria com o 

Instituto de Terras de São Paulo (Andrade, 1997; Andrade,2000) o principal 

fundador dos quilombos de São Pedro e Galvão foi um escravo fugido 

proveniente da região de Campinas chamado Bernardo Furquim que, por 

volta de 1840, casou-se com 2 mulheres e teve 24 filhos que se 

estabeleceram  na região. 

A comunidade de Pedro Cubas deve ter sido povoada a partir dos 

descendentes de um negro chamado Gregório Marinho, escravo da fazenda 

Caiacanga. A origem dessa comunidade, segundo Andrade (2000),  está 

ligada também à comunidade de Ivaporunduva, já que muitos dos troncos 

familiares presentes nessa localidade por volta de 1840 reaparecem em 

Pedro Cubas. 

Em relação a origem de Pilões, segundo relatos de Pedro Rodrigues, 

uma das lideranças comunitárias, um casal, Lino e D. Quentim, já morava na 

região por volta de 1678. Ela foi a primeira parteira do local e mais tarde ficou 
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conhecida como Mãe Quentim. A ocupação de Pilões passou por dois ciclos 

econômicos: o do ouro e o da cultura de arroz e cana de açúcar. O primeiro 

foi marcado pela violência nos garimpos e a resistência negra à situação 

escravista, o segundo pela vinda  de escravos da Fazenda Santana. 

De acordo com relatos de Benedita Dias da Costa, sua bisavó, escrava 

fugida, casou-se com Lutério, que já habitava a região que hoje é Maria Rosa. 

Outro morador, Renato Gomes do Nascimento, conta que após o fim da 

escravidão um senhor chamado Diogo de Moura, que morava em Pilões, 

abriu a região para que negros ali trabalhassem, e um ex-escravo chamado 

João Negrão se mudou para lá com  “um monte de filhos”. Estes devem ter 

sido os principais elementos fundadores de Maria Rosa.  

Até o momento, não encontramos registros escritos detalhados sobre 

as origens da comunidade de Abobral. Segundo uma ficha de caracterização 

da comunidade feita pelo ITESP, a família de Frutuoso Honorato Costa (76 

anos) e Pedro Alexandre Castelo (já falecido), já está estabelecida na região 

há pelo menos três gerações. 

A localização geográfica do Vale do Ribeira e das comunidades por 

nós estudadas podem ser observadas nas Figuras 3 e 4, respectivamente. 

As Figuras 5(a) e 5(b) apresentam imagens coletadas em algumas 

dessas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



 

 

 

 

 

 

 

de
, a

 á
re

a 
do

 V
al

e 
do

 R
ib

ei
ra

. N
o 

qu
ad

ra
do

 a
zu

l,

m
un

id
ad

es
 r

em
an

es
ce

nt
es

 d
e 

qu
ilo

m
bo

s.
. F

on
te

:

 

 

 
 
 
 
 

Fi
gu

ra
 3

 - 
M

ap
a 

do
s 

es
ta

do
s 

de
 S

ão
 P

au
lo

 e
 P

ar
an

á.
 E

m
 v

er

a 
ár

ea
 c

or
re

sp
on

de
nt

e 
à 

Fi
gu

ra
 4

, o
nd

e 
se

 e
nc

on
tra

m
 a

s 
co

IS
A 

– 
In

st
itu

to
 S

oc
io

am
bi

en
ta

l. 

 

24 



 

 
 
 
 
 

 

 a
 lo

ca
liz

aç
ão

 d
os

 re
m

an
es

ce
nt

es
 d

e 
qu

ilo
m

bo
 

ár
ea

 d
os

 p
ar

qu
es

. E
m

 la
ra

nj
a 

cl
ar

o 
es

tã
o 

om
un

id
ad

es
 q

ue
 já

 re
ce

be
ra

m
 tí

tu
lo

s 
de

 

 
 
 

 
 

Fi
gu

ra
 4

 - 
Ár

ea
 c

or
re

sp
on

de
nt

e 
ao

 re
tâ

ng
ul

o 
az

ul
 d

a 
Fi

gu
ra

 3
, i

nd
ic

an
do

no
s 

m
un

ic
íp

io
s 

de
 E

ld
or

ad
o 

e 
Ip

or
an

ga
. E

m
 v

er
de

 e
st

á 
re

pr
es

en
ta

da
 a

 

ap
re

se
nt

ad
as

 a
s 

co
m

un
id

ad
es

 já
 re

co
nh

ec
id

as
. E

m
 la

ra
nj

a 
es

cu
ro

, a
s 

c

25 



 

 
 
 

 
 

Figura 5 (a): Casas características das comunidades de quilombos. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 5 (b): Igreja da comunidade de Galvão.  
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O objetivo deste projeto foi contribuir para o conhecimento da estrutura 

populacional e filogeográfica de seis comunidades remanescentes de 

quilombos do Vale do Ribeira. 

Para isso, estudamos a freqüência dos alelos de 5 marcadores 

polimórficos do cromossomo Y com o objetivo de: 

a) estimar taxas de diversidade genética; 

b) identificar os possíveis tipos de cromossomo Y fundadores de cada 

uma das comunidades; 

c) comparar as freqüências alélicas com as de populações descritas na 

literatura;  

d) fazer estimativas da contribuição genética masculina européia, 

africana e ameríndia; 

e) construir hipóteses de afinidades genéticas entre as comunidades; 

Utilizamos também, para efeito de comparação, uma amostra de 

cromossomos Y de indivíduos da cidade de São Paulo, colhida no âmbito de 

nosso serviço de Aconselhamento Genético, estudada em relação aos 

mesmos marcadores moleculares. 
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III.1. AMOSTRAS 
 

III.1.1. Remanescentes de quilombos 

Entre 14/07/00 e 15/02/02 foram realizadas dezessete viagens a seis 

populações de quilombo do Vale do Ribeira, com duração de quatro a cinco 

dias cada uma. Durante as viagens foram coletadas amostras de DNA obtidas 

de sangue periférico de todos os indivíduos adultos que consentiram em 

participar do estudo. Os mesmos indivíduos também foram entrevistados e 

examinados clinicamente. Para cada indivíduo foi preenchida uma ficha que 

incluía dados genealógicos e com base nessas informações construímos as 

árvores genealógicas de todas as comunidades estudadas. Todas as 

amostras foram testadas para os quatro marcadores escolhidos (DYS19, 

DYS390, DYS199 e YAP). No entanto, algumas apresentaram problemas de 

amplificação em pelo menos um dos quatro locos e foram eliminadas das 

análises. O total de indivíduos de cada comunidade e o total de indivíduos 

adultos e do sexo masculino estudados estão representados na Tabela I. 

 

Tabela I – Localização das populações, total de habitantes e número de 
homens estudados. 

Município Eldorado Iporanga 

População Abobral ME Galvão São Pedro Pedro Cubas Pilões Maria Rosa 

Localização 
24o28’S 

48o04’O 

24o32’S 

48o26’O

24o31’S 

48o24’O 

24o34’S 

48o16’O 

24o29’S 

48o29’O 

24o28’S 

48o30’O 

Total de habitantes 397 134 132 ~300 128 56 

48 22 22 60 15 9 No de homens 

estudados (13%) (16%) (17%) (20%) (12%) (16%) 

Abobral ME: Abobral Margem Esquerda 

III.1.2. São Paulo 

Constituímos uma amostra de 81 indivíduos do sexo masculino, não 

aparentados, dos quais 64 eram portadores da mutação completa da 

síndrome do cromossomo X frágil atendidos no Laboratório de Genética 

Humana do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP). 

Como a síndrome tem herança ligada ao cromossomo X, o cromossomo Y 
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desses indivíduos foi herdado de seus pais, intelectualmente normais. Os 17 

cromossomos Y restantes são de indivíduos normais, que trabalham ou 

estudam na USP.  

 

 

III.2. MÉTODOS 

III.2.1. Extração de DNA a partir de sangue periférico 

Foram coletadas duas amostras de cerca de 4 ml de sangue em 

vacutainers contendo EDTA. Ao conteúdo de cada vacutainer  foram 

misturados 45 ml de uma solução de lise (sacarose 0,32 M; Tris-HCl 10 mM 

pH 7,4; MgCl2 5 mM; tritonX100 a 1%). A mistura era em seguida centrifugada 

a 4ºC durante 30 minutos a 3.000rpm. O sobrenadante era desprezado e o 

precipitado era gentilmente ressuspendido em 4,5 ml de tampão para 

digestão com proteinase K (NaCl 0,075 M; EDTA 0,02 M, ph 8,0). Foram 

acrescentados  250 µl de uma solução de proteinase K (10 mg/ml, dissolvida 

em água estéril e mantida em congelador). As amostras foram então 

incubadas  em estufa a 37 ºC por uma noite. No dia seguinte, foram 

acrescentados 5 ml de fenol destilado e saturado em tampão  (Tris-HCl 10 

mM; EDTA 10 mM; NaOH 100mM; pH 7,4). As amostras foram 

homogeneizadas gentilmente na presença de fenol por inversão do tubo e 

foram em seguida centrifugadas a 4 ºC durante 20 minutos a 3.000 rpm. A 

fase superior era cuidadosamente transferida para tubo limpo e a ela foram 

acrescentados 5 ml de uma mistura clorofórmio:álcool isoamílico na 

proporção de 24:1. Após inversão delicada, as amostras foram centrifugadas 

novamente durante 20 minutos a 3.000 rpm. A fase superior era removida 

para tubo limpo e a operação, repetida. Após a nova centrifugação com 

clorofórmio, o sobrenadante era transferido para outro onde era acrescentado 

0,5 ml de uma solução de KCl 2 M e 12 ml de etanol gelado. A mistura era 

invertida e o DNA assim precipitado era removido como auxílio de um bastão 

de vidro. Após lavar o DNA enrolado no bastão com etanol 70%, a amostra 

secava ao ar por alguns minutos e o DNA era então dissolvido em cerca de 

0,5 ml de TE (Tris-HCl 10 mM; EDTA 1 mM; pH 7,4) e mantido em geladeira. 
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Após a quantificação do DNA, feita em espectrofotômetro, foi colhida 

uma alíquota para diluição em TE, com o objetivo de se obter um amostra 

com concentração de cerca de 100 a 200 ng/µl de DNA. A concentração após 

a diluição foi verificada por meio de eletroforese em gel de agarose a 0,8%, 

comparando a intensidade da banda com a das bandas do marcador de peso 

molecular � DNA/Hind III Fragments.  

III.2.2 – Estudos de polimorfismos do cromossomo Y  

Foram estudados em todos os indivíduos quatro locos polimórficos. 

Dentre esses, dois são microssatélites (DYS19, DYS390), um é um SNP 

(DYS199) e um corresponde a uma inserção de Alu (DYS287 ou YAP). Um 

quinto marcador do tipo SNP, M168, não foi estudado em todos os indivíduos 

averiguados, mas somente em uma amostra selecionada de indivíduos com 

cromossomos Y desprovidos da inserção de Alu (YAP -). As seqüências dos 

primers utilizados na amplificação estão apresentadas na Tabela II. 

 

Tabela II – Seqüências dos primers dos locos selecionados para este estudo. 

  Seqüências 

Loco Referência Primer 1 Primer 2 

DYS19 Roewer e col., 1992 5’-CTACTGAGTTTCTGTTATAGT -3’ 5’- ATGGCATGTAGTGAGGACA-3’ 

DYS390 Kayser e col.,1997 5’-TATATTTTACACATTTTTGGGCC -3’ 5’-TGACAGTAAAATGAACACATTGC -3’ 

DYS199 Santos e col., 1999 5’-TAATCAGTCTCCTCCCAGCA -3’ 5’-AGGTACCAGCTCTTCCCAATT -3’ 

YAP Hammer e Horai, 1995 5’- CAGGGGAAGATAAAGAAATA -3’ 5’- ACTGCAAAAGGGGATGGAT -3’ 

M168 Underhill e col., 2001 5’- AGTTTGAGGTAGAATACTGTTTGCT-3’ 5’-AATCTCATAGGTCTCTGACTGTTC -3’ 

 

As reações da PCR dos locos DYS19, DYS390 e YAP foram realizadas 

em volumes de 25 �l, contendo 100-200 ng de DNA. Usamos 25 pmol de 

cada primer e 0,75 mM MgCl2 para o loco DYS19. Para os locos DYS390 e 

YAP 15 pmol de cada primer e 1,0 mM MgCl2. Em cada reação utilizamos 250 

�M de dNTPs, 1,5 mM MgCl2, 20 mM TRIS-HCl pH = 8,4, 50 mM KCl e 1 U de 

Taq polimerase para os locos DYS19 e DYS390, e 0,5 U para o loco YAP. As 

reações da PCR do loco DYS199 foram realizadas em volumes de 20 �l, 

contendo 100-200 ng de DNA, 15 pmol de cada primer, 200 �M de dNTPs, 

0,6 mM MgCl2, 20 mM TRIS-HCl pH = 8,4, 50 mM KCl e 1 U de Taq 
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polimerase. As reações da PCR do loco M168 foram realizadas em volumes 

de 25 �l, contendo 100-200 ng de DNA, 5 pmol de cada primer,  250 �M de 

dNTPs, 1,25 mM MgCl2, 20 mM TRIS-HCl pH = 8,4, 50 mM KCl e 1,0 U de 

Taq polimerase. 

Para a amplificação do loco polimórfico DYS19 foi realizada uma 

desnaturação inicial de 94o C por 10 minutos, hibridação a 53 oC por 30 

segundos e extensão a 72 oC por 90 segundos. Em seguida foram realizados 

29 ciclos de desnaturação a 94o C por 30 segundos, hibridação a 53 oC por 30 

segundos e extensão a 72 oC por 2 minutos. A extensão final foi de 72 oC por 

10 minutos. Para a amplificação do loco polimórfico DYS390 foi realizada uma 

desnaturação inicial de 94o C por 10 minutos, hibridação a 56 oC por 2 

minutos e extensão a 72 oC por 2 minutos. Em seguida foram realizados 29 

ciclos de desnaturação a 94o C por 1 minuto, hibridação a 56 oC por 2 minutos 

e extensão a 72 oC por 2 minutos. A extensão final foi de 72 oC por 10 

minutos. Para a amplificação do loco polimórfico DYS199 foi realizada uma 

desnaturação inicial de 94o C por 5 minutos, hibridação a 61 oC por 20 

segundos e extensão a 72 oC por 30 segundos. Em seguida foram realizados 

29 ciclos de desnaturação a 94o C por 20 segundos, hibridação a 61 oC por 20 

segundos e extensão a 72 oC por 30 segundos. A extensão final foi de 72 oC 

por 10 minutos. Para a amplificação do loco polimórfico YAP foi realizada uma 

desnaturação inicial de 94o C por 10 minutos, hibridação a 59 oC por 1 minuto 

e extensão a 72 oC por 1 minuto. Em seguida foram realizados 39 ciclos de 

desnaturação a 94o C por 1 minuto, hibridação a 59 oC por 1 minutos e 

extensão a 72 oC por 1 minutos. A extensão final foi de 72 oC por 10 minutos. 

Para a amplificação do loco M168 a desnaturação inicial foi de 95ºC por 10 

minutos, hibridação a 62ºC por 20 segundos e extensão a 72ºC por 1 minuto. 

Durante 14 ciclos a desnaturação foi de 94ºC por 20 segundos e a 

temperatura de hibridação de 62ºC foi reduzida em 0,5ºC a cada ciclo. A partir 

do 16° ciclo, a desnaturação foi de 94ºC por 20 segundos, a hibridação a 

56ºC por 45 segundos e a extensão foi de 72ºC por 1 minuto, por mais 20 

ciclos. A extensão final foi realizada a 72ºC por 6 minutos. 

Após a amplificação pela PCR, os fragmentos polimórficos dos dois 

primeiros marcadores (DYS19 e DYS390) foram submetidos à eletroforese 

em gel desnaturante de poliacrilamida a 5% (uréia a 42%), cuja dimensão foi 
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de 30cm x 30 x cm x 0.8mm . As condições da eletroforese foram de 

aproximadamente 800V  (40W) por cinco horas. A visualização das bandas foi 

feita após coloração por impregnação por nitrato de prata, que consiste de 

uma fixação do gel em solução de 10% de etanol e 0,5% de ácido acético por 

cerca de 10 minutos, exposição a uma solução de 0,17% de AgNO3 por 10 

minutos sob agitação, retirada do excesso de nitrato de prata por lavagem 

com água mili-Q, revelação com solução de NaOH a 3% e formaldeído a 

0,1% e, por fim, nova fixação na primeira solução (Santos e col., 1993). O gel 

corado e fixado foi transferido para papéis celofane molhados e esticados 

sobre vidro. Este último procedimento serviu para secagem e posterior 

armazenamento do gel por longos períodos (Figuras 6 e 7). Os tamanhos dos 

alelos dos microssatélites DYS19 e DYS390 foram determinados por meio da 

PCR com isótopo radioativo em alguns indivíduos. A migração dos 

fragmentos foi comparada com o produto de seqüenciamento isotópico do 

DNA do fago M13mp 18, o que permitiu a determinação exata do 

comprimento. Os tamanhos desses alelos foram confirmados no laboratório 

do Dr Dário Gratapaglia, Universidade Católica de Brasília, por meio do 

seqüenciamento direto das repetições (ABI – Perkin-Elmer 377 com primers 

marcados com fluorescência), e os indivíduos assim analisados foram 

utilizados como padrão para determinação do genótipo dos demais. 

O SNP DYS199 foi transformado em um RFLP por meio de um sítio de 

restrição artificial incluído no primer (Santos e col., 1999). A digestão 

enzimática com MfeI foi realizada com 20 µl do produto de amplificação, 8 

unidades da enzima em um volume final de 25 µl, durante 14 horas. O 

produto da digestão foi submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida 6%, 

de dimensões de 15cm x 20cm x 1.5cm, a 150V por duas horas e meia. A 

visualização dos fragmentos foi feita após coloração por nitrato de prata, 

conforme descrito anteriormente. A digestão com essa enzima origina dois 

fragmentos de restrição (181pb e 21pb) nos indivíduos com o alelo C. Já 

naqueles onde ocorreu a substituição C→T não há corte, ocorrendo apenas 

um fragmento de 202pb (Figura 8). 

No caso da inserção de Alu  (DYS 287 ou YAP), o produto da PCR  

também foi identificado por eletroforese nas mesmas condições descritas 

para o DYS199 (Figura 9). 
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O último marcador, o M168, analisado apenas numa amostra 

selecionada de indivíduos desprovidos da inserção de Alu (YAP-), foi 

estudado por meio de seqüenciamento automático. A purificação do produto 

da PCR foi feita através do Kit IN CONCERTTM Rapid PCR Purification 

System (BRL), segundo instruções do fabricante. A concentração do produto 

de PCR obtido após purificação foi estimada em minigel de agarose a 2%, por 

comparação a uma amostra do Low DNA mass ladder (BRL). Para hibridação 

dos primers e reação de polimerização foram utilizados 60 ng de DNA, 1µl de 

cada primer (5pmol/µl) e 8µl do DYEnamic ET terminator reagent premix. 

Essa reação consiste em 30 ciclos de 95ºC por 20 seg, 56ºC por 15 seg e 1 

min a 60ºC. Todos os indivíduos da amostra selecionada foram seqüenciados 

com os primers 1 e 2 (Forward e Reverse). O seqüenciamento automático foi 

realizado no aparelho MegaBACETM 1000 da Amersham Biosciences (Figura 

10). 

III.2.3 – Análise estatística 

As freqüências alélicas foram calculadas por contagem direta. Com 

base nas genealogias das populações, a amostra foi analisada de três 

diferentes formas: (A) amostra total; (B) amostra após a exclusão dos 

indivíduos nascidos fora dos quilombos e que até o momento da coleta não 

haviam deixado descendentes (exclusão feita somente em Abobral e Pedro 

Cubas); e (C) amostra após a exclusão dos indivíduos aparentados até o grau 

de tio-sobrinho pelo lado paterno e dos nascidos fora dos quilombos (Abobral 

e Pedro Cubas).   

Para verificar a existência de diferenças significativas entre esses três 

tipos de amostras em cada população, elas foram comparadas por meio de 

testes de qui-quadrado e testes exatos de Fisher. 

Os índices de diversidade em cada loco e os índices de diversidade 

haplotípica foram calculados através de programas desenvolvidos pelo Prof. 

Dr. Paulo Alberto Otto (Departamento de Biologia do IBUSP), os quais usam 

fórmulas descritas na literatura (Nei e Chesser, 1983; Nei, 1987; Weir e 

Cockerham, 1989). 

O índice Fst utilizado na construção dos dendrogramas indica a 

probabilidade  de que dois alelos tomados ao acaso de duas subpopulações  
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Figura 6: Alelos do microssatélite DYS19, 

com tamanhos variando entre 186 e 210 

pb, correspondendo aos alelos de 13 a 

19. �X: padrão de peso molecular �X174 

RF DNA/Hae III. 

Figura 7: Alelos do microssatélite 

DYS390, com tamanhos variando entre 

211 e 219 pb, correspondendo aos alelos 

de 23 a 25. �X: padrão de peso molecular 

�X174 RF DNA/Hae III. 

 
 
 
 
 
 

 
                                           
   
 
 
 

 
 Figura 9: Alelos do polimorfismo de 

inserção de Alu (DYS287). (+): indivíduos 

com inserção YAP; (-): indivíduos 

desprovidos da inserção YAP. �X: padrão 

de peso molecular. �X174 RF DNA/Hae III. 

Figura 8: Alelos do SNP DYS199: a seta 

indica um indivíduo com o alelo T, cujo 

fragmento não foi cortado pela enzima de 

restrição Mfe I �X: padrão de peso 

molecular �X174 RF DNA/Hae III. 

 
 
 
 
 
 

 
  

36 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10: Resultado do seqüenciamento do marcador M168 com o primer 1. A seta indica a 

posição do SNP, C�T, na base 371 em um fragmento de 473 pb. No exemplo acima o 

indivíduo apresentou a base T na referida posição. 
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sejam também idênticos por origem comum. Por constituírem uma medida de 

parentesco, esse índice é freqüentemente utilizado como medida de 

diferenciação genética entre dois grupos populacionais.  

As matrizes de distancias genéticas (Fst) foram calculadas utilizando-se 

o programa Arlequin versão 2000 (Schneider e col., 2000). No modo 

STANDARD o programa Arlequin permite a construção de matrizes de 

distância genética (Fst) a partir do haplótipo de cada um dos indivíduos, 

informação disponível na nossa amostra, mas não nos trabalhos da literatura. 

Essa análise foi empregada nas amostras dos quilombos e na de São Paulo. 

Os dendrogramas foram então construídos por método neighbour-joining 

(Saitou e Nei, 1987)  utilizando-se o programa MEGA versão 2.1 (Kumar e 

col., 2001) a partir das matrizes de distância genética. O programa MEGA não 

reconhece valores negativos de Fst  na construção de dendrogramas, portanto 

todos os valores negativos das matrizes calculadas pelo programa Arlequin 

foram igualados a zero. Essa análise permitiu a construção de um 

dendrograma reunindo os quatro locos estudados nas populações dos 

quilombos e de São Paulo. 

Já o programa Arlequin no modo FREQUENCY permite a construção 

das matrizes também a partir das freqüências alélicas da nossa amostra e da 

literatura (loco a loco), mas não permite reunir as freqüências obtidas em 

diferentes locos se não houver informação sobre os haplótipos. Nesse caso, 

foram construídos quatro dendrogramas, um para cada loco, incluindo as 

amostras já   descritas na literatura. Foram escolhidas como populações de 

referência da literatura somente aquelas analisadas em relação aos mesmos 

locos utilizados em nosso estudo. Como representantes dos africanos 

selecionamos populações de origem Bantu (Hammer e col., 1997; Rodriguez-

Delfin e col., 1997; Thomas e col.; 2000; Forster e col., 2000), uma vez que 

dados históricos e genéticos indicam que essas são as populações parentais 

mais prováveis de nossos escravos. Como representantes de europeus 

escolhemos populações portuguesas (Gonzáles-Neira e col., 2000; Carvalho-

Silva e col., 2001; Flores e col., 2001). Já como representantes de ameríndios 

foram selecionados os Guarani, grande grupo que habitava o sudeste do 

Brasil, e outras tribos Sul americanas (Bianchi e col., 1998; Vallinto e col., 

1999; Kayser e col., 2001; Bortolini e col., 2002). Algumas populações de 
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brasileiros brancos urbanos já estudadas (Rodriguez-Delfin e col., 1997; 

Carvalho-Silva e col., 2001;) e uma população de remanescentes de 

quilombos (Ribeiro-dos-Santos e col., 2002) também foram incluídas nos 

dendrogramas. 

Por causa das limitações do programa Arlequin em reunir informações 

dos diferentes locos, também foram construídos dendrogramas a partir das 

freqüências alélicas utilizando-se o programa DISPAN (Ota, 1993), 

igualmente baseado no método neighbour-joining e valores de Fst. Nesse 

caso, foi possível tomar em conta as freqüências alélicas dos quatro locos 

simultaneamente e também incluir as populações da literatura. 
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Os resultados das determinações dos alelos dos cinco marcadores em 

todos os indivíduos estudados estão apresentados no Anexo II. 

As freqüências alélicas obtidas no estudo dos quatro locos polimórficos 

(DYS19, DYS390, DYS199 e YAP) em todas as populações estudadas 

encontram-se na Tabela III. As freqüências alélicas foram calculadas de três 

modos: (A) com base na amostra total, (B) com base na amostra após 

exclusão dos indivíduos nascidos fora dos quilombos (somente nas 

comunidades de Abobral ME e de Pedro Cubas) e (C) após a exclusão dos 

indivíduos aparentados até o grau tio-sobrinho do lado paterno. Nas 

comunidades de Abobral ME e Pedro Cubas, a amostra obtida após exclusão 

dos indivíduos aparentados também não inclui os indivíduos nascidos fora da 

comunidade. 

Foram realizados testes de qui-quadrado e de Fisher para comparar as 

freqüências alélicas na amostra dos indivíduos excluídos por parentesco com 

as obtidas nas amostras remanescentes após a exclusão por parentesco, em 

cada quilombo. No caso das comunidades de Abobral ME e Pedro Cubas, 

comparamos também a amostra de indivíduos excluídos por nascer fora da 

comunidade com a amostra restante dos indivíduos nascidos na comunidade. 

Nos tamanhos amostrais maiores foi empregado o teste do qui-quadrado e 

nas amostras menores, o teste exato de Fisher. As probabilidades obtidas 

estão apresentadas na Tabela IV. Foram considerados significativos os 

valores de p<0,05.  

Em nenhuma das populações houve diferença significativa entre as 

freqüências alélicas dos indivíduos excluídos por parentesco e dos indivíduos 

restantes após a exclusão (exceção feita a Pedro Cubas no loco YAP). Isto 

nos fez concluir que seria adequado prosseguir com as análises estatísticas e 

com a construção dos dendrogramas considerando a amostra total, reunindo 

as duas frações da população, para aumentar o tamanho amostral. 

Por outro lado, em Abobral ME e em Pedro Cubas, ficou claro que há 

diferença significativa entre os indivíduos nascidos e os não nascidos nas 

localidades. Desse modo, a fração dos indivíduos nascidos fora dessas duas 

populações foi excluída de todas as análises subseqüentes. 
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Na Tabela V apresentamos os resultados das freqüências haplotípicas 

obtidas de todos os indivíduos da amostra, excluindo os nascidos fora dos 

quilombos, nos casos de Abobral e Pedro Cubas. 

Os índices de diversidade encontram-se na Tabela VI. 

Foram construídos dendrogramas a partir dos valores de Fst calculados 

com base nas freqüências alélicas obtidas para cada um dos quatro locos 

(Figuras 11, 12, 13 e 14) e para o conjunto dos quatro locos (Figura 15).  
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Tabela IV – Comparações das freqüências alélicas das amostras dos 
indivíduos excluídos por parentesco ou localidade com as das amostras dos 
indivíduos restantes, mediante o uso de tabelas de contingência analisadas 
através de testes de qui-quadrado (QQ) ou de testes exatos de Fisher (TF). 
São mostradas sempre as probabilidades obtidas com os testes.  

 
 

 
Comparações entre os grupos Locos 

 DYS19 DYS390 DYS199 YAP 
Abobral ME após exclusão por localidade QQ QQ  TF 

X 0,037 <0,001 - 0,098 
Indivíduos excluídos por localidade     

Abobral ME após exclusão por parentesco QQ QQ  TF 
X 0,187 0,243 - 0,147 

Indivíduos excluídos por parentesco     
Pedro Cubas após exclusão por localidade QQ TF TF TF 

X 0,001 1,0 0,5471 0,009 
Indivíduos excluídos por localidade     

Pedro Cubas após exclusão por parentesco QQ TF TF TF 
X 0,05 0,084 0,545 0,005 

Indivíduos excluídos por parentesco     
Galvão após exclusão por parentesco TF TF  TF 

X 0,616 1,0 - 1,0 
Indivíduos excluídos por parentesco     

São Pedro após exclusão por parentesco TF TF  TF 
X 1,0 0,659 - 1,0 

Indivíduos excluídos por parentesco     
Pilões após exclusão por parentesco TF TF  TF 

X 0,608 1,0 - 1,0 
Indivíduos excluídos por parentesco     

Maria Rosa após exclusão por parentesco     
X - - - - 

Indivíduos excluídos por parentesco     
Em negrito, valores considerados significativos (p<0,05). 
(-) Testes não realizados em virtude do pequeno tamanho da amostra ou 
porque a % do alelo T (DYS199) foi zero. 
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Figura 11(a): Dendrograma não enraizado obtido com o loco DYS19 utilizando-se os 

programas Arlequin e MEGA2, a partir do genótipo de cada indivíduo das populações por nós 

estudadas. 
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Figura 11(b): Dendrograma não enraizado obtido com o loco DYS19 utilizando-se os 

programas Arlequin e MEGA2, a partir das freqüências alélicas (convertidas em valores 

absolutos) observadas nas populações por nós estudadas e em populações da literatura: 

Curiaú (Ribeiro-dos-Santos e col., 2002); ameríndios (Bianchi e col., 1998; Vallinoto e col., 

1999); africanos de etnia Bantu (Hammer e col., 1997; Thomas e col., 2000; Forster e col., 

2000); brasileiros brancos (Rodriguez-Delfin e col., 1997; Carvalho-Silva e col., 2001) e 

portugueses (Gonzalez-Neira e col., 2000; Carvalho-Silva e col., 2001; Flores e col., 2001). 
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Figura 12(a): Dendrograma não enraizado obtido com o loco DYS199 utilizando-se os 

programas Arlequin e MEGA2, a partir do genótipo de cada indivíduo das populações por nós 

estudadas. 
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Figura 12(b):  Dendrograma não enraizado obtido com o loco DYS199 utilizando-se os 

programas Arlequin e MEGA2, a partir das freqüências alélicas (convertidas em valores 

absolutos) observadas nas populações por nós estudadas e em populações da literatura: 

ameríndios (Vallinoto e col., 1999; Bortolini e col., 2002); brasileiros brancos (Rodriguez-Delfin 

e col., 1997; Carvalho-Silva e col., 2001); brasileiros negros (Rodriguez-Delfin e col., 1997) e 

portugueses (Carvalho-Silva e col., 2001). 
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Figura 13(a): Dendrograma não enraizado obtido com o loco YAP utilizando-se os programas 

Arlequin e MEGA2, a partir do genótipo de cada indivíduo das populações por nós estudadas. 
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Figura 13(b):  Dendrograma não enraizado obtido com o loco YAP utilizando-se os programas 

Arlequin e MEGA2, a partir das freqüências alélicas (convertidas em valores absolutos) 

observadas nas populações por nós estudadas e em populações da literatura: Curiaú (Ribeiro-

dos-Santos e col., 2002); ameríndios (Bortolini e col., 2002); africanos de etnia Bantu (Hammer 

e col., 1997; Thomas e col., 2000; Forster e col., 2000); brasileiros brancos (Rodriguez-Delfin e 

col., 1997; Carvalho-Silva e col., 2001) e portugueses (Carvalho-Silva e col., 2001; Flores e 

col., 2001). 
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Figura 14(a): Dendrograma não enraizado obtido com o loco DYS390 utilizando-se os 

programas Arlequin e MEGA2, a partir do genótipo de cada indivíduo das populações por nós 

estudadas. 

 
 

 amerindios

 portugueses

 brasileiros brancos

 Sao Paulo

 Galvao

 Piloes

 Maria Rosa

 Sao Pedro

 Pedro Cubas

 Abobral

 Bantu

0.05  
 
 
Figura 14(b):  Dendrograma não enraizado obtido com o loco DYS390 utilizando-se os 

programas Arlequin e MEGA2, a partir das freqüências alélicas (convertidas em valores 

absolutos) observadas nas populações por nós estudadas e em populações da literatura: 

ameríndios (Bianchi e col., 1998; Kayser e col., 2001); africanos de etnia Bantu (Thomas e col., 

2000; Forster e col., 2000); brasileiros brancos (Rodriguez-Delfin e col., 1997; Carvalho-Silva e 

col., 2001) e portugueses (Gonzalez-Neira e col., 2000; Carvalho-Silva e col., 2001). 
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Figura 15(a): Dendrograma não enraizado obtido utilizando-se os programas Arlequin e 

MEGA2, a partir do haplótipo de cada indivíduo por nós estudado para os quatro locos. 

 
 
 
 

 
 
Figura 15(b): Dendrograma não enraizado obtido utilizando-se o programa DISPAN a partir das 

freqüências alélicas observadas com os 4 locos nas populações por nós estudadas e nas 

populações da literatura: ameríndios (Bianchi e col., 1998; Vallinoto e col., 1999; Kayser e col., 

2001; Bortolini e col., 2002); africanos de etnia Bantu (Hammer e col., 1997; Thomas e col., 

2000; Forster e col., 2000); brasileiros brancos (Rodriguez-Delfin e col., 1997; Carvalho-Silva e 

col., 2001) e portugueses (Gonzalez-Neira e col., 2000; Carvalho-Silva e col., 2001; Flores e 

col., 2001). Baseado em 1000 replicações, os valores próximos aos nossos indicam a 

porcentagem das réplicas de bootstrap que dão suporte aos ramos.  
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V.1 – FREQÜÊNCIAS ALÉLICAS E HAPLOTÍPICAS  

 

Na análise molecular do loco DYS19, observou-se que as freqüências 

dos alelos 14 e 15 em São Paulo, Abobral, Pilões e Maria Rosa são muito 

semelhantes às observadas em outros estudos com brasileiros brancos de 

regiões urbanas (Rodriguez-Delfin e col., 1997; Carvalho-Silva e col., 2001) e 

às observadas entre portugueses (Gonzalez-Neira e col., 2000; Flores e col., 

2001; Carvalho-Silva e col., 2001). O padrão observado é diferente do 

encontrado em amostras africanas de etnia Bantu, em que o alelo 15 é o mais 

freqüente (Hammer e col., 1997; Forster e col., 2000; Thomas e col., 2000). 

Isso sugere maior contribuição paterna européia que africana nessas 

populações. Por outro lado, Galvão e São Pedro apresentaram freqüências 

alélicas semelhantes às observadas nas populações africanas, principalmente 

por causa da alta freqüência do alelo 15. 

A análise molecular do loco DYS199 revelou apenas um indivíduo com 

alelo T em São Paulo. É referido na literatura que este alelo é exclusivo de 

Ameríndios e ocorre em cerca de 80% deles (Underhill e col., 1996; Hammer 

e col., 1997; Rodriguez-Delfin e col., 1997; Lell e col., 1997; Bianchi e col., 

1998; Santos e col., 1999; Vallinoto e col., 1999; Bortolini e col., 2002). Ele 

ocorreu em apenas uma das populações quilombolas estudadas, Pedro 

Cubas, em três indivíduos. Um deles referiu ser descendente de Altamiro 

“Índio” Galácio que viveu em Itapetininga. Os três indivíduos apresentaram o 

mesmo haplótipo, sugerindo talvez uma única introdução desse cromossomo 

na população. No entanto, na genealogia da comunidade, não se encontrou 

vínculo de parentesco entre esses três indivíduos. Esse resultado indica 

contribuição patrilinear indígena, embora pequena, na população de Pedro 

Cubas. 

As freqüências da inserção YAP nas seis comunidades quilombolas 

estudadas variaram de 11 a 55%. Essas freqüências são inferiores às 

observadas entre os negros africanos descritos na literatura, que em média 

apresentaram freqüência de 85% (Hammer e col., 1997; Quintana-Murci e 

col., 1999; Bosch e col., 1999; Thomas e col., 2000; Forster e col., 2000; 
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Flores e col., 2001). A presença da inserção é freqüente entre africanos, pois 

ela é muito antiga. Embora tenha se originado na África, também se encontra 

em freqüência relativamente alta entre japoneses, em média 40% (Hammer e 

col., 1997; Forster e col., 2000). Entre europeus se encontra em freqüências 

baixas, variando de 2 a 25% (Pereira e col., 2000; Flores e col., 2001; 

Carvalho-Silva e col., 2001; Pereira e col., 2002). Na Península Ibérica, uma 

linhagem YAP+ ocorreu em freqüência de até 24,5% (Pereira e col., 2000) e 

pode ser identificada pelo SNP 8299 no gene SRY, por nós não testado. 

Como a inserção YAP ocorreu nos quilombos associada a alelos freqüentes 

em africanos, assumimos que os cromossomos YAP+ têm com maior 

probabilidade origem africana. Logo, a freqüência do YAP nos quilombos é 

um bom indicativo da contribuição paterna africana. Em Galvão, São Pedro e 

Pilões sua freqüência variou de 23 a 27%, em Abobral foi de 38% e em Pedro 

Cubas 55%. Somente Maria Rosa (11%) apresentou freqüência inferior a de 

São Paulo, 16%. Esses achados podem indicar presença de significativa 

miscigenação com europeus nos quilombos ou efeito de fundador por um ou 

poucos cromossomos Y sem a inserção de YAP (possivelmente de origem 

européia), dado que todas essas populações provavelmente se originaram de 

poucos indivíduos.  

Nos trabalhos em que o loco DYS390 foi estudado não se encontrou 

uma tendência de predomínio de alelos específicos em certos grupos étnicos, 

como observado nos locos anteriormente discutidos. Por serem alelos pouco 

étnico-específicos, a utilidade do loco nesse estudo se resumiu principalmente 

na melhor definição dos haplótipos. Mesmo assim, há tendências que podem 

ser evidenciadas dos trabalhos da literatura. O alelo 21 é o mais freqüente em 

africanos Bantu (Forster e col., 2000; Thomas e col., 2000); já o 24 é o mais 

freqüente em Portugueses (Gonzalez-Neira e col., 2000, Carvalho-Silva e col., 

2001), em brasileiros brancos (Rodriguez-Delfin e col., 1997; Carvalho-Silva e 

col., 2001) e em ameríndios (Bianchi e col., 1998; Kayser e col., 2001). 

Podemos observar que o alelo 24 foi o mais freqüente em todas as 

populações quilombolas, exceto na população de Abobral. Situação 

semelhante foi observada na amostra de São Paulo, onde o 24 também foi o 

mais freqüente. Esses fatos reforçam  a idéia de importante miscigenação 

com europeus nas populações quilombolas. Na população de Abobral, o alelo 
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mais freqüente foi o 21 (38%). Em Pedro Cubas, embora esse alelo não seja 

o mais freqüente, ele apareceu em 43% dos indivíduos. Esse resultado está 

de acordo com os achados no loco YAP, ou seja, uma contribuição patrilinear 

mais européia nas comunidades quilombolas de Galvão, São Pedro, Pilões e 

Maria Rosa. As populações de Abobral e Pedro Cubas são as que 

aparentemente mostram maior contribuição africana. 

O estudo do loco M168 foi realizado para esclarecer se os 

cromossomos YAP-, observados em tão alta freqüência em nossas amostras 

quilombolas, poderiam eventualmente ser de origem africana, embora 

desprovidos da inserção de Alu. De acordo com o estudo realizado por 

Underhill e col. (2000), alguns cromossomos Y africanos, pertencentes aos 

haplogrupos I e II, são desprovidos da inserção YAP. Todos os cromossomos 

Y YAP- por nós estudados têm o alelo T para o M168, o que indica que não 

pertencem aos haplogrupos I e II. Como não encontramos praticamente 

nenhum indivíduo portador do alelo T para o loco DYS199, exclusivo de 

ameríndios, podemos supor que, com probabilidade alta, nossos 

cromossomos Y YAP-  não são de origem africana, nem ameríndia. No 

entanto, deve ser lembrado que cerca de 15% dos ameríndios são C no loco 

DYS199. 

A análise de haplótipos (Tabela V) indicou nas comunidades de São 

Pedro e Galvão uma combinação muito freqüente: 15 (DYS19), C (DYS199), 

YAP – (DYS287) e 24 (DYS390). Este haplótipo ocorreu em 6/22 homens 

estudados em São Pedro e 14/22 homens de Galvão. Esse achado apóia a 

idéia de origem comum das duas populações. Esse é o haplótipo também 

encontrado nos indivíduos SP01 e GA17, que haviam se declarado 

descendentes  patrilineares de Bernardo Furquim. Logo, o relato dos mesmos 

é condizente com os achados moleculares, pois os dois indivíduos são 

idênticos em relação a todos os marcadores estudados. Considerando que 

em portugueses o alelo 15 (DYS19) apresenta freqüência de cerca de 27%, o 

alelo 24 (DYS390) de 62% e que esse cromossomo é YAP- e T para o loco 

M168, muito provavelmente o cromossomo Y de Bernardo Furquim tem 

origem européia e não africana. Embora curioso, esse achado é coerente com 

a história da formação do povo brasileiro, em que se sabe que os homens de 

origem portuguesa deixaram muitos descendentes com suas escravas. Os 
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estudos de Pena e col (2000) e Carvalho-Silva e col (2001) realizados com 

brasileiros de diversas regiões do Brasil indicaram alta freqüência de 

cromossomos Y portugueses mesmo nos indivíduos com mitocôndrias de 

origem africana. O mesmo também foi observado por Ribeiro-dos-Santos e 

col. (2002) na população de quilombo de Curiaú. O haplótipo do Furquim 

acima mencionado esteve também presente em 11% dos indivíduos da 

amostra de São Paulo, em 9% dos indivíduos de Abobral, 13% em Pilões e 

7% em Pedro Cubas, o que demonstra provavelmente que se trata de um 

cromossomo Y relativamente comum na população brasileira. 

Em São Paulo, o haplótipo mais freqüentemente observado foi o 14/C/-

/24 (24/81), cujos alelos são os mais freqüentes entre os portugueses 

(Gonzalez-Neira e col., 2000; Carvalho-Silva e col.,2001; Flores e col., 2001). 

Esse haplótipo esteve presente também em Pedro Cubas, Pilões e Maria 

Rosa. 

Na comunidade de Abobral é observada a predominância do haplótipo 

14/C/-/25 (14/32). Novamente, observamos um cromossomo Y com alelos 

freqüentes em indivíduos portugueses correspondendo a 61, 100, 86 e 9% 

dessa população, respectivamente (Gonzalez-Neira e col., 2000; Carvalho-

Silva e col., 2001; Flores e col., 2001). Por outro lado, o haplótipo 17/C/+/21, 

presente no indivíduo mais antigo da comunidade (AB 129) é observado em 

7/32 dos indivíduos. Ele indica a contribuição africana nessa população, dado 

que esse cromossomo apresenta a inserção YAP e o alelo 21 para o loco 

DYS390, o mais freqüente entre africanos. Nessa comunidade, encontramos 

seis diferentes haplótipos, três destes possuem a inserção YAP e nenhum 

dos YAP- apresentou o alelo T para o loco M168. Esse achado indica uma 

provável contribuição patrilinear mista, ou seja, portuguesa e africana em 

Abobral. Assim como em Galvão e São Pedro, em Abobral também não 

encontramos o haplótipo mais freqüentemente observado em São Paulo. 

Em Pedro Cubas, o haplótipo mais freqüente foi o 16/C/+/21 (13/42), 

um cromossomo Y cujos alelos estão em altas freqüências entre os africanos, 

especialmente de etnia Bantu (Hammer e col., 1997; Thomas e col., 2000; 

Flores e col., 2001; Pereira e col., 2002). Este foi o cromossomo Y presente 

no indivíduo PC 215, que se declarou descendente de Gregório Marinho, o 

escravo que teria da dado origem à comunidade. Além disso, o haplótipo que 
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apresenta todos os alelos mais freqüentes entre os Bantu, o 15/C/+/21, 

considerado como um haplótipo marcador da expansão Bantu (Pereira e col., 

2002), também está presente nessa comunidade (4/42). Somente nessa 

população de quilombo encontramos um haplótipo com alelo específico de 

ameríndios, o alelo T para o loco DYS199, conforme já mencionado. Os 

demais alelos que compõem esse haplótipo (13/T/-/24) são também os mais 

freqüentes entre ameríndios. Esses achados indicam que Pedro Cubas 

recebeu contribuições emportantes dos três grupos que constituíram o povo 

brasileiro, ou seja, os europeus, os africanos e os ameríndios. 

 Em Pilões, o haplótipo mais freqüente (8/15) foi o mesmo mais 

freqüente em São Paulo, o 14/C/-/24. No entanto, também observamos a 

presença de três importantes haplótipos já mencionados: o haplótipo de 

Bernardo Furquim (15/C/-/24), característico de Galvão e São Pedro, o 

hapolótipo do morador mais antigo de Abobral (17/C/+/21) e o haplótipo cujos 

alelos estão em alta freqüência entre Bantu (15/C/+/21), também encontrado 

em Pedro Cubas. Assim, embora o haplótipo mais freqüente seja igual ao 

mais freqüente em São Paulo, a contribuição africana também é evidenciada 

em Pilões. 

Maria Rosa não apresentou predominância de nenhum haplótipo. Não 

encontramos nessa comunidade o haplótipo de Bernardo Furquim. Porém, 

qualquer conclusão sobre Maria Rosa é muito limitada, dado o pequeno 

número de indivíduos estudados. Além disso, é conhecido que houve uma 

redução muito grande no número de habitantes de Maria Rosa. Segundo o 

Relatório do Projeto Diagnóstico Socioambiental do Vale do Ribeira (1998) as 

comunidades de Pilões e Maria Rosa apresentavam, respectivamente, 250 e 

140 habitantes em 1998. Em 2001, Pilões apresentava 128 habitantes, 

enquanto que Maria Rosa apresentava apenas 56 habitantes. Logo, a 

redução do tamanho populacional pode ter proporcionado a extinção de 

diversas linhagens de cromossomo Y presentes na constituição original 

desses quilombos.  

Partindo da premissa de que os haplótipos com a inserção YAP são 

africanos, com alelo T no DYS199 são ameríndios e que os restantes podem 

ser europeus ou ameríndios C, na Figura 16 apresentamos diagramas, que 

representam graficamente a provável contribuição européia, africana e  
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      Abobral                                                                                Pedro Cubas 

                                               
     Galvão                                                                                  São Pedro 

                                               
     Pilões                                                                                     Maria Rosa 

                                  

provavelmente africanos (YAP +)   

ameríndios (T no alelo DYS199)

europeus ou ameríndios (YAP -,     
C no alelo DYS199) 

                            
      São Paulo 
 

Figura 16: Diagramas representando a provável origem dos cromossomos Y encontrados nas 

populações de quilombo e na amostra de São Paulo. 
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ameríndia nas populações estudadas. No entanto, deve ser lembrado que há 

na fração dos indivíduos YAP+ (por exemplo, os com haplótipo 13/C/+/24) 

alguns que podem ter cromossomos Y europeus. 

Em resumo, as comunidades de Pedro Cubas, Abobral, São Pedro, 

Pilões e Galvão mostraram contribuição africana maior do que a observada 

em São Paulo, mas aparentemente reduzida considerando que se tratam de 

remanescentes de quilombos; por outro lado, esse resultado é coerente com 

os achados de Pena e col (2000), Carvalho-Silva (2001) e Ribeiro-dos-Santos 

(2002), no que diz respeito à formação da população brasileira. Esses 

resultados evidenciaram contribuição genética portuguesa, principalmente 

originária de indivíduos do sexo masculino, nas populações brasileiras.  

 

 

V.2 – ÍNDICES DE DIVERSIDADE HAPLOTÍPICA  

 

Os índices de diversidade haplotípica variaram de 0,589 a 0,889 nas 

populações de quilombos; em São Paulo esse valor correspondeu a 0,889. 

Três das comunidades apresentaram índices mais baixos que o observado 

em São Paulo: Galvão (0,589), Pilões (0,705) e Abobral (0,750). Nas demais 

comunidades o índice observado foi semelhante ao de São Paulo. 

Conforme já discutido, Galvão é a comunidade em que se observa 

menor diversidade haplotípica, como decorrência provável do efeito de 

fundador causado pelo haplótipo de Bernardo Furquim, presente em 64% dos 

homens da comunidade. Pilões e Abobral também apresentaram baixos 

índices de diversidade, quando comparadas a São Paulo. Nelas também 

encontramos um haplótipo predominante, um deles ocorrendo com freqüência 

de 53% em Pilões e outro 44% em Abobral.  

Em Maria Rosa não encontramos predomínio de nenhum haplótipo, 

mas o número de indivíduos analisados nesta comunidade não permite 

discutir os resultados. Apesar disso, Pedro Cubas e São Pedro apresentaram 

índices de diversidade semelhantes à Maria Rosa. Esse resultado pode ser 

explicado pelo fato de São Pedro e Pedro Cubas apresentarem, 

respectivamente, 9 e 12 tipos de haplótipos diferentes com freqüências 

parecidas, condição que maximiza a probabilidade de dois haplótipos 
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tomados ao acaso serem diferentes. Já em Galvão, São Pedro e Abobral, 

observamos no máximo seis haplótipos diferentes e, como já mencionado, 

pelo menos um haplótipo ocorre com freqüência muito superior aos demais. 

Portanto, é de esperar que seus índices de diversidade sejam menores que 

os observados nas demais comunidades. 

Os índices de diversidade de São Paulo e o calculado usando-se os 

dados de todas as comunidades de quilombo são de mesma ordem de 

grandeza, apesar de, em São Paulo, devido à composição mais heterogênea 

da amostra, ser encontrado um número maior de haplótipos (26) do que nos 

quilombos (17). A ocorrência em São Paulo de dois haplótipos com 

freqüências respectivas da ordem de 10 e 30% explica a ocorrência acima. 

No total de quilombos, por outro lado, não só apenas dois dos haplótipos 

ocorrem com freqüência entre 10 e 15%, como também ocorrem vários 

haplótipos com freqüências insolitamente baixas. Isso significa que essa 

última classe de haplótipos está representada, cada uma, em apenas uma 

das comunidades. Essas observações todas estariam de acordo com a 

tendência geral de que as populações de origem africanas apresentam de 

maiores taxa de diversidade genética do que as de origem européia. No 

entanto, Underhill e col. (2001) e Pereira e col. (2002) afirmam que essa 

tendência geral africana não se repete nos marcadores do cromossomo Y. A 

aparente perda de diversidade haplotípica ocorreu em virtude da provável 

expansão Bantu, ocorrida há cerca de 3000 anos (Underhill e col., 2001). Um 

marcador importante dessa expansão seria o equivalente ao haplótipo 

15/C/+/21 no nosso estudo. A alta diversidade haplotípica na nossa amostra 

total é melhor explicada pelos cromossomos Y que se originaram de diversos 

grupos como europeus, africanos e indígenas em proporções quase 

equivalentes, associada ao provável fluxo gênico entre comunidades. A 

mobilidade de indivíduos entre os diferentes quilombos foi por nós observada 

nos estudos genealógicos. 
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V.3– DENDROGRAMAS   

 

Na maioria dos dendrogramas construídos e principalmente no que 

inclui a análise dos quatro locos em conjunto, ou seja, a análise de haplótipos 

(Figura 15a), as populações de São Pedro e Galvão aparecem próximas. Isto 

era esperado, pois a distância geográfica entre elas é muito pequena (cerca 

de 3 km). Além disso, conforme já comentado, os relatos históricos apontam 

origem comum dessas duas comunidades a partir do escravo Bernardo 

Furquim. De fato, na construção da genealogia, foi difícil individualizar as 

comunidades, pois muitas eram as relações de parentesco entre os indivíduos 

das duas populações. Elas também se apresentaram no dendrograma de 

haplótipos como as mais distantes geneticamente da amostra de São Paulo. 

No dendrograma construído com os quatro locos, incluindo resultados obtidos 

da literatura (Figura 15b), essas populações também permaneceram próximas 

entre si e ocorreram como próximas às africanas de etnia Bantu.  

No trabalho de Cotrim (2003), onde se investigaram marcadores 

moleculares autossômicos do tipo inserção de Alu, Galvão e São Pedro 

também apareceram como as comunidades mais próximas entre si e com 

maior proximidade às populações africanas. A mesma situação não 

aconteceu em relação aos marcadores do cromossomo Y. Na figura 15b 

observa-se Abobral como a mais próxima dos africanos. Esse fato se deve a 

presença do cromossomo fundador 17/C/+/21, de provável origem africana. 

Sendo assim, o que distanciou São Pedro e Galvão dos africanos foi o fato do 

haplótipo do Furquim ter provável origem européia. 

As comunidades de Pilões e Maria Rosa, assim como Galvão e São 

Pedro, são muito próximas geograficamente (cerca de 6 km). Também 

exibem nas genealogias muitas relações de parentesco entre os indivíduos 

das duas comunidades. Em alguns dos dendrogramas construídos elas estão 

próximas, noutros nem tão próximas como o esperado. Nos dendrogramas 

construídos com quatro locos (com e sem populações da literatura), elas 

surgiram próximas entre si e próximas a São Paulo. Como já mencionado, 

houve uma redução muito grande no número de habitantes de Pilões e Maria 

Rosa (Relatório do Projeto Diagnóstico Social do Vale do Ribeira, 1998), fato 

que pode ter proporcionado a extinção de diversa linhagens de cromossomo 
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Y presentes na constituição original, fazendo com que hoje não se pareçam 

tanto com os demais quilombos e se aproximem mais de São Paulo do que as 

demais comunidades (Figura 15a). 

Pedro Cubas e Abobral, embora sem afinidades genealógicas, 

geográficas, ou históricas detectáveis, quando analisadas para os quatro 

locos em conjunto (ou separadamente para os locos YAP e DYS390) 

apresentam  proximidade genética entre si e com a população africana usada 

como referência (Figuras 13, 14 e 15). No entanto, o fato de em Pedro Cubas 

termos encontrado cromossomo Y com alelo T no loco DYS199, exclusivo de 

ameríndios, bem como o alelo A no loco DYS19 numa freqüência de 

aproximadamente 24%, aproximou essa população da população ameríndia, 

afastando-a das demais. Também observamos que Pedro Cubas foi a 

comunidade com maior afinidade genética com a população de Curiaú, 

quilombo estudado por Ribeiro-dos-Santos e col. (2002). 

Em resumo, quando observamos a análise que reúne as populações 

quilombolas, a população de São Paulo e as populações de referência (Figura 

15b), os remanescentes de quilombos de Galvão, São Pedro e Abobral 

mostraram-se mais próximos das populações africanas do que das demais 

populações da literatura. Dentre os remanescentes de quilombos, Pedro 

Cubas é a única com afinidade com os ameríndios. Pilões e Maria Rosa 

ficaram mais próximas de São Paulo, bem como de brasileiros brancos e 

portugueses, indicando maior contribuição européia. 
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O estudo dos marcadores moleculares DYS19, DYS390, DYS199, YAP 

e M168, do cromossomo Y, nos remanescentes de quilombos do Vale do 

Ribeira e da amostra de São Paulo nos permitiu chegar às seguintes 

conclusões: 

Os microssatélites DYS19 e DYS390, além de úteis na construção de 

haplótipos, nos permitiram comparar nossas amostras com as de outros 

estudos da literatura. As freqüências alélicas no DYS19 e DYS390 indicaram 

que nas populações por nós estudadas há uma importante contribuição 

patrilinear portuguesa. 

O SNP DYS199, por possuir um alelo específico de ameríndios, o alelo 

T, indicou uma baixa contribuição patrilinear ameríndia entre as comunidades 

de quilombo. Essa contribuição foi detectada somente na população de Pedro 

Cubas. 

A inserção de Alu YAP (DYS287), por ser muito freqüente entre 

africanos, é um bom indicador de contribuição paterna africana. No entanto, 

nem todos os africanos a possuem. Por essa razão o marcador M168 veio 

completar a informação em relação a origem africana do cromossomo Y. 

Esses marcadores moleculares indicaram uma contribuição patrilinear 

africana nos quilombos que variou entre 11 e 55%. Somente em Pedro Cubas 

a freqüência de cromossomos Y de origem africana (55%) superou a 

freqüência de cromossomo Y de origem européia. Em Abobral, a freqüência 

de cromossomo Y provavelmente africano chegou a aproximadamente 40%, 

revelando serem essas duas as populações mais africanas do ponto de vista 

do cromossomo Y. 

Em relação aos haplótipos, foi possível identificar em cada comunidade  

haplótipos predominantes, candidatos a fundadores, exceção feita a Maria 

Rosa, onde nenhum haplótipo se destacou. O haplótipo 15/C/-/24 (haplótipo 

Furquim) foi o predominante nas comunidades de Galvão e São Pedro; o 

14/C/-/25 foi o principal em Abobral; o 16/C/+/21 (possivelmente o 

cromossomo Y de Gregório Marinho) predominou em Pedro Cubas e o 14/C/-

/24, que predominou em Pilões, estava presente também em 30% dos 
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indivíduos da amostra de São Paulo. Galvão foi a comunidade de quilombo 

que evidenciou maior efeito de fundador (14/22 indivíduos com o mesmo 

cromossomo Y) e, conseqüentemente, onde se observou menor o índice de 

diversidade haplotípica (0,589). 

Na amostra de São Paulo, encontramos 26 haplótipos diferentes, 

enquanto no total de quilombos apenas 17. No entanto, os índices de 

diversidade haplotípica para o total de quilombos foi equivalente ao observado 

na amostra de São Paulo. Isto poderia ser explicado pela origem africana (é 

sabido que africanos são mais diversos), por uma mistura recente de grupos 

de diferentes etnias (africanos, europeus e ameríndios) ou ainda por um fluxo 

gênico constante entre as comunidades e bairros vizinhos.  

Na análise dos dendrogramas, os remanescentes de quilombos de 

Abobral e Pedro Cubas mostraram-se mais próximos das amostras das 

populações africanas de etnia Bantu do que das populações portuguesas. No 

entanto, o fato de em Pedro Cubas termos encontrado alelos específicos de 

ameríndios, afastou essa comunidade das populações africanas. Pedro 

Cubas foi a população geneticamente mais semelhante a de Curiaú, quilombo 

estudado por Ribeiro-dos-Santos e col. (2002). Galvão e São Pedro, vizinhas 

e com origem comum, foram as comunidades mais próximas entre si, porém 

próximas também de portugueses, muito provavelmente em decorrência de 

efeito de fundador. As populações de Pilões e Maria Rosa, não se 

apresentaram tão próximas entre si quanto Galvão e São Pedro, 

provavelmente devido à redução do tamanho populacional. Pilões e Maria 

Rosa ficaram mais próximas de São Paulo, bem como de brasileiros brancos 

e portugueses, indicando maior contribuição patrilinear portuguesa. 
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ANEXO I 
 

 

 
Revisão bibliográfica da freqüência dos alelos dos marcadores 

DYS19/DYS199/YAP/DYS390 
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ANEXO II 
 

 
Resultados da análise dos marcadores polimórficos DYS19, DYS199, YAP e 

DYS390 em todos os indivíduos estudados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 



 

Resultados da análise dos marcadores polimórficos DYS19, DYS199, YAP e DYS390, 
em todos os indivíduos estudados. Os alelos dos microssatélites DYS19 e DYS390 
estão representados pelo número do alelo; C significa o alelo “C” e T o alelo “T” no 
loco DYS199; (+) significa presença da inserção YAP e (-) significa ausência desta; T 
significa o alelo T do M168 e T significa o alelo T no M168, porém deduzido com base 
no parentesco.  AB representa os indivíduos estudados em Abobral, GA os de Galvão, 
SP os de São Pedro, PC os de Pedro Cubas, PS os de Pilões, MR os de Maria Rosa, F e 
COM, os de São Paulo. 

 
Indivíduo DYS19 DYS199 YAP DYS390 M168 

AB-01 14 C - 23  
AB-06 17 C + 21  
AB-11 16 C + 21  
AB-12 14 C - 25 T 
AB-24 14 C - 25 T 
AB-30 15 C + 21  
AB-40 15 C - 24 T 
AB-44 15 C - 24 T 
AB-46 16 C + 21  
AB-47 15 C - 24 T 
AB-48 17 C + 21  
AB-49 14 C - 25 T 
AB-50 14 C - 25 T 
AB-56 14 C - 25 T 
AB-58 14 C - 25 T 
AB-61 14 C - 23  
AB-66 17 C + 21  
AB-74 14 C - 23  
AB-77 16 C + 21  
AB-83 16 C + 21  
AB-85 14 C - 23  
AB-88 14 C - 25 T 
AB-90 14 C - 25 T 
AB-97 15 C - 24  
AB-111 14 C - 24  
AB-120 14 C - 23  
AB-127 17 C + 21  
AB-129 17 C + 21  
AB-131 17 C + 21  
AB-136 14 C - 24  
AB-158 15 C - 24  
AB-168 14 C - 24  
AB-175 13 C + 23  
AB-179 16 C - 24  
AB-187 17 C + 21  
AB-189 14 C - 25 T 
AB-201 15 C - 22  
AB-202 14 C - 25 T 
AB-206 14 C - 25 T 
AB-210 14 C - 25 T 
AB-213 15 C - 24  
AB-217 14 C - 24  
AB-218 15 C - 22  
AB-224 14 C - 23  
AB-226 14 C - 23 T 
AB-239 15 C + 21  
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ANEXO II (Continuação) 
Indivíduo DYS19 DYS199 YAP DYS390 M168 
AB-249 14 C - 25 T 
AB-258 14 C - 25 T 
GA-01 15 C - 24 T 
GA-07 15 C - 24 T 
GA-17 15 C - 24 T 
GA-21 15 C - 24 T 
GA-22 15 C - 24 T 
GA-23 15 C - 24 T 
GA-25 16 C + 21 T 
GA-31 15 C - 24 T 
GA-33 16 C + 21 T 
GA-38 15 C - 24 T 
GA-43 15 C - 24 T 
GA-45 14 C 23 T 
GA-46 15 C - 24 T 
GA-55 15 C - 24 T 
GA-59 15 C - 24 T 
GA-60 15 C - 25 T 
GA-64 15 C + 22  
GA-65 15 C + 22  
GA-66 16 C - 23 T 
GA-69 15 C - 24 T 
GA-75 15 C - 24 T 
GA-87 16 C + 21  
SP-01 15 C - 24 T 
SP-07 15 C - 25 T 
SP-10 16 C + 21 T 
SP-25 15 C - 23 T 
SP-26 15 C - 24 T 
SP-27 15 C - 25 T 
SP-28 14 C - 23 T 
SP-30 14 C - 23 T 
SP-33 16 C + 21 T 
SP-42 15 C - 24 T 
SP-43 15 C + 22 T 
SP-52 15 C - 24 T 
SP-57 15 C - 25 T 
SP-60 15 C - 23 T 
SP-61 16 C + 21 T 
SP-63 15 C - 24 T 
SP-68 14 C - 23 T 
SP-70 15 C + 21 T 
SP-72 14 C + 22  
SP-81 13 C - 24 T 
SP-83 15 C - 24 T 
SP-89 13 C - 24 T 
PC-03 13 C - 24 T 
PC-10 15 C - 21  
PC-12 14 C - 24  
PC-14 16 C + 21 T 
PC-21 15 C + 21  
PC-26 14 C - 24 T 

- 
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ANEXO II (Continuação) 
Indivíduo DYS19 DYS199 YAP DYS390 M168 
PC-27 16 C + 21  
PC-34 14 C - 24  
PC-38 15 C - 22  
PC-40 16 C + 21 T 
PC-51 14 C + 21 T 
PC-52 14 C - 25 T 
PC-58 13 C + 23  
PC-61 16 C - 24 T 
PC-62 16 C - 24 T 
PC-64 14 C - 23  
PC-65 15 C - 24 T 
PC-72 13 C + 24  
PC-76 14 C - 25  
PC-93 15 C - 24  
PC-101 15 C + 21  
PC-105 13 T - 24 T 
PC-111 13 C + 24  
PC-115 13 C + 24  
PC-130 15 C + 21  
PC-134 14 C + 21  
PC-135 15 C + 21  
PC-143 16 C + 21  
PC-148 13 T - 24 T 
PC-153 15 C - 21  
PC-156 16 C + 21 T 
PC-157 16 C + 21 T 
PC-158 14 C - 24 T 
PC-164 15 C - 21  
PC-168 13 C + 24  
PC-175 16 C + 21 T 
PC-177 14 C - 24  
PC-178 16 C + 21  
PC-186 13 C + 24  
PC-187 15 C - 22  
PC-189 14 C - 24 T 
PC-192 15 C - 23 T 
PC-197 16 C + 21 T 
PC-198 14 C - 25  
PC-201 16 C + 21  
PC-203 14 C - 25  
PC-205 14 C - 23 T 
PC-210 15 C - 23  
PC-211 14 C - 24  
PC-216 13 C - 24 T 
PC-223 16 C + 21  
PC-224 15 C - 24 T 
PC-225 15 C + 21  
PC-227 15 C - 24 T 
PC-228 16 C + 21 T 
PC-229 16 C - 24 T 
PC-230 14 C - 24  
PC-231 14 C - 24  
PC-238 13 T - 24 T 
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ANEXO II (Continuação) 
Indivíduo DYS19 DYS199 YAP DYS390 M168 
PC-251 16 C + 21  
PS-01 14 C - 24 T 
PS-05 14 C - 24 T 
PS-09 14 C - 24 T 
PS-24 14 C - 24 T 
PS-35 14 C - 23 T 
PS-49 14 C - 24 T 
PS-52 15 C - 24 T 
PS-69 15 C + 21  
PS-71 17 C + 21  
PS-72 17 C + 21  
PS-76 15 C + 21  
PS-79 14 C - 24 T 
PS-80 15 C - 24 T 
PS-84 14 C - 24 T 
PS-96 14 C - 24 T 
MR-01 14 C - 23 T 
MR-09 13 C - 24 T 
MR-11 13 C - 24 T 
MR-20 15 C - 25 T 
MR-23 17 C + 21  
MR-24 15 C - 25  
MR-34 14 C - 24 T 
MR-43 14 C - 24 T 
MR-45 14 C - 23 T 
 F-1 14 C - 24  
F-2 15 C - 23  
F-3 15 C - 24  
F-4 14 C - 24  
F-5 14 C - 24  
F-6 13 C - 23  
F-7 14 C - 25  
F-8 15 C - 21  
F-9 14 C - 22  
F-10 14 C - 24  
F-11 14 C - 24  
F-12 14 C - 22  
F-13 14 C - 21  
F-14 15 C - 24  
F-15 16 C - 23  
F-16 14 C - 24  
F-17 15 C - 23  
F-18 15 C - 24  
F-19 14 C - 24  
F-20 14 C - 24  
F-21 14 C - 24  
F-22 15 C - 24  
F-23 16 C - 24  
F-24 14 C - 21  
F-25 13 C + 24  
F-26 15 C - 23  
F-27 15 C - 24  
F-28 13 C + 24  
F-29 14 C + 24  
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ANEXO II (Continuação) 
Indivíduo DYS19 DYS199 YAP DYS390 M168 
F-30 14 C - 24  
F-31 15 C - 22  
F-32 16 C - 24  
F-33 16 C - 23  
F-34 13 C + 24  
F-35 14 C - 25  
F-36 14 C - 24  
F-37 14 C + 22  
F-38 13 C + 24  
F-39 16 C - 25  
F-40 14 C - 24  
F-41 14 C - 24  
F-42 16 C + 21  
F-43 14 C - 24  
F-44 16 C - 23  
F-45 14 C - 24  
F-46 14 C - 24  
F-47 14 T - 23  
F-48 14 C - 24  
F-49 13 C - 23  
F-50 14 C - 25  
F-51 15 C - 24  
F-52 15 C - 24  
F-53 14 C - 23  
F-54 15 C - 22  
F-55 14 C + 23  
F-56 14 C - 24  
F-57 16 C - 22  
F-58 14 C - 24  
F-59 14 C - 24  
F-60 14 C - 24  
F-61 13 C + 23  
F-62 16 C - 23  
F-63 15 C - 23  
F-64 15 C + 21  
CON03 13 C + 23  
CON04 14 C - 25 T 
CON07 13 C - 24 T 
CON12 15 C - 24 T 
CON13 14 C - 24 T 
CON17 17 C - 25 T 
CON18 14 C - 25 T 
CON19 15 C - 23  
CON24 15 C - 24  
CON27 16 C - 23  
CON28 18 C - 23  
CON33 12 C + 23  
CON36 14 C - 22  
CON37 13 C + 24 T 
CON40 14 C - 24  
CON43 14 C - 24  
CON56 14 C - 23  
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