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RESUMO 

 

No presente trabalho, são apresentados os resultados da pesquisa realizada na comunidade do 
Bairro Jiquiriçá, pertencente ao município de Maracás, situada na Região Sudoeste do estado 
da Bahia, a qual possui grande quantidade de indivíduos afrodescendentes, para verificar a 
ancestralidade africana desta comunidade. Também são apresentados os resultados da 
pesquisa feita com sete comunidades predominantemente negras do estado da Bahia (Barra, 
Bananal, São Gonçalo, Bairro Jiquiriçá, Rio das Rãs, Santiago do Iguape e Riacho de 
Sacutiaba e Sacutiaba), a fim de verificar a associação entre sobrenomes com conotação 
religiosa (SCCR) e ancestralidade africana. Para análise molecular de ancestralidade foram 
utilizados 10 marcadores informativos de ancestralidade (AIMs) (Sb19.3, PV92, APO, 
DRD2, LPL, CYP1A1, CKMM, RB2300, FY-NULL, e AT3) que apresentam δ  > 40%. Os 
dados foram analisados utilizando-se os programas GENEPOP 4.0, FSTAT 2.9 e ADMIX3. 
Os loci Sb19.3 e APO apresentaram desvio do Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) (p = 
0,008; p = 0) por deficiência de heterozigotos. Esses desvios possivelmente se deram em 
função do tamanho da amostra, e/ou devido aos casamentos consanguíneos e preferenciais. A 
comparação par-a-par entre loci não ligados foi significativa para os loci Sb19.3 x APO (p = 
0,04), FY-NULL x LPL (p = 0,01), FY-NULL x RB2300 (p = 0,04) o que sugere a existência 
de estruturação populacional por miscigenação. A estimativa de mistura étnica se adequou ao 
modelo tri-híbrido, com contribuição africana, europeia, e ameríndia de 60%, 33,4% e 6,6%, 
respectivamente. Os dados apresentados demonstram que apesar do processo de miscigenação 
a contribuição ancestral genômica africana foi maior que a europeia e ameríndia. Para a 
análise de sobrenomes nas sete comunidades estudadas foram utilizados sobrenomes de 925 
indivíduos. De 83 sobrenomes identificados, 17 (20,5%) corresponderam a SCCR, 
encontrados em 407 (44%) indivíduos. Entre os 17 SCCR, Santos, Jesus, Nascimento e 
Conceição, foram os mais frequentes, perfazendo um total de 85,7%. Dentre estes, o 
sobrenome Santos apresentou a frequência de 67,6%. Os parâmetros aqui calculados foram: 
Índice Fenotípico Negróide (IFN), Índice Cultural Negróide (ICN), índice de Kappa (k), 
Razão de chances (Odds ratio - OR) e distância, em quilômetros, das cidades de São Félix e 
Cachoeira, por serem estas cidades consideradas como prováveis centros de dispersão de 
afrodescendentes no estado da Bahia. Os dados foram analisados utilizando os softwares 
BioEstat 5.0 e SPSS 20 para Windows. Os ICN e IFN médios foram elevados, 0,49 e 0,92, 
respectivamente, sendo superiores aos encontrados nas cidades de Cachoeira e São Félix. Na 
comunidade do Bairro Jiquiriçá, OR indicou que um indivíduo classificado como mulato 
médio, mulato escuro ou negro tem aproximadamente 3,6 vezes mais chance de ter SCCR que 
um indivíduo branco ou mulato claro. Nas comunidades de Barra e Bananal, os dados foram 
inadequados para o cálculo de OR, enquanto que em São Gonçalo a associação não foi 
significativa. Nas comunidades do Bairro Jiquiriçá, Bananal e São Gonçalo, o índice de 
Kappa indicou uma concordância leve na associação do tipo de sobrenome com a 
classificação étnico-racial, e uma concordância pobre na comunidade de Barra. Os resultados 
aqui obtidos demonstram que tanto os AIMs aqui utilizados, quanto os sobrenomes de 
conotação religiosa são marcadores úteis como indicador de ancestralidade negra no estudo de 
populações humanas.  
 

Palavras-chave: marcadores informativos de ancestralidade, afrodescendentes, 
remanescentes de quilombo, sobrenomes de conotação religiosa, marcador cultural. 
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ABSTRACT 

 

We present the results from a research conducted to verify the African ancestry in the 
community of Jiquiriçá neighborhood, which belongs to the Maracas County, located in the 
Southwest region of the Bahia’s State. This community is known for the large number of 
African descents. We also present the results from a research with seven communities of 
Bahia (Barra, Bananal, São Gonçalo, Bairro Jiquiriçá, Rio das Rãs, Santiago do Iguape e 
Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba), which have predominantly black subjects, in order to 
determine the association between devotional surnames (DS) and African ancestry. Ten 
Ancestry Informative Markers (AIMs) (Sb19.3, PV92, APO, DRD2, LPL, CYP1A1, CKMM, 
RB2300, FY-NULL, e AT3) that presented δ> 40% were used for molecular analysis of 
ancestry. Data were analyzed using the program GENEPOP 4.0, FSTAT 2.9 e ADMIX3.The 
loci Sb19.3 and APO showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) (p = 0.008, 
p = 0) owing to heterozygotes deficiency. These deviations possibly given as a function of 
sample size, and/or due to inbreeding and preferred. The peer-to-peer comparison between 
unlinked loci were significant for lociSb19.3 x APO (p = 0.04), FY-NULL x LPL (p = 0.01) 
and FY-NULL x RB2300 (p = 0.04), suggesting the existence of population structuration due 
to miscegenation. The ethnic mixture estimation has adapted to the tri-hybrid model, with 
African (60%), European (33.4%) and Amerindian (6.6%) contributions. These data showed 
that, despite the miscegenation process, the contribution of African ancestry genome was 
higher than European and Amerindian. For the analysis of surnames in the seven communities 
studied, we used names of 925 individuals. From 83 surnames identified, 17 (20.5%) 
corresponded to DS, and were found in 407 (44%) individuals. Among the 17 DS, Santos, 
Jesus, Nascimento e Conceição, were the most frequent, summing 85.7%. Among these, the 
surname Santos presented a frequency of 67.6%. We calculated the parameters: Negroid 
Phenotypic Index (NPI), Negroid Cultural Index (NCI), Kappa index (k), odds ratio (odds 
ratio - OR) and distance, in kilometers, between the cities Sao Felix and Cachoeira, since 
these cities are considered probable scattering centers of African descent in the Bahia’s State. 
Data were analyzed using the software BioEstat 5.0 and SPSS 20 for Windows. The average 
NCI and NPI were high, 0.49 and 0.92, respectively, and comparison indicated that NCI and 
NPI from our sample were higher than those found in the cities of Cachoeira and São Félix. In 
the community of Jiquiriçá neighborhood , OR indicated that an individual classified as 
mulatto medium, dark mulatto or black have ~3.6 times more chance to have an DS than a 
white or light skinned individual. In communities of Barra and Bananal, the data were 
inadequate for the OR calculation, while in São Gonçalo association was not significant. In 
the communities of the Jiquiriçá neighborhood, Bananal and São Gonçalo, the Kappa index 
indicated a slight agreement between the surname type and ethno-racial classification, and a 
poor agreement for the community of Barra. Our results show that both, the used AIMs and 
the devotional surnames are useful markers to indicate black ancestry in human populations. 
 

Keywords: Ancestry Informative Markers (AIMs), African descendants, Quilombo remnants, 
devotional surnames, cultural marker. 

PPGGBC



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

AFR – Africano 

AIMs – Marcadores informativos de ancestralidade (do inglês, Ancestry Informative Makesr) 

AL – Alagoas 

AM – Mapeamento de mistura (do inglês, Admixture Mapping) 

AMR – Ameríndio 

AP – Amapá 

BA – Bahia 

CF – Constituição Federal 

FCP – Fundação Cultural Palmares 

dbSNP – Banco de polimorfismos de único nucleotídeo (do inglês, database Single 

Nucleotide Polimorphiysm) 

DMSO – Dimetilsulfóxido ou sulfóxido de dimetilo 

DNA – Ácido desoxirribonucleico (do inglês, Deoxyribonucleic Acid) 

DNAmt – Ácido desoxirribonucléico mitocondrial (do inglês, Mitochondrial 

Deoxyribonucleic Acid) 

EDTA – Ácido etilenodiamino tetra-acético (do inglês, Ethylenediamine Tetraacetic Acid) 

EUA – Estados Unidos da América 

EUR – Europeu 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC – Intervalo de confiança 

ICN – Índice Cultural Negróide 

IFN – Índice Fenotípico Negróide 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Indel – Inserção/Deleção 

PPGGBC



 
 

LPL – Lipoproteína Lipase 

MA – Maranhão 

ME – Mulato escuro 

MM – Mulato médio 

N – Negro 

NCBI – Centro Nacional para Informação Biotecnológica (do inglês, National Center for 

Biotechnology Information) 

OR – Razão de chances (do inglês, Odds Rate) 

PA – Pará 

pb – Pares de base 

PCR – Reação em cadeia da polimerase (do inglês, Polimerase Chain Reaction) 

PI – Piauí 

RFLP – Polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (do inglês, Restriction 

Fragment Length Polymorfism) 

RS – Rio Grande do Sul 

SC – Santa Catarina 

SCCR – Sobrenome com conotação religiosa 

SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

SINE – Elementos intercalados curtos (do inglês, Short Interspersed Elements) 

SNP – Polimorfismo de único nucleotídeo (do inglês, Single Nucleotide Polimorphism) 

SSCR – Sobrenome sem conotação religiosa 

STRs – Microssatélites (do inglês, Short Tandem Repeats) 

TBE – Tris/Borato/EDTA 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TEMED – Tetrametiletilenodiamina 

UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

VNTR – Número Variável de Sequências (do inglês, Variable Number of Tandem Repeats) 

PPGGBC



 
 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

 

Figura 1 . Distribuição geográfica dos Índios Tupi, Jê e  Kariri. .......................................... 23 

Tabela 1 . Sobrenomes de conotação mais frequentes na Bahia, de acordo com Tavares-Neto 

e Azevêdo (1977). ................................................................................................................ 31 

Tabela 2. Tipo de polimorfismo, enzimas de restrição, número de identificação (dbSNP) e 

sequência dos primers dos dez AIMs analisados. ................................................................. 32 

Tabela 3. Condições de PCR para os loci analisados no presente trabalho. Quantidade em µl 

suficiente para uma reação. .................................................................................................. 34 

 

 

CAPÍTULO I 
 

Figura 1. Localização geográfica da cidade de Maracás (BA) Brasil. (Adaptado por Antônio 

Sergio Bento Moreira e readaptado pela autora)......................................................................54 

 

Tabela 1. Frequências alélicas dos AIMs observadas na comunidade do Bairro Jiquiriçá (BJ), 

em Africanos (AFR), Europeus (EUR) e Ameríndios (AMR).................................................57 

 

 

CAPÍTULO II 

 
Figura 1. Mapa do estado da Bahia indicando a localização geográfica dos municípios aos 

quais pertencem as comunidades de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba, Rio das Rãs, Barra, 

Bananal, São Gonçalo, Bairro Jiquiriçá e Santiago do Iguape.................................................69 

Figura 2. Relação entre o número de sobrenomes e o número de vezes em que aparecem nas 

sete comunidades. Nota-se que há um excesso de sobrenomes que aparecem apenas uma vez 

(ponto em cima do eixo Y) (log2 1 = 0, log2 37 = 5,21)...........................................................73 

Figura 3. Relação entre a frequência de sobrenomes com conotação religiosa e sem 

conotação religiosa encontrada nas comunidades estudadas e nos municípios aos quais elas 

pertencem..................................................................................................................................75 

 

Tabela 1. Perfis das comunidades utilizadas no presente estudo.............................................70 

PPGGBC



 
 

Tabela 2. Sobrenomes mais frequentes encontrados no presente estudo x sobrenomes mais 

frequentes encontrados na Bahia por Tavares-Neto e Azevêdo (1977)....................................72 

Tabela 3. Distribuição e frequência de sobrenomes nas comunidades estudadas....................73 

Tabela 4. Distribuição dos tipos de sobrenomes associados à classificação racial em 

indivíduos das comunidades estudadas neste trabalho.............................................................74 

Tabela 5. Distribuição de ancestralidade negra e frequências de tipos de sobrenomes nas sete 

localidades do presente estudo..................................................................................................76 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPGGBC



 
 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 18 

2 REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................... 20 

2.1 Formação da População Brasileira ......................................................................... 20 

2.2 Comunidades Remanescentes de Quilombo e Afrodescendentes ............................ 21 

2.3 Contextualização da Cidade de Maracás na História da Bahia ................................ 22 

2.4 Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) .............................................. 25 

2.5 Associação entre Ancestralidade Africana e Sobrenomes de Conotação Religiosa . 26 

3 OBJETIVOS ................................................................................................................. 28 

3.1 Objetivo Geral ....................................................................................................... 28 

3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 28 

4 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................... 29 

4.1 Caracterização da Comunidade do Bairro Jiquiriçá ................................................ 29 

4.2 Aspectos Éticos...................................................................................................... 30 

4.3 Coleta e Conservação do Material Biológico .......................................................... 30 

4.4 Estudo de Sobrenomes ........................................................................................... 30 

4.5 Marcadores Genéticos Investigados ....................................................................... 32 

4.6 Análise Laboratorial............................................................................................... 33 

4.6.1 Extração de DNA Genômico ......................................................................... 33 

4.6.2 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR)........................................................ 33 

4.6.3 Reação de Restrição ...................................................................................... 35 

4.6.4 Análise do Produto Amplificado.................................................................... 36 

4.7 Análise dos Dados ................................................................................................. 40 

4.7.1 Frequências Alélicas ..................................................................................... 40 

4.7.2 Aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg ................................................. 41 

4.7.3 Associações par-a-par entre loci .................................................................... 42 

4.7.4 Estimativa de Mistura Étnica ......................................................................... 42 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 43 

6 CAPÍTULO I - Ancestralidade Genômica de uma Comunidade Afrodescendente do 

Nordeste do Brasil ............................................................................................................... 48 

PPGGBC



 
 

7 CAPÍTULO II - Associação de Sobrenomes de Conotação Religiosa com Ancestralidade 

Africana em Comunidades Afrodescendentes do Brasil ........................................................ 64 

8 CONCLUSÕES GERAIS ............................................................................................. 88 

9 ANEXOS ...................................................................................................................... 89 

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 99 

 
 

 

PPGGBC



Introdução  18 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país que apresenta grande diversidade étnica, característica resultante do 

seu processo de colonização. Sua população é composta essencialmente por três grupos 

étnicos principais: Ameríndios, Europeus e Africanos. Os Ameríndios constituem a população 

nativa do país, os Europeus, representados pelos portugueses, foram os povos colonizadores e 

os Africanos foram trazidos para trabalhar como escravos. Dessa maneira, a população 

brasileira tri-híbrida inicial se originou do cruzamento entre homens Europeus e mulheres 

Ameríndias ou Africanas. No entanto, outros grupos participaram do processo de 

miscigenação, como os alemães, espanhóis e italianos. 

Mesmo sendo um país miscigenado, o Brasil possui algumas comunidades isoladas ou 

semi-isoladas, especialmente representadas por ameríndios e afrodescendentes, que 

conservam muito de suas características ancestrais. Algumas comunidades constituídas por 

afrodescendentes já foram reconhecidas pelo governo brasileiro como sendo Remanescentes 

de Quilombos, as quais apresentam características culturais e históricas relacionadas à 

ancestralidade Africana. 

A Bahia é um dos estados brasileiros que apresenta um dos maiores percentuais de 

remanescentes de quilombos, os quais, em sua maioria, localizam-se na zona rural ou 

próximos às cidades. No entanto, a cidade de Maracás, localizada na Região Sudoeste deste 

estado, possui um bairro (Jiquiriçá) que se destaca dos demais por apresentar uma grande 

quantidade de afrodescendentes. Este bairro é popularmente conhecido como “Bairro do 

Cuscuz”, pelo fato das mulheres que ali residiam prepararem o cuscuz, e outras iguarias, para 

venderem de porta em porta pelas ruas “nobres” da cidade. 

Diversos estudos vêm sendo realizados em comunidades remanescentes de quilombos 

a fim de verificar a contribuição genética dos grupos europeu, africano e ameríndio a partir de 

vários marcadores genéticos. Dentre estes, os marcadores informativos de ancestralidade 

(AIMs) (do inglês Ancestry Informative Makers) apresentam diferenciais de frequências 

alélicas, entre quaisquer duas populações parentais, que lhes permitem uma maior precisão 

nas estimativas de mistura étnica, o que os tornam mais informativos para o estudo de 

populações miscigenadas do que outros tipos de marcadores. 
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Além dos marcadores genéticos, comunidades constituídas por afrodescendentes 

também podem ser estudadas por meio dos sobrenomes de seus moradores, os quais 

representam marcadores étnico-culturais relacionados à herança genética. 

Os sobrenomes com conotação religiosa (SCCR) estão associados à ascendência 

africana no Nordeste do Brasil, enquanto que os sobrenomes de animal-planta estão 

relacionados à ancestralidade indígena. Diversos estudos realizados no estado da Bahia 

indicam que a frequência de SCCR se eleva à medida que aumenta a proporção de 

ancestralidade africana, evidenciando a sua importância como marcador étnico-cultural. 

Nesse contexto, o presente trabalho faz uso de marcadores genéticos (AIMs) e étnico- 

culturais (SCCR), para estimar a ancestralidade do Bairro Jiquiriçá, pertencente à cidade de 

Maracás. A análise de sobrenomes também foi utilizada no estudo de sete comunidades 

afrodescendentes do estado da Bahia, buscando sua associação com ancestralidade africana. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Formação da População Brasileira 

A história do Brasil se confunde com a história da Bahia, considerando que em 1500 o 

português Pedro Álvares Cabral chega à Bahia, determinando assim, o “descobrimento” do 

Brasil (Mattoso, 1982). No entanto, quando os europeus chegaram às terras que viria a ser o 

Brasil, encontraram uma população de aproximadamente dois milhões de índios (Callegari-

Jacques et al., 2003), o que torna o termo “descobrimento” inadequado. Este contato inicial 

entre portugueses e índios, marca a origem da população brasileira. A escassez de mulheres 

portuguesas proporcionou a miscigenação entre índias e portugueses, sendo os novos 

brasileiros mestiços de índio e branco, denominados mamelucos (De Ataíde, 2000). 

A intensificação das atividades agrícolas e escassez de mão de obra impuseram aos 

portugueses a importação de escravos nos séculos XVI e XVII. Entre 1502 e 1860, mais de 

nove milhões e meio de africanos foram transportados para as Américas, sendo o Brasil o 

maior importador (Mattoso, 1982). Estes africanos eram originários de diferentes regiões do 

continente africano a partir de dois grandes ramos étnicos: os sudaneses, predominantes na 

África ocidental, Sudão egípcio e costa norte do Golfo da Guiné; e os bantos, da África 

equatorial e tropical, de parte do Golfo da Guiné, do Congo, Angola e Moçambique (Fausto, 

1994). Do mesmo modo como ocorreu com os índios, a chegada de africanos promoveu o 

cruzamento entre brancos e negras e um crescente número de miscigenados na população 

(Azevêdo & Silva, 1990). 

Além dos africanos, ameríndios e portugueses, a população brasileira foi constituída 

por outros grupos imigrantes, como alemães, italianos, árabes, espanhóis, japoneses, sírios e 

turcos, dentre outros, perfazendo um total de mais de quatro milhões entre os anos de 1884 e 

1939. Estes povos distribuíram-se de forma desigual pelo país, concentrando-se inicialmente 

em diferentes partes do Brasil, como os alemães no Rio Grande do Sul, os italianos em São 

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, espanhóis no Rio de Janeiro e japoneses em São 

Paulo (IBGE, 2007). 

Em 1950 o Brasil já tinha sua identidade miscigenada consolidada, onde a existência 

de brancos, negros e mestiços em todos os Estados e Territórios foi comprovada através de 

recenseamento (Azevêdo & Silva, 1990). No entanto, os cruzamentos ocorreram de forma 

direcional, prevalecendo a união do homem branco com a mulher negra ou índia. Estudos 
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genéticos utilizando o cromossomo Y para estabelecer a linhagem paterna, e DNA 

mitocondrial para estabelecer a linhagem materna, demonstram que a contribuição europeia 

foi basicamente através de homens e a contribuição ameríndia e africana foi principalmente 

através de mulheres (Pena et al., 2000). Em trabalhos realizados por região do país, observou-

se que a maioria da matrilinhagem do Norte era de origem ameríndia, no Nordeste era 

africana e no Sul as linhagens maternas eram principalmente europeias (Alves-Silva et al., 

2000). 

No Brasil, apesar da intensa mistura étnica da população, ainda podem ser encontrados 

pequenos grupos isolados ou semi-isolados, especialmente representados por ameríndios e 

afrodescendentes, que conservam muito de suas características ancestrais. 

 

 

2.2 Comunidades Remanescentes de Quilombo e Afrodescendentes 

No Brasil, assim como em outros países da América Latina, existem comunidades 

rurais cujas histórias e tradições orais as identificam como Quilombos e que são denominadas 

no Brasil Remanescentes de Quilombos (Gontijo, 2008). 

As comunidades que hoje são consideradas remanescentes de quilombos se originaram 

a partir de diferentes situações, que incluem não só as fugas com a ocupação de terras livres e 

geralmente isoladas, mas também doações, herança, compra de terras possibilitada pela 

desestruturação do sistema escravista ou recebimento de terras como pagamento de serviços 

prestados ao Estado, dentre outras formas (IBGE, 2007). (2007). 

A partir da promulgação do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) e dos Artigos 215 e 216 da Constituição Federal (CF) de 1988, o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) iniciou uma rotina para a 

regularização das áreas de quilombo, dentro da atribuição legal de emitir títulos de domínio 

reconhecendo esses territórios. O passo inicial a ser dado por uma comunidade que deseja 

receber o título de Remanescente de Quilombo é efetuar a abertura de um processo junto as 

Superintendências do INCRA nos estados. O processo pode ser aberto por solicitação de 

qualquer interessado, de entidades ou de associações representativas de quilombolas ou pelo 

próprio INCRA. Em seguida, a comunidade deverá obter a Certidão de Registro no Cadastro 

Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos, que é emitida pela Fundação 
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Cultural Palmares (FCP). Só então, o INCRA ira iniciar o processo de titulação (SEPPIR, 

2012).  

De acordo com o Decreto 4.887/2003, as comunidades remanescentes de quilombos 

são definidas como: 

“São grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.” 
(SEPPIR, 2012). (Seppir) 

 

No Brasil, existem remanescentes de quilombos em 24 dos 26 estados que constituem 

o país, sendo a maior parte nos estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e 

Pernambuco (Palmares, 2013). Até o ano de 2012, 1.948 comunidades foram reconhecidas 

oficialmente pelo Estado brasileiro como remanescentes de quilombos, das quais, 1.834 foram 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares, dentre estas, 469 se encontram no estado da 

Bahia. No entanto, apenas 193 foram tituladas em todo o país, seis destas na Bahia: Rio das 

Rãs (município, Bom Jesus da Lapa), Mangal e Barro Vermelho (município, Sítio do Mato), 

Barra, Bananal e Riacho das Pedras (município, Rio de Contas) (Palmares, 2013). 

 

 

2.3 Contextualização da Cidade de Maracás na História da Bahia 

A primeira penetração no território do município de Maracás se deu em 1659, quando 

bandeirantes portugueses, subindo o rio Paraguaçu, em direção a Serra Geral, combateram aos 

indígenas que ali se encontravam e povoaram a região (IBGE, 1958).  

No local onde hoje se encontra a sede municipal, encontrava-se o aldeamento principal 

da tribo dos maracás, índios guerreiros e valentes, que assim eram chamados por usarem um 

instrumento de guerra que consistia em um cilindro oco, de madeira leve e fina, cheio de 

pedras miúdas e lacrado nas duas extremidades (IBGE, 1958). Atualmente, na praça central 

encontra-se erguido um monumento ao índio, o qual também aparece no hino local. 

Os maracás habitavam o vale do Rio Paraguaçu e a Serra do Sincorá, com prováveis 

incursões pelas serras de Juazeiro e Caetité, tendo o Rio de Contas como limite sul do 

território, conforme mostra a Figura 1 (Tavares, 2001). Em 1671 os maracás foram 

arduamente combatidos, tendo Adôrno, o mais afamado bandeirante baiano, chefiado a luta e 

derrotado os silvícolas, fazendo com que os bandeirantes passassem a ter direito sobre as 
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terras e sobre os índios aprisionados. Em 19 de abril de 1855, Maracás foi reconhecida como 

município, sendo suas terras desmembradas da sesmaria Santa Isabel de Paraguaçu, atual 

município de Mucugê (IBGE, 1958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
No final do século XIX e início do século XX, Maracás contou com a presença de 

imigrantes italianos que dinamizaram o comércio local. Além destes, observou-se também a 

presença de alemães, que segundo relato do Sr. Elesbão Antonio de Santana, antigo morador 

do município, ocorreu por volta da Segunda Guerra Mundial, os quais chegaram na condição 

de prisioneiros em um número de aproximadamente 400 indivíduos (Silva, 2001). 

De acordo com o Censo Demográfico de 1950, a população do município era de 

43.053 habitantes (21.378 homens e 21.675 mulheres), sendo 16.658 (38,7%) classificados 

como brancos, 9.377 (21,8%) como negros e 19.940 (46,3%) classificados como pardos 

(IBGE, 1958). No último censo divulgado em 2010, a população de Maracás era constituída 

por 24.613 habitantes, sendo 29,8% classificados como brancos, 10,2% como negros, 1,2% 

como amarelos, 58,5% como pardos e 0,3% classificados como indígenas, (IBGE, 2013). Os 

 

Figura 1- Distribuição geográfica dos Índios Tupi, Jê e Kariri (Tavares, 2001). 
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dados demonstram que ao longo do tempo houve um decréscimo de 43% na população e um 

aumento no número de indivíduos que se autodeclararam como pardos. 

Santos e Nascimento (2009) com o objetivo caracterizar o universo negro no sertão 

baiano, analisaram na cidade de Maracás 325 registros de óbitos correspondentes aos anos de 

1877 a 1887, livro de batismo referente aos anos de 1880 e 1887, escrituras e livros de notas. 

Com este estudo, os autores concluíram que: 1) em Maracás havia uma divisão espacial 

pautada em questões sócias e étnicas: enquanto a elite econômica morava no centro da cidade, 

a população pobre e negra morava nas ruas circundantes, fazendas e comunidades localizadas 

na zona rural; 2) uma parte significativa dos últimos escravos morava em casas diferentes 

daquelas de seus senhores, o que representa um processo de “acomodação” da população 

escrava, que antecedeu a própria abolição de 1888; 3) era comum à organização de escravos 

em grupos familiares em determinadas localidades, como Boqueirão; 4) Havia uma grande 

mobilidade espacial da população negra, com relação aos libertos, sendo encontrados negros 

vindos de regiões de Minas Gerais, do litoral baiano (as “matas”), do recôncavo e de outras 

áreas do interior do estado da Bahia em direção ou de passagem por Maracás, o que 

provavelmente influiu na própria circulação da cultura afro-brasileira; e 5) observou-se um 

elevado índice de mortalidade infantil, e a imperícia dos médicos em precisar as razões da 

morte desses indivíduos. Por mais diminuta que possa ter sido a população negra de Maracás, 

esta conseguiu construir laços de solidariedade vitais para sua sobrevivência antes e depois 

que se tornaram livres. 

Atualmente, o Bairro Jiquiriçá, popularmente conhecido como “Bairro do Cuscuz”, 

objeto do presente estudo, destaca-se dos demais bairros da cidade de Maracás por apresentar 

uma grande quantidade de afrodescendentes. Seu nome popular deriva do fato de que as 

mulheres ali residentes, como forma de garantir a sobrevivência da família, preparavam 

cuscuz (uma espécie de bolo, feito com coco e tapioca ou fubá de milho), pamonhas (iguaria 

feita de milho verde, leite, leite de coco, manteiga e açúcar, cozida em tubos das folhas do 

próprio milho e atados nas extremidades), e outras iguarias que eram vendidas em tabuleiros 

ou oferecidas de porta em porta pelas ruas “nobres” da cidade (Pereira, 2003). 
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2.4 Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) 

A maioria dos marcadores genéticos apresenta frequências polimórficas tanto nas 

populações híbridas como naquelas representativas das populações ancestrais (Luizon, 2007). 

No entanto, existem marcadores genéticos que apresentam diferenciais de frequência alélica 

(δ) entre populações parentais iguais ou superiores a 30%, primeiramente chamados de 

Population-specific alleles (PSAs) (Shriver et al., 1997) e atualmente denominados por 

Ancestry Informative Markers (AIMs), os quais são mais informativos para o estudo de 

populações miscigenadas do que outros tipos de marcadores (Bonilla et al., 2004). 

Os AIMs podem ser utilizados para estimar ancestralidade geográfica ao nível de 

população, subgrupo (por exemplo, casos e controles) e individual. Estimativas de 

ancestralidade em ambos os subgrupos e a nível individual podem ser diretamente instrutivas 

sobre a genética de fenótipos a qual difere qualitativamente na frequência entre as populações. 

Estas estimativas podem fornecer uma sólida fundamentação para o uso de métodos de 

mapeamento de mistura (AM), para identificar os genes subjacentes a estas características 

(Shriver et al., 2003). 

Estes marcadores podem pertencer a qualquer classe molecular, como 

inserção/deleção (Indel), inserções Alu e polimorfismos de um único nucleotídeo, ou SNPs 

(do inglês Single Nucleotide Polymorphisms) (Collins et al., 1998), todos com taxas de 

mutação diferentes e, portanto, com valores informativos diferentes (Gontijo, 2008). 

Os indels são polimorfismos de DNA com base na inserção ou deleção de um ou mais 

nucleotídeos, e podem ser divididos naqueles com múltiplos alelos (multialélico) e aqueles 

com apenas dois alelos (bialélico). Quase todos os indels multialélicos são baseados em 

repetições em tandem, ou seja, pequenas repetições de DNA em sequência, e que na sua 

maioria são STRs (short tandem repeats) (Weber et al., 2002). A utilidade da diversidade 

nestas regiões repetitivas é que o número de repetições varia entre indivíduos e pode ser 

estudado por meio da PCR (Pena, 2005). 

As inserções Alu são elementos móveis que fazem parte da família de DNA repetitivo, 

mais especificamente dos elementos repetitivos curtos intercalantes, ou SINEs (do inglês 

short interspersed repetitive elements), existentes apenas em primatas (Batzer et al., 1990). 

Cada elemento Alu possui aproximadamente 300pb de comprimento (Deininger et al., 1981), 

originários de um retrotransposon (Rogers, 1983) e derivam seu nome a partir de um único 

sítio de reconhecimento para a enzima de restrição AluI (Houck et al., 1979). 
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Os polimorfismos de inserções Alu consistem na presença ou ausência de um elemento 

Alu em um local específico do cromossomo (Stoneking et al., 1997), e uma vez inserido neste 

local, parece não estar sujeito a perdas ou rearranjos, o que os tornam marcadores genéticos 

estáveis (Batzer et al., 1994). Caso duas pessoas compartilhem a mesma sequência Alu no 

mesmo local do seu genoma, elas descendem de um ancestral comum que lhes forneceu 

aquele elemento específico de DNA (Batzer & Deininger, 2002). Isto porque é improvável 

que o evento de inserção ocorra duas vezes no mesmo locus. 

Um SNP é definido como uma mutação que envolve uma única substituição de bases 

de ADN, que é observada com uma frequência de pelo menos 1%, em uma determinada 

população (Riva & Kohane, 2002). Estima-se que existe um SNP a cada 1.000pb entre 

quaisquer dois cromossomos (Taillon-Miller et al., 1998), o que conduz a um total de vários 

milhões de SNPs na população humana (Riva & Kohane, 2002), representando assim, os 

marcadores mais comuns do genoma, correspondendo a aproximadamente 90% das variações 

de sequências (Collins et al., 1998) e 100.000 diferenças de aminoácidos (Brookes, 1999). 

Os SNPs reflem mutações ocorridas no passado e que, em sua maioria, foram eventos 

únicos. Dessa forma, dois indivíduos que compartilham um determinado alelo variante 

apresentam uma herança evolutiva comum. Em outras palavras, os genes possuem ancestrais, 

e a análise dos padrões comuns da variação do SNP pode identificá-los (Stoneking, 2001). 

 

 

2.5 Associação entre Ancestralidade Africana e Sobrenomes de Conotação Religiosa 

Nomes e sobrenomes são os principais identificadores de um indivíduo na sociedade 

(Scottini, 2011). A seleção do nome reflete a cultura atual dos pais e do País, enquanto que o 

sobrenome, herdado das gerações anteriores, revela a cultura herdada de um indivíduo 

(Scottini, 2011). Na cultura ocidental, cuja sociedade é patrilinear, a transmissão dos 

sobrenomes segue o mesmo padrão do cromossomo Y, tornando-se assim comparáveis a 

marcadores genéticos (Azevêdo, 1980; King & Jobling, 2009; De Oliveira et al., 2013), o que 

permite que sejam rastreados por n gerações (Azevêdo & Freire, 1984). 

Um dos primeiros pesquisadores a utilizar sobrenomes em estudos genéticos de 

população foi Darwin em 1875, quando estimou a frequência de casamentos entre primos na 

Inglaterra, com base na frequência de casamentos entre pessoas com o mesmo nome de 
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família. Desde então, vários estudiosos passaram a utilizá-los como uma ferramenta de 

pesquisa, devido a sua analogia com estudos genéticos de associação. 

Os estudos de nomes de famílias na Bahia identificaram três categorias de 

sobrenomes: de conotação religiosa, animal-planta, e “outros”, os quais estão associados com 

ancestralidade africana, indígena e contribuição “branca” à população, respectivamente 

(Tavares-Neto & Azevêdo, 1977; Azevêdo, 1980). Os sobrenomes com conotação religiosa 

(SCCR) mais frequentes no Brasil não apresentam a mesma frequência que em Portugal, 

demonstrando que esses sobrenomes foram adquiridos por batismo dos filhos de mulheres 

negra e índia (Tavares-Neto & Azevêdo, 1977). 

A investigação de documentos do período da escravidão revelaram que a maioria dos 

escravos permanecia sem sobrenome após adquirirem a liberdade, onde nos séculos XVIII e 

XIX 90% dos negros livres não tinham sobrenomes e entre a minoria que os tinha adquirido, 

44% no século XVIII e 69% no século XIX adotaram SCCR (Tavares-Neto & Azevêdo, 

1977). Portanto, a falta de sobrenomes e adoção de SCCR são variáveis sociais ligadas ao 

negro há mais de 200 anos (Azevêdo, 1980). 

Estudos realizados por Machado (2008) em uma amostra de 1.286 indivíduos em 

Salvador-BA, demonstraram que 54,9% destes individuos possuíam SCCR. A estimativa de 

mistura utilizando marcadores informativos de ancestralidade mostrou no grupo com SCCR 

contribuição africana, europeia e ameríndia de 53,1%, 31,2% e 15,6, respectivamente. Esta 

mesma análise feita no grupo sem sobrenome de conotação religiosa mostrou maior 

contribuição europeia (44,7%), seguida por contribuição africana e ameríndia (42,7% e 

12,6%). Resultados semelhantes foram observados por Bomfim (2008), estudando uma 

amostra de portadores de HIV-1 do estado da Bahia. Nestes, foi observado que a 

acontribuição africana aumenta à medida que aumenta o “fenótipo negróide”, sendo 32%, 

37%, 47%, 61% e 64%, respectivamente para os grupos classificados fenotipicamente como 

branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. 

Estes estudos demonstram que os dados moleculares da contribuição africana 

observada em indivíduos com e sem SCR confirmam a associação deste tipo de sobrenome à 

origem africana. 

Embora os estudos sobre miscigenação relacionados com marcadores moleculares 

sejam os mais frequentes, a utilização de sobrenomes como um método a mais na 

caracterização de comunidades constituídas por afrodescendentes vem a contribuir com a 

reconstrução da história cultural destas comunidades. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Estimar a proporção de ancestralidade africana, europeia e ameríndia da comunidade 

do Bairro Jiquiriçá a partir das frequências alélicas de dez Marcadores Informativos de 

Ancestralidade (AIMs), para melhor compreender a formação desta comunidade, e assim 

contribuir para a reconstituição de sua história. 

Realizar estudo de sobrenomes em comunidades afrodescendentes do estado da Bahia. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a frequência alélica dos marcadores utilizados (APO, Sb19.3, PV92, AT3, LPL, 

DRD2, RB2300, CKM, FY-NULL e CYP1A1*2C); 

 Verificar se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg para os loci 

analisados; 

 Estimar a mistura étnica desta amostra; 

 Verificar a existência de associação entre ancestralidade africana e sobrenomes de 

conotação religiosa no estado da Bahia; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização da Comunidade do Bairro Jiquiriçá 

O Bairro Jiquiriçá, popularmente conhecido como “Bairro do Cuscuz”, faz parte da 

zona urbana do município de Maracás, a qual está localizada na região Sudoeste do estado da 

Bahia, a 13°26’00” latitude Sul e 40°26’00” longitude Oeste, distante 367 km de Salvador, 

capital do Estado, possuindo uma área de 2.435,2 Km2 e um total de 24.615 habitantes no ano 

de 2010 (IBGE, 2013). (2013) 

Este bairro destaca-se dos demais por apresentar uma alta predominância de 

afrodescendentes, onde a tradição oral do grupo relata que alguns grupos de negros escravos 

instalaram-se nas terras de Maracás à procura de lugares de difícil acesso (Pereira 2003). O 

Sr. Elisbão Antonio de Santana, um antigo morador, confirmou a presença de negros no 

município, quando disse: 

“... vieram muitos africanos comprados, os navios vinham cheios pra Salvador e eles 
compravam aqueles africanos. E aqui teve muitos africanos que inclusive tem até 
uma rua aqui que tem o nome deles, dos africanos... uma rua muito falada, aqui no 
Cuscuz, aonde moravam os africanos, os negros antigos moravam tudo...” (Silva, 
2001). 

As Ruas André Magalhães e 13 de Maio correspondem as que habitam os moradores 

mais antigos do bairro. Na primeira rua encontra-se o “Clube do Cuscuz”, atualmente 

denominado “Clube 13 de Maio - Ponto de Cultura Acordes do Jiquiriçá”, construído há 

muito tempo pelos moradores do bairro, quando os “negros do Cuscuz” não podiam 

frequentar o clube social existente no centro da cidade (Pereira, 2003). 

Os estudos genéticos nesta comunidade se iniciaram em 2002 com o grupo de 

pesquisa em Genética Humana do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Jequié. Pereira (2003), com o objetivo de 

analisar a estrutura populacional da comunidade a partir de parâmetros genéticos e 

demográficos, coletou vários dados através de questionários, analisando as seguintes 

características: sexo, idade, cor, fecundidade, mortalidade, índices migracionais, população 

reprodutora, população efetiva, endocruzamento, índice de isolamento, índice fenotípico 

negróide e índice cultural negróide. Os dados populacionais foram obtidos a partir dos 

moradores mais antigos do bairro, sendo a comunidade constituída por 214 indivíduos 

residentes na época da averiguação, dos quais 100 eram do sexo masculino e 114 do sexo 

feminino, compondo 54 grupos familiares. 
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4.2 Aspectos Éticos 

A coleta e análise das amostras de sangue seguiram as normas da Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde e submetida à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP/UESB (nº de protocolo 193/2010, CAE 0027.0.454.000-10). Todos os doadores 

preencheram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). 

 

4.3 Coleta e Conservação do Material Biológico 

Neste estudo foram utilizadas amostras de sangue coletadas de 52 moradores do Bairro 

Jiquiriçá não aparentados, sendo 37 do sexo feminino e 15 do sexo masculino, com faixa 

etária entre 13 e 92 anos.  

Foram coletados aproximadamente 10 ml de sangue venoso em tubo Vacuette – K3E 

K3EDTA por profissional habilitado. Após a coleta, o material foi mantido em recipiente 

contendo gelo até ser transportado ao laboratório, onde parte do material foi encaminhado ao 

laboratório “Diagnóstica” para exames laboratoriais (Hemograma completo, Colesterol total e 

Tipagem sanguínea: ABO e Rh), e o restante foi mantido no freezer para posterior extração do 

DNA. 

Foram realizadas quatro coletas no Posto de Saúde da Família (PSF) do Jiquiriçá, no 

período de julho a agosto de 2012. 

Antes da coleta, foram realizadas visitas às residências dos moradores do bairro, a fim 

de informar sobre a retomada dos estudos a serem realizados no bairro, bem como da 

possibilidade deles doarem amostras de sangue para pesquisa. Estas visitas eram feitas pela 

pesquisadora e acompanhadas por uma agente comunitária do PSF. 

 

4.4 Estudo de Sobrenomes 

O estudo de sobrenomes foi realizado para sete comunidades afrodescendentes do 

estado da Bahia: Barra, Bananal, São Gonçalo, Bairro Jiquiriçá, Riacho de Sacutiaba e 

Sacutiaba, Rio das Rãs e Santiago do Iguape. 

Os dados das comunidades de Barra, Bananal, São Gonçalo e Bairro Jiquiriçá, foram 

disponibilizados pelo grupo de pesquisa em Genética Humana do Departamento de Ciências 

Biológicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Jequié; e os 

PPGGBC



Material e Métodos  31 

de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba, Rio das Rãs e Santiago do Iguape, foram 

disponibilizados pelo grupo de pesquisa em Genética de Populações do Laboratório de 

Genética do Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Genética e Morfologia da 

Universidade de Brasília – UnB. 

Para as análises de sobrenome, foi considerado o último sobrenome de cada indivíduo, 

o qual foi classificado em dois tipos: sobrenome com conotação religiosa (SCCR) e 

sobrenome sem conotação religiosa (SSCR).  

 

Tabela 1 – Sobrenomes de conotação religiosa mais frequentes na Bahia, de acordo com Tavares-Neto e 
Azevêdo (1977). 

Aflitos Bispo Evangelista Piedade Santa Rita 
Ajuda Boa Morte Hora Prazeres Santiago 
Amor Divino Bomfim Jesus Purificação Santos 
Amparo Cardeal Luz Ramos São Pedro 
Anjos Carmo Mercês Reis Socorro 
Anunciação Chagas Nascimento Ressurreição Soledade 
Arcanjo Conceição Natividade Rosário Trindade 
Assis Cruz Paixão Sacramento Virgem 
Assunção Encarnação Palma Santana Virgens 
Batista Espírito Santo Passos Sant’Anna Xavier 

 

Os parâmetros calculados foram: Índice Fenotípico Negróide (IFN), Índice Cultural 

Negróide (ICN), índice de Kappa (k), Razão de chances (Odds ratio-OR) e distância, em 

quilômetros, das cidades de São Félix e Cachoeira, por serem estas cidades consideradas 

como prováveis centros de dispersão de afrodescendentes do estado da Bahia. 

O Índice Fenotípico Negróide (IFN), é obtido pelo quociente do somatório dos 

indivíduos classificados como mulato médio (MM), mulato escuro (ME) e negro (N) pelo 

total de indivíduos amostrados que foram classificados; 

n
NMEMMIFN 


 

O Índice Cultural Negróide (ICN), é determinado por meio da frequência de SCR. 

Demais informações sobre o estudo de sobrenomes encontram-se no Capítulo 1. 
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4.5 Marcadores Genéticos Investigados 

Para este trabalho foram selecionados 10 marcadores que se enquadram na definição 

de AIMs, de acordo com seus diferenciais de frequência alélica (δ) entre as populações 

parentais utilizadas neste estudo, sendo seis desses (Sb19.3, APO, AT3, LPL, RB2300, FY-

NULL) com valores de δ > 45% entre Africanos e Europeus ou Ameríndios (Parra et al., 

1998; Shriver et al., 2003) e quatro (DRD2, CKM, PV92 e CYP1A1) com δ > 40%   entre 

Ameríndios e Africanos ou Europeus (Shriver et al., 2003; Luizon, 2007). (2007) 

Os diferentes alelos encontrados nos AIMs foram denominados de alelo*1 e alelo*2, 

onde o alelo *1 (ex., LPL*1) corresponde ao fragmento da banda de maior peso molecular 

observada no gel de poliacrilamida ou agarose, devido à presença de uma inserção ou inserção 

Alu (para os loci AT3, Sb19.3, APO e PV92) ou à ausência de um sítio de restrição (para os 

loci RB2300, LPL, CKM, Fy-Null e DRD2), seguindo a convenção estabelecida em Parra et 

al. (1998). O alelo CYP1A1*2C é considerado aqui como um AIM. No entanto, para 

simplificar seu uso durante o texto este alelo será mencionado com CYP1A1 (Luizon, 2007). 

Tabela 2 - Tipo de polimorfismo, enzimas de restrição, número de identificação (dbSNP) e sequência dos 
primers dos dez AIMs analisados. 

Locus Tipo Enzima dbSNPa Sequência dos Primers (5’- 3’) 

FY-NULL SNP StyI rs2814778 AGGCTTGTGCAGGCAGTG 
GGCATAGGGATAAGGGACT 

DRD2 SNP BclI rs1079598 CACCAGCAGCCCTGCCTATC 
TCTGGAGGCCCCTGTTTCTT 

LPL SNP PvuII rs285 AGGCTTCACTCATCCGTGCCTCC 
TTATGCTGCTTTAGACTCTTGTC 

RB2300 SNP BamHI rs2252544 CAGGACAGCGGCCCGGAG 
CTGCAGACGCTCCGCCGT 

CYP1A1 SNP BsrDI rs1048943 CTGTCTCCCTCTGGTTACAGGAAGC 
TTCCACCCGTTGCAGGCAGGATAGCC 

CKM SNP TaqI rs4884 GCAGGCGCCTACTTCTGG 
AGCTCATGGTGGAAATGGAG 

PV92 Inserção 
Alu 

– rs3138523 AACTGGGAAAATTTGAAGAGAAAGT 
TGAGTTCTCAACTCCTGTGTGTTAG 

Sb19.3 Inserção 
Alu 

– rs3138524 TCTAGCCCCAGATTTATGGTAACTG 
AAGCACAATTGGTTATTTTCTGAC 

APO Inserção 
Alu 

– rs3138522 AAGTGCTGTAGGCCATTTAGATTAG 

AGTCTTCGATGACAGCGTATACAGA 

AT3-I/D InDel 
(76pb) 

– rs3138521 CCACAGGTGTAACATTGTGT 
GAGATAGTGTGATCTGAGGC 

 a - Número de sequência de referência do banco de dados do Centro Nacional de Informação Biotecnológica (dbSNP / 
NCBI). 
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4.6 Análise Laboratorial 

4.6.1 Extração de DNA Genômico 

O DNA foi extraído do sangue total coletado com EDTA, seguindo o protocolo 

adaptado da técnica de extração salina (Lahiri & Nurnberger Jr, 1991) demonstrado em 

Anexo II. A extração de DNA foi realizada no Laboratório de Genética Molecular da UESB, 

sendo o DNA armazenado em freezer a -20ºC no Laboratório de Genética Humana da referida 

instituição. 

 

4.6.2 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

► Reagentes e Soluções: 

DNa polimerase (Taq): 1U/µl de tampão de estocagem (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 

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

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

dNTP solução trabalho (5 mM): obtida com a diluição em água estéril da solução 
estoque (100 mM) de cada dNTP para a obtenção de uma solução única de concentração 
5 mM (160 µl de água MiliQ autoclavada mais 10 µl de solução estoque de cada 
dNTP). 

Iniciadores (Primers) específicos – solução estoque (50 µM): os primers liofilizados 
(Síntese Biotecnologia) A e B específicos para cada locus foram diluídos em água 
Milli-Q autoclavada com base no número de moles específico para cada primer, e 
estocados separadamente. 

Iniciadores (Primers) – solução trabalho (2,5 µM): 10 µl do primer A (solução estoque, 
50 µM), 10 µl do primer B (solução estoque, 50 µM) e 190 µl de água Milli-Q (para 
cada primer) autoclavada, estocados separadamente. 

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

MgCl2: Concentração de 25 mM (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 

Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 10%: 100 µl de DMSO concentrado em 900 µl de água 
Milli-Q. 
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► Procedimento: 

Os ensaios da PCR foram realizados em um volume total de 25 µl, exceto para o 

marcador DRD2 e CYP1A1 (24 µl). Todos os reagentes (água Milli-Q, tampão, dNTP – 

solução trabalho, primers – solução trabalho, MgCl2 e Taq DNA polimerase), com exceção do 

DNA, foram misturados em quantidade específica para cada locus em um único tubo (mistura 

de reação) para garantir a homogeneidade das reações. Foram utilizados 10 pares de primers 

para os dez marcadores. 

 

Tabela 3 – Condições de PCR para os loci analisados no presente trabalho. Quantidade em µl suficiente para 
uma reação. 

 

Em cada microtubo de 0,2 ml foram pipetados 4 µl do DNA genômico, previamente 

extraído. Para cada análise foi usado controle negativo contendo água no lugar do DNA 

genômico. Em cada microtubo, sob a amostra, foram pipetados 21 µl da mistura de reação, 

exceto DRD2 e CYP1A1 (20 µl). O termociclador utilizado foi o Mastercycler® gradient 

(Eppendorf).  A este passo seguiu-se o programa do termociclador correspondente a cada 

locus. Após o término da reação o produto da PCR foi armazenado em geladeira (4ºC) até sua 

utilização na eletroforese. 

► Programas utilizados: 

FY-Null e LPL: 
1 ciclo: 94ºC por 5 minutos 
30 ciclos: 94ºC por 30 segundos 

59ºC por 40 segundos 
72ºC por 30 segundos 

1 ciclo: 72ºC por 5 minutos 
4ºC indefinidamente 

Locus Água 
Tampão 

PCR livre 
de cloreto 

DMSO MgCl 
(50 mM) 

dNTP 
(20 mM) 

Primers 
(solução 

trabalho) 

Taq 
5u 

FY-Null 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
DRD2 13,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
LPL 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
RB2300 10,95 2,5 2,5 0,75 0,25 3,0 0,05 
CYP1A1 13,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
CKM 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
PV92 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
Sb19.3 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
APO 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
AT3 14,2 2,5 - 1,0 0,25 3,0 0,05 
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DRD2 e PV92: 

1 ciclo: 94ºC por 5 minutos 
30 ciclos: 94ºC por 30 segundos 

60ºC por 40 segundos 
72ºC por 30 segundos 

1 ciclo: 72ºC por 5 minutos 
4ºC indefinidamente 

CKM e CYP1A1: 
1 ciclo: 94ºC por 5 minutos 
30 ciclos: 94ºC por 30 segundos 

55ºC por 40 segundos 
72ºC por 30 segundos 

1 ciclo: 72ºC por 5 minutos 
4ºC indefinidamente 

APO, AT3, Sb19.3 e RB2300: 
1 ciclo: 94ºC por 5 minutos 
30 ciclos: 94ºC por 30 segundos 

57ºC (APO), 53ºC (AT3), 56ºC (Sb19.3) e 64ºC (RB) por 40 segundos 
72ºC por 30 segundos 

1 ciclo: 72ºC por 5 minutos 
4ºC indefinidamente 

 

 

4.6.3 Reação de Restrição 

Para a detecção dos SNPs analisados no presente estudo (LPL, CKM, DRD2, RB2300, 

FY-Null, CYP1A1) foi utilizada a técnica de PCR-RFLP. Esta consiste basicamente de um 

ensaio onde o produto da PCR é posteriormente submetido à ação de endonuclease de 

restrição. Os primers utilizados na PCR flanqueiam a região do gene que contém, ou não, o 

sítio de restrição específico da enzima utilizada na reação de restrição para cada locus. 

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

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

restrição (genótipo *1/*1). 

A reação de restrição foi realizada em microtubos de 500 µl para cada amostra, 

contendo 5 µl de DNA previamente amplificado. Em microtubos de 1,5 ml foi preparada a 

mistura de reação, onde o volume de cada reagente utilizado foi multiplicado pelo número de 

amostras utilizadas na reação. A mistura de reação foi constituída por 0,4 µl (4U) da enzima 

de restrição (10U/ µl), 1,0 µl do tampão de reação (específico para cada enzima) e 3,0 µl de 
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água Milli-Q autoclavada. O tampão de reação continha as condições de pH e salinidade 

ótimas para a atividade da enzima de restrição, sendo estas condições específicas para cada 

enzima. 

A mistura de reação de restrição foi distribuída em cada microtubo com o auxílio de 

uma micropipeta e ponteiras estéreis e foram adicionados 5 µl de DNA previamente 

amplificado de cada indivíduo. Estes microtubos foram então levados a um banho Maria ou 

ao Termociclador, Mastercycler® gradient (Eppendorf), à temperatura de atividade específica 

para a enzima de restrição utilizada (DRD2 e CYP1A1 55ºC, CKM 65º e os demais 37ºC), 

por um período de 1:30 a 3:00 horas. 

Após este período os tubos foram retirados do banho-maria ou termociclador e 

acondicionados em geladeira (congelador), sendo os fragmentos resultantes da Reação de 

Restrição submetidos à eletroforese para detecção da presença ou ausência do sítio de 

restrição investigado. 

 

 

4.6.4 Análise do Produto Amplificado 

Os produtos amplificados para os marcadores de inserção/deleção (AT3), inserção Alu 

(Sb19.3, APO e PV92) e os SNPs (DRD2, CYP1A1 e LPL) foram separados em gel de 

agarose a 1% e 3%. Os outros SNPs (CKM, FY-Null e RB2300) oriundos das reações de 

restrição foram separados por eletroforese em géis de poliacrilamida (PAGE) não- 

desnaturante a 6% de concentração. 

 

4.6.4.1 Gel de Poliacrilamida 

► Reagentes e Soluções 

Solução de acrilamida/bis-acrilamida (29:1): 29 g de acrilamida; 1 g de bis-acrilamida 
diluídas em 100 ml de água destilada ou Milli-Q (37ºC). 

Solução de EDTA pH 8,0 (0,5 M): 46,525 g de EDTA; 250 ml de H2O. Acertar o pH com 
pastilhas de hidróxido de sódio (NaOH). 

Solução saturada de persulfato de amônio (20%): 2 g de persulfato de amônia; 10 ml de 
água destilada. 

TEMED: tetrametilenodiamina 
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Tampão TBE 10X (0,9 M) pH 8,0: 108 g de Tris (PM=121,1); 55 g de ácido bórico; 40 
ml de solução de EDTA; 1 litro de água destilada. 

Tampão TBE cubas (1X): 100 ml do tampão TBE (10X); 900 ml de água destilada. 

Tampão da amostra: 2 µl de GelRed 10X; 1 µl de azul de bromofenol, para cada amostra. 
Gel não-desnaturante 6%: 62,5 ml de H2O; 20 ml solução de acrilamida (30%); 10 ml 

TBE (10X); 50 µl TEMED; 450 µl solução de persulfato de amônia; 7 ml de glicerol. 
 

Procedimento: 

Os géis não-desnaturantes a 6% foram preparados como no protocolo acima 

determinado. Os catalisadores da reação de polimerização do gel, TEMED e persulfato de 

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

previamente montado, composto de duas placas de vidro separadas por espaçadores e presas 

com um suporte que acompanha o equipamento. Logo após, foi colocado um pente na borda 

superior, formando poços no gel, onde posteriormente foram aplicadas as amostras de DNA 

oriundos das Reações de Restrição. Aguardou-se a polimerização do gel por cerca de 30 

minutos. 

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

destilada. O gel polimerizado foi montado em cuba de eletroforese vertical contendo tampão 

TBE (1X) em ambos os polos (porção superior e inferior). 

Aproximadamente 7µl de amostra de DNA amplificado oriundo da Reação de 

Restrição, juntamente com 3µl de tampão da amostra, foram aplicados nos géis. Uma 

eletroforese prévia, em gel de agarose, foi realizada com os fragmentos oriundos da Reação 

de Restrição com o intuito de verificar se havia ocorrido a digestão do fragmento de interesse. 

Após a aplicação das amostras, a cuba foi conectada a uma fonte de voltagem e 

ajustada à voltagem constante de 200V, necessária para uma separação dos fragmentos 

amplificados. Com o término da corrida eletroforética, o gel foi retirado cuidadosamente das 

placas de vidro e submetidos aos procedimentos de coloração com nitrato de prata e secagem. 

 

► Coloração com Nitrato de Prata 

Regentes e Soluções: 

Solução de nitrato de prata: 10 g nitrato de prata; 100 ml de H2O. Dissolver a prata 
em uma parte da água e depois completar com o restante, manter a solução ao abrigo 
da luz (volume final 100 ml). 
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Solução fixadora: 160 ml etanol (PA) e 7 ml de ácido acético glacial (PA); 833 ml de 
H2O (volume final, 1 litro). 

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

 

Procedimento: 

A coloração do gel foi feita de acordo com protocolo adaptado de Sanguinetti et al. 

(1994): 

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

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

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

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

 

Após a leitura, alguns géis passaram por um simples processo de secagem para que 

pudessem ser armazenados para análises e confirmações posteriores. Duas folhas de papel 

celofane foram molhadas; uma placa de vidro, com a área maior que a do gel, foi coberta com 

uma das folhas; o gel foi colocado sobre a placa com o celofane sem deixar bolhas; o gel foi 

então bem molhado e coberto com a outra folha de celofane, também com cuidado de não 

deixar bolhas; este gel foi deixado secando à temperatura ambiente por dois ou três dias até 

secagem completa, sendo então devidamente identificado e arquivado. No entanto, não foi 

possível realizar este procedimento para todas as amostras, nestes casos, os géis foram 

fotografados e arquivados. 
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4.6.4.2 Gel de Agarose 

Os produtos da inserção/deleção (AT3), inserção Alu (Sb19.3, APO e PV92) e os 

SNPs (DRD2, CYP1A1 e LPL) foram separados em gel de agarose a 1% e 3%, conforme 

protocolo abaixo. 

 

 

► Reagentes e Soluções para os Géis de Agarose 

Agarose: AGR-LE-500 (Uniscience) 

Tampão TBE 1X: 100 ml do tampão TBE (10X); 900 ml de H2O. 
GelRed: GelRed 10.000x in Water. 

GelRed 10X: 500 µl de H2O; 1 µl de GelRed 10.000X 
Azul de Bromofenol (corante tipo IV): 8 g de sacarose; 0,05 g de bromofenol; 20 ml de 

água destilada. 
Tampão da amostra: 2 µl de GelRed 10X; 1 µl de azul de bromofenol, para cada amostra. 

Gel a 1%: 1,5 g de agarose; 150 ml de TBE 1X. 
Gel a 3%: 4,5 g de agarose; 150 ml de TBE 1X. 

 

Procedimento: 

Os géis a 1% e 3% foram preparados como no protocolo acima determinado. A 

mistura de agarose e tampão foram levados ao micro-ondas por aproximadamente 1 minuto, 

até a total dissolução, e então vertidos em um cassete previamente montado, composto de uma 

bandeja de 150 ml, um suporte para gel e um pente colocado na borda superior e no meio, 

formando poços no gel, onde posteriormente foram aplicadas as amostras de DNA 

amplificado por PCR ou oriundos das Reações de Restrição. Aguardou-se a polimerização por 

cerca de 15 minutos. 

Após a polimerização do gel o suporte foi retirado da bandeja e em seguido o pente. O 

gel polimerizado foi montado em cuba de eletroforese horizontal contendo tampão TBE (1X). 

Esta cuba foi conectada a uma fonte de voltagem e ajustada à voltagem constante de 150V, 

necessária para uma separação dos fragmentos amplificados. 

Aproximadamente 7 µl de amostra de DNA amplificado oriundo da PCR ou Reação 

de Restrição, juntamente com 3 µl de tampão amostra, foram aplicados nos géis. Para os 
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AIMs que são SNPs (RB2300, CKM, DRD2, FY-NULL, CYP1A1 e LPL) uma eletroforese 

prévia era realizada, no intuito de confirmar a amplificação positiva do fragmento de 

interesse, antes de submetê-lo à ação de enzima de restrição adequada. 

Após a aplicação das amostras as fontes foram ligadas e a eletroforese prosseguiu da 

maneira descrita acima. Com término da corrida eletroforética, os géis foram retirados 

cuidadosamente da cuba e submetidos aos procedimentos de documentação por meio da 

captura de imagem realizada pelo fotodocumentador L-PIX ST (Loccus Biotecnologia). 

 

 

4.7 Análise dos Dados 

Após a genotipagem, foram feitas análises estatísticas com a finalidade principal de 

descrever a composição genética da população do Bairro Jiquiriçá. 

 

4.7.1 Frequências Alélicas 

As frequências alélicas de cada locus em cada amostra foram estimadas por contagem 

direta, utilizando-se o programa FSTAT versão 2.8 (Goudet, 1995). Representando-se a 

frequência do genótipo AiAj por Xij, a frequência do alelo “i” é dada por:  

 푥 = 푋 + ∑ 푋  

Onde ∑  indica a somatória de 푋  (frequência de todos os genótipos que apresentam o alelo 

“i”), exceto quando 푖 = 푗. 

As frequências alélicas e os diferenciais de frequência (δ) utilizados para representar 

as populações parentais africanas, europeias e ameríndias foram obtidos a partir das 

frequências descritas na literatura. Quando havia dados de mais de uma população, foi feita a 

média ponderada daqueles valores observados. Conforme descrito anteriormente, estão 

listados somente as frequências do alelo *1 para cada locus, de acordo com a convenção 

descrita em Parra et al. (1998). 

Para os loci FY-NULL, AT3, LPL, APO, PV92, RB2300 e Sb19.3, a média ponderada 

europeia (EUR) foi obtida a partir das frequências da Inglaterra, Irlanda, Alemanha (Parra et 

al. 1998), Portugal (Tomás et al. 2002) e Espanha (“dbSNP/NCBI”); para a média ponderada 
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africana (AFR), foram tomadas as frequências alélicas da República da África Central, 

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

2001); e para a população ameríndia (AMR), foi utilizada a média ponderada de quatro tribos 

indígenas da Amazônia brasileira (Luizon et al., 2008). 

Os loci CKM e DRD2 tiveram seus valores obtidos a partir do trabalho de Shriver et 

al. (2003): amostras de indivíduos Africanos e Afro-americanos de Washington (EUA), 

indivíduos Afro-caribenhos da Grã-Bretanha e Euro-americanos da Pensilvânia. 

Para o CYP1A1, os valores foram obtidos a partir dos trabalhos de: Dandara et al. 

(2002), para AFR, amostras de indivíduos saudáveis da Tanzânia; Garte et al. (2001), para 

EUR, a partir do banco de dados do Projeto Internacional de Suscetibilidade Genética a 

Carcinógenos Ambientais (GSEC); e Gaspar et al. (2002), para AMR, amostras de sete tribos 

indígenas do Brasil. Todos os cálculos foram feitos no programa Microsoft Excel®. 

As frequências alélicas e genotípicas foram calculadas utilizando-se o programa 

GENEPOP 4.2, cuja versão original foi desenvolvida por Michel Raymond e François 

Rousset e está disponível no endereço eletrônico (http://genepop.curtin.edu.au/), onde os 

valores de heterozigose observada (Ho) e esperada (He) foram calculados para todos os locus.  

 

4.7.2 Aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

De acordo com o princípio de Hardy-Weinberg, em uma população mendeliana e 

dentro de determinadas condições, as frequências gênicas não se alteram ao longo do tempo 

(Beiguelman, 1994), e assim, espera-se que os alelos sejam distribuídos dessa forma.  

Para verificar a aderência das frequências genotípicas observadas às proporções 

teóricas de Hardy-Weinberg foi utilizado o programa GENEPOP 4.2, estabelecendo como 

hipótese nula (H0) a situação de equilíbrio (distribuição aleatória dos gametas). 

Neste programa foram realizados dois testes para checar a consistência das frequências 

genotípicas observadas na população para cada marcador com aquelas esperadas segundo a 

Lei de Hardy-Weinberg: o teste para detecção da deficiência e o teste para detecção do 

excesso de heterozigotos, tendo como hipótese alternativa (H1), o excesso ou deficiência de 

heterozigotos. Uma probabilidade de p < 0,5 indica um valor estatisticamente significante de 

desequilíbrio. As estimativas dos valores exatos de p foram computadas pelo método da 

Cadeia de Markov, com 1000 dememorizações. 
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4.7.3 Associações par-a-par entre loci 

A análise de associações par-a-par entre loci também foi realizada utilizando-se o 

software GENEPOP 4.2. A hipótese nula é de que a distribuição genotípica em um locus é 

independente da distribuição em outro locus. Esta análise foi aplicada para verificar desvios 

do esperado pela regra de multiplicação entre pares de loci localizados em diferentes 

cromossomos. A palavra “ligação”, neste caso, não está relacionada com associação física 

entre alelos de loci de um mesmo cromossomo. 

 

4.7.4 Estimativa de Mistura Étnica 

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

gênica (Chakraborty, 1985) e foram realizadas com o uso do programa ADMIX 3. O ajuste a 

este modelo é avaliado pelo coeficiente de correlação múltipla (R2) entre as frequências 

alélicas nas populações híbridas e aquelas das populações ancestrais (Chakraborty, 1986). 

O ADMIX 3 pressupõe um modelo populacional tri-híbrido, isto é, pressupõe uma 

população formada por três parentais. As populações parentais utilizadas nas análises foram 

aquelas que contribuíram para o povoamento da região, ou seja, africanos, europeus e 

ameríndios. Os dados das frequências utilizadas foram obtidos da literatura, conforme citado 

anteriormente. 
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Resumo  

 

Objetivos: A população baiana, semelhante à brasileira, é o resultado de cinco séculos de 

miscigenação a partir dos povos europeus, ameríndios e africanos. A Bahia atualmente é um 

dos estados com o maior índice de indivíduos afrodescendentes fora da África. O objetivo do 

presente estudo foi caracterizar a composição étnica da comunidade do Bairro Jiquiriçá a 

partir dos marcadores informativos de ancestralidade (AIMs), buscando reafirmar os dados 

históricos dessa comunidade. 

 

Métodos: Foram genotipadas amostras de DNA de 52 moradores do Bairro Jiquiriçá (15 

homens e 37 mulheres), pertencente ao município de Maracás - BA, Brasil, utilizando um 

painel de 10 marcadores informativos de ancestralidade (AIMs) com δ > 45%, onde se 

estimou a ancestralidade genômica da comunidade. 

 

Resultados: As estimativas de miscigenação da comunidade indicaram 60% de ancestralidade 

Africana, 33,4% de Europeia e 6,6% de contribuição Ameríndia. 

 

Conclusões: A comunidade do Bairro Jiquiriçá apresenta ancestralidade predominantemente 

Africana e sua origem provavelmente está relacionada a questões sociais, o que é condizente 

com a história e características do bairro. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Brasil, uma das populações geneticamente mais heterogêneas do mundo 

(Kimura et al., 2013), é o país que apresenta o maior contingente de afrodescendentes fora do 

continente africano (Hasenbalg & Silva, 1999). Isto se deve ao seu processo de colonização, 

iniciado por uma grande variedade de grupos indígenas (Callegari-Jacques et al., 2003). Em 

1500, com a chegada dos portugueses, inicia-se o extrativismo vegetal com a participação da 

mão-de-obra indígena. Posteriormente, com a implantação do sistema agrário, o português 

passa a ver o índio como escravo, iniciando um período conflituoso de contatos interétnicos. 

A solução encontrada pelo colonizador português foi importar africanos para o trabalho 

escravo (De Ataíde, 2000). A partir da miscigenação inicial destes três povos (europeu, 

africano e ameríndio) forma-se a atual população do Brasil. 

 Os registros históricos indicam que quase três milhões e meio de africanos 

foram trazidos para o Brasil, sendo um pouco mais de um milhão para a Bahia, onde no final 

do século XVIII os negros já representavam quase 55% da cidade de Salvador (Viana-Filho, 

2008). 

Durante o período da escravidão, muitos africanos fugiam e buscavam abrigo em 

locais de difícil acesso, que muitas vezes resultava em agrupamentos de resistência, 

denominados quilombos (Mattoso, 1982). Atualmente no Brasil, os descendentes de africanos 

escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos 

são denominados de quilombolas, e as comunidades as quais eles pertencem são referidas 

como Remanescentes de Quilombo (Palmares, 2013). Até o ano de 2012, mil oitocentas e 

trinta e quatro comunidades foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em 

todo o país, sendo 25% no estado da Bahia (Palmares, 2013). 

Nos últimos anos, algumas comunidades remanescentes de quilombos brasileiras 

(Trombetas e Cametá-PA, Pacoval e Curiaú-AP, Muquém e Quilombo-AL, Cajueiro-MA, 

Mimbó e Sítio Velho-PI, São Gonçalo, Bananal, Rio das Rãs e Riacho de Sacutiaba e 

Sacutiaba-BA, Valongo-SC e Paredão-RS)  têm sido investigadas por geneticistas a fim de se 

estimar a contribuição genética dos grupos europeu, africano e ameríndio a partir de 

polimorfismos clássicos, do cromossomo Y e DNA mitocondrial,  STRs e VNTRs (Bortolini 

et al., 1992; Bortolini et al., 1995; Bortolini et al., 1998; Pedrosa, 1998; Arpini-Sampaio et 

al., 1999; Bortolini et al., 1999; Guerreiro et al., 1999; Silva Jr et al., 1999; Sousa, 2001; 
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Ribeiro-Dos-Santos et al., 2002; Souza, I. R. & Culpi, L., 2005; Barbosa et al., 2006; Pedrosa, 

2006). 

A maioria destes marcadores citados anteriormente, exceto os bialélicos do 

cromossomo Y e do DNA mitocondrial apresentam frequências polimórficas tanto nas 

populações híbridas como naquelas representativas das populações ancestrais (Luizon, 2007). 

No entanto, existem marcadores genéticos que apresentam diferenciais de frequência alélica 

(δ) entre populações parentais iguais ou superiores a 30%, primeiramente chamados de PSAs 

(Shriver et al., 1997) e atualmente denominados por marcadores informativos de 

ancestralidade (AIMs), os quais são mais informativos para o estudo de populações 

miscigenadas do que outros tipos  de marcadores (Bonilla et al., 2004). 

Os AIMs já foram utilizados em estimativas de mistura étnica em populações da 

América do Norte (Parra et al., 1998; Parra et al., 2001; Bonilla et al., 2004; Martinez-

Marignac et al., 2007), Central (Miljkovic-Gacic et al., 2005; Salari et al., 2005; Choudhry et 

al., 2006) e do Sul (Luizon et al., 2008; Abe-Sandes et al., 2010; Lopes Maciel et al., 2011). 

Os resultados obtidos nestes estudos indicaram que nas populações Afro-americanas houve 

um predomínio da contribuição parental africana; nos Mexicanos o predomínio foi da 

ancestralidade ameríndia; dentre os Mexicanos-americanos e Portoriquenhos, predominou a 

mistura europeia; os Nativos Americanos da Amazônia brasileira, predominou a 

ancestralidade ameríndia; e os indivíduos das comunidades afro-derivadas e de diversas 

regiões da Bahia, Brasil, a ancestralidade africana foi preponderante. 

No presente estudo, um painel de  dez marcadores que se enquadram na definição de 

AIMs foi utilizado para estimar a mistura interétnica individual e global em indivúduos não 

aparentados de uma comunidade urbana,  Bairro Jiquiriçá, pertencente à cidade de Maracás, 

localizada na região sudoeste do estado da Bahia, Brasil. Dos marcadores utilizados, seis são 

polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs); três são inserção Alu, que fazem parte da 

família de DNA repetitivo SINE (shrot interspersed nuclear elements)  originários de um 

retrotransposon; e um é do tipo polimorfismo INDEL, que corresponde a inserção (IN) ou 

deleção (DEL) de pequenos fragmentos de DNA. 

Os marcadores desta pesquisa foram utilizados com sucesso para avaliar a 

contribuição genética parental em diferentes populações, sendo seis  com valores de δ > 45% 

entre Africanos e Europeus ou Ameríndios (Parra et al., 1998; Shriver et al., 2003) e quatro 

com δ > 40% entre Ameríndios e Africanos ou Europeus (Shriver et al., 2003; Luizon, 2007). 
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O objetivo desse estudo foi estimar a contribuição étnica de cada grupo parental a fim 

de caracterizar a comunidade do Bairro Jiquiriçá, buscando reafirmar sua origem cultural e 

histórica. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

População 

 

O Bairro Jiquiriçá, popularmente conhecido como “Bairro do Cuscuz”, faz parte da 

zona urbana do município de Maracás, distante 367 km de Salvador, capital do Estado da 

Bahia, possuindo uma área de 2.435,2 Km2 e um total de 24.615 habitantes no ano de 2010, 

(IBGE, 2013). Destaca-se dos demais bairros por apresentar uma alta predominância de 

afrodescendentes, onde a tradição oral do grupo relata que alguns grupos de negros escravos 

instalaram-se nas terras de Maracás à procura de lugares de difícil acesso (Pereira 2003). As 

coordenadas geográficas da comunidade estudada são mostradas na Figura 1. 

O nome popular “Bairro do Cuscuz”, segundo história oral do grupo deriva do fato de 

que as mulheres ali residentes, como forma de garantir a sobrevivência da família, 

preparavam cuscuz e outras iguarias que eram vendidas em tabuleiros ou oferecidas de porta 

em porta pelas ruas “nobres” da cidade (Silva, 2001). Segundo a mesma autora, os moradores 

da cidade de Maracás consumiam as iguarias, mas mantinham uma clara separação entre os 

moradores do centro e do Bairro do Cuscuz. 

Este bairro possui algumas características particulares que podem estar associadas a 

sua origem, como por exemplo, a existência de uma rua chamada “13 de Maio” onde habitam 

os moradores mais antigos. Em 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel sancionou a Lei Áurea 

que aboliu oficialmente o trabalho escravo do Brasil. O bairro possui um clube denominado 

“Clube do Cuscuz”, atualmente “Clube 13 de Maio - Ponto de Cultura Acordes do Jiquiriçá”, 

construído há muito tempo pelos moradores do bairro, quando os “negros do Cuscuz” não 

podiam frequentar o clube social existente no centro da cidade (Pereira, 2003). 
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Marcadores Moleculares 

 

Para estimar a composição genética da comunidade do Bairro Jiquiriçá, foram 

selecionados dez marcadores informativos de ancestralidade autossômicos (AIMs) com base 

nos grandes diferenciais de frequência alélica (δ) entre as populações parentais Europeia, 

Africana e Ameríndia (Tabela 1): sendo que seis (Sb19.3, APO, AT3, LPL, RB2300, FY-

Null) discrimina Africanos de Europeus e Ameríndios com valores de δ > 45%; e quatro 

(DRD2, CKM, PV92 e CYP1A1) discrimina Ameríndios de Africanos e Europeus, com δ > 

50%.  

Os diferentes alelos encontrados nos AIMs foram denominados de alelo*1 e alelo*2, 

onde o alelo *1 (ex., LPL*1) corresponde ao fragmento da banda de maior peso molecular 

observada no gel de poliacrilamida ou agarose, devido à presença de uma inserção ou inserção 

Alu (para os loci AT3, Sb19.3, APO e PV92) ou à ausência de um sítio de restrição (para os 

loci RB2300, LPL, CKM, Fy-Null e DRD2), seguindo a convenção estabelecida em Parra et 

al. (1998). O alelo CYP1A1*2C é considerado aqui como um AIM. 

A coleta e análise das amostras de sangue de 52 moradores não aparentados do Bairro 

Jiquiriçá, (15 homens e 37 mulheres), seguiram as normas da Resolução 466/2012 que altera a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e submetida à aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP/UESB (Parecer de Aprovação N° 193/2010, CAE 0027.0.454.000-

10). Todos os doadores preencheram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Localização geográfica da cidade de Maracás (BA) Brasil. (Adaptado por Antônio Sergio Bento Moreira 

e readaptado pela autora). 
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Populações parentais 

 

Para estimar a ancestralidade da comunidade do Bairro Jiquiriçá, foram utilizadas as 

frequências alélicas obtidas a partir da literatura relativas aos mesmos 10 marcadores 

genéticos encontrados em populações consideradas ancestral para a população aqui estudada. 

Quando havia dados de mais de uma população, foi feita a média ponderada daqueles valores 

observados. 

Para os loci FY-Null, AT3, LPL, APO, PV92, RB2300 e Sb19.3, a média ponderada 

europeia (EUR) foi obtida a partir das frequências na Inglaterra, Irlanda, Alemanha (Parra et 

al. 1998), Portugal (Tomás et al. 2002) e Espanha (“dbSNP/NCBI”); para a média ponderada 

africana (AFR), foram tomadas as frequências alélicas da República da África Central, 

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

2001); e para a população ameríndia (AMR), foi utilizada a média ponderada de quatro tribos 

indígenas da Amazônia brasileira (Luizon et al., 2008). 

Os loci CKM e DRD2 tiveram seus valores obtidos a partir do trabalho de Shriver et 

al. (2003): amostras de indivíduos Africanos e Afro-americanos de Washington (EUA), 

indivíduos Afro-caribenhos da Grã-Bretanha e Euro-americanos da Pensilvânia. 

Para o CYP1A1, os valores foram obtidos a partir dos trabalhos de: Dandara et al. 

(2002), para AFR, amostras de indivíduos saudáveis da Tanzânia; Garte et al. (2001), para 

EUR, a partir do banco de dados do Projeto Internacional de Suscetibilidade Genética a 

Carcinógenos Ambientais (GSEC); e Gaspar et al. (2002), para AMR, amostras de sete tribos 

indígenas do Brasil. 

 

 

Análise de DNA 

 

O DNA foi extraído do sangue total coletado com EDTA, seguindo o protocolo 

adaptado da técnica de extração salina (Lahiri & Nurnberger Jr, 1991). Os AIMs PV92, APO, 

AT3 e Sb19.3 foram genotipados por meio da técnica de PCR e o seu produto submetido a 

eletroforese em gel de agarose de 1 a 3%, corados com GelRed; para a detecção dos SNPs 

(LPL, CKM, DRD2, RB2300, FY-Null, CYP1A1) foi utilizada a técnica de PCR-RFLP, que 

consiste basicamente de um ensaio onde o produto da PCR é posteriormente submetido à ação 

de endonuclease de restrição, e o seu produto foi submetido a eletroforeses em gel de agarose 
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de 1 a 3% (DRD2, CYP1A1 e LPL), e gel de poliacrilamida (PAGE) não desnaturante a 6% 

(CKM, FY-Null e RB2300), e visualizados com coloração de nitrato de prata, de acordo com 

protocolo adaptado se Sanguinetti et al. (1994). Os géis de agarose foram documentados por 

meio da captura de imagem realizada pelo fotodocumentador L-PIX ST (Loccus 

Biotecnologia) e os géis de poliacrilamida foram visualizados no transluminador e 

fotografados com câmara digital. 

 

 

Análise estatística 

 

A análise estatística para estimar as freqüências alélicas para cada locus foi realizada 

por contagem direta no programa FSTAT versão 2.8 (Goudet, 1995). Os desvios de 

expectativas do equilíbrio de Hardy-Weinberg e a análise de associações par-a-par entre loci 

foram realizadas utilizando software GENEPOP 4.2 (http://genepop.curtin. edu.au), com os 

valores exatos de p computados pelo método da Cadeia de Markov, com 1000 

dememorizações. Estimativas de ancestralidade foram avaliados com base no método de 

identidade genética que leva em conta as frequências dos alelos na população miscigenada, 

em comparação com aquelas observadas em populações ancestrais, usando o programa 

ADMIX 3. 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As frequências alélicas observadas para os 10 AIMs na comunidade do Bairro 

Jiquiriçá e nas populações ancestrais estão representadas na Tabela 1. 

Dos dez AIMs analisados, apenas o alelo DRD2 não foi observado na amostra 

analisada, apresentando apenas o alelo*2, demonstrando que este marcador não foi 

informativo para esta amostra ou reforçando a baixa contribuição ameríndia na comunidade, 

uma vez que a estimativa de ancestralidade para a comunidade foi de 6.6% (Tabela 1). Os 

valores de δ indicaram que o LPL foi o único marcador que não foi capaz de diferenciar 
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populações ancestrais, todos os demais foram informativos (δ > 30%), como por exemplo, o 

CKM que conseguiu discriminar bem a população ameríndia da amostra (δ > 60%). 

O desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg foi observado somente para os AIMs 

Sb19.3 e APO, causados por déficit de heterozigotos (p = 0), que pode ter ocorrido pelo 

pequeno tamanho da amostra e/ou devido aos casamentos consangüíneos e preferenciais. A 

análise da associação par-a-par avaliada em um total de 900 permutas com um p-valor de 

5%, detectou um desequilíbrio de ligação entre os loci FY-NULL x LPL (p = 0) e FY-NULL 

x RB2300 (p = 0,044), o que reforça a possibilidade de estruturação populacional na amostra. 

 
TABELA 1. Frequências alélicas dos AIMs observadas na comunidade do Bairro Jiquiriçá (BJ), em Africanos 

(AFR), Europeus (EUR) e Ameríndios (AMR). 

   Frequência Alélica  Valor δ 

AIMs (dbSNP/NCBI) Tipo de 
Aleloa 

Posição 
Genéticab BJ AFR EUR AMR 

 AFR/ 
EUR 

AFR/ 
AMR 

EUR/ 
AMR 

FY-NULL (rs2814778) SNP/G 1q23.2 0.470 0.001 0.998 1.000  0.997 0.999 0.002 
RB2300 (rs2252544) SNP/G 13q14.2 0.640 0.930 0.310 0.186  0.620 0.744 0.124 
LPL (rs285) SNP/T 8p21.3 0.725 0.970 0.470 0.449  0.500 0.521 0.021 
AT3 (rs3138521) Indel/Ins 1q25.1 0.644 0.854 0.262 0.082  0.592 0.772 0.180 
APO (rs3138522) Ins/Alu 11q23 0.569 0.407 0.937 0.974  0.037 0.567 0.037 
PV92 (rs3138523) Ins/Alu 16q23.3 0.220 0.212 0.160 0.776  0.052 0.564 0.616 
CKM (rs4884) SNP/T 19q13.32 0.255 0.164 0.313 0.904  0.149 0.740 0.591 
DRD2-BclI (rs1079598) SNP/C 11q23.1 0.000 0.063 0.144 0.665  0.081 0.602 0.521 
S919.3 (rs4387048) Ins/Alu 19p12 0.529 0.418 0.927 0.649  0.509 0.231 0.278 
CYP1A1*2C SNP/G 15q22 0.115 0.013 0.019 0.796  0.006 0.783 0.777 

Estimativas de ancestralidade 
  Africana          0.600  ±  0.016 
  Europeia         0.334  ±  0.039 
  Ameríndia       0.066  ±  0.027 
   R2 = 0.999       

As diferenças significativas (δ > 30%) entre as populações ancestrais estão sublinhadas nas últimas colunas. 
As contribuições de ancestralidade Europeia, Africana e Ameríndia e seus respectivos valores de Erro padrão e R2 estão 
apresentados na parte inferior da tabela. 
aPolimorfismo de nucleotídio único (SNP), inserção/deleção (Indel) e polimorfismo de inserção Alu (Alu) / alelo que 
caracteriza o alelo *1. 
bLocalização cromossômica de cada AIM 

 

As estimativas de ancestralidade genética na comunidade do Bairro Jiquiriçá 

mostraram que a contribuição Africana foi preponderante nesta comunidade, representada por 

60%, enquanto que a ascendência Europeia foi de 33,4% e Ameríndia de apenas 6,6% (Tabela 

2). Estas estimativas foram confiáveis, conforme o coeficiente R2 (0,999). Os 10 AIMs 
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analisados discriminaram a contribuição dos grupos ancestrais da comunidade do Bairro 

Jiquiriçá. 

Deve-se ressaltar a importância do presente estudo, uma vez que este é o primeiro a 

ser realizado em uma comunidade urbana com alta predominância de afrodescendentes, 

diferentemente dos demais que são realizados em remanescentes de quilombos, comunidades 

geralmente localizadas em locais de difícil acesso. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

  

Os marcadores informativos de ancestralidade utilizados neste estudo fornecem 

evidências genéticas que corroboram com os fatos históricos e culturais do Bairro Jiquiriçá. 

Conforme relato oral do grupo e estudos realizados por Pereira (2003) os moradores desta 

comunidade mantiveram-se parcialmente isolados dos demais moradores da cidade de 

Maracás por questões sociais, quando foram analisados parâmetros genéticos e demográficos 

que permitiram caracterizar esta comunidade como um semi-isolado genético-urbano. Nossos 

resultados reforçam a aplicabilidade dos marcadores informativos de ancestralidade aqui 

analisados na investigação dos padrões de miscigenação em populações brasileiras. 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem imensamente os moradores do Bairro Jiquiriçá por sua 

disponibilidade em participar deste estudo.  Também agradecem às agentes comunitárias que 

colaboraram na coleta de dados e de material biológico, bem como ao Secretário de Saúde da 

cidade de Maracás. 

PPGGBC



Capítulo I  59 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
ABE-SANDES, K.; BOMFIM, T. F.; MACHADO, T. M. B.; ABE-SANDES, C.; ACOSTA, 
A. X.; ALVES, C. R. B.; CASTRO FILHO, B. G. 2010. Ancestralidade Genômica, nível 
socioeconômico e vulnerabilidade ao HIV/aids na Bahia, Brasil; Genomic Ancestry, 
socioeconomic status and vulnerability to HIV/AIDS in Bahia, Brazil. Saúde Soc, vol. 19, n. 
2, p. 75-84. 

 
ARPINI-SAMPAIO, Z.; COSTA, M.; MELO, A.; CARVALHO, M.; DEUS, M.; SIMÕES, 
A. 1999. Genetic polymorphisms and ethnic admixture in African-derived black communities 
of northeastern Brazil. Human Biology, vol. 71, n. 1, p. 69-75. 

 
BARBOSA, A. A. L.; SOUSA, S. M. B.; ABÉ-SANDES, K.; ALONSO, C. A.; 
SCHNEIDER, V.; COSTA, D. C.; CAVALLI, I. J.; AZEVÊDO, E. E. S. 2006. Microsatellite 
studies on an isolated population of African descent in the Brazilian state of Bahia. Genetics 
and Molecular Biology, vol. 29, n. 1, p. 23-30. 
 
BONILLA, C.; PARRA, E.; PFAFF, C.; DIOS, S.; MARSHALL, J.; HAMMAN, R.; 
FERRELL, R.; HOGGART, C.; MCKEIGUE, P.; SHRIVER, M. 2004. Admixture in the 
Hispanics of the San Luis Valley, Colorado, and its implications for complex trait gene 
mapping. Annals of Human Genetics, vol. 68, p. 139-153. 

 
BORTOLINI, M.; DA SILVA-JÚNIOR, W.; WEIMER, T. A.; ZAGO, M.; DE GUERRA, 
D.; SCHNEIDER, M.; LAYRISSE, Z.; CASTELLANO, H.; SALZANO, F. 1998. Protein 
and hypervariable tandem repeat diversity in eight African-derived South American 
populations: inferred relationships do not coincide. Human Biology, vol. 70, n. 3, p. 443-461. 
 
BORTOLINI, M.; WEIMER, T.; FRANCO, M.; SALZANO, F.; LAYRISSE, Z.; 
SCHNEIDER, H.; SCHNEIDER, M.; HARADA, M. 1992. Genetic studies in three South 
American black populations. Gene Geography, vol. 6, n. 1-2, p. 1-16. 

 
BORTOLINI, M. C.; DA SILVA, W. A.; DE GUERRA, D. C.; REMONATTO, G.; 
MIRANDOLA, R.; HUTZ, M. H.; WEIMER, T. A.; SILVA, M. C. B.; ZAGO, M. A.; 
SALZANO, F. M. 1999. African-derived South American populations: A history of 
symmetrical and asymmetrical matings according to sex revealed by bi-and uni-parental 
genetic markers. American Journal of Human Biology, vol. 11, n. 4, p. 551-563. 
 
BORTOLINI, M. C.; DE AZEVEDO WEIMER, T.; SALZANO, F. M.; CALLEGARI-
JACQUES, S. M.; SCHNEIDER, H.; LAYRISSE, Z.; BONATTO, S. L. 1995. Evolutionary 
relationships between black South American and African populations. Human Biology, vol. 
67, p. 547-559. 

 
CALLEGARI-JACQUES, S. M.; GRATTAPAGLIA, D.; SALZANO, F. M.; SALAMONI, 
S. P.; CROSSETTI, S. G.; FERREIRA, M. E.; HUTZ, M. H. 2003. Historical genetics: 
spatiotemporal analysis of the formation of the Brazilian population. American Journal of 
Human Biology, vol. 15, n. 6, p. 824-834. 

PPGGBC



Capítulo I  60 

 
CHOUDHRY, S.; COYLE, N.; TANG, H.; SALARI, K.; LIND, D.; CLARK, S.; TSAI, H.; 
NAQVI, M.; PHONG, A.; UNG, N. 2006. Population stratification confounds genetic 
association studies among Latinos. Human Genetics, vol. 118, n. 5, p. 652-664. 
 
DANDARA, C.; SAYI, J.; MASIMIREMBWA, C.; MAGIMBA, A.; KAAYA, S.; DE 
SOMMERS, K.; SNYMAN, J.; HASLER, J. 2002. Genetic polymorphism of cytochrome 
P450 1A1 (Cyp1A1) and glutathione transferases (M1, T1 and P1) among Africans. Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine: CCLM/FESCC, vol. 40, n. 9, p. 952-957. 

 
DE ATAÍDE, Y. D. B. 2000. A Construção do Brasil e as raízes das relações interétnicas. 
Revista da FAEEBA/UniversidadedoEstadodaBahia, Departamento de Educação I, vol. 9, n. 
13, p. 33-43. 

 
GARTE, S.; GASPARI, L.; ALEXANDRIE, A.; AMBROSONE, C.; AUTRUP, H.; 
AUTRUP, J.; BARANOVA, H.; BATHUM, L.; BENHAMOU, S.; BOFFETTA, P. 2001. 
Metabolic gene polymorphism frequencies in control populations. Cancer Epidemiology 
Biomarkers Prevention, vol. 10, n. 12, p. 1239-1248. 
 
GASPAR, P.; HUTZ, M.; SALZANO, F.; HILL, K.; HURTADO, A.; PETZL-ERLER, M.; 
TSUNETO, L.; WEIMER, T. 2002. Polymorphisms of CYP1a1, CYP2e1, GSTM1, GSTT1, 
and TP53 genes in Amerindians. American Journal of Physical Anthropology, vol. 119, n. 3, 
p. 249-256. 

 
GOUDET, J. 1995. FSTAT (version 1.2): a computer program to calculate F-statistics. 
Journal of Heredity, vol. 86, n. 6, p. 485-486. 
 
GUERREIRO, J. F.; RIBEIRO-DOS-SANTOS, Â. K. C.; SANTOS, E. J. M. D.; 
VALLINOTO, A. C. R.; CAYRES-VALLINOTO, I. M. V.; AGUIAR, G. F. D. S.; SANTOS, 
S. E. B. D. 1999. Genetical-demographic data from two amazonian populations composed of 
descendants of african slaves: Pacoval and Curiau. Genetics and Molecular Biology, vol. 22, 
n. 2, p. 163-167. 
 
HASENBALG, C.; SILVA, N. V. 1999. Notes on racial and political inequality in Brazil. In: 
Hanchard M, editor. Racial politics in contemporary Brazil. Durham/London: Duke 
University Press. p. 154-178. 
 
IBGE. 2013. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE Cidades@.   Disponível em: 
< http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=292050 >. Acesso em: 16 de 
março. 

KIMURA, L.; RIBEIRO-RODRIGUES, E. M.; DE MELLO AURICCHIO, M. T.; 
VICENTE, J. P.; BATISTA SANTOS, S. E.; MINGRONI-NETTO, R. C. 2013. Genomic 
ancestry of rural African-derived populations from Southeastern Brazil. American Journal of 
Human Biology, vol. 25, n. 1, p. 35-41. 
 

PPGGBC

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=292050


Capítulo I  61 

LAHIRI, D. K.; NURNBERGER JR, J. I. 1991. A rapid non-enzymatic method for the 
preparation of HMW DNA from blood for RFLP studies. Nucleic Acids Research, vol. 19, n. 
19, p. 5444. 

 
LOPES MACIEL, L. G.; RIBEIRO RODRIGUES, E. M.; CARNEIRO DOS SANTOS, N. 
P.; RIBEIRO DOS SANTOS, A.; GUERREIRO, J. F.; SANTOS, S. 2011. Afro-derived 
Amazonian populations: inferring continental ancestry and population substructure. Human 
Biology, vol. 83, n. 5, p. 627-636. 
 
LUIZON, M.; MENDES-JUNIOR, C.; DE OLIVEIRA, S.; SIMÕES, A. 2008. Ancestry 
informative markers in Amerindians from Brazilian Amazon. American Journal of Human 
Biology, vol. 20, n. 1, p. 86-90. 
 
LUIZON, M. R. 2007. Dinâmica da Mistura Étnica em Comunidades Remanescentes de 
Quilombo Brasileiras.  Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado em Genética. 115 p. 
 
MARTINEZ-MARIGNAC, V.; VALLADARES, A.; CAMERON, E.; CHAN, A.; PERERA, 
A.; GLOBUS-GOLDBERG, R.; WACHER, N.; KUMATE, J.; MCKEIGUE, P.; 
O'DONNELL, D. 2007. Admixture in Mexico City: implications for admixture mapping of 
type 2 diabetes genetic risk factors. Human Genetics, vol. 120, n. 6, p. 807-819. 

 
MATTOSO, K. D. Q. 1982. Ser escravo no Brasil.  São Paulo: Editora Brasiliense S.A. 267 
p.,     
 
MILJKOVIC-GACIC, I.; FERRELL, R.; PATRICK, A.; KAMMERER, C.; BUNKER, C. 
2005. Estimates of African, European and Native American ancestry in Afro-Caribbean men 
on the island of Tobago. Human Heredity, vol. 60, p. 129-133. 
 
PALMARES. 2013. Fundação Cultural Palmares.   Disponível em: < 
http://www.palmares.gov.br/ >. Acesso em: 06 de janeiro. 

 
PARRA, E.; KITTLES, R.; ARGYROPOULOS, G.; PFAFF, C.; HIESTER, K.; BONILLA, 
C.; SYLVESTER, N.; PARRISH-GAUSE, D.; GARVEY, W.; JIN, L. 2001. Ancestral 
proportions and admixture dynamics in geographically defined African Americans living in 
South Carolina. American Journal of Physical Anthropology, vol. 114-18, n. 1, p. 18. 
 
PARRA, E. J.; MARCINI, A.; AKEY, J.; MARTINSON, J.; BATZER, M. A.; COOPER, R.; 
FORRESTER, T.; ALLISON, D. B.; DEKA, R.; FERRELL, R. E. 1998. Estimating African 
American admixture proportions by use of population-specific alleles. American Journal of 
Human Genetics, vol. 63, n. 6, p. 1839-1851. 

PEDROSA, M. 1998. A presença africana em Alagoas: contribuições da genética e da 
biologia molecular ao perfil das comunidades de Muquém e Quilombo. Tese de Doutorado. 
Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brazil.  p. 
 

PPGGBC

http://www.palmares.gov.br/


Capítulo I  62 

PEDROSA, M. A. F. 2006. Composição genética de quatro populações remanescentes de 
quilombos do Brasil com base em microssatélites e marcadores de ancestralidade.  Brasília: 
Instituto de Ciências Biológicas - Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado. 143 p. 

 
PEREIRA, S. A. 2003. Estrutura Populacional do Cuscuz: Um Bairro Afrodescendente do 
Município de Maracás (BA).  Jequié: Universidade Estadual do Sudoeste da Baria - Campus 
de Jequié. Monografia de Especialização em Genética. 88 p. 

 
RIBEIRO-DOS-SANTOS, A. K.; PEREIRA, J. M.; LOBATO, M. R.; CARVALHO, B. M.; 
GUERREIRO, J. F.; BATISTA DOS SANTOS, S. E. 2002. Dissimilarities in the process of 
formation of Curiau, a semi-isolated Afro-Brazilian population of the Amazon region. 
American Journal of Human Biology, vol. 14, n. 4, p. 440-447. 
 
SALARI, K.; CHOUDHRY, S.; TANG, H.; NAQVI, M.; LIND, D.; AVILA, P.; COYLE, N.; 
UNG, N.; NAZARIO, S.; CASAL, J. 2005. Genetic admixture and asthma-related phenotypes 
in Mexican American and Puerto Rican asthmatics. Genetic Epidemiology, vol. 29, n. 1, p. 
76-86. 

 
SANGUINETTI, C.; DIAS, N. E.; SIMPSON, A. 1994. Rapid silver staining and recovery of 
PCR products separated on polyacrylamide gels. BioTechniques, vol. 17, n. 5, p. 914-921. 

 
SHRIVER, M.; PARRA, E.; DIOS, S.; BONILLA, C.; NORTON, H.; JOVEL, C.; PFAFF, 
C.; JONES, C.; MASSAC, A.; CAMERON, N. 2003. Skin pigmentation, biogeographical 
ancestry and admixture mapping. Human genetics, vol. 112, n. 4, p. 387-399. 
 
SHRIVER, M. D.; SMITH, M. W.; JIN, L.; MARCINI, A.; AKEY, J. M.; DEKA, R.; 
FERRELL, R. E. 1997. Ethnic-affiliation estimation by use of population-specific DNA 
markers. American Journal of Human Genetics, vol. 60, n. 4, p. 957-964. 
 
SILVA JR, W.; BORTOLINI, M.; MEYER, D.; SALZANO, F.; ELION, J.; 
KRISHNAMOORTHY, R.; SCHNEIDER, M.; DE GUERRA, D.; LAYRISSE, Z.; 
CASTELLANO, H. 1999. Genetic diversity of two African and sixteen South American 
populations determined on the basis of six hypervariable loci. American Journal of Physical 
Anthropology, vol. 109, n. 4, p. 425-437. 
 
SILVA, M. H. 2001. E eis que chegam os alemães: alteridade e memória em Maracás.  Rio de 
Janeiro: Uni-Rio - Universidade do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado em Memória 
Social e do Documento.  235 p. 
 
SOUSA, S. M. B. 2001. Estrutura Genética de uma Comunidade Afro-brasileira, São Gonçalo 
(BA).  Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. 
Dissertação de Mestrado. 125 p. 
SOUZA, I. R.; CULPI, L. 2005. Valongo, genetic studies on an isolated Afro-Brazilian 
community. Genetics and Molecular Biology, vol. 28, n. 3, p. 402-406. 
 

PPGGBC



Capítulo I  63 

VIANA-FILHO, L. 2008. O negro na Bahia (um ensaio clássico sobre a escravidão). 4ª. ed. 
Salvador: EDUFBA: Fundação Gregório de Mattos. 228 p. 

PPGGBC



Capítulo II  64 

 

 

 

 

 

 

 

7 CAPÍTULO II - Associação de Sobrenomes de Conotação Religiosa com 
Ancestralidade Africana em Comunidades Afrodescendentes do Brasil 

PPGGBC



Capítulo II  65 

Título: 

Associação de Sobrenomes de Conotação Religiosa com Ancestralidade Africana em 

Comunidades Afrodescendentes do Brasil 

 

Autores: 

SILENE DE ARAÚJO PEREIRA1 

SANDRA MARA BISPO SOUZA2 

PATRÍCIA SANTOS PEREIRA LIMA2 

SILVIENE FABIANA DE OLIVEIRA3 

KIYOKO ABE-SANDES4 

ANA MARIA WALDSCHMIDT1 

ANA ANGÉLICA LEAL BARBOSA1 

 

Afiliação dos autores: 
1Departamento de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Genética, 

Biodiversidade e Conservação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de 

Jequié, Av. José Moreira Sobrinho, s/n – Jequiezinho, Jequié/BA, CEP 45206-190, Brasil 
2Departamento, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Vitória da 

Conquista 
3Departamento de Genética e Morfologia, Instituo de Ciências Biológicas, Universidade de 

Brasília 
4Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia 

 

Autor correspondente: Ana Angélica Leal Barbosa 

E-mail: anhabarbosa@yahoo.com.br 

Fax: (073)3528-9744 

 

Running head: Sobrenomes e Ancestralidade Africana (Surnames and African ancestry) 

 

Palavras-chave: sobrenomes de conotação religiosa, populações remanescentes de quilombo, 

marcador cultural. 

 

Periódico a ser submetido: Annals of Human Genetics 

 

PPGGBC

mailto:anhabarbosa@yahoo.com.br


Capítulo II  66 

Resumo 

 
Sobrenomes de 925 indivíduos de sete comunidades, predominantemente negras, do estado da 
Bahia, Brasil, foram analisados, buscando-se a associação de sobrenomes com conotação 
religiosa (SCCR) com ancestralidade africana. De 83 sobrenomes identificados, 17 (20,5%) 
corresponderam a SCCR, encontrados em 407 (44%) indivíduos. Entre os 17 SCR, Santos, 
Jesus, Nascimento e Conceição, foram os mais frequentes. Dentre estes, Santos possui 
frequência de 67,6%. Os parâmetros calculados foram: Índice Fenotípico Negróide (IFN), 
Índice Cultural Negróide (ICN), índice de Kappa (k), Razão de chances (Odds ratio-OR) e 
distância, em quilômetros, das cidades de São Félix e Cachoeira, consideradas como 
prováveis centros de dispersão de afrodescendentes do Estado. Os ICN e IFN médios foram 
elevados, 0,49 e 0,92, sendo superiores aos encontrados nas cidades de Cachoeira e São Félix. 
No Bairro Jiquiriçá, OR indicou que um indivíduo classificado como mulato médio, mulato 
escuro ou negro tem aproximadamente 3,6 vezes mais chance de ter SCCR que um indivíduo 
branco ou mulato claro. Em Barra e Bananal, os dados foram inadequados para o cálculo de 
OR, enquanto que em São Gonçalo a associação não foi significativa. Para o Bairro Jiquiriçá, 
Bananal e São Gonçalo, o índice de Kappa indicou uma concordância leve na associação do 
tipo de sobrenome com a classificação étnico-racial, e uma concordância pobre na 
comunidade de Barra. Os resultados aqui obtidos demonstram que sobrenomes de conotação 
religiosa são marcadores culturais étnico-raciais úteis como indicador de ancestralidade negra 
no estudo de populações humanas. 
 
Palavras-chave: sobrenomes de conotação religiosa, populações remanescentes de quilombo, 
marcador cultural étnico-racial. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nomes e sobrenomes são os principais identificadores de um indivíduo na sociedade 

(Scottini, 2011). A seleção do nome reflete a cultura atual dos pais e do País, enquanto que o 

sobrenome, herdado das gerações anteriores, revela a cultura herdada de um indivíduo 

(Scottini, 2011). Na cultura ocidental, cuja sociedade é patrilinear, a transmissão dos 

sobrenomes segue o mesmo padrão do cromossomo Y, tornando-se assim comparáveis a 

marcadores genéticos (Azevêdo, 1980; King & Jobling, 2009; De Oliveira et al., 2013), o que 

permite que sejam rastreados por n gerações (Azevêdo & Freire, 1984). 

Um dos primeiros pesquisadores a utilizar sobrenomes em estudos genéticos de 

população foi Darwin em 1875, quando estimou a frequência de casamentos entre primos na 

Inglaterra, com base na frequência de casamentos entre pessoas com o mesmo nome de 

família. Desde então, vários estudiosos passaram a utilizá-los como uma ferramenta de 

pesquisa, devido a sua analogia com estudos genéticos de associação, como por exemplo, com 

grupos sanguíneos (Azevêdo et al., 1976; Morales et al., 2003), isoenzimas e cromossomo Y 

(Chakraborty et al., 1989; Barbosa et al., 1997; Corach et al., 2010; Larmuseau et al., 2012; 

Martinez-Gonzalez et al., 2012; Alonso & Usaquén, 2013), inferência de classificação étnica 

(Lauderdale & Kestenbaum, 2000; Wong et al., 2010; Mateos et al., 2011), e estrutura 

genética e demográfica de populações humanas (De Silvestri & Guglielmino, 2004; Roman-

Busto et al., 2013), sendo o método isonímico bastante utilizado nos últimos anos  (Barrai et 

al., 1996; Branco & Mota-Vieira, 2003; Dipierri et al., 2011; Rodriguez-Larralde et al., 2011; 

Barrai et al., 2012; Liu et al., 2012; De Oliveira et al., 2013; Mikerezi et al., 2013). 

Diversos estudos realizados no estado da Bahia relacionam a herança cultural à 

herança genética (Tavares-Neto & Azevêdo, 1977; 1978; 1981; Azevêdo et al., 1982; 

Azevêdo et al., 1983; Azevêdo et al., 1986; Barbosa et al., 1997), tendo os sobrenomes com 

conotação religiosa (SCCR) como importantes marcadores culturais relacionados à 

ascendência africana no Nordeste do Brasil (Barbosa et al., 1997), assim como os sobrenomes 

de animal-planta associados à ancestralidade indígena (Azevêdo, 1980). A frequência de 

SCCR se eleva à medida que aumenta as proporções de mistura racial “negróide” (Tavares-

Neto & Azevêdo, 1977; 1978; Azevêdo, 1980; 1981; Azevêdo et al., 1982). Estes trabalhos 

evidenciam a importância do sobrenome de conotação religiosa como marcador étnico, muitas 

vezes “mais fiel” na identificação da origem racial do que as próprias características 

fenotípicas. 

PPGGBC



Capítulo II  68 

O grau de miscigenação de comunidades isoladas e semi-isoladas do Brasil, 

determinado por meio de parâmetros genéticos e demográficos, revela que as comunidades 

formadas por descendentes de escravos, consideradas como Remanescentes de Quilombos, 

possui a ancestralidade africana predominante na maioria delas, como em Cariau-AP 

(Guerreiro et al., 1999), Barra e São Gonçalo-BA (Abe-Sandes et al., 2004), Valongo-SC 

(Souza, I. R. D. & Culpi, L., 2005), Bananal-BA (Barbosa et al., 2006) e Marinhos-MG 

(Scliar et al., 2009), embora a presença de elementos de origem europeia e indígena seja 

significativa (Ribeiro-Dos-Santos et al., 2002; Cotrim et al., 2004; Ribeiro et al., 2009; 

Amorim et al., 2011; Lopes Maciel et al., 2011; Cardena et al., 2013; Kimura et al., 2013; 

Wiezel et al., 2013), demonstrando assim, a sua origem multiétnica. 

Embora os estudos sobre miscigenação relacionados com marcadores moleculares 

sejam os mais frequentes, a utilização de sobrenomes como um método a mais na 

caracterização de comunidades isoladas e semi-isoladas vem a contribuir com a reconstrução 

da história cultural destas comunidades. Desse modo, este estudo teve por objetivo analisar a 

distribuição da frequência de sobrenomes, buscando a associação de sobrenomes de 

conotação religiosa com ancestralidade africana, em sete comunidades afrodescendentes 

brasileiras: 1) Barra, 2) Bananal, 3) São Gonçalo, 4) Bairro Jiquiriçá, 5) Riacho de 

Sacutiaba e Sacutiaba, 6) Rio das Rãs, e 7) Santiago do Iguape. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Populações estudadas 

 

As sete comunidades estudadas – Barra, Bananal, São Gonçalo, Bairro Jiquiriçá, 

Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba (em continuidade referida como Sacutiaba), Rio das Rãs e 

Santiago do Iguape – estão localizadas no Nordeste do Brasil, estado da Bahia (Figura 1), e 

foram certificadas pelo governo brasileiro e oficialmente reconhecidas como Remanescentes 

de Quilombos pela Fundação Cultural Palmares, entre os anos de 2004 e 2007 (Palmares, 

2013), exceto o Bairro Jiquíriçá, que ainda não foi oficialmente reconhecida como 

remanescente de quilombo. 

Estas comunidades são caracterizadas como isoladas ou semi-isoladas, conforme 

estudos anteriores (Pereira, 2003; Abe-Sandes et al., 2004; Barbosa et al., 2006; Amorim et 
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al., 2009; Amorim et al., 2011).  A localização geográfica e os dados populacionais estão 

apresentados na Figura 1 e Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do estado da Bahia indicando a localização geográfica dos municípios aos quais 

pertencem as comunidades de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba, Rio das Rãs, Barra, Bananal, São 

Gonçalo, Bairro Jiquiriçá e Santiago do Iguape. 

 

Análise dos Dados 

Neste estudo, o último sobrenome de cada indivíduo foi classificado quanto ao tipo, 

em: sobrenome com conotação religiosa (SCCR) e sobrenome sem conotação religiosa 

(SSCR). Estes tipos de sobrenomes são aqui associados ao grupo étnico ao qual o indivíduo 

pertence. 

Os sobrenomes de todos os indivíduos amostrados das comunidades estudadas, Barra, 

Bananal, São Gonçalo, Bairro Jiquiriçá, Sacutiaba, Rio das Rãs e Santiago do Iguape, foram 

analisados para se identificar, entre os diferentes sobrenomes, quantos eram de conotação 

religiosa e, dentre estes, quais tinham maior incidência na população, para então relacioná-los 

com a origem africana, conforme definição e critérios estabelecidos por Tavares-Neto e 

Azevêdo (1977). 

Fonte: SEI (2012). Adaptado pela autora. 
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Tabela 1- Perfis das comunidades utilizadas no presente estudo. 

Comunidade Município Coordenadas 
Geográficas 

Nº de 
Famílias 

Indivíduos 
amostrados 

Referência 
Bibliográfica  

Latitude Longitude 

Barra Rio de Contas 13º36’ 41º47’ 59 97 Abé-Sandes, 
2002 

Bananal Rio de Contas 13º36’ 41º48’ 26 66 Barbosa, 2006 

São Gonçalo Contendas do 
Sincorá 

13º45’ 41º02’ 44 192 Souza, 2001 

Bairro Jiquiriçá Maracás  13º26’ 40º25’ 54 128 Pereira, 2003 

Rio das Rãs Bom Jesus da 
Lapa 

13º41’ 43º20’ ̶ 257 Pedrosa, 2006 

Sacutiaba Wanderley 11º29’ 43º47’ 35 70 Pedrosa, 2006 

Santiago do Iguape Cachoeira 12º41’ 38º51’ ̶ 115 Gontijo, 2008 

 

Com base nos valores da frequência total para os tipos de sobrenomes, foi calculado o 

esperado, para cada grupo racial, em número de indivíduos com SCCR e SSCR. A 

significância dos desvios foi medida pelo teste do Qui-quadrado em nível de significância de 

5%. 

A fim de obter uma visão gráfica quanto à forma de distribuição dos sobrenomes, nas 

sete comunidades como um todo, calculou-se o número de sobrenomes que exibem a mesma 

frequência absoluta por meio da transformação log2-log2, uma vez que ela permite que se 

tenha uma mesma escala em ordenadas e abscissas, descrevendo assim com precisão o 

comportamento da distribuição (Barrai et al., 1987). 

Foi realizado um levantamento com base nos sobrenomes existentes na Lista 

Telefônica Residencial do Sul e Sudoeste da Bahia (Telemar, 2013), a fim de verificar se a 

frequência de SCCR e SSCR nas comunidades apresenta similaridade com a frequência de 

sobrenomes existente nos municípios aos quais estas comunidades pertencem. Os dados 

foram obtidos por contagem direta do último sobrenome dos assinantes constado na Lista 

Telefônica, e suas frequências foram calculadas por meio da transformação log2-log2. 

A classificação dos indivíduos das comunidades de Barra, Bananal, São Gonçalo e 

Bairro Jiquiriçá, quanto a sua origem étnica, foi realizada conforme a classificação racial 

proposta por Krieger et al. (1965) e modificada por Azevêdo , onde se considerou a cor da 

pele, tipo e conformação do nariz e lábios, e tipo de cabelo. Os indivíduos das comunidades 

de Sacutiaba, Rio das Rãs e Santiago do Iguape, não foram classificados de acordo com os 
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critérios adotados por Azevêdo (Azevêdo, 1975). Porém, foram caracterizados 

fenotipicamente como predominantemente negros. 

A partir da classificação fenotípica dos indivíduos e da frequência de SCCR, foram 

determinados o Índice Fenotípico Negróide (IFN) e o Índice Cultural Negróide (ICN), 

respectivamente, conforme Azevêdo (1982). 

Com o propósito de analisar em que medida os SCCR estão associados às categorias 

étnico-racias, foram feitas duas análises estatísticas: 1) a análise de concordância – índice de 

Kappa, onde se estimou as proporções de concordância entre a classificação étnico-racial e os 

tipos de sobrenome dos indivíduos amostrados, com um intervalo de confiança (IC) de 95%; 

2) a Razão de chances (Odds ratio), onde foi estimada a chance de um indivíduo classificado 

fenotipicamente em uma das categorias citadas possuir SCCR. 

Tendo como parâmetro norteador os trabalhos realizados por Azevêdo (1980; 1982), 

determinou-se a distância, em quilômetros, existente entre as cidades de Cachoeira e São 

Félix e os municípios aos quais as comunidades estudadas pertencem. Essas distâncias são 

consideradas como o Índice de Dispersão dos negros na Bahia pela autora citada 

anteriormente. 

Para análise estatística foi utilizado o teste do Qui-quadrado (χ2), o índice de Kappa 

(K) e a Razão de chances (OR).  O nível de significância foi de 5%.  Foram utilizados os 

softwares BioEstat 5.0 e SPSS 20 para Windows. 

 

 

RESULTADOS 

 

Na análise de sobrenomes dos 925 indivíduos das sete comunidades estudadas, obteve-

se um total de 83 sobrenomes diferentes, sendo 17 (20,5%) de conotação religiosa 

encontrados em 407 (44%) indivíduos da amostra. Entre os 17 SCCR, os mais frequentes 

foram Santos, Jesus, Nascimento e Conceição, perfazendo um total de 85,7%, dentre estes, o 

sobrenome Santos possui frequência de 67,6%. 

Os dez sobrenomes mais frequentes encontrados nas sete comunidades estudadas, 

comparados aos dados de Tavares-Neto e Azevêdo (1977) encontram-se na Tabela 2, onde se 

verificou uma similaridade de 80% entre os sobrenomes comuns. Os sobrenomes Barbosa e 

PPGGBC



Capítulo II  72 

Cardoso foram mais frequentes no presente estudo, ao invés de Santana e Lima, encontrados 

na população da Bahia em 1977. 

 

Tabela 2 – Sobrenomes mais frequentes encontrados no presente estudo x sobrenomes mais frequentes 

encontrados na Bahia por Tavares-Neto e Azevêdo (1977). 

Comunidades Tavares-Neto e Azevêdo 

Ordem N Sobrenome Sobrenomes 

1º 275 Santos Santos 
2º 154 Silva Silva 
3º 86 Souza Souza 
4º 50 Pereira Jesus 
5º 37 Jesus Oliveira 
6º 30 Oliveira Santana 
7º 20 Nascimento Lima 
8º 19 Barbosa Nascimento 
9º 17 Conceição Conceição 
10º 15 Cardoso Pereira 

 

A frequência e distribuição dos sobrenomes obtidos nas comunidades estudadas se 

encontram na Tabela 3. As comunidades de Bananal e Sacutiaba foram as menores 

amostradas e também as que apresentaram a menor quantidade de sobrenomes diferentes, 11 e 

10, respectivamente. No entanto, Santiago do Iguape apresentou o maior número de 

diferentes sobrenomes (39) e o número de indivíduos amostrados é 45% menor que a maior 

comunidade amostrada, Rio das Rãs, com 257 indivíduos. Comparando a distribuição de 

sobrenomes em cada comunidade, observou-se que mais da metade dos indivíduos são 

representados por um pequeno número de sobrenomes. Aproximadamente 58% dos 

indivíduos de Barra e Bairro Jiquiriçá são representados por apenas um sobrenome. 

A associação observada entre os sobrenomes e os grupos raciais nas comunidades de 

São Gonçalo (휒  = 13,290; p < 0,005) e Bairro Jiquiriçá (휒  = 12,331; p < 0,01) foi 

significativa, demonstrando que SCCR aumenta com a ancestralidade negra (Tabela 4). No 

entanto, o mesmo não foi observado nas comunidades de Barra e Bananal, as quais não 

apresentaram diferenças significativas entre estas variáveis (휒  = 3,280; p > 0,10). 
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Tabela 3 – Distribuição e frequência de sobrenomes nas comunidades estudadas. 

Comunidade Nº de indivíduos Sobrenomes mais 
frequentes 

Nº de Diferentes 
Sobrenomes 

Distribuição dos 
indivíduos 

(%)/Sobrenome 
mais frequente (Nº) 

Bananal 66 Santos/Souza 11 56/3 
Sacutiaba 70 Santos 10 66/1 
Barra 97 Silva 12 58/1 
Santiago do Iguape 115 Santos 39 55/4 
Bairro Jiquiriçá 128 Santos 22 58/1 
São Gonçalo 192 Santos 14 60/2 
Rio das Rãs 257 Silva 33 56/5 
As sete comunidades 925 Santos 83 56/3 

 

Os dados obtidos a partir da distribuição log-log do número de sobrenomes diferentes 

como uma função do número vezes que ele ocorre, mostraram que há um excesso de 

sobrenomes que ocorre apenas uma vez (Figura 2). Dos 83 sobrenomes diferentes 

encontrados, por exemplo, 37 têm uma frequência absoluta de um. Além disso, os 

sobrenomes mais abundantes na população não são abundantes na distribuição, como 

“Santos”, apenas um sobrenome, tem uma frequência absoluta de 275. 

 

 

Figura 2 – Relação entre o número de sobrenomes e o número de vezes em que aparecem nas sete comunidades. 

Nota-se que há um excesso de sobrenomes que aparecem apenas uma vez (ponto sobre o eixo Y) (log2 1 = 0, 

log2 37 = 5,21). 

 

A frequência absoluta dos sobrenomes encontrada nas sete comunidades e na Lista 

Telefônica dos municípios aos quais estas comunidades pertencem, está representada na 

Figura 3. Todos os municípios apresentaram a frequência de SSCR superior à frequência de 

SCCR, ocorrendo o oposto apenas nas comunidades de Sacutiaba e Bairro Jiquiriçá.
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Tabela 4 – Distribuição dos tipos de sobrenomes associados à classificação racial em indivíduos das comunidades estudadas neste trabalho. 

Sobrenomes 
Comunidade Com conotação religiosa Total Sem conotação religiosa Total Total 

geral 

 B MC MM ME N   B MC MM ME N    

Barra ̶ 1 6 5 22 34 ̶ ̶ 5 10 48 63 97 
(%)  (2,9) (17,7) (14,7) (64,7) (35)   (7,9) (15,9) (76,2) (65)  

Bananal ̶ ̶ 3 6 22 31 ̶ 2 4 2 27 35 66 
(%)   (9,7) (19,3) (71) (47)  (5,7) (11,4) (5,7) (77,1) (53)  

São Gonçalo 1 9 12 14 36 72 ̶ 18 35 37 30 120 192 
(%) (1,4) (12,5) (16,7) (19,4) (50) (37,5)  (15) (29,2) (30,8) (25) (62,5)  

Bairro 
Jiquiriçá  

̶ 6 13 37 33 89 2 6 12 12 7 39 128 

(%) ̶ (6,7) (14,6) (41,6) (37,1) (69,5) (5,1) (15,4) (30,8) (30,8) (17,9) (30,5)  

Classificação racial (Azevedo, 1982): (B) branco, (MC) mulato claro, (MM) mulato médio, (ME) mulato escuro, (N) negro. 
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Com relação às características fenotípicas,  Barra, Bananal, São Gonçalo e Bairro 

Jiquiriçá apresentaram um IFN maior que os valores considerados altos (0,54 – 0,79) por 

Azevêdo et al. (1982), cuja variação vai de 0 a 1. 

As duas comunidades mais distantes das cidades de Cachoeira (IFN= 0,72 e ICN = 

0,30) e São Félix (IFN = 0,78 e ICN = 0,43) foram Rio das Rãs e Sacutiaba, apresentando, 

contraditoriamente, o menor e o maior Índice Cultural Negróide (0,29 e 0,76), 

respectivamente. No entanto, Santiago do Iguape e Bairro Jiquiriçá (Maracás), as mais 

próximas, apresentaram índices elevados (0,47 e 0,69), respectivamente (Tabela 5). 

 
Figura 3 – Relação entre a frequência de sobrenomes de conotação religiosa e sem conotação religiosa 

encontrada nas comunidades estudadas e nos municípios aos quais elas pertencem. 

 

O índice de Kappa obtido quando se fez a tabulação cruzada do tipo de sobrenome 

(SCCR e SSCR) com a categoria étnico-racial (branco/mulato claro e mulato médio/mulato 

escuro/negro) indicou uma concordância leve para as comunidades do Bairro Jiquiriçá (0,17) 

Bananal (0,05) e São Gonçalo (0,01), e uma concordância pobre para a comunidade de Barra 

(-0,02), conforme classificação determinada por Landis e Koch (1977). Para os mesmos dados 

utilizados no cálculo do índice de Kappa, na comunidade do Bairro Jiquiriçá, a chance de um 

indivíduo classificado como mulato médio, mulato escuro ou negro de ter um SCCR é 

aproximadamente 3,6 maior que a chance de um indivíduo branco ou mulato claro. Já a 

comunidade de São Gonçalo apesar de ter obtido uma razão de chance de 1,033, o resultado 

não foi significativo, uma vez que o intervalo de confiança obtido, (IC95%: 0,448-2,378) 
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inclui o um (1). Para as comunidades de Barra e Bananal, esta análise indicou que os dados 

são inadequados para o seu cálculo. 

 

Tabela 5 – Distribuição de ancestralidade negra e frequências de tipos de sobrenomes nas sete localidades do 
presente estudo. 

Comunidade Distância 
São Félix 

km* 

Distância 
Cachoeira 

km* 

Índice 
Fenotípico 
Negróide 

(IFN) 

Índice 
Cultural 
Negróide 

(ICN) 

Frequência 
SSCR 

% 

Estimativa de 
contribuição 

africana 
(AIMs) 

% 
Barra 461 453 0,99 0,35 65 95,401 
Bananal 461 453 0,96 0,47 53 812 
São Gonçalo 345 337 0,85 0,37 63 68,101 
Bairro Jiquiriçá 266 258 0,89 0,69 31 60,023 
Rio das Rãs 685 681 ̶ 0,29 71 60,564 
Sacutiaba 683 675 ̶ 0,76 24 53,944 
Santiago do Iguape 43,5 37,3 ̶ 0,47 53 56,85 

*Localidades consideradas como prováveis centros de dispersão da população negra no estado da Bahia (Azevêdo, 1980). 
Referências: 1 – Luizon, 2007; 2 – Barbosa, 2006; Pereira, 2013; 4 – Pedrosa,  2006; 5 – Gontijo, 2008. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A população do Nordeste do Brasil, e consequentemente do Estado da Bahia, é 

originária de uma mistura trihibrida entre europeus, principalmente portugueses, negros 

africanos e índios nativos (Callegari-Jacques et al., 2003), povos distintos com cultura e 

valores sociais característicos. Desse modo, seria de se esperar a presença de sobrenomes com 

estas origens em sua população. No entanto, sobrenomes indígenas são encontrados em baixas 

frequências (Tavares-Neto & Azevêdo 1977), o que provavelmente se deve ao fato do grande 

extermínio destes no decorrer do processo de colonização da Bahia. Já os sobrenomes 

africanos não existem.  Os africanos, ao serem capturados e trazidos para o Brasil como 

escravos, eram batizados com um único nome cristão. Porém, após serem libertos podiam 

adquirir um nome de família. Durante os séculos XVIII e XIX, aproximadamente 90% dos 

negros livres na Bahia não possuíam sobrenomes, e entre aqueles que os adquiriu, a maioria 

adotou nomes de conotação religiosa (Tavares-Neto & Azevêdo 1977). 

O negro, ao contrário do índio, teve o seu número aumentado com a colonização. 

Trazidos para a Bahia desde o século XVI, no final do século XVIII já representavam quase 

55% da população da cidade de Salvador (Viana-Filho, 2008). Apesar de seu grande 

contingente, a ausência de sobrenomes africanos na população está relacionada à forma pela 
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qual se deu a sua participação na formação do povo brasileiro (Tavares-Neto & Azevêdo, 

1977). 

O elevado percentual de SCCR (44%) encontrado no presente trabalho, associado à 

alta similaridade (80%) entre os sobrenomes mais frequentes aqui obtidos e àqueles 

encontrados na população da Bahia por Tavares-Neto e Azevêdo (1977), demonstram a 

preferência deste tipo de sobrenome pelos negros, uma vez que as comunidades analisadas 

são predominantemente negras e reconhecidas como remanescentes de quilombos (Palmares, 

2013). 

De acordo com Rodriguez-Larralde et al. (1994), sobrenomes frequentes 

correspondem à fração da população que se instalou anteriormente no local, e assim, teve a 

oportunidade de se difundir através dos sobrenomes dos seus descendentes. Por outro lado, 

aproximadamente 45% dos sobrenomes presentes nas comunidades ocorreram apenas uma 

vez, o que pode sugerir que estes sejam mais recentes que os sobrenomes que são mais 

abundantes na população. Desse modo, o sobrenome Santos, por exemplo, corresponderia ao 

sobrenome dos primeiros moradores da comunidade do Bairro Jiquiriçá. 

O menor percentual de SCCR nos municípios, quando comparados com os 

encontrados nas comunidades, é condizente com as características das comunidades 

remanescentes de quilombos, uma vez que estas se mantiveram isoladas durante um 

determinado tempo. 

As comunidades de Barra e Bananal são geograficamente próximas, distando apenas 

2,5 km, o que permite o fácil acesso entre os seus moradores. A história oral dos moradores 

mais antigos destas comunidades identifica dois fundadores, um para cada comunidade: Isidro 

Joaquim da Silva, para Barra, e Beba Maria de Aguiar para Bananal. Teríamos assim, duas 

famílias tronco: “Aguiar” e “Silva”. No entanto, estas duas famílias são interligadas por 

relações de parentesco biológico, o que permite que as duas comunidades sejam tratadas 

como apenas um grupo social (Capinan, 2009). 

A falta de associação entre os grupos raciais e os sobrenomes observados nas 

comunidades de Barra e Bananal, demonstrado pelo testes do Qui-quadrado, índice de Kappa 

e razão de chance, possivelmente é devido ao “efeito fundador”, um caso especial de deriva 

genética, cujo efeito é mais evidente em populações de pequeno tamanho ou isoladas, 

(Beiguelman & Editora, 2008). Já a comunidade de São Gonçalo e do Bairro Jiquiriçá (cidade 

PPGGBC



Capítulo II  78 

de Maracás) distantes apenas 79 km, apresentaram uma associação significativa entre estas 

variáveis, o que corrobora com estudos anteriores (Sousa, 2001; Pereira, 2003). 

De acordo com Landis e Koch (1977), a estatística Kappa mede a força de 

concordância entre dois julgamentos independentes. Neste estudo, os dois julgamentos 

correspondem ao sobrenome e a classificação étnico-racial. A baixa concordância encontrada 

nas comunidades aqui estudadas se deve ao fato destas apresentarem uma pequena quantidade 

de indivíduos classificados como branco ou mulato claro, o que provavelmente é proveniente 

de um processo de baixa miscigenação pelo qual estas comunidades passaram ao longo do 

tempo. São Gonçalo, por exemplo, apresentou uma estimativa de 68,1% de contribuição 

africana, quando analisada por sete marcadores informativos de ancestralidade (AIMs) 

(Luizon, 2007). 

Para interpretar a composição genética da Bahia, apenas o enfoque biológico não é 

suficiente.  Para tanto, é necessário conhecer a sua história e sua cultura (Azevêdo, 1982). 

Azevêdo (1980), com o objetivo de realizar um mapeamento étnico-racial do estado da 

Bahia, trabalhou inicialmente com dezesseis localidades, demonstrando serem as cidades de 

Cachoeira e São Félix os prováveis centros de dispersão negra do Estado. Posteriormente, ao 

estudar sessenta localidades (1982), observou que quanto mais distante uma comunidade 

estivesse de Cachoeira e São Félix, menor era a mistura negra e a frequência de SCCR de sua 

população (Azevêdo, 1982). 

Tendo as cidades de Cachoeira e São Félix como ponto de referência para as nossas 

análises, observou-se que as comunidades aqui estudadas apresentaram índices “negróides” 

(IFN e ICN) superiores aos encontrados nestas cidades, o que provavelmente se deve ao fato 

destas comunidades terem se tornado redutos populacionais com altos percentuais de 

afrodescendentes, isolados dos demais negros do Recôncavo Baiano, o que explica os seus 

altos índices. 

As sete comunidades deste trabalho foram estudadas anteriormente por meio de AIMs 

(SNP, inserção Alu e inserção/deleção) e microssatélites autossômicos com repetições curtas 

em tandem (STR) de locos polimórficos, onde se pode verificar que cinco destas comunidades 

apresentaram uma contribuição africana acima de 50% (Tabela 5). A comunidade de 

Sacutiaba, apesar de ter apresentado a maior frequência de SCCR (75%), foi a que apresentou 

a menor contribuição parental africana na formação de sua população (53,94%), ainda que 
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este seja um percentual relativamente alto. Já a comunidade de Barra, apresentou o maior IFN 

(0,99) e também a maior estimativa de ancestralidade africana (95,40%). 

Deste modo, estas comunidades podem ser classificadas como predominantemente 

negras, tanto pelos critérios definidos por Azevêdo (1982), como pelos estudos com 

marcadores genéticos.  

A utilização de sobrenomes no estudo de populações humanas é uma ferramenta útil, 

simples e de baixo custo, que possibilita o cálculo de diversos parâmetros utilizados na 

avaliação da estrutura genética de uma população, como componente aleatório de endogamia 

(FST), diversidade genética de acordo com Fisher, migração de acordo e distância genética de 

Nei (Branco & Mota-Vieira, 2003). 

O método isonímico vem sendo utilizado por diversos pesquisadores em vários países, 

como Brasil (De Oliveira et al., 2013), Chile (Barrai et al., 2012), Portugal (Cabral et al., 

2005), China (Liu et al., 2012), França (Martinez-Gonzalez et al., 2012), Bolívia 

(Chakraborty et al., 1989; Rodriguez-Larralde et al., 2011), Paraguai (De Silvestri & 

Guglielmino, 2004), dentre outros. 

No entanto, deve-se ressaltar a importância do presente estudo, uma vez que, no Brasil 

poucos estudos populacionais envolvem a utilização de sobrenomes, além de este ser o 

primeiro a ser realizado em comunidades remanescentes de quilombos. 

O estudo nestas comunidades vem a contribuir na obtenção de respostas sobre muitos 

aspectos da dinâmica evolutiva não só das comunidades, mas também da população da Bahia, 

tendo os aspectos históricos e culturais como ferramentas essenciais na interpretação de sua 

composição genética, possibilitando assim a convergência do biológico, histórico e cultural a 

um denominador comum (Azevêdo, 1982). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo realizado com as comunidades de Barra, Bananal, São Gonçalo, Bairro 

Jiquiriçá (cidade de Maracás), Rio das Rãs, Sacutiaba e Riacho de Sacutiaba e Santiago do 

Iguape demonstrou, através das frequências de sobrenomes, que no estado da Bahia os 

sobrenomes de conotação religiosa apresentam associação com ancestralidade africana. 
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Os resultados aqui obtidos demonstram ainda que os sobrenomes de conotação 

religiosa podem ser utilizados como marcadores culturais étnico-raciais em estudos de 

populações humanas. 
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8 CONCLUSÕES GERAIS 

 

No presente estudo foi possível estimar a ancestralidade africana, europeia e ameríndia 

da comunidade do Bairro Jiquiriçá a partir dos Marcadores Informativos de Ancestralidade 

(AIMs). Os resultados nos permitiram realizar as seguintes considerações: 

 

 

As frequências alélicas aqui observadas indicam que o LPL foi o único marcador que não foi 

capaz de diferenciar populações ancestrais. O DRD2 não foi observado na amostra analisada. 

Todos os demais foram informativos. 

 

Os desvios do equilíbrio de Ward-Weinberg observado para os AIMs Sb19.3 e APO, sugerem 

estruturação na amostra analisada, especialmente devido da miscigenação; 

 

As estimativas de mistura étnica se adequaram ao modelo tri-híbrido. A maior contribuição 

observada foi a africana; 

 

Os resultados obtidos com as análises de sobrenome indicam associação entre ancestralidade 

africana e sobrenomes de conotação religiosa. 
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Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TÍTULO DO PROJETO: “Diversidade genética baseada em dados de marcadores moleculares em um bairro 

Afrodescendente do município de Maracás (BA), e sua associação com etnia e 
sobrenomes”. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
Profª. Dra. Ana Angélica Leal Barbosa (72000221-5); CRB Nº: 19.983/5–D 

 

A CADA CHEFE DE FAMÍLIA SERÁ DITO QUE: 

Temos por objetivo saber o número de pessoas da família e coletar “material” para exames no laboratório. Dos 
adultos será colhido um pouco de sangue (neste momento será exibido um tubo de vidro do tipo vacutainer de 3-
5 ml ) diretamente da veia do braço. Esta coleta não apresenta riscos para saúde, não dói praticamente nada e 
todo material é novo (nunca foi usado). Das crianças, o material será coletado somente com uma escovinha na 
boca que não machuca absolutamente nada, pois a escovinha é mais macia do que a escova de dente. As 
escovinhas nunca foram usadas e não têm qualquer substância que possa provocar alergia ou gosto ruim. A 
participação não é obrigatória e ninguém sofrerá nenhum prejuízo por não participar. O nome dos participantes 
não será revelado. Os resultados serão usados para conhecer melhor a história e a formação dessas comunidades. 
Estes serão publicados de forma anônima de tal forma que ninguém será identificado. Aqueles que necessitarem 
será encaminhado ao médico que acompanhará o grupo de pesquisa e/ou ao Centro de Saúde mais próximo. 

 

PARA ESTABELECER CONTATO COM A PESQUISADORA PRINCIPAL: 

Profa. Dra. Ana Angélica Leal Barbosa 

(73) 3528-9744 – Laboratório de Biologia e Genética Humana. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Departamento de Ciências Biológicas. Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA. 

 

Eu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Abaixo-assinado, tendo recebido as informações acima, concordo em participar e estou ciente: 

Da garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida a cerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa a que serei submetido; Da liberdade de 
retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar no estudo sem que isso traga prejuízo à 
continuação do meu cuidado e tratamento; Da segurança de que não serei identificado e que será mantido o 
caráter confidencial da informação relacionada com a minha privacidade; Do compromisso de me 
proporcionarem informação atualizada durante o estudo, ainda que esta possa afetar minha vontade de continuar 
participando; Da disponibilidade de tratamento médico e do direito à indenização legal por parte da Instituição à 
Saúde, em caso de danos que a justifiquem, diretamente causados pela pesquisa e; De que se existirem gastos 
adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

 

Maracás (BA), _____de _____________________de 2012. 

 

 
Assinatura do doador 
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Anexo 2: Protocolos dos Procedimentos Laboratoriais 

 

►Extração de DNA 

 
TTKM (sangue total) adaptado de LAHIRI e NURNBERGER (1991) 

Procedimento: 

1. Identificar os tubos  

2. Homogeneizar bem o tubo contendo o sangue, pipetar 400 μL deste e acrescentar 800 μL da solução de 
TTKM, passar pelo vórtex para misturar bem, centrifugar 5 min./5000 RPM, desprezar o sobrenadante em 
um vidro contendo água sanitária, tomando o cuidado para não desgrudar o pelit e secar a boca do tubo em 
papel toalha nunca no mesmo lugar;  

3. Lavar novamente com 1000 μL da solução de TTKM, passar pelo vórtex para dissolver o pelit formado, 
centrifugar 5 min./5000 RPM, descartar novamente o sobrenadante;  

4. Lavar com 1000 μL da solução de TKI, passar pelo vórtex para dissolver o pelit formado, centrifugar 5 
min./5000 RPM, descartar novamente o sobrenadante;  

5. Lavar novamente com 1000 μL da solução de TKI, passar pelo vórtex para dissolver o pelit formado, 
centrifugar 5 min./5000 RPM, descartar novamente o sobrenadante;  

6. Adicionar 200 μL de TKM II, 20 μL de Proteinase K e 20 μL de SDS 10% e deixar descansar de 5min. a 
10min., em seguida dissolver o pelit com a pipeta;  

7. Incubar a 55ºC a 60ºC durante 15 min., colocando direto no banho;  

8. Adicionar 50 μL NaCl 5M, homogeneizar bem por inversão, centrifugar 10 min./12000 RPM;  

9. Recuperar o sobrenadante passando para outro tubo limpo e etiquetado, não encostar no pelit;  

10. Adicionar 2,5 vol. (+ 600 μL) de etanol 100%, homogeneizar por inversão até ver o pelit de DNA, 
centrifugar 10 min./12000 RPM, descartar o sobrenadante tomando o cuidado com o pelit que estará grudado 
na parede ou na tampa do tubo;  

11. Adicionar 2,5 vol. (+ 600 μL) de etanol 70%, centrifugar 10 min./12000 RPM, descartar o sobrenadante e 
secar o pelit tempo suficiente para sumir o cheiro do etanol.  

12. Ressuspender o DNA formado, adicionado 30 μL de solução de T.E., passar pelo vórtex, colocar em banho-
maria uns 15 min., passar novamente no vórtex e centrifugar 1 min./12000 RPM. Armazenar a amostra a -
20ºC  

 

► Soluções Usadas  

• TTKM: Tris-HCl 10 mM, pH 7,6; KCl 10 mM; MgCl2 10 mM; EDTA 2 mM; Triton X-100 0,27%  
• TKM1: Tris-HCl 10 mM, pH 7,6; KCl 10 mM; MgCl2 10 mM; EDTA 2 mM  
• TKM2: Tris-HCl 10 mM, pH 7,6; KCl 10 mM; MgCl2 10 mM; EDTA 2mM; NaCl 400 mM  
• SDS 10%  
• PROTEINASE K (Ludwig, biotec).  
• NaCl 5 M  
• TE: 10 mM Tris pH 8,0; 1 mM EDTA pH 8,0 
  

PPGGBC



Anexos  92 

Anexo 3: Perfil Eletroforético 

 

AT3 (Indel) 

O padrão de bandas observado pra o locus AT3 é produzido pela inserção ou deleção 

(Indel) de uma sequência de 76 pb no éxon 1 do gene da antitrombina III. O alelo*1 é 

observado pela presença da inserção, a mais pesada (572 pb), e o alelo AT3*2, pela ausência 

da inserção, a mais leve (496 pb). Como observado na figura abaixo, indivíduos homozigotos 

para a ausência da inserção (4) produzem apenas fragmentos de 496 pb após a amplificação, 

enquanto que indivíduos homozigotos para a presença da inserção (1 e 2) produzem apenas 

fragmentos de 572 pb. Heterozigotos (3) apresentam fragmentos de ambos tamanhos. Todos 

os alelos foram observados no presente estudo. 

 

 

Padrão de bandas observado para o locus AT3. Gel de agarose 3%, corado com GelRed. Nas raias 1 e 2 
encontram-se homozigotos para inserção; na raia, 4 homozigoto para deleção; e na raia 3 heterozigoto. 

 

 
CKM 

O padrão de bandas observado para o locus CKM é produzido pela presença ou 

ausência de um sítio de restrição da enzima TaqI. Os primers utilizados para o locus CKM 

(Tabela 2) flanqueiam uma região de 82 pb do gene da Creatina kinase do músculo (CKM). A 

presença de um sítio de restrição da enzima TaqI nesta região permite a detecção de dois 

fragmentos após a reação de restrição: 46 pb e 36 pb. 

O gene da Creatina kinase está localizado no cromossomo 19, sendo estudado o 

polimorfismo caracterizado por uma transição de uma citosina (C) por uma timina (T) no 

éxon 8 (Bomfim, 2008). 

PPGGBC



Anexos  93 

 

Padrão de bandas observado para o marcador CKM. Gel de poliacrilamida não desnaturante 6%, corado com 
Nitrato de Prata. Nas raias 1, 5 e 7 encontra-se homozigotos para o sítio de restrição; na raia 3, heterozigoto; na 
raia 9, homozigoto sem o sítio de restrição. Nas raias 2, 4, 6 e 8, produtos amplificados sem digestão (PCR). 

 

FY-NULL (SNP) 

 O padrão de bandas observado para o locus FY-NULL é produzido pela presença ou 

ausência de um sítio de restrição adicional da enzima StyI. Os primers utilizados para o locus 

FY-NULL (Tabela 2) flanqueiam uma região de 221 pb do gene DARC. Essa região contém 

três sítios de restrição para a enzima StyI, sendo dois invariáveis e apenas um polimórfico, o 

que permite a detecção de três ou quatro fragmentos após a reação de restrição: 82 pb, 77 pb e 

62 pb (alelo*1); e 82 pb, 65 pb, 62 pb, e 12 pb (alelo*2) (Tournamille et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de bandas observado para o marcador FY-NULL. Gel de poliacrilamida não desnaturante 6%, corado 
com Nitrato de Prata. Na raia 1 encontra-se um heterozigoto; na raia 2 um homozigoto para a presença do sítio 
de restrição polimórfico; na raia 3, homozigoto para ausência do sítio de restrição polimórfico. O fragmento de 
12 pb não foi detectado neste gel. 

1   2   3  4   5  6   7  8  9 

 

1          2          3 

82 pb 
77 pb     
 

62 pb 
 

 

82 pb 
65 pb     
62 pb 
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LPL (SNP) 

 O padrão de bandas observado para o locus LPL é produzido pela presença ou 

ausência de um sítio de restrição da enzima PvuII.Os primers utilizados para o locus LPL 

(Tabela 2) flanqueiam uma região de 319 pb no intron 6 do gene da lipoproteína lipase (LPL). 

A presença de um sítio de restrição da enzima PvuII nesta região permite a detecção de dois 

fragmentos após a reação de restrição: 161 pb e 158 pb. A ausência do sítio da PvuIl, e 

consequentemente a presença do fragmento de 319 pb após a reação de restrição caracterizam 

o alelo LPL *1. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Padrão de bandas observado para o marcador LPL. Gel de agarose 2%, corado com GelRed. Nas raias 5, 7, 8 e 9 
encontram-se  homozigotos para ausência do sítio de restrição;  nas raias 1 e 6 , homozigoto para a presença do 
sítio de restrição; e nas raias 2, 3, e 4 heterozigoto. 

 

 

RB2300 (SNP) 

 O padrão de bandas observado para o locus RB2300 é produzido pela presença ou 

ausência de um sítio de restrição da enzima BamHI.Os primers utilizados para o locus 

RB2300 (Tabela 2) flanqueiam uma região de 180 pb no intron 1 do gene do Retinoblastoma 

(RB). A presença de um sítio de restrição da enzima BamHI nesta região permite a detecção 

de dois fragmentos após a reação de restrição: 130 pb e 50 pb. A ausência do sítio da BamHI, 

e consequentemente a presença do fragmento de 180 pb após a reação de restrição 

caracterizam o alelo RB2300 *1. 

 

 

 

 

 

1      2     3     4      5     6      7     8     9 

319 pb                alelo*1 
 

161 pb e 158 pb                alelo*2 
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Padrão de bandas observado para o marcador RB200. Gel de poliacrilamida não desnaturante 6%, corado com 
Nitrato de Prata. Nas raias 1 e 3 encontram-se homozigotos para ausência do sítio de restrição e na raia 2 um 
heterozigoto. 

 

 

CYP1A1*2C (SNP) 

 O padrão de bandas observado para o locus CYP1A1*2C é produzido pela presença 

ou ausência de um sítio de restrição da enzima BsrDI.Os primers utilizados para o locus 

CYP1A1*2C (Tabela 2) flanqueiam uma região de 204 pb no exon 7 do gene CYP1A1 

(Cascorbi et al., 1996) do citocromo P-450 (CYP) (Gaspar et al., 2002). A presença de um 

sítio de restrição da enzima BsrDI nesta região permite a detecção de dois fragmentos após a 

reação de restrição: 149 pb e 55 pb. A ausência do sítio da enzima BsrDI, e consequentemente 

a presença do fragmento de 204 pb após a reação de restrição caracterizam o alelo 

CYP1A1*2C*1. 

 

 

 

 

 

 

Padrão de bandas observado para o marcador CYP1A1*2C. Gel de agarose 1%, corado com GelRed. Na raia 3 
encontra-se  um homozigoto para presença do sítio de restrição;  nas raias 1,2 e 4 , heterozigoto. O fragmento de 
55 pb não foi detectado neste gel. 

 

alelo*2 
 

 

1        2        3       4 

204 pb           
149 pb              

 

1         2         3 

180 pb                  
 
130 pb 
 
 
 
 
 

50 pb 
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Sb19.3 (Inserção Alu) 

 A inserção Alu Sb19.3 pertence a subfamília Yb8 r rdyá localizada no cromossomo 

19p12 (Arcot et al., 1997). O padrão de bandas observado pra o locus Sb19.3 é produzido 

pela inserção de uma sequência Alu com aproximadamente 300 pb, gerando um fragmento de 

~450 pb e caracteriza o alelo Sb19.3*1. Indivíduos homozigotos para a ausência da inserção 

produzem apenas fragmentos com aproximadamente 150 pb após a amplificação, enquanto 

indivíduos homozigotos para a presença da inserção produzem apenas fragmentos de ~450 pb. 

Os heterozigotos apresentam fragmentos de ambos os tamanhos. Para o locus Sb19.3, todos 

os alelos foram observados no presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 
Padrão de bandas observado para o marcador Sb19.3. Gel de agarose 1%, corado com GelRed. Na raia 2 
encontra-se um homozigoto para inserção; na raia 3, um homozigoto para ausência da inserção; e nas raias 1, 4, 
5 e 6, heterozigotos. 
 

 

APO (Inserção Alu) 

 O padrão de bandas observado para o locus APO é produzido pela inserção de uma 

sequência Alu com 290 pb na região não codificadora próxima ao complexo de genes da 

apolipoproteína AI-CIII-AIV (Karathanasis, 1985), no braço longo do cromossomo 11 

(Batzer & Deininger, 1991). Sua amplificação pela PCR produz um fragmento de 400 pb 

(presença da inserção) e outro de 110 pb (ausência da inserção) (Novick et al., 1995). 
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Padrão de bandas observado para o marcador APO.  Gel de agarose 1%, corado com GelRed. Nas raias 1, 2 e 3 
encontram-se os homozigotos para a presença da inserção, e nas raias 4 e 5 homozigotos para a ausência da 
inserção. 

 

 

PV92 (Inserção Alu) 

 O padrão de bandas observado para o locus PV92 é produzido pela inserção de uma 

sequência Alu com 290 pb no cromossomo 16 (Batzer et al., 1994). Sua amplificação por 

PCR produz um fragmento de aproximadamente 400 pb (presença de inserção) e um de 110 

pb (ausência da inserção) (Novick et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de bandas observado para o locus PV92.  Gel de agarose 1%, corado com GelRed. Na raia 2  encontra-se 
um homozigoto para a presença da inserção, e nas raias 1, 3 e 4, heterozigotos. 
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DRD2 

 O padrão de bandas observado para o locus DRD2 é produzido pela presença ou 

ausência de um sítio de restrição da enzima BclI. Os primers utilizados para o locus DRD2 

(Tabela 2) flanqueiam uma região de 291 pb no gene 2 do receptor de dopamina (DRD2). A 

presença de um sítio de restrição da enzima BclI nesta região permite a detecção de dois 

fragmentos após a reação de restrição: 155 pb e 136 pb. A ausência do sítio da enzima BclI, e 

consequentemente a presença do fragmento de 291 pb após a reação de restrição caracterizam 

o alelo DRD2*1. Para o locus DRD2, foi observado apenas o alelo*2 no presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de bandas observado para o marcador DRD2. Gel de agarose 3%, corado com GelRed. Nas raias 1, 2 e 3 
encontram-se homozigotos para o sítio de restrição. 
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