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Resumo
A genômica da paisagem estuda a distribuição geográfica da variação genética em escala
genômica. O grande desafio é separar os efeitos do isolamento por distância (isolation by
distance – IBD) e do isolamento por ambiente (isolation by environment – IBE) na
diferenciação genética. Um delineamento amostral inadequado dificulta a separação dos
efeitos da distância geográfica e dos gradientes ambientais na estrutura genética e a
identificação de regiões genômicas potencialmente envolvidas na adaptação local. O
objetivo deste estudo é determinar o delineamento amostral mais adequado para estudar a
genômica da paisagem da castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa) em toda a sua
distribuição na Amazônia brasileira. O banco de dados inclui 51 potenciais pontos de
amostragem. Estes foram comparados com dados de 489 localizações obtidas de um
trabalho de modelagem ecológica. Para todas as 540 localizações foi feito o download de 19
variáveis bioclimáticas na plataforma Worldclim e excluídas as variáveis altamente
correlacionadas (|𝑟| ≥ 0,70). Seis variáveis foram mantidas para análise das distâncias
climáticas. Para cada variável, as distâncias geográficas e climáticas foram plotadas em
gráficos de dispersão e histogramas. Todas as análises foram realizadas no ambiente
computacional R. Nossos resultados mostram que o delineamento amostral de apenas 44
pontos amostrais é adequado para separar IBD e IBE, uma vez que toda a gama de
possíveis distâncias geográficas e climáticas entre pares de populações estão bem
representadas. Além do mais, os 44 pontos amostrais representam a ampla variação
climática ao longo da área de distribuição da B. excelsa na Amazônia brasileira e serão
amostrados para análises genéticas.
Palavras-chave: Bertholletia excelsa, Gênomica da Paisagem, Isolamento por distância.
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A) Mapa de simulação de amostragem

B) Histograma de distâncias em pares

Figura 2. Simulação de delineamento amostral das 51 potenciais localizações. (A) Mapa de
simulação de amostragem com os 51 potenciais pontos de amostragem em vermelho e as 489
populações conhecidas na área de ocorrência em cinza. (B) Histograma das distâncias geográficas
em pares de populações de todas as 540 populações, na qual em azul as distâncias entre pares das
489 populações conhecidas, em rosa estão as distâncias entre pares das 51 localizações dos
possíveis pontos de coleta e em roxo as amostras que se sobrepõem.
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A) Mapa de amostragem

B) Histograma de distância entre pares

Figura 4. Delineamento amostral dos 44 pontos de coleta. (A) Mapa de amostragem com os 44
pontos de amostragem em preto e as 489 populações conhecidas na área de ocorrência em cinza.
(B) Histograma das distâncias geográficas em pares de populações de todas as 533 populações, na
qual em azul as distâncias entre pares das 489 populações conhecidas, em rosa estão as distâncias
entre pares das 44 populações amostradas e em roxo as amostras que se sobrepõem.
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Figura 5. Comparação das distâncias de cada variável climática e distâncias geográficas em pares
de populações. Da direita para esquerda respectivamente: Sazonalidade da Temperatura; Máxima
Temperatura do mês mais quente; Temperatura Média do Trimestre Mais Quente; Sazonalidade da
Precipitação; Precipitação do Trimestre Mais Úmido; Precipitação do Trimestre Mais Quente.

Conclusões
Os objetivos do trabalho foram
devidamente alcançados, uma vez que
foram definidos os locais de amostragem
da B. excelsa na Amazônia brasileira, de
modo que estes representassem todo o
gradiente das variáveis climáticas. E,
principalmente,

que

o

delineamento

amostral definido permitiu que os efeitos
de

correlação

Distância
fossem

e

entre

Isolamento
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Com
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Distribution Modeling. R package
version 1.1-4.
https://CRAN.Rproject.org/package=dismo
Hijmans, R. J. (2017). raster: Geographic
Data Analysis and Modeling. R
package
version
2.6-7.
https://CRAN.Rproject.org/package=raster
Holderegger, R., & Wagner, H. (2008).
Landscape
Genetics.
Bioscience,
58(3), 199-207. doi: 10.1641/b580306

Ambiente
base

nos

resultados desse estudo, as expedições de
coleta estão sendo realizadas para o
estudo da genômica da paisagem da
castanheira-do-brasil.
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