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“Hence I look at individual differences, though of small interest to the 

systematist, as of high importance for us, as being the first step towards such 

slight varieties as are barely thought worth recording in works on natural 

history.” (p.107) 

 

Charles Darwin, in “The Origin of Species by means 

of Natural Selection” (1859)
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Dedico este trabalho a todos aqueles para quem as 

outras espécies não são só mais uma espécie e 

para quem a importância do conhecimento científico 

não se resume à sua aplicabilidade imediata...e a 

todos os outros também.
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Resumo 

 

O javali (Sus scrofa L.) está presente em várias regiões biogeográficas, 

encontrando-se actualmente distribuído por todo o território de Portugal 

continental. Esta espécie apresenta um elevado interesse económico, quer no 

campo da cinegética, quer na gestão florestal e na agricultura. Possui também 

uma grande importância ecológica, uma vez que as suas crias podem servir de 

presa a espécies de carnívoros ameaçados e também porque contribui 

activamente para a dispersão de várias plantas vasculares e para a 

regeneração vegetal, através dos seus hábitos fossadores. 

A história demográfica recente do javali em Portugal encontra-se 

relativamente bem documentada. Desde o princípio do século XX e durante 

várias décadas, o javali esteve restrito às regiões montanhosas próximas das 

áreas fronteiriças. Durante os anos sessenta, a caça a esta espécie foi 

proibida. Desde então, esta espécie tem vindo a recuperar em número e área 

de distribuição, sendo actualmente permitida a caça ao javali. Apesar de existir 

já bastante informação acerca da ecologia e biologia reprodutiva do javali em 

Portugal, pouco ou nada se sabe acerca da genética ao nível dos indivíduos ou 

das populações. 

O objectivo principal deste estudo foi a avaliação do nível de 

estruturação e variabilidade genética do javali (Sus scrofa L.) em Portugal 

continental. Com base nos dados obtidos, tentou-se ainda descobrir quais as 

principais condicionantes do nível de estruturação e variabilidade presentes na 

população de javali em Portugal. Posteriormente, foi efectuada a análise 

comparativa dos resultados obtidos neste estudo com o conjunto disponível de
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dados documentados, relativos à história demográfica do javali em território 

nacional, de forma a verificar se haveria concordância entre os dois conjuntos 

de informação 

Para o efeito, 110 javalis abatidos em montarias e esperas, durante as 

épocas venatórias de 2002/2003 e 2003/2004, foram genotipados para um 

conjunto de seis marcadores microssatélites previamente seleccionados. Os 

resultados obtidos sugerem a estruturação da população de javali, em três 

subpopulações (Norte, Centro e Sul), ao longo de um eixo Norte-Sul. Foram 

também encontrados indícios de que as distribuições das subpopulações 

identificadas apresentam já áreas de contacto, com ocorrência de 

miscigenação entre as subpopulações. Os resultados vão de encontro aos 

dados documentados sobre a história demográfica do javali em Portugal, 

havendo evidências, no património genético das subpopulações, da ocorrência 

de uma recente e acentuada redução populacional. 

Com base nos resultados são apresentadas algumas considerações no 

âmbito da gestão e conservação desta espécie. Por fim, são feitas algumas 

sugestões sobre o potencial da utilização dos marcadores polimórficos em 

questões legais, tais como a detecção de translocações e capturas ilegais de 

animais. 
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Abstract 

 

Wild boar (Sus scrofa L.) is present in various biogeographic and is, 

nowadays, distributed all over Portugal’s continental territory. This species has 

an economically important value in game, as well as in forest management and 

agriculture. It also presents an high ecological importance, since wild boar 

yearlings are preyed by several threatened carnivores, and also because this 

species contributes actively to the dispersal of several vascular plants and to 

the vegetal regeneration because of its rooting behavior. 

Recent demographic history of wild boar in Portugal is relatively well 

documented. Since the beginning of the XX century, and for several decades, 

wild boar was limited to the mountainous border areas. During the sixties, wild 

boar hunting was forbidden. From that moment, the species has been 

recovering in number and distribution area and, nowadays, wild boar hunt is 

once again allowed. Despite the large amount of data on wild boar ecology and 

reproductive biology in Portugal, there is a lack of information regarding 

individuals and population genetics. 

The main objective of this study was to assess the level of structuring 

and genetic variability of wild boar population in continental Portugal. Based on 

the obtained results, the main causes for the detected levels of structuring and 

variability were investigated. At the end, a comparative analysis of the obtained 

results with the available set of documented data concerning the demographic 

history of the wild boar in national territory was performed, to assess the 

agreement between the two data sets. 
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During the 2002/03 and 2003/04 hunting seasons, 110 individuals shot 

during hunting process were genotyped for a previously selected set of six 

microsatellite markers. Obtained results suggest the structuring of wild boar 

population, in three subpopulations (North, Center and South), through a North-

South axis. Evidences were also found that, nowadays, spatial distributions of 

the identified subpopulations are overlapping, with occurrence of admixture 

among subpopulations. The results of this study are in agreement with 

documented data on the demographic history of the wild boar in Portugal. In 

fact, there are some evidences, in the genetic pool of the three subpopulations, 

of a strong and recent demographic reduction. 

Some considerations about management and conservation of this 

species are presented. Finally, the potential use of these markers in forensic 

questions, such as detection of translocations and poaching, is suggested. 
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1.1 – O javali e a sua ocorrência em Portugal 

 

O javali (Sus scrofa, Linneaus, 1758) é um mamífero artiodáctilo bem 

disseminado pela Eurásia, com estatuto de pouco preocupante em território 

nacional (ICN, 2005). Colonizou também, de forma natural, o Norte de África, 

sendo uma das poucas espécies de mamíferos a apresentar uma distribuição 

verdadeiramente circum-Mediterrânica (Dobson, 1998). 

Este ungulado é descrito como um omnívoro oportunista (Genov, 1981; 

Blanco et al., 1998; Fonseca, 1999), que facilmente varia a sua dieta consoante 

a disponibilidade e abundância de diferentes itens alimentares (Massei et al., 

1996). É uma espécie muito prolífica e que apresenta uma grande plasticidade 

adaptativa (Genov, 1981; Fonseca, 2001; Fonseca et al., 2004). O javali é 

referido como uma espécie sedentária (Spitz & Janeau, 1990; Santos, 2002; 

Lemel et al., 2003), existindo evidências de que as suas populações ocupam 

áreas limitadas, com baixo fluxo genético entre populações locais (Okumura et 

al., 1996). Contudo, foram também referidos movimentos migratórios sazonais 

em busca de alimento (Dardaillon, 1987) e em algumas populações poderão 

mesmo coexistir indivíduos sedentários e indivíduos dispersantes capazes de 

empreender grandes movimentos migratórios, superiores a 250km 

(Andrzejweski & Jezierski, 1978). O rácio sexual desta espécie é 

frequentemente, na idade adulta, favorável às fêmeas (Andrzejweski & 

Jezierski, 1978; Fonseca, 1999; Santos, 2002). 

Segundo Morais (1979) o javali terá sido outrora muito abundante em 

Portugal, tal como no resto da Europa. Contudo, no início do século XX, esta 

espécie encontrar-se-ia confinada às zonas fronteiriças do Gerês, Montesinho, 
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Malcata, S. Mamede e Barrancos, assim como às Serras Algarvias e a algumas 

Tapadas Reais (Bugalho et al., 1984). 

Durante os anos 60, as populações desta espécie encontravam-se 

extremamente reduzidas devido à caça excessiva e a um surto de peste suína 

africana. Com o intuito de evitar a erradicação total da espécie do território 

nacional, em 1967 foi proibida a caça ao javali em Portugal, através do decreto 

n.º47847 de 14 de Agosto de 1967 (Morais, 1979). 

No fim da década de 70, início da década de 80, a população havia já 

empreendido uma recuperação, avançando dos refúgios montanhosos 

fronteiriços em direcção ao litoral. De acordo com dados de Morais (1979), a 

distribuição do javali em Portugal abrangia três manchas populacionais 

distintas. Uma a Norte do Douro, outra entre a Serra da Estrela e o distrito de 

Portalegre (atravessando o Tejo) e, por fim, outra a Sul, entre Arraiolos (distrito 

de Évora) e o Algarve. 

A distribuição apresentada por Serôdio (1985) para o ano de 1984 difere 

um pouco da anterior, verificando-se já o contacto entre as populações em 

expansão a Norte do Tejo. Na distribuição dada por esta autora, verifica-se que 

os núcleos a Sul do país, nos distritos de Évora, Beja e Faro, formam uma 

mancha contínua em expansão. Esta mancha populacional encontra-se 

separada dos núcleos a Norte do Tejo, estando o javali praticamente ausente 

no distrito de Portalegre, excepção feita à região da Serra de S. Mamede. Este 

último núcleo encontrava-se aparentemente em contacto com os núcleos a 

Norte do Tejo. 

Actualmente, o javali encontra-se distribuído por todo o país, com 

excepção dos grandes centros urbanos e de algumas porções do cordão litoral 
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(Fonseca, 2004a). Uma vez que também em Espanha o javali é, hoje em dia, 

uma espécie distribuída por quase todo o território continental, contactando 

com os núcleos portugueses ao longo de quase toda a região fronteiriça 

(Blanco et al., 1998; Rosell & Herrero, 2002), poder-se-á afirmar que 

actualmente este animal se encontra disseminado por praticamente toda a 

Península Ibérica. Neste contexto, teria mais sentido falar em populações 

ibéricas do que numa população de javali de Portugal continental, uma vez que 

a distribuição deste ungulado é contínua. No entanto, uma vez que apenas 

foram recolhidas amostras em território nacional, frequentemente será referida 

a população de javali de Portugal continental. 

 

1.2 – A importância ecológica e económica do javali 

 

Esta espécie ocupa um papel chave nos ecossistemas em que ocorre 

uma vez que é presa natural de vários carnívoros de topo, incidindo a predação 

principalmente nos juvenis (Glowacinski & Profus, 1997; Fonseca, 2004b). Por 

outro lado, esta espécie pode desempenhar um papel importante na dispersão 

de várias espécies de plantas vasculares (Schmidt et al., 2004) e na 

regeneração vegetal, através do seu comportamento fossador (Fonseca et al., 

2004). No entanto, elevadas densidades deste ungulado poderão ter 

consequências danosas para os ecossistemas florestais. Com efeito, 

encontram-se bem descritas as consequências nefastas do consumo de 

sementes e comportamento fossador de javali, na regeneração de algumas 

espécies de árvores, com são exemplo as quercíneas (Groot Bruinderink & 

Hazebroek, 1996; Ickes et al., 2001; Kuiters & Slim, 2002; Gómez et al., 2003). 
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Do ponto de vista económico, o javali é, no nosso país, a mais 

importante espécie de caça maior, quer ao nível do número de caçadores e 

meios envolvidos, quer pelo valor comercial da sua carne (Fonseca, 2004b; 

Lopes & Borges, 2004). Por outro lado, esta espécie revelou ser um 

consumidor assíduo de plantas cultivadas (Genov, 1981; Dardaillon, 1987) e 

também de espécies agro-florestais com interesse económico, pelo menos em 

clima mediterrânico, como é exemplo o fruto da oliveira, a azeitona (Massei et 

al., 1996). Também nas culturas agrícolas foram registados estragos causados 

pelo javali (Andrzejweski & Jezierski, 1978; Schley, 2000). 

As populações de javali da Eurásia são intensamente exploradas e 

geridas. Contudo, o impacto genético, demográfico ou ecológico da intensa 

pressão cinegética e das translocações destes animais é ainda pouco 

conhecido (Randi, 1995). As reintroduções, cujos perigos são descritos de uma 

forma geral por Lynch & O’Hely (2001), podem revelar-se biologicamente 

viáveis, mas torna-se necessária a avaliação do impacto ecológico e sócio-

económico da presença do javali, antes de a reintrodução ser seriamente 

considerada (Leaper et al., 1999). O impacto genético que as translocações 

podem ter sobre as populações afectadas foi já referido por Vernesi et al. 

(2003). Outro grave impedimento à reintrodução e translocação de javalis é a 

indesejável e eventual transmissão de parasitas das populações introduzidas 

para as populações autóctones e vice-versa (Fernandez-de-Mera et al., 2003). 

Este fenómeno ganha maior relevo quando as populações de javali contactam 

com grupos de porcos domésticos criados em regime de semi-cativeiro, como é 

exemplo o sistema de montado praticado no Alentejo. 
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1.3 – A genética do javali 

 

O javali é conspecífico do porco doméstico, sendo ambas as formas 

pertencentes à espécie Sus scrofa, Linneaus, 1758. Existem evidências de que 

a domesticação do porco terá ocorrido de forma independente, a partir de 

subespécies selvagens, na Europa e na Ásia (Giuffra et al., 2000, Larson et al., 

2005). Ainda segundo Giuffra et al. (2000), o tempo de divergência das formas 

ancestrais das populações selvagens de Sus scrofa foi estimado como sendo 

de 500.000 anos, muito antes do período apontado para a sua domesticação, 

que terá ocorrido há cerca de 9.000 anos. Posteriormente, ter-se-á dado a 

introgressão de raças domésticas asiáticas nas raças euro-americanas 

(Okumura et al., 2001). Com efeito, vários estudos apontam para uma maior 

proximidade entre as formas domésticas e selvagens do mesmo continente, do 

que entre as populações selvagens do continente Europeu e do continente 

Asiático (Okumura et al., 1996; Watanobe et al., 1999; Okumura et al., 2001). 

O javali da Europa Central (Sus scrofa scrofa L.) e o javali da Ásia 

Central (S. s. nigripes) apresentam polimorfismo a nível do número de 

cromossomas (Rejduch et al., 2001). No estudo realizado por estes autores, 

foram detectados três cariótipos diferentes (2n=36, 2n=37; 2n=38) numa 

mesma ninhada de javali europeu. Segundo Santos (2001), a guarnição 

cromossómica das populações estudadas no Alentejo é conforme a aparente 

redução progressiva no eixo Este-Oeste, na Eurásia, de 38 para 36 

cromossomas. Neste estudo foram detectados javalis com 36 e 37 

cromossomas, coexistindo com populações de porco doméstico com 

guarnições de 38 cromossomas, invariavelmente. O autor sugere que, a nível 
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nacional, a cariotipagem poderá apresentar valor ao nível da diagnose de 

hibridismo entre as populações selvagens e as populações domésticas. 

O genoma de Sus scrofa foi já amplamente estudado, eventualmente 

por se tratar de uma espécie com um elevado interesse económico. Para isso 

contribuíram em muito os programas “PigMap” (Archibald et al., 1995), na 

Europa, e “USDA Pig Genome” (Rothschild, 2003), nos Estados Unidos da 

América. A sequência completa do ADN mitocondrial desta espécie foi já 

determinada (Ursing & Arnason, 1998). Foram também já estimadas taxas de 

mutação para microssatélites de suínos, tendo sido avançado uma taxa de 

mutação geral de 7,52x10-5 por locus, por geração (Yue et al., 2002). Dos 

inúmeros marcadores microssatélites estudados para o porco doméstico, vários 

foram já testados em outras espécies de suínos selvagens, tendo sido 

encontrada uma elevada taxa de conservação ao nível dos marcadores 

estudados (Lowden et al., 2002). Neste estudo foram testadas espécies do 

mesmo género, de géneros diferentes e até mesmo de uma família de suínos 

diferente. Contudo, têm sido publicados poucos trabalhos aplicando 

microssatélites desenvolvidos para o porco às populações selvagens de javali, 

sendo um exemplo dessa aplicação o estudo de Vernesi et al. (2003). Segundo 

estes autores, os microssatélites, mesmo em número reduzido, poderão 

constituir uma importante ferramenta de apoio à definição de estratégias de 

conservação e gestão desta espécie. Outro exemplo é o trabalho de Hampton 

et al. (2004), que utilizou um conjunto de microssatélites para o estudo de 

populações “assilvestradas” de porco, consideradas uma forte ameaça à 

biodiversidade, produção agrícola e saúde pública. 
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1.4 – Características dos microssatélites 

 

Os microssatélites são marcadores genéticos altamente polimórficos 

(Nauta & Weissing, 1996; Hedrick, 1999; ), com elevadas taxas de mutação 

que podem assumir valores na ordem dos 10-2 a 10-5 (Jarne & Lagoda, 1996), e 

que apresentam mecanismos de mutação complexos (Kalinowski, 2002). Estes 

marcadores caracterizam-se pela repetição em cadeia de pequenas 

sequências nucleotídicas, que frequentemente têm entre 1 a 5 pares de bases 

(Jarne & Lagoda, 1996). Fazem parte de uma classe de marcadores 

designados por VNTRs (Shriver et al., 1993), da terminologia inglesa “variable 

number of tandem repeats”, ou seja, número variável de repetições em cadeia. 

Este autor divide os VNTRs em microssatélites (1 a 2 pares de bases), STRs 

“short tandem repeats” ou repetições curtas em cadeia (3 a 5 pares de bases) 

e minissatélites. Os microssatélites parecem estar aleatoriamente distribuídos 

pelo genoma, estando presentes em eucariotas e também no genoma 

cloroplastidial das plantas, sendo que loci homólogos são passíveis de ser 

amplificados em espécies diferentes, utilizando os mesmos iniciadores (Jarne & 

Lagoda, 1996). 

Os microssatélites são considerados neutrais do ponto de vista 

evolutivo, embora o seu comportamento nas populações possa ser afectado 

por genes adaptativos intimamente associados (Nei & Tajima, 1981; Jarne & 

Lagoda, 1996; Ford, 2002). As frequências alélicas dos microssatélites podem 

ser afectadas por forças de nível populacional, como a deriva genética e a 

selecção, e por forças de nível molecular, como os mecanismos e taxas de 

mutação (Shriver et al., 1993). 
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Parece não haver ainda consenso quanto ao modelo de mutação que 

melhor se adequa aos microssatélites (Jarne & Lagoda, 1996), sendo provável 

que varie entre loci (Feldman et al., 1997), consoante o tipo de repetição (di, tri 

ou tetranucleótidos), a composição em bases nucleotídicas do padrão de 

repetição e o tipo de microssatélites (perfeitos, compostos ou interrompidos) 

mas também consoante o grupo taxonómico (Balloux & Lugon-Moullin, 2002). 

Existem evidências de que o tamanho de um novo alelo originado por mutação 

depende do tamanho do alelo que foi mutado (Slatkin, 1995). É de salientar 

que, como as taxas de mutação nestes marcadores são muito elevadas, os 

mecanismos de mutação não devem ser negligenciados (Balloux & Lugon-

Moullin, 2002). 

Segundo Calabrese et al. (2001), os modelos de mutação de 

microssatélites que incorporam mutações pontuais e eventos de deslizamento 

da polimerase proporcionais, adequam-se melhor aos dados do que o SMM 

estrito. A maior parte das mutações envolverá a adição ou delecção de uma 

única repetição (Balloux & Lugon-Moullin, 2002; Kalinowski, 2002), com um 

menor número de mutações a envolver duas ou mais repetições (Balloux & 

Lugon-Moullin, 2002). Os alelos mais longos, no caso dos microssatélites, têm 

maior propensão para mutarem para alelos mais curtos do que para se 

tornarem ainda mais longos (Calabrese et al., 2001). Existe mesmo evidência 

de que o tamanho máximo dos alelos, nestes marcadores, se encontra 

limitado, sendo que os dinucleótidos perfeitos raramente ultrapassam as 30 

repetições (Balloux & Lugon-Moullin, 2002; Balloux & Goudet, 2002). 

A avaliação de relações entre espécies próximas ou mesmo de relações 

intra-específicas poderá ser mais fácil se forem utilizados marcadores com 
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taxas de evoluções mais rápidas (Goldstein et al., 1995), como é o caso dos 

microssatélites. Estes marcadores não são bons marcadores inter-específicos 

(Jarne & Lagoda, 1996), podendo no entanto ser muito úteis para o estudo de 

populações próximas (Takezaki & Nei, 1996; Feldman, 1997), sendo o nível de 

diferenciação entre grupos grandemente influenciado pela heterozigotia destes 

marcadores altamente variáveis (Hedrick, 1999). Como as taxas de mutação 

em microssatélites são elevadas e o número possível de alelos é limitado, pode 

dar-se o decaimento da informação genética acumulada por uma população, 

levando à convergência genética entre as populações (Nauta & Weissing, 

1996). 

 

1.5 – Microssatélites, conservação e gestão de vida silvestre 

 

A utilização de marcadores genéticos, e em particular dos 

microssatélites, como ferramentas de apoio a tomadas de decisão em gestão e 

conservação da vida silvestre tem proliferado nos últimos anos. O grau de 

estruturação de populações, a frequência de fenómenos migratórios, o fluxo de 

genes, o afunilamento demográfico, a redução do tamanho efectivo de uma 

população, a diagnose de hibridismo e as aplicações forenses como o rastreio 

de abates ilegais, são algumas das aplicações cada vez mais correntes destes 

marcadores. 

Um exemplo da aplicação de microssatélites em espécies silvestres é o 

estudo de Pérez et al. (1998), no qual é avaliada a variabilidade genética de 

populações reintroduzidas de veado Cervus elaphus. Estes autores concluíram 

que em processos de reintrodução de veados, mesmo com um número 
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reduzido de indivíduos e lidando com uma espécie poligínica, poder-se-á 

manter, de forma razoável, a variabilidade genética. Outro exemplo da 

avaliação de reintroduções e dos seus efeitos demográficos e genéticos é o 

estudo de Broders et al. (1999), que incidiu sobre o alce Alces alces, no 

Canadá. Outras populações silvestres de várias espécies de ungulados foram 

também estudadas, tais como a cabra montês Capra ibex (Maudet et al., 

2002), os ovinos Ovis canadensis (Gutiérrez-Espeleta et al., 2002) e Ovies 

aries (Coltman et al., 2003), o veado Cervus elaphus (Williams et al., 2002; 

Kuehn et al., 2003), o corço Capreolus capreolus (Randi et al., 2004) e mesmo 

o javali Sus scrofa (Vernesi et al., 2003), tal como anteriormente referido. 

Existem também estudos relativos ao impacto genético da reintrodução 

de predadores, como é o caso do lobo Canis lupus, para recuperação de 

populações nativas nos Estados Unidos da América permitiu constatar uma 

elevada variação genética nas populações em recuperação (Forbes & Boyd, 

1997). Outros carnívoros, cuja estruturação genética das populações foi já 

avaliada utilizando microssatélites, são o urso polar Ursus maritimus (Paetkau 

et al., 1999), o lince Lynx lynx (Hellborg et al., 2002), o glutão Gulo gulo (Kyle & 

Strobeck, 2001; Chappell et al., 2004) e o puma Puma concolor (Ernest et al., 

2003). 

Muitos dos estudos acima referidos abordam, além da questão da 

variabilidade genética, as consequências de fenómenos demográficos como as 

introduções artificiais de indivíduos e as reduções bruscas no tamanho efectivo 

das populações. Um caso extremo de afunilamento populacional foi o da 

extraordinária colonização da Austrália pelo coelho Oryctolagus cuniculus, em 

que se verificou contudo não ter havido uma redução significativa na 
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diversidade genética, provavelmente devido à rápida expansão aquando da 

introdução da espécie num novo habitat favorável (Zenger et al., 2003). 

Outro aspecto preponderante em termos de genética de vida silvestre, é 

a hibridação entre as formas domésticas e as formas silvestres. Também nesta 

área, os microssatélites têm sido aplicados. Dois dos exemplos mais estudados 

são o caso do gato selvagem Felis sylvestris com o gato doméstico (Beaumont 

et al., 2001; Randi et al., 2001) e do lobo Canis lupus com o cão (Andersone et 

al., 2002; Randi & Lucchini, 2002). No campo da investigação forense, estes 

marcadores poderão também revelar-se importantes na identificação de 

indivíduos, por exemplo para detecção e controlo do furtivismo (Poetsch et al., 

2001). 

 

1.6 – Objectivos do presente trabalho 

 

No contexto nacional, existe aparentemente uma grande lacuna quanto 

a estudos abordando a genética de populações silvestres de grandes 

mamíferos, nomeadamente de ungulados, como é o caso do javali. Face a este 

panorama, aponta-se como objectivo principal deste estudo a avaliação do 

nível de estruturação e variabilidade genética do javali (Sus scrofa L.) em 

Portugal continental, utilizando um conjunto de marcadores microssatélites. 

Com base nos dados obtidos, tentar-se-á detectar quais as principais 

condicionantes do nível de estruturação e variabilidade detectados na 

população de javali em Portugal. Posteriormente, será efectuada a análise 

comparativa dos resultados obtidos e o conjunto disponível de dados 

documentados, relativos à história demográfica do javali em território nacional.
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2.1 – Amostragem 

 

Durante as épocas venatórias de 2002/03 e 2003/04 foram colhidas, em 

65 municípios do território continental Português, amostras de sangue de 379 

javalis abatidos em montarias e esperas. Na Figura 1 é apresentada a 

distribuição dos indivíduos amostrados por NUT II (INE, 1995). 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos municípios amostrados em território 

nacional, a cor diferente para cada NUT II. As barras laterais, a 

diferentes cores, indicam o número de indivíduos amostrados por 

NUT II. 
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As amostras foram colhidas pela equipa de trabalho e por 

colaboradores, segundo o seguinte protocolo. O sangue dos animais abatidos 

foi colhido para tubos contendo um agente anticoagulante (K3EDTA) e 

conservado em frigorífico (a 4ºC). Foi realizada uma descrição sumária dos 

indivíduos amostrados, indicando local da captura, peso, idade aproximada e 

sexo (ver Anexo I). Após chegada ao laboratório, uma porção de cada amostra 

foi transferida para um cartão FTA® (Whatman) individual e conservada como 

mancha de sangue, à temperatura ambiente. A restante porção das amostras 

foi distribuída por microtubos de 1,5ml e armazenada a -20ºC, para eventual 

posterior utilização. 

 

2.2 – Extracção 

 

Os cartões FTA® apresentam algumas vantagens tais como: a pré-

extracção do ADN, que será mantido no cartão até remoção com o eluente 

apropriado; a destruição de agentes patogénicos presentes no sangue; a 

possibilidade de armazenamento à temperatura ambiente. Outra vantagem é a 

reduzida quantidade de cartão necessária para extracção do ADN. 

Apesar de o processo de extracção ser iniciado nos próprios cartões 

FTA, e de o restante processo de extracção consistir num conjunto de 

lavagens, outro processo de extracção foi testado. Deste modo, os cartões 

foram também sujeitos a extracção do DNA total segundo o método Chelex®, 

descrito por Walsh et al. (1991). O produto de extracção do primeiro método 

pode apenas ser utilizado numa única amplificação, enquanto a extracção 

Chelex® permite repetidas utilizações. Por outro lado os resultados das 
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amplificações foram melhores com os extractos obtidos por este método. O 

método de extracção seguido foi então o método Chelex®, sendo as extracções 

realizadas num volume total de 200µl, utilizando fragmentos de cartão com 1 a 

2mm2. As amostras foram utilizadas logo após extracção ou congeladas para 

posterior utilização. No último caso, após descongelamento das amostras 

extraídas, estas eram agitadas e centrifugadas antes da sua utilização, 

repetindo os dois últimos passos do protocolo de extracção. 

 

2.3 – Escolha dos Marcadores 

 

Os marcadores microssatélites utilizados neste estudo foram 

seleccionados de um conjunto de marcadores dinucleotídicos disponíveis (ver 

Anexo II), desenvolvidos para o porco doméstico, no âmbito dos programas 

“USDA Pig Genome Coordination Project” e “PigMap”. Foram seleccionados 

seis marcadores para a genotipagem das amostras: S0008, SW986, SW1129, 

SW1701, SW1517, SW828. As sequências destes loci estão depositadas na 

base de dados GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html), 

com os números de acesso M97235, AF235422, AF235199, AF235485, 

AF253650 e AF253852 respectivamente. As sequências dos iniciadores 

utilizadas podem ser encontradas na mesma base de dados. A escolha dos 

marcadores foi baseada em critérios genéticos (grau de polimorfismo 

conhecido e cromossoma em que estão presentes) e critérios técnicos 

(possibilidade de amplificação conjunta, temperatura de emparelhamento, 

compatibilidade de marcações fluorescentes e tamanhos alélicos e padrões 

resultantes da amplificação). Foram ainda realizados testes de amplificação em 
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condições padrão para os 50 loci mais polimórficos, utilizando quatro amostras 

de javali e uma amostra de porco doméstico, como controlo. Os resultados 

destes testes foram também ponderados na escolha dos marcadores, tendo-se 

considerado, numa primeira fase, apenas os marcadores com produtos de 

amplificação detectáveis nas cinco amostras testadas. O resumo da informação 

relevante sobre os marcadores é apresentado no Anexo II. 

 

2.4 – Amplificação e Genotipagem 

 

Dos indivíduos amostrados (379), foram seleccionados 110 para 

genotipagem, com base no esforço relativo de caça (ou seja, a quantidade de 

javalis abatidos por município) e no número de amostras disponíveis por 

município. Foi efectuada a amplificação simultânea dos marcadores 

escolhidos, em dois grupos distintos contendo três marcadores (Tabela I). 

 

Tabela I – Conjuntos de amplificação, com indicação da informação 

relevante para a amplificação conjunta dos marcadores. 

S0008 I FAM 177 - 191
SW986 V HEX 150 - 164
SW1129 VI TET 127 - 155
SW1701 VII FAM 94 - 134

SW1517 II HEX 119 - 154
SW828 III HEX 217 - 237

Amplitude 
Fragmentos

Marcador Cromossoma Fluorescência

 

 

Ambos os conjuntos foram amplificados num termociclador “Eppendorf® 

Mastercycler® personal”, utilizando o Qiagen Multiplex PCR Kit®. A amplificação 

foi efectuada segundo as indicações do fabricante. A temperatura de 

emparelhamento era idêntica para todos os marcadores (58ºC). A 
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concentração final de cada iniciador foi de 200µM e utilizaram-se 2,5 a 5µl de 

extracto Chelex, num volume final de 25µl. Foram também adicionados à 

mistura de reacção, 2µl Qsolution®. O programa de amplificação, para ambos 

os conjuntos de marcadores, consistiu em: 15m a 95ºC (activação da Hot Star 

Taq® polimerase); 30 ciclos de 30s a 94ºC, 3m a 58ºC, 60s a 72ºC; 30m a 60ºC 

(extensão final). 

O produto amplificado foi posteriormente analisado por electroforese 

capilar num sequenciador automático ABI PRISMTM 310. Em cada aplicação no 

sequenciador automático foram utilizados 1 a 2µl de produto amplificado, ao 

qual se adicionaram 25µl de formamida desionizada e 0,5µl de padrão de 

tamanho molecular (TAMRATM ou ROXTM Size Standard – Applied Biosystems).  

Todos os indivíduos analisados foram genotipados para os seis marcadores. A 

atribuição dos tamanhos dos alelos foi efectuada com a aplicação 

GENESCAN®3.1.2 da Applied Biosystems. Neste ponto, há que salientar que 

os tamanhos calculados para os alelos, utilizando esta aplicação informática, 

podem não reflectir a diferença real em termos de número de nucleótidos 

(Haberl & Tautz, 1999). Segundo estes autores, a causa poderá ser a diferença 

na composição nucleotídica dos loci microssatélites. A determinação exacta do 

tamanho de um alelo só poderá ser alcançada por sequenciação, embora esta 

questão só seja problemática quando se comparam dados provenientes de 

diferentes sequenciadores (Haberl & Tautz, 1999). Uma vez que os dados 

obtidos não irão ser comparados com os de outros autores, não foi necessário 

efectuar a conversão dos tamanhos atribuídos para os tamanhos reais dos 

alelos, que poderá ser efectuada a qualquer momento, se tal se revelar 

necessário. 
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2.5 – Análise e Tratamento de Dados 

 

2.5.1 – Avaliação do grau de estruturação da população de javali 

 

Após a genotipagem de todos os indivíduos, foram estimadas as 

frequências alélicas dos seis loci para a população de javali de Portugal 

continental, assim como os desvios aos estados de equilíbrio de Hardy-

Weinberg (HWE), e de equilíbrio de ligação (LE), utilizando a aplicação 

ARLEQUIN versão 2.000 (Schneider et al., 2000). O desvio às condições de 

HWE foi estimado utilizando um teste exacto de Fisher modificado (Guo & 

Thompson, 1992). O desvio às condições de LE foi estimado utilizando um 

rácio de verosimilhança, cuja distribuição empírica foi obtida por um processo 

de permutação (Slatkin & Excoffier, 1996). 

A avaliação do nível de estruturação da população de javali em território 

nacional foi realizada com recurso à aplicação STRUCTURE versão 2.1 

(Pritchard et al., 2000), tendo sido também calculada a probabilidade de 

atribuição de cada indivíduo a cada uma das subpopulações inferidas. Foram 

efectuadas várias simulações variando alguns dos pressupostos necessários à 

aplicação do método, no sentido de fornecer maior robustez aos resultados. 

A aplicação STRUCTURE utiliza uma aproximação “Bayesiana” para 

determinar o arranjo dos dados com maior verosimilhança (probabilidade 

condicionada) dentro de um universo de arranjos simulados por permutação 

dos dados utilizando um algoritmo baseado numa MCMC. Este algoritmo reúne 

os indivíduos em agrupamentos ao mesmo tempo que estima a probabilidade 

de cada indivíduo pertencer a cada um dos agrupamentos inferidos. No caso 
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do modelo incluindo miscigenação (Falush et al., 2003) em vez de 

probabilidade de pertença, são estimadas as proporções Q, do genótipo do 

indivíduo, provenientes de cada agrupamento. 

Esta abordagem assume a existência de k agrupamentos, onde k pode 

ser desconhecido, caracterizados por diferentes distribuições de frequências 

alélicas e que são definidas com base na optimização das condições de HWE 

e LE ao nível intra-populacional (Pritchard et al., 2000). O modelo permite a 

introdução de informação a priori sobre alguns dos parâmetros e a variação de 

condições como existência ou não de correlação entre as distribuições de 

frequências alélicas, miscigenação entre as populações sendo possível simular 

diferentes graus de miscigenação para as várias populações. 

 

 

2.5.2 – Detecção de potenciais híbridos ou migrantes 

 

Para a detecção de potenciais híbridos entre as subpopulações ou 

migrantes foram combinados os resultados obtidos com base nas aplicações 

STRUCTURE, NEWHYBRIDS versão 1.0 (Anderson & Thompson, 2002) e 

BAYESASS versão 1.3 (Wilson & Rannala, 2003). A informação resultante 

desta análise foi aplicada numa tentativa de definir conjuntos de amostras 

representativos das subpopulações previamente definidas e que não 

apresentassem desequilíbrio de Hardy-Weinberg (HWD) e desequilíbrio de 

ligação (LD). As estimativas das frequências alélicas, heterozigotia obtida e 

esperada (em condições de HWE) por locus e diversidade génica das 
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subpopulações assim definidas foram calculadas utilizando a aplicação 

ARLEQUIN. Foram também estimados os desvios aos estados de HWE e LE. 

 

2.5.3 – Detecção de afunilamentos populacionais 

 

Para a detecção de eventuais afunilamentos recentes na população de 

javali em território nacional avaliaram-se as subpopulações, definidas 

anteriormente, em separado. Para o efeito, foram utilizados dois métodos 

distintos. 

O primeiro método é baseado no rácio M (Garza & Williamson, 2001), 

entre o número de alelos observados e a amplitude da distribuição dos 

tamanhos alélicos (em microssatélites), em cada locus. De certa forma, mede-

se a distância média entre alelos ou o número de posições não ocupadas. A 

média deste rácio estimada sobre todos os loci pode ser utilizada para detectar 

afunilamentos, uma vez que aquando da redução no tamanho da população, é 

esperado que o número de alelos k seja reduzido mais depressa do que a 

amplitude r da distribuição dos tamanhos dos alelos, pois só a perda dos alelos 

maiores ou menores irá afectar o segundo parâmetro (Garza & Williamson, 

2001). 

O valor médio de M para as populações em estudo, assim como o valor 

de M crítico, acima do qual se encontram 95% dos rácios de populações em 

equilíbrio (dados os parâmetros do modelo evolutivo), foram estimados 

utilizando, respectivamente, os executáveis M_P_VAL e CRITICAL_M 

desenvolvidos pelos autores do método acima descrito. 
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O segundo método consiste num conjunto de testes estatísticos 

descritos por Cornuet & Luikart (1996), implementados na aplicação 

BOTTLENECK. Este método baseia-se no pressuposto de que após um 

afunilamento populacional, o número de alelos é reduzido mais rapidamente do 

que a heterozigotia esperada (Maruyama & Fuerst, 1985), desenvolvendo um 

excesso de heterozigotia em loci selectivamente neutros. O termo heterozigotia 

esperada neste contexto refere-se à diversidade genética no sentido de Nei 

(1987), e não à heterozigotia esperada em condições de HWE. Segundo os 

autores do método, se um número significativamente grande de loci neutrais 

apresentar um excesso de heterozigotia, então a população deverá ter sofrido 

um afunilamento recente. O conjunto de testes apresentados pelos autores 

assentam nos pressupostos de que os loci são neutrais e independentes e que 

cada amostra é representativa de uma população bem definida, sem imigração 

e sem estruturação. 

 

2.5.4 – Estimativa da divergência genética entre as subpopulações 

 

A magnitude da divergência genética entre as subpopulações definidas 

anteriormente, foi avaliada estimando o parâmetro FST (Wright, 1951) e o seu 

análogo RST (Slatkin, 1995), desenvolvido especialmente para aplicação com 

microssatélites. Enquanto que FST se baseia apenas nas diferenças na 

identidade dos alelos presentes nas diferentes populações, RST pondera a 

informação molecular presente no tamanho dos alelos. Os parâmetros foram 

estimados utilizando a aplicação ARLEQUIN, de acordo com Weir & 

Cockerham (1984) e Rousset (1996), respectivamente. 
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Uma vez que o cálculo de RST assenta na diferença no número de 

repetições dos alelos em loci microssatélites e os alelos identificados neste 

estudo foram designados com base no seu tamanho molecular estimado, 

tornou-se necessária uma transformação dos dados. Os tamanhos estimados 

dos alelos foram então transformados através da seguinte fórmula: 

 

  

! 

xt =
(x "a) + 2

2
 

 

Em que: 

xt – é o alelo x transformado, expresso em número de repetições; 

x – é o tamanho estimado do alelo x; 

a – é o tamanho estimado do menor alelo do mesmo locus. 

 

Após a transformação, o menor alelo de cada locus assumiu o valor 1, 

sendo que todos os outros alelos da distribuição assumiram valores 

proporcionais à diferença, em número de repetições, ao menor alelo do 

respectivo locus. 

 

2.5.5 – Análise factorial de correspondências 

 

Foi ainda efectuada uma análise factorial de correspondências (AFC), 

recorrendo à aplicação GENETIX versão 4.05.2 (Belkhir et al., 2004), em que 

foram representados num diagrama bidimensional, todos os indivíduos 

amostrados. Nesta análise, os objectos descritos (o conjunto de indivíduos), 

são vistos como uma nuvem de pontos, num hiperespaço que terá tantas 
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dimensões quantas as modalidades (alelos) de todas as variáveis (loci). O 

algoritmo procura as direcções independentes no hiperespaço, ao longo das 

quais a inércia será máxima. Estas direcções irão determinar uma série de 

eixos factoriais. Por definição, o primeiro eixo será aquele com maior 

contribuição para a inércia total. 
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A análise dos dados consistiu num processo dinâmico, em que várias 

etapas seguidas resultaram em grande parte dos resultados obtidos na etapa 

anterior. Por esta razão, os resultados serão apresentados a par com a sua 

análise e breve discussão. No capítulo seguinte será apresentada uma 

discussão geral e serão apresentadas as conclusões gerais deste estudo. 

 

3.1 – Estruturação da população 

 

O primeiro passo deste estudo foi o cálculo das frequências alélicas para 

os loci analisados (Anexo III) e a detecção de estruturação na população de 

javali de Portugal continental. Uma população de grandes dimensões poderá 

encontrar-se dividida em subpopulações, no sentido referido por Hartl & Clark 

(1997), de unidades base em que efectivamente ocorrem acasalamentos 

aleatórios e em que qualquer indivíduo dessa unidade reprodutora poderá 

acasalar com qualquer outro do sexo oposto. 

Um forte indicador de estruturação de populações é o desvio às 

condições de equilíbrio, quer na proporção entre heterozigóticos e 

homozigóticos segundo o modelo de Hardy-Weinberg, quer no equilíbrio de 

ligação entre pares de loci. De facto, o LD (entre loci independentes) numa 

população poderá ser indicativo de miscigenação entre subpopulações com 

diferentes frequências alélicas (Nei & Li, 1972; Hartl & Clark, 1997). Ainda 

segundo Hartl & Clark (1997), a redução no número de heterozigóticos, 

relativamente ao esperado em condições de HWE, também poderá ser 

consequência da estruturação da população. 
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Relativamente à população em estudo, e tomando o conjunto das 110 

amostras, quatro dos seis loci testados apresentam um nível de heterozigotia 

significativamente inferior ao esperado em condições de HWE (Tabela II). 

 

Tabela II – Heterozigotia observada e esperada para cada locus. 

Desvios significativos* às condições de HWE a negrito. 

Locus H observada H esperada P

S0008 0,7091 0,7831 0,001

SW986 0,5000 0,5624 0,038

SW1129 0,6182 0,7593 0,000

SW1701 0,7727 0,8864 0,000

SW1517 0,7182 0,8316 0,008

SW828 0,4455 0,5228 0,166  
* após correcção de Bonferroni para testes múltiplos (α=0,0083). 

 

Foram também encontrados vários pares de loci em LD (Tabela III). De 

facto, de 15 combinações possíveis entre loci, oito correspondem a situações 

de desequilíbrio de ligação. 

 

Tabela III – Pares de loci em desequilíbrio de ligação significativo*, 

indicados com sinal positivo. Diagonal superior igual à inferior. 

S0008 + - + + -

SW986 + + + + -

SW1129 - + - - -

SW1701 + + - + +

SW1517 + + - + -

SW828 - - - + -

Locus S0008 SW986 SW1129 SW1701 SW1517 SW828  
* após correcção de Bonferroni para testes múltiplos (α=0,0083). 

 

A existência de HWD e LD de forma tão significativa na população levou 

à suposição de que, de facto, esta se encontrava estruturada em unidades 

geneticamente distintas. No sentido de reduzir ao máximo o grau de 

subjectividade normalmente associado à definição de subpopulações (Pritchard 
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et al., 2000), optou-se por permitir que os dados “revelassem” o nível de 

estruturação da amostra. 

Foram simulados vários cenários (Tabela IV), em que se variaram 

alguns parâmetros, no sentido de avaliar a robustez das inferências. Foram 

testados diferentes números de iterações do algoritmo para o período de 

“burnin”, destinado a colocar a simulação num estado aleatório independente 

do estado inicial da simulação. Diferentes números de iterações durante o 

período de simulação foram também testados. 

Uma forma de avaliar a robustez dos resultados é comparar os 

resultados obtidos em vários replicados  do mesmo cenário, aqui designados 

como corridas. Se os resultados das diferentes corridas forem coerentes, então 

os períodos de simulação utilizados deverão ser suficientes (Pritchard et al., 

2000). 

 

Tabela IV – Resumo das simulações com a aplicação STRUCTURE. 

simulação k testado corridas burnin iterações melhor k P (K|X)

a 1 - 10 5 5x10
4

1x10
6

3 1,00

b 1 - 5 3 5x10
5

2,5x10
6

3 1,00

c 2 - 4 3 5x10
5

1x10
6

3 1,00

d 2 - 4 3 5x10
5

1x10
6

3 1,00

e 2 - 4 3 5x10
5

1x10
6

4 (3) 0,98 (0,02)  
a,b – com correlação de frequências; c – com correlação, α predefinido a 

0,0714; d – com correlação, α diferente para cada população; e – sem 

correlação de frequências. São apresentados os valores de k (número de 

agrupamentos) testados, as iterações do período de “burnin” e do período 

de simulação, o melhor k e a probabilidade associada de K dada a 

distribuição dos dados X. 

 

Nos vários cenários simulados verificou-se a concordância entre as 

várias corridas efectuadas, quer a nível do número k de agrupamentos, quer a 

nível de outros parâmetros. O número de agrupamentos (as nossas 



 34 

subpopulações) assim estimado foi de três (k=3). Somente quando se optou 

por simular os dados considerando a não correlação das frequências alélicas 

das diferentes populações se obteve um resultado diferente (k=4). No entanto, 

além deste ser um cenário menos realista, alguma da probabilidade 

condicionada foi atribuída a k=3. A observação das distribuições de Q para a 

distribuição dos indivíduos permitiu, contudo, verificar que os indivíduos com 

genótipos maioritariamente atribuídos a um dos dois primeiros agrupamentos 

nas simulações anteriores continuavam a ser sensivelmente os mesmos. No 

entanto, os indivíduos atribuídos maioritariamente ao terceiro agrupamento 

(nas restantes simulações) apresentavam agora proporções Q muito 

semelhantes distribuídas pelos terceiro e quarto agrupamentos, não se 

atribuindo nenhum indivíduo de forma evidente a qualquer um dos dois. Este 

resultado poderá indicar que a existência da quarta população é, na verdade, 

um artefacto da simulação (Pritchard et al., 2000). Como resultado, assume-se 

a existência de 3 agrupamentos distintos no conjunto dos indivíduos 

amostrados. 

Com o intuito de avaliar a concordância entre os dados genéticos e os 

dados geográficos, as distribuições das proporções Q dos genótipos individuais 

foram representadas no mapa (Figura 2) de Portugal continental, em que os 

indivíduos foram dispostos de acordo com o município em que foram 

capturados. 

Com efeito, é possível verificar uma forte concordância entre o modelo 

de k=3 subpopulações e a distribuição geográfica dos indivíduos. A distribuição 

geográfica dos genótipos permite inferir a existência de uma subpopulação 

sensivelmente a Norte, outra no Centro e uma terceira no Sul do país. Alguns 
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casos pontuais, em aparente discordância com o cenário global, serão 

oportunamente discutidos. Para a construção do mapa foram utilizados os 

resultados da simulação b, uma vez que o número mais elevado de iterações 

deverá fornecer uma maior robustez aos resultados, não obstante se ter 

verificado que 1x106 iterações serão suficientes para este conjunto de dados. 

 

3.2 – Potenciais híbridos ou migrantes 

 

A detecção de potenciais indivíduos híbridos entre as subpopulações ou 

migrantes foi efectuada combinando os resultados de aplicações distintas, 

previamente referidas no capítulo “Material e Métodos”. Há que salientar que 

esta abordagem reveste-se de um elevado grau de subjectividade na 

interpretação das probabilidade de atribuição de indivíduos ou proporções dos 

genótipos individuais a populações ou classes de indivíduos. Não são aqui 

considerados os limiares universalmente aceites de significância estatística, 

optando-se por combinar os resultados obtidos em cada situação, com a 

informação geográfica acerca dos indivíduos. O objectivo desta abordagem é a 

definição de conjuntos representativos de cada subpopulação, excluindo 

eventuais híbridos e migrantes, com o intuito de possibilitar a abordagem de 

outras questões. O critério objectivo seguido para a definição dos grupos foi o 

de um conjunto de indivíduos em condições de HWE e LE 

Foram testados vários conjuntos de amostras. No final foi necessário 

reduzir a exigência do pressuposto de LE para todos os pares de loci, na 

definição das subpopulações. 
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Figura 2 – Mapa da distribuição dos indivíduos analisados. Cada 

quadrado representa um indivíduo (n=110). As cores, em cada 

quadrado, representam a proporção Q do genótipo proveniente de 

cada um dos agrupamentos inferidos com a aplicação STRUCTURE. 

Ver texto para significado das linhas laranja. 
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Como se poderá verificar em seguida, foram detectados vários indícios de 

migração e miscigenação entre as subpopulações que poderão impedir a 

delimitação de subpopulações em total equilíbrio. Na verdade, a aproximação 

ao HWE no seio de uma população após uma perturbação pode ser alcançado 

rapidamente, ao fim de um número muito reduzido de gerações, por oposição 

ao LE que será restabelecido de uma forma muito mais lenta (Hartl & Clark, 

1997). Por esta razão optou-se por reduzir a exigência relativa ao critério de LE 

mas não ao de HWE. 

A primeira tentativa de definir as subpopulações baseou-se na 

distribuição geográfica dos genótipos da Figura 2. Os indivíduos foram 

agrupados, como indicado pelas linhas a laranja no mapa, em três populações: 

Norte, Centro e Sul (do topo para a base). Os três indivíduos provenientes da 

Tapada de Mafra, assinalados com uma circunferência, não foram atribuídos a 

nenhuma população a priori, por se tratarem de uma população cercada há 

muitos anos, contendo indivíduos com origem não documentada. 

A informação sobre a população putativa foi incluída numa nova 

simulação com a aplicação STRUCTURE, utilizando um algoritmo melhorado 

que tira partido da informação a priori sobre a população de origem. Foram 

realizadas 3 corridas, com correlação de frequências, miscigenação entre as 

populações, 5x105 iterações no período de “burnin” e 106 iterações posteriores. 

Na Figura 3 são representadas as distribuições das proporções Q dos 

genótipos provenientes de cada agrupamento, estimadas para cada indivíduo. 

Na Tabela V são também apresentadas as proporções de atribuição de cada 

população definida a priori a cada um dos agrupamentos inferidos durante a 
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simulação. Salienta-se a forte concordância de cada um dos agrupamentos 

inferidos com uma das três subpopulações predefinidas. 

 

Tabela V – Proporção de atribuição de cada subpopulação pré-

definida em cada um dos 3 agrupamentos inferidos. 

Subpopulações n 1 2 3

Norte 35 0,977 0,015 0,008

Centro 50 0,011 0,968 0,021

Sul 20 0,005 0,022 0,973

Indeterminados 3 0,345 0,306 0,349

agrupamentos

 
 

Estimaram-se os desvios às condições de HWE e LE para cada uma das 

populações assim definidas verificando-se em qualquer uma delas, a existência 

de um ou mais loci em HWD e LD (dados não mostrados). 

Uma outra abordagem foi tentada com a aplicação NEWHYBRIDS 

(Anderson & Thompson, 2002), que utiliza uma aproximação Bayesiana 

semelhante à de Pritchard et al. (2000). Contudo, a aproximação seguida por 

esta aplicação apenas permite a análise de duas populações em simultâneo, 

razão pela qual se distribuíram os indivíduos, de acordo com a estratégia 

seguida no passo anterior, em três subpopulações, Norte, Centro e Sul, de 

acordo com as linhas a laranja nas Figuras 2 e 3. Os indivíduos provenientes 

de Mafra (círculo laranja) foram excluídos da análise. As subpopulações foram 

então analisadas duas a duas, considerando numa primeira abordagem seis 

classes de indivíduos: duas parentais (Puro1 e Puro2) e quatro híbridas 

(primeira geração: F1; segunda geração: F2 e retrocruzamentos Rc1 e Rc2). 

Para cada par de subpopulações foram efectuadas 3 corridas de 105 iterações 

com um período de “burnin” de 5x104 iterações. Os resultados das três corridas 

foram concordantes e são apresentados na Figura 4a. 
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Figura 3 – Mapa da distribuição dos indivíduos analisados (n=110). 

As cores, em cada quadrado, representam a proporção Q do 

genótipo proveniente de cada um dos agrupamentos inferidos, 

utilizando informação a priori sobre a sua população de origem. Ver 

texto para significado das linhas laranja. 
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Cada indivíduo é representado por uma barra, correspondendo as 

diferentes cores às probabilidades de atribuição a cada uma das classes, 

sendo a soma das diferentes probabilidades de cada indivíduo igual à unidade. 

As barras amarelas horizontais indicam quais os indivíduos atribuídos, na 

abordagem anterior com  aplicação STRUCTURE, a cada subpopulação. 

Como se pode ver na Figura 4a, uma grande proporção dos genótipos na 

análise Norte/Centro é atribuída a híbridos F2, com apenas alguns indivíduos 

da subpopulação Norte com grande probabilidade de pertencerem à classe 

parental. Na análise Norte/Sul, apenas na subpopulação Sul surgem indivíduos 

com uma elevada probabilidade de pertencerem à classe parental, sendo que 

na subpopulação Norte os indivíduos são atribuídos, com probabilidades 

variáveis, maioritariamente à classe parental e a híbridos de segunda geração 

resultantes de retrocruzamento com a população parental. 

Por fim, na análise Centro/Sul, vários indivíduos são atribuídos com 

grande probabilidade a uma das duas classes parentais, existindo ainda uma 

grande probabilidade associada às classes híbridas de segunda geração, para 

alguns indivíduos. É de salientar a presença de um indivíduo (assinalado com 

um asterisco), que embora atribuído à subpopulação Centro (com base no 

município em onde foi abatido), apresenta uma probabilidade muito elevada de 

pertencer à classe parental da subpopulação Sul, podendo tratar-se de um 

migrante. Este indivíduo, capturado na Lousã, é o mesmo que nas Figura 2 e 3 

apresenta uma forte proporção do genótipo atribuída à subpopulação Sul (a cor 

vermelha), apesar de todos os indivíduos geograficamente mais próximos 

serem claramente da subpopulação Centro. 
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O panorama geral da análise incluindo as seis classes de indivíduos não 

permite, pelo menos no caso das subpopulações Norte e Centro, isolar um 

grupo de amostras claramente representativas das classes parentais e, assim 

sendo, das subpopulações inferidas. Provavelmente, o reduzido número de 

marcadores utilizados não reúne informação suficiente para uma análise 

envolvendo um número tão elevado de classes híbridas, algumas com 

proporções do genótipo parental muito próximo das próprias classes parentais. 

Por esta razão, optou-se por experimentar uma abordagem diferente da 

anterior, que é apresentada por defeito na aplicação utilizada. A nova 

abordagem inclui apenas três classes de indivíduos, as parentais (Puro1 e 

Puro2) e a dos híbridos de primeira geração (F1), com proporções iguais do 

genótipo esperadas para as duas classes parentais. Foram efectuadas, para 

cada par de subpopulações em análise, três corridas de 105 iterações com um 

período de “burnin” de 5x104 iterações. Os resultados das três corridas foram 

concordantes e são apresentados na Figura 4b. 

Por oposição aos resultados apresentados para a análise com seis 

classes de indivíduos (Figura 4a) verifica-se neste caso, uma menor 

probabilidade geral de atribuição de indivíduos a classes híbridas, 

apresentando grande parte dos indivíduos, em todas subpopulações, elevada 

probabilidade de atribuição a uma classe parental. Não obstante, é possível 

verificar a presença de potenciais híbridos ou migrantes, assinalados 

respectivamente com as letras H e M. Outros casos menos claros foram 

assinalados com um “?”. 
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Figura 4a – Probabilidades de atribuição de cada indivíduo a cada 

uma de seis classes (parentais: Puro1 e Puro2; híbridas: F1, F2, 

Retrocruzamento1 e Retrocruzamento2), para cada par de 

subpopulações Norte, Centro e Sul. Cada barra vertical representa 

um indivíduo. M – potencial migrante. 
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Figura 4b – Probabilidades de atribuição de cada indivíduo a cada 

uma de três classes (parentais: Puro1 e Puro2; híbrida: F1), para 

cada par de subpopulações Norte, Centro e Sul. Cada barra vertical 

representa um indivíduo. M – potencial migrante; H – potencial 

híbrido; ? – casos duvidosos. 
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Salienta-se o maior número de potenciais híbridos e migrantes entre as 

subpopulações Norte e Centro, existindo também quatro indivíduos 

potencialmente híbridos entre as subpopulações Centro e Sul. Salienta-se 

também a existência de um indivíduo (assinalado com um asterisco) na 

subpopulação Centro cuja distribuição de probabilidade se encontra totalmente 

na classe parental do Sul. Este indivíduo, proveniente da Lousã, é o mesmo 

referido anteriormente, assinalado na Figura 4a e que aparece destacado na 

Figura 2. Um outro indivíduo até agora não detectado, proveniente da Covilhã, 

no Centro do país, também assinalado com um asterisco, aparenta ser um 

migrante da população Norte. Por fim, assinalados por pontos na Figura 4b, 

surgem sete indivíduos anteriormente atribuídos à população Norte, mas que 

aparentam ser migrantes provenientes da população Centro. Ao contrário dos 

indivíduos assinalados com asteriscos, bastante distantes da subpopulação de 

origem mais provável, estes sete indivíduos encontram-se distribuídos de 

forma mais ou menos contínua próximo da zona de contacto aparente entre as 

duas subpopulações (ver mapa das Figuras 5a e 5b). 

Tendo por base a mesma informação a priori utilizada para a análise 

utilizando a aplicação STRUCTURE, procedeu-se a uma análise com a 

aplicação BAYESASS. Esta aplicação apresenta também uma abordagem 

Bayesiana e utiliza a distribuição de genótipos individuais multiloculares para 

estimar taxas de imigração recente entre populações (Wilson & Rannala, 

2003). Esta aplicação não utiliza como pressuposto a existência de HWE 

dentro das populações. Em simultâneo com as estimativas das taxas de 

migração e frequências alélicas, são efectuados os testes de atribuição dos 

indivíduos à população de origem putativa ou a uma outra (migrantes). Neste 
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caso, a mesma simulação foi corrida três vezes, durante 3x106 iterações com 

um período de “burnin” de 106 iterações. De uma forma geral verificou-se uma 

concordância com os resultados obtidos anteriormente. Curiosamente, os 

indivíduos identificados como migrantes na Figura 4b apresentaram também 

elevadas probabilidades de atribuição às mesmas populações, que não a de 

origem putativa, identificadas anteriormente. Com base na mesma distribuição 

dos indivíduos, foram estimadas as taxas de migração entre as subpopulações 

(Tabela VI). É evidente o maior fluxo de indivíduos da subpopulação Centro 

para Norte e Sul, do que em qualquer outro caso. De acordo com os 

resultados, um número muito elevado de indivíduos migrará do Centro para a 

área de dispersão geográfica da subpopulação Norte, o mesmo não ocorrendo  
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Figura 5a – Mapa da distribuição dos indivíduos considerados 

representativos de cada subpopulação: Norte (n=20), Centro (n=51) 

e Sul (N=18). As cores, em cada quadrado, representam a proporção 

Q do genótipo proveniente de cada um dos agrupamentos inferidos. 
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Figura 5b – Mapa da distribuição de todos os indivíduos amostrados 

(n=110). Além dos grupos de indivíduos representados em 5a, estão 

representados os de origem indeterminada (n=21). As cores 

primárias, em cada quadrado, representam a proporção Q do 

genótipo proveniente de cada um dos agrupamentos inferidos. 
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em sentido contrário. Há que salientar, que os sete indivíduos (assinalados por 

pontos na Figura 4b) atribuídos a priori à subpopulação Norte, devido à sua 

localização geográfica, pertencem claramente à subpopulação Centro, 

atendendo aos resultados obtidos através da aplicação NEWHYBRIDS. 

 

Tabela VI – Estimativas das taxas de migração entre subpopulações 

e respectivos desvios padrão entre parêntesis. 

Norte Centro Sul

Norte 0,86 (0,039) 0,13 (0,038) 0,01 (0,013)

Centro 0,01 (0,011) 0,98 (0,017) 0,01 (0,011)

Sul 0,01 (0,011) 0,04 (0,026) 0,95 (0,029)

Origem

 
 

Numa nova tentativa de definir os conjuntos de amostras representativos 

das subpopulações, optou-se por excluir os indivíduos assinalados, na Figura 

4b, como potenciais híbridos (H) ou como casos ambíguos (?). No caso dos 

potenciais migrantes (M), optou-se pela exclusão dos indivíduos considerados 

muito distantes da subpopulação mais provável de origem (os animais 

assinalados com um asterisco, provenientes da Lousã e da Covilhã). O 

conjunto de sete indivíduos identificados como potenciais migrantes, 

distribuídos de forma mais ou menos contínua, na área de contacto aparente 

entre as subpopulações Norte e Centro, foram incluídos no grupo 

representativo da população Centro. 

Com base nos conjuntos de indivíduos assim definidos, foram 

estimadas, para cada subpopulação, as frequências alélicas, a heterozigotia 

esperada e observada e a diversidade genética. Foram também estimados os 

desvios às condições de HWE e LE. O resumo da informação é apresentado 

na Tabela VII e as distribuições de frequências alélicas foram remetidas para o 

Anexo IV. 
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Tabela VII – Heterozigotia observada e esperada por locus 

estimadas para as subpopulações definidas e para a população 

global. 

HO HE HO HE HO HE HO HE

S0008 0,600 0,756 0,745 0,640 0,778 0,819 0,709 0,783

SW986 0,500 0,576 0,412 0,424 0,722 0,637 0,500 0,562

SW1129 0,250 0,397 0,725 0,806 0,667 0,767 0,618 0,759

SW1701 0,850 0,860 0,824 0,864 0,500 0,717 0,773 0,886

SW1517 0,750 0,783 0,627 0,734 0,667 0,800 0,718 0,832

SW828 0,400 0,559 0,431 0,405 0,444 0,494 0,445 0,523

Média 0,5583 0,6552 0,6275 0,6452 0,6296 0,7056 0,6273 0,7242

Desvio Padrão 0,2029 0,1584 0,1565 0,1772 0,1186 0,1121 0,1193 0,1350

Div. Génica

Pares Loci LD

Norte (20) Centro (51) Sul (18) Portugal (110)

0.9974 (0.0063) 0.9969 (0.0021) 1.0000 (0.0065) 0.9992 (0.0006)

0/15 1/15 0/15 8/15  
HO – heterozigotia observada; HE – heterozigotia esperada; tamanhos das 

amostras entre parêntesis; para cada caso é apresentada a heterozigotia 

média e o desvio padrão; valores de HE em negrito representam desvios 

significativos a HWE (após correcção de Bonferroni, α=0,0083); são 

apresentadas as estimativas de diversidade génica (e desvio padrão) 

segundo Nei (1987) e o número de pares de loci em LD (em 15 possíveis). 

 

Do panorama geral, verifica-se que de uma situação de elevado grau de 

HWD e LD na população de javali de Portugal continental, passa-se para a 

definição de três subpopulações em HWE e com apenas um ou nenhum par de 

loci com desvios significativos ao estado de LE. Este resultado vem dar suporte 

à ideia de que a população de javali de Portugal continental se encontra 

estruturada e que será constituída por três subpopulações. Os conjuntos de 

indivíduos que se definiram como sendo representativos dessas 

subpopulações encontram-se em HWE para todos os loci, apresentando 

contudo, num caso ainda, LD para um par de loci. Foram efectuadas várias 

tentativas (algumas não descritas) de definir conjuntos de indivíduos em que o 

LD fosse completamente dissipado, embora nenhuma com sucesso. A 

existência de evidências de migração e miscigenação entre as subpopulações 

poderá contribuir para o aumento do LD e também do HWD, embora como já 



 50 

foi referido, a proporção de genótipos heterozigóticos concordante com as 

condições de HWE seja restabelecida ao fim de um número reduzido de 

gerações, o mesmo não ocorrendo com o equilíbrio de ligação entre pares de 

loci. Neste ponto, salienta-se que a expectativa de equilíbrio de ligação entre 

os loci analisados se baseia no facto de que todos se encontram em 

cromossomas diferentes, esperando-se que a taxa de recombinação r seja de 

0,5 (Hartl & Clark, 1997). 

Apesar de os valores médios de heterozigotia observada serem sempre 

inferiores ao esperado (Tabela VII), apenas no caso geral da população 

portuguesa os valores de heterozigotia observada por locus são 

significativamente inferiores. A subpopulação do Sul apresenta os valores mais 

elevados de heterozigotia observada e esperada, e a subpopulação Norte, os 

mais baixos. A subpopulação Centro apresenta uma maior proximidade entre 

os valores médios observado e esperado. 

As estimativas de diversidade génica (Nei, 1987) são elevadas, em 

qualquer uma das situações, atingindo no Sul do país o seu máximo teórico. A 

diversidade génica, segundo Nei (1987), corresponde à probabilidade de dois 

genótipos escolhidos ao acaso de uma amostra serem diferentes. Difere da 

heterozigotia esperada neste contexto pois esta é aqui definida como a 

proporção de heterozigóticos esperados em condições de HWE, com base nas 

frequências alélicas de cada população. Salienta-se ainda que não se 

encontrou nenhuma relação evidente entre o tamanho da amostra e as 

estimativas de diversidade. Por fim, constatou-se que após definição dos 

grupos e apesar da exclusão de aproximadamente 1/5 dos indivíduos, todos os 
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alelos (de todos os loci) presentes na população Portuguesa estavam 

presentes em, pelo menos, uma das subpopulações (ver Anexo IV). 

Em seguida, efectuou-se uma nova simulação com a aplicação 

STRUCTURE, utilizando a informação sobre a população de origem para os 

conjuntos representativos das populações e considerando todos os outros 

indivíduos como indeterminados. Todos os indivíduos foram incluídos e as 

condições de simulação foram idênticas às descritas anteriormente. 

Apresentam-se, nos mapas das Figuras 5a e 5b, as distribuições das 

proporções dos genótipos individuais, pelos agrupamentos inferidos durante a 

simulação. Na Figura 5a são apresentados os resultados apenas para os 

indivíduos com informação sobre a população de origem, considerados 

representativos de uma das três subpopulações. Na Figura 5b são 

apresentados os resultados para todos os indivíduos (n=110). Na Tabela VIII é 

apresentado um resumo dos resultados, indicando as proporções de atribuição 

de cada população definida a priori a cada um dos agrupamentos inferidos 

durante a simulação. 

Por comparação com os resultados da Tabela V, podemos verificar um 

aumento global das proporções de atribuição (a negrito) dos agrupamentos 

inferidos durante a simulação, sendo em qualquer um dos casos muito próxima 

da unidade.  

 
Tabela VIII – Proporção de atribuição de cada subpopulação pré-

definida em cada um dos 3 agrupamentos inferidos. 

Subpopulações n 1 2 3

Norte 20 0,991 0,003 0,005

Centro 51 0,011 0,986 0,003

Sul 18 0,002 0,003 0,995

Indeterminados 21 0,316 0,379 0,305

agrupamentos
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De uma forma geral, o grupo de indivíduos de origem indeterminada 

acabam por se distribuir quase uniformemente pelo três agrupamentos 

inferidos. Da análise conjunta das Tabelas V e VIII e das Figuras 2 e 3, é 

possível verificar que o algoritmo considerando informação a priori sobre a 

população de origem, utilizado pela aplicação STRUCTURE, aumenta 

substancialmente a proporção Q dos indivíduos com informação a priori, 

atribuída ao agrupamento inferido mais relacionado com a subpopulação de 

origem. Contudo, para os indivíduos sem informação populacional prévia, a 

distribuição de Q tende a convergir, de uma forma, para valores semelhantes 

para os três agrupamentos. Todavia existem excepções, ou seja indivíduos que 

continuam a apresentar maiores proporções de atribuição dos genótipos a um 

agrupamento em particular e desta forma a uma subpopulação em particular. 

 

 3.3 – Afunilamentos populacionais 

 

A análise de acontecimentos demográficos recentes, nomeadamente 

afunilamentos populacionais, assenta normalmente no pressuposto de que se 

está a analisar uma população isolada e não estruturada, sendo que quer a 

estruturação da população, quer a migração ou miscigenação entre 

subpopulações poderão disfarçar os efeitos de um afunilamento populacional 

(Cornuet & Luikart, 1996; Garza & Williamson, 2001). Por esta razão, testou-se 

a ocorrência de afunilamentos populacionais recentes utilizando as 

subpopulações definidas anteriormente, às quais se supõe ter-se reduzido até 

um nível satisfatório a influência dos factores acima descritos. Foram utilizadas 

duas abordagens já referidas no capítulo “Material e Métodos”. 
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Antes do cálculo do rácio M, entre k e r, apresentam-se na Figura 6, as 

distribuições alélicas para as três subpopulações e para os seis loci analisados. 

Salienta-se que os alelos mais frequentes são, no geral, diferentes para as três 

subpopulações. Chama-se ainda a atenção para a natureza fragmentada das 

distribuições, com grandes hiatos entre alelos consecutivos (exemplos: alelos 

165 e 175, S0008, Sul; alelos 137 e 147, SW986, Centro; alelos 141 e 155, 

SW1129, Norte). 

O valor crítico de M, acima do qual se deverão situar 95% dos rácios M 

de populações em equilíbrio, assim como o valor médio de M, são estimados 

com base no número de indivíduos da amostra e em três parâmetros variáveis. 

Esses parâmetros são: ps – proporção das mutações que envolvem apenas 

uma unidade de repetição; Δg – tamanho médio das mutações envolvendo mais 

do que uma unidade de repetição; θ - parâmetro que pondera o tamanho 

efectivo da população antes do afunilamento e a taxa de mutação. Utilizaram-

se dois conjuntos de valores: um considerado conservativo (Garza & 

Williamson, 2001), com Δg=3,5 e ps=0,90; o outro baseado nos valores médios 

estimados por estes autores com base em resultados publicados, com Δg=2,8 e 

ps=0,88. Optou-se por variar os valores de θ entre várias ordens de grandeza, 

de forma a abranger uma gama de taxas de mutação entre os 10-4 e 10-5, 

concordante com os valores encontrados nas referências consultadas (Jarne & 

Lagoda, 1996; Yue et al., 2002). A variação nas ordens de grandeza de θ 

permitiu também que fossem abrangidas várias ordens de grandeza do 

tamanho efectivo da população, evitando assim a necessidade de estimar mais 

um parâmetro, necessariamente com erro associado. Os resultados são 

apresentados em forma de gráfico na Figura 7. 
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Figura 6 – Gráficos de barras das distribuições de frequências 

alélicas estimadas para as subpopulações de javali em Portugal, 

para os seis loci em análise.  
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De uma forma geral, os rácios M calculados para as amostras, são 

menores do que os valores médios e críticos, sugerindo claramente a 

ocorrência de um afunilamento populacional recente. Esta situação verifica-se 

para quase todas as combinações simuladas excepto para a subpopulação 

Norte e para o valor mais extremo de θ. Contudo, mesmo neste caso, o valor 

de θ é de 0,666 e logo inferior ao limite mínimo teórico de 0,68 apontado por 

Garza & Williamson (2002) para populações em equilíbrio. 

É apresentado, na Tabela IX, o resumo dos resultados obtidos com dois 

dos testes implementados na aplicação BOTTLENECK. A heterozigotia 

esperada é dependente do modelo mutacional considerado e é possível, com 

esta aplicação, testar os excessos de heterozigotia com base em três modelos 

mutacionais: IAM, SMM e TPM. Os parâmetros do TPM utilizados foram os 

implementados por defeito na aplicação. Não foi possível aplicar um terceiro 

teste de natureza paramétrica, implementado no método, devido ao número 

reduzido de marcadores utilizados. 

 

Tabela IX – Resumo dos resultados obtidos dos testes à significância 

do excesso de heterozigotia. Resultados significativos assinalados 

com sinal positivo. 

IAM TPM SMM IAM TPM SMM

Norte (n=20) - - - - - -

Centro(n=51) - - + + - -

Sul (n=18) + - - + + -

Teste de Sinal Teste de Wicoxon
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Figura 7 – Gráficos dos valores do rácio M para as amostras 

representativas das três subpopulações. São também apresentados 

os valores de M crítico (Mc) e M médio (Mmed). São indicados os 

valores de Δg e ps para cada simulação. 

Norte 
(n=20) 

Sul 
(n=18) 

Centro 
(n=51) 

Δg=3,5; ps=0,90 Δg=2,8; ps=0,88 
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O teste de sinal apenas considera o número observado de loci com 

excesso de heterozigotia face ao número esperado, enquanto o teste de 

Wilcoxon pondera a magnitude das diferenças. Em nenhuma população foram 

detectados excessos significativos de heterozigotia nos três modelos 

mutacionais considerados. Das três subpopulações, a que apresenta mais 

resultados significativos é a subpopulação Sul, seguida do Centro. Não é 

detectado excesso significativo de heterozigotia, em nenhum dos casos, para a 

subpopulação Norte. Estes resultados, apesar de não conclusivos quanto à 

detecção de afunilamentos populacionais, vão de encontro aos resultados 

obtidos com o método anterior, uma vez que o rácio M aumenta de Sul para 

Norte, indicando que os sinais de um afunilamento populacional serão mais 

acentuados na subpopulação Sul 

O facto de ter sido possível detectar uma redução significativa recente 

no tamanho das três subpopulações consideradas com o rácio M, não tendo 

estes resultados sido corroborados pelo método proposto por Cornuet & Luikart 

(1996), parece estar relacionado com uma maior dependência, do segundo 

método, de estimativas baseadas num elevado número de loci. Por outro lado, 

conforme apontado por Garza & Williamson (2001) a recuperação do rácio M 

poderá ser mais lenta do que o das medidas baseadas no défice de alelos 

raros, uma vez que nem todas as mutações irão aumentar o seu valor, pelo 

que este rácio irá conservar informação sobre a redução drástica do tamanho 

da população. Outra razão poderá ser a rápida expansão das populações após 

o período de redução populacional, pois, como referido por Cornuet & Luikart 

(1996), as expansões populacionais poderão experimentar uma redução 

temporária na heterozigotia, disfarçando os efeitos da redução anterior. 
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Esta hipótese é fundamentada pela informação histórica da distribuição 

do javali apresentada na introdução, uma vez que após um recuo às áreas 

fronteiriças até meados dos anos 60, em menos de 50 anos o javali recuperou 

em grande parte o que terá sido a sua distribuição passada. Em resumo, 

considera-se contudo que ainda são evidentes, no património genético desta 

espécie, os sinais de um afunilamento populacional num passado recente. 

 

3.4 – Divergência genética entre as subpopulações 

 

A estimativa da divergência genética entre as subpopulações foi 

efectuada utilizando dois índices análogos ao índice de fixação FST de Wright 

(1951), e que medem a componente inter-populacional da variância. O 

primeiro, θ (Weir & Cockerham,1984) pondera, tal como ocorre com FST, 

apenas as diferenças na identidade dos alelos, enquanto que RST (Slatkin, 

1995) pondera as diferenças no tamanho dos alelos. Neste trabalho, as 

estimativas de diferenciação com base na identidade dos alelos serão referidas 

como FST e as estimativas com base no seu tamanho serão referidas como 

RST. Segundo Hartl & Clark (1997), valores de diferenciação entre 0,05 e 0,15 

indicam diferenciação genética moderada, entre 0,15 e 0,25, diferenciação 

elevada e valores superiores a 0,25 indicam um grau muito elevado de 

diferenciação. Apesar de, em teoria, estes estimadores de diferenciação 

genética poderem variar entre 0 e 1, alguns autores (Cornuet et al., 1999; 

Hedrick, 1999; Kalinowski, 2002) apontam para o facto de o valor máximo ser o 

valor da homozigotia esperada nas populações consideradas. Para as 

subpopulações em questão, este valor nunca poderia então ultrapassar o valor 
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de 0,36 (valor calculado como 1-HE, com base no menor valor de heterozigotia 

média esperada, na Tabela VII). 

Na Tabela X, são apresentados os valores de diferenciação genética 

estimados entre as subpopulações em estudo. De uma forma geral, as 

estimativas de diferenciação entre as subpopulações são estatisticamente 

significativas e correspondem, em teoria, a valores moderados a elevados. 

Quando consideradas apenas as diferenças na identidade dos alelos (FST), a 

diferença entre as subpopulações Norte e Centro parece ser menor do que as 

restantes comparações. Contudo, quando ponderados os tamanhos dos alelos 

(RST), a diferença entre este par de subpopulações atinge claramente o valor 

mais elevado. As estimativas de diferenciação entre as subpopulações Norte e 

Sul são sempre menores do que entre Centro e Sul. 

 

Tabela X – Estimativas de diferenciação genética entre as 

subpopulações. 

RST

Norte Centro Sul

Norte 0,198*** 0,107**

FST Centro 0,138*** 0,153***

Sul 0,155*** 0,178***  
 

FST – valores abaixo da diagonal; RST – valores acima da diagonal; (**) – 

p<0,01; (***) – p<0,001. 

 

Uma vez que os valores estimados de RST não são nitidamente mais 

elevados que os de FST, supõe-se a existência de um efeito importante da 

deriva genética na diferenciação das subpopulações. Com efeito, segundo 

Hardy et al. (2003), as estimativas obtidas com FST e RST tendem a ser 

semelhantes quando a principal força envolvida é a deriva genética, uma vez 
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que uma forte influência do processo mutacional iria causar um aumento da 

relação RST/FST. Por outro lado, parece não haver uma relação directa entre a 

distância geográfica e a diferenciação genética entre as subpopulações. Na 

verdade, muitas vezes a distribuição geográfica de uma espécie é superior à 

capacidade de dispersão dos indivíduos e as populações encontram-se 

diferenciadas através do isolamento pela distância. Contudo, nesta situação, as 

populações mais próximas são geneticamente mais semelhantes do que as 

populações mais distantes (Balloux & Lugon-Moulin, 2002). Não é, contudo, o 

que ocorre com as subpopulações em estudo, fazendo novamente supor que a 

diferenciação será em grande parte devida à deriva genética. 

 

3.5 – Análise factorial de correspondências 

 

A análise factorial de correspondências (AFC) foi efectuada para o 

conjunto dos 110 genótipos individuais analisados. O diagrama resultante da 

AFC (Figura 8) representa, num espaço gráfico bidimensional, a similaridade 

entre os genótipos dos indivíduos. Os eixos representados correspondem aos 

primeiros eixos resultantes da análise, ou seja aqueles que representam uma 

maior percentagem da inércia total, que poderá ser entendida como a variância 

total dos dados. Neste caso, são explicados pelos dois primeiros eixos 12,6% 

da inércia total, um valor próximo do obtido em outros estudos intra-

específicos, como por exemplo em Vilà et al. (2003), ou mesmo em estudos 

entre espécies (Kadwell et al., 2001). Verifica-se uma concordância entre o 

panorama geral apresentado no diagrama e os resultados anteriores. Com 

efeito, a nuvem de pontos referente aos indivíduos representativos da 
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subpopulação Norte (a verde) encontra-se mais próxima da nuvem de pontos 

referente à subpopulação Sul (a vermelho), do que a referente à subpopulação 

Centro (a azul). Apesar de não se encontrar sobreposta com as restantes, a 

subpopulação Sul apresenta uma dispersão de pontos substancialmente maior, 

não obstante o tamanho da amostra ser o menor. Tal poderá ser interpretado à 

luz da maior diversidade estimada anteriormente para este grupo de indivíduos. 

De uma forma geral, existe concordância entre a origem híbrida sugerida 

anteriormente para alguns indivíduos e a sua disposição relativa no diagrama, 

entre as duas supostas populações parentais. Também no caso dos dois 

potenciais migrantes detectados a grande distância geográfica da 

subpopulação de origem mais provável, a posição no diagrama vem de 

encontro à hipótese levantada. 

Dois dos indivíduos não atribuídos a qualquer uma das subpopulações 

(assinalados com S e N) encontram-se posicionados no diagrama entre as 

nuvens de pontos correspondentes às subpopulações Norte e Sul. Caso as 

subpopulações em questão tivessem distribuições geográficas que se 

intersectassem, seria de suspeitar a natureza híbrida dos indivíduos. No 

entanto, as subpopulações encontram-se geograficamente separadas pela 

subpopulação Centro e cada um dos indivíduos foi capturado bem no seio da 

distribuição geográfica de uma das duas populações, um em Mértola (Sul) e 

outro em Alfândega da Fé (Norte). Não será contudo sensato excluir a hipótese 

de se tratarem de indivíduos híbridos, uma vez que existem relatos de 

translocações de javalis, apesar de estas serem ilegais em território nacional. 
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Capítulo 4    Discussão Geral e Conclusões 
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4.1 – Discussão geral dos resultados 

 

A distribuição geográfica das espécies é muitas vezes superior à 

capacidade de dispersão dos indivíduos e a maior parte das populações 

naturais encontra-se estruturada em populações locais (Nei & Li, 1972; Balloux 

& Lugon-Moulin, 2002). Não existe contudo razão para supor que a 

estruturação seja perniciosa, tendo já sido referido (Wright, 1951) que um certo 

grau de estruturação de uma população poderá constituir uma vantagem 

evolutiva e permitir maior diversidade do que no caso de uma população 

completamente panmítica. 

Há a salientar que existem diferenças óbvias entre estruturação e 

fragmentação de populações. Enquanto a última pode ter efeitos muito 

perniciosos nas populações afectadas (Stockwell et al., 2003), uma vez que as 

populações se encontram  isoladas, o mesmo não é necessariamente verdade 

para as populações estruturadas, podendo ocorrer hibridação e miscigenação 

entre os subgrupos populacionais. A hibridação é muitas vezes vista como 

prejudicial constituindo uma ameaça para as populações afectadas. No 

entanto, esta visão baseada no ideal de pureza, é largamente antropocêntrica 

e é, por vezes, necessário reconhecer o papel importante da hibridação na 

evolução (Dowling et al., 1992). Contudo, este não é sempre o caso e é 

necessário avaliar os possíveis efeitos benéficos ou deletérios da hibridação, 

em cada situação. 

No que se refere à população de javali estudada, os resultados obtidos 

suportam hipótese da sua estruturação em três subpopulações, ao longo de 

um eixo Norte-Sul. A existência de um elevado grau de HWD e LD no conjunto 
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de todos os indivíduos amostrados, confrontado com o equilíbrio nas 

proporções de heterozigóticos e a inexistência quase total de desequilíbrio de 

ligação nas três subpopulações definidas com base nos métodos Bayesianos 

de atribuição, constituem fortes indícios da estruturação populacional. Por outro 

lado, a hipótese de existência de estruturação genética é suportada pelos 

níveis de diferenciação sugeridos pelos valores das estimativas de FST e RST 

(Tabela X),  altamente significativos do ponto de vista estatístico. De uma 

forma geral os valores estimados encontram-se na gama considerada como 

indicativa de um nível moderado a elevado de diferenciação genética (Hartl & 

Clark, 1997). A distribuição das nuvens de pontos referentes às populações 

inferidas, no diagrama resultante da AFC (Figura 8), quase sem sobreposição 

entre si, reforçam a hipótese da existência de três núcleos subpopulacionais 

distintos. 

Os dados históricos referentes a uma drástica redução populacional do 

javali por todo o país e de um período de fragmentação populacional durante 

várias décadas (Fonseca, 2004a) parecem ser concordantes com os dados 

genéticos em análise. Na verdade, a natureza fragmentada das distribuições 

alélicas para as três subpopulações, a inexistência dos alelos mais raros numa 

ou noutra subpopulação e uma suposta distorção das frequências alélicas face 

à população original podem ser indicativos de um afunilamento populacional 

(England et al., 2003). A relação entre a existência de alelos privados em 

populações e contracções populacionais foi já referida por Hellborg et al. 

(2002). Supõe-se que poderá existir uma distorção das frequências alélicas nas 

subpopulações em estudo, uma vez que mesmo os alelos mais frequentes, 

presentes nas diferentes subpopulações, apresentam abundâncias relativas 
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altamente díspares. Por outro lado, os valores significativamente baixos do 

rácio M para as três populações (Figura 7), quando comparados com valores 

esperados para populações em equilíbrio, apontam claramente para a 

ocorrência de um fenómeno demográfico de afunilamento populacional à 

escala nacional. A discussão comparativa sobre o desempenho dos dois 

métodos utilizados para detecção de afunilamentos populacionais foi já descrita 

no capítulo anterior. 

Por fim, a relação entre as estimativas de FST e RST para as três 

subpopulações não é concordante com a hipótese de isolamento por distância, 

uma vez que não existe relação directa entre o aumento da distância 

geográfica e da distância genética entre as subpopulações. A relação entre os 

valores dos dois estimadores também não aponta para uma expectativa 

substancialmente superior para RST, o que poderá indicar a preponderância do 

papel da deriva genética sobre o processo de mutação (Hardy et al., 2003). 

Deste modo, surgem alguns indícios da relevância da deriva genética na 

génese das subpopulações de javali em Portugal, estando este fenómeno de 

natureza aleatória, intimamente relacionado com a flutuação do tamanho das 

populações. 

Os dados em análise sugerem também que não obstante a 

fragmentação passada, as subpopulações identificadas encontram-se já em 

contacto, havendo indícios de miscigenação entre as subpopulações, com a 

ocorrência de hibridação e migração. De facto, verifica-se uma concordância 

entre a identificação de alguns indivíduos como potenciais híbridos ou 

migrantes, com base nos métodos de atribuição utilizados, e a sua disposição 

relativa aos indivíduos atribuídos às subpopulações parentais putativas, no 



 68 

diagrama bidimensional da Figura 8. Este diagrama representa, de certa forma, 

a similaridade relativa entre os genótipos individuais. As taxas de migração 

estimadas apontam para uma maior dispersão dos indivíduos da subpopulação 

Centro, geograficamente mais dispersa, para Norte e Sul, do que destas 

subpopulações para o Centro. Há, contudo, a possibilidade deste resultado ser 

influenciado pela diferença substancial entre os tamanhos das amostras 

representativas de cada subpopulação, sendo para o Centro mais do dobro do 

Norte e do Sul. 

Os mapas das Figuras 2 e 5, assim como os diagramas das Figuras 4 e 

8, sugerem que a sobreposição geográfica e a extensão da hibridação são 

superiores entre as subpopulações Norte e Centro, do que entre Centro e Sul. 

Este resultado também vem de encontro aos dados históricos que apontam 

para um contacto anterior entre as duas subpopulações a Norte, tendo a fusão 

dos núcleos populacionais a Sul ocorrido só mais tarde. 

Resumindo, considera-se existir suporte a uma teoria de forte redução 

populacional do javali em todo o território nacional, seguida de uma expansão 

de núcleos refúgio até aos supostos limites históricos, resultando na actual 

existência de três subpopulações dispostas num eixo Norte-Sul, com 

sobreposição de distribuições e ocorrência de miscigenação nas áreas de 

contacto. De acordo com os dados históricos da distribuição do javali em 

Portugal, referidos no capítulo I, essa recuperação poder-se-á ter dado em 

apenas algumas décadas. 
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4.2 – Comparação com outros estudos 

 

Apesar de não poderem ser directamente comparáveis com os 

resultados obtidos em estudos com outras espécies e utilizando outros 

marcadores (entenda-se, outros loci microssatélites), tentar-se-á, com as 

devidas precauções, enquadrar este estudo no panorama geral dos estudos de 

genética populacional efectuados em populações naturais. 

Em primeiro lugar, será importante salientar que foi possível detectar 

estruturação dentro de uma população de javali, ao longo de uma distância de 

apenas algumas centenas de quilómetros. Foi, ainda, possível atribuir os 

indivíduos, de uma forma geral com valores de proporções Q para a 

subpopulação de origem putativa (Q≈0,99), ligeiramente superior ao de outros 

estudos, como o de Vernesi et al. (2003), com populações de javali (Q>0,86) e 

o de Andersone et al. (2002), com populações de lobo e cão (Q>0,93). Os 

valores apresentados referem-se também a uma análise feita com a aplicação 

STRUCTURE. 

Contudo, a utilização de um reduzido número de marcadores poderá ter 

sido o motivo para os resultados inconclusivos na detecção de afunilamentos 

populacionais com a aplicação BOTTLENECK, assim como para os resultados 

obtidos para a detecção de híbridos com a aplicação NEWHYBRIDS, 

considerando seis classes híbridas. Com efeito, em ambos os casos, o número 

reduzido de marcadores poderá ter sido limitativo em termos de informação 

disponível. A utilização de um maior número de marcadores poderia também 

ajudar a esclarecer melhor, no global, a origem de indivíduos híbridos ou 

migrantes entre as populações. 
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Outro aspecto relevante é o facto de não terem sido utilizados 

marcadores com comportamentos evolutivos diferentes como, por exemplo, 

alguns marcadores mitocondriais ou mesmo do cromossoma Y. A utilização de 

marcadores com histórias evolutivas diferentes permitiria uma melhor 

compreensão do panorama genético da população em estudo. Vários estudos, 

com outras espécies, foram efectuados utilizando, por exemplo, marcadores 

mitocondriais a par com um painel de microssatélites (lama e alpaca - Kadwell 

et al., 2001; lobo - Andersone et al., 2002; porco “assilvestrado” - Hellborg et 

al., 2002; glutão - Chappell et al., 2004; corço - Randi et al., 2004). Com efeito, 

espera-se complementar a presente análise, baseada em marcadores 

nucleares autossómicos, com a genotipagem do mesmo conjunto de amostras, 

recorrendo a marcadores mitocondriais. 

No entanto, os marcadores utilizados neste estudo parecem ser 

suficientes para alcançar os objectivos propostos. Balloux et al. (2000) referem 

o facto de a utilização de marcadores altamente polimórficos, como os 

microssatélites, poder dificultar a detecção de diferenciação entre populações, 

apresentando valores inferiores aos de outros marcadores menos polimórficos. 

Exemplo disso é o estudo de Chappell et al. (2004), em que a abordagem com 

microssatélites falha na detecção de uma elevada estruturação populacional 

das populações de Gulo gulo revelada pelo ADN mitocondrial. No entanto, no 

presente estudo foram detectados níveis de diferenciação moderada a elevada  

mesmo utilizando apenas o painel de seis microssatélites. 

Apesar de não ser totalmente correcto extrapolar as estimativas de 

índices de fixação de umas populações para outras, uma vez que as histórias 

evolutivas são normalmente distintas (Nei, 1986), tentar-se-á relacionar os 
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valores obtidos no presente estudo com valores obtidos noutras situações. Os 

valores de FST e RST estimados situam-se dentro da gama de valores 

apresentados por Vernesi et al. (2003) para populações de javali, e por 

Hampton et al. (2004) para porcos assilvestrados. Em qualquer um dos dois 

estudos, vários valores estimados foram mais elevados que os obtidos neste 

estudo, referindo-se contudo a populações geograficamente muito mais 

distanciadas. Além disso, apesar das subpopulações portuguesas se 

encontrarem em contacto, os valores de FST e RST estimados nunca foram 

inferiores a 0,138 e 0,107, respectivamente, ao contrário dos estudos referidos, 

em que várias estimativas se situaram abaixo dos 0,100. 

Em vários outros estudos com mamíferos (lobo Canis lupus – Forbes & 

Boyd, 1997; urso polar Ursus maritimus – Paetkau et al., 1999; lince Lynx lynx - 

Hellborg et al., 2002; esquilo Sciurus vulgaris – Trizio et al., 2005), só foram 

encontrados valores de FST superiores a 0,100 entre populações que se 

encontravam separadas por várias centenas de quilómetros. Não obstante, o 

facto destes resultados obtidos por estes autores não serem directamente 

comparáveis, poderão ajudar a contextualizar os níveis de diferenciação 

genética das subpopulações de javali em Portugal. 

Apesar da suposição de uma drástica redução populacional do javali em 

Portugal, da fragmentação da população e da actual estruturação, as 

subpopulações de javali em Portugal apresentam elevada diversidade génica. 

Apresentam, no geral, níveis médios de heterozigotia observada dentro da 

gama de valores referidos em estudos com outras espécies (Forbes & Boyd, 

1997; Randi et al., 2004; Trizio et al., 2005) ou mesmo para o javali, no estudo 

já referido de Vernesi et al. (2003). 
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4.3 – Considerações sobre a gestão e conservação do javali 

 

Nesta fase do trabalho, torna-se fundamental estabelecer a relação 

entre os resultados obtidos e a gestão e conservação da espécie no panorama 

eco-cinegético nacional. Como já foi referido, o javali é uma espécie com 

grande importância cinegética e supõe-se que foi, em grande parte, devido ao 

interesse e consequentes abates por parte dos caçadores, que se deu o 

declínio populacional registado no início do século XX, tal como referenciado 

por Bugalho et al. (1984). Com base neste estudo é possível verificar que, 

passadas dezenas de anos, ainda são visíveis na população os efeitos da 

redução e fragmentação dos núcleos populacionais de javali em Portugal. 

Apesar de muito prolífica e adaptável, só nas últimas três dezenas de anos o 

javali recuperou uma parte considerável da sua anterior distribuição histórica. 

Os níveis de heterozigotia estimados neste estudo estão dentro dos 

valores encontrados em outros estudos e os níveis de diversidade génica são 

muito elevados para qualquer uma das subpopulações consideradas, 

aproximando-se sempre da unidade. Supõe-se contudo que a redução 

populacional terá reduzido a riqueza alélica, uma vez que as distribuições de 

alelos apresentam grandes hiatos. Contudo os marcadores utilizados neste 

estudo são considerados neutrais, não sendo aconselhável fazer inferências 

sobre o potencial adaptativo das populações. Não obstante, a rápida 

recuperação demográfica faz supor que o javali apresente uma boa capacidade 

de adaptação e dispersão. 

A existência de estruturação da população de javali não tem 

necessariamente interesse taxonómico e não se pretende com este estudo 
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sugerir que se mantenham isoladas as subpopulações identificadas no sentido 

de preservar a “pureza” dos núcleos populacionais. Na verdade, os resultados 

obtidos sugerem a estruturação, mas também o contacto e miscigenação das 

subpopulações. Dada a natureza prolífica e adaptável do javali, o curso natural 

da dispersão da sua população em Portugal deverá conduzir a um aumento do 

contacto entre as subpopulações e eventual dissipação da diferenciação. Se a 

estruturação, em certo nível, pode ser benéfica para uma população, também o 

deverá ser, até certo ponto, o fluxo genético entre as subunidades 

populacionais. 

Os resultados obtidos poderão ter aplicação no campo do controlo de 

práticas ilegais relacionadas com as espécies cinegéticas em Portugal. Estas 

práticas incluem as translocações de animais e o abate ilegal. O painel de 

microssatélites utilizado revelou-se capaz de identificar, até certo ponto, 

animais distantes da sua área mais provável de ocorrência. Apesar de serem 

possíveis deslocações na ordem das centenas de quilómetros para o javali 

(Andrzejewski & Jezierski, 1978), a espécie é normalmente referida como 

sedentária (Spitz & Janeau, 1990; Lemel et al., 2003; Sodeikat & Pohlmeyer, 

2004), sendo de suspeitar a ocorrência de um indivíduo geneticamente muito 

divergente do grupo em que se encontra inserido. Ainda mais suspeito se torna 

quando este indivíduo demonstra similaridade com uma população distante. A 

monitorização das populações e a avaliação de casos suspeitos poderá ser, 

então, útil na detecção de potenciais translocações de animais. 

Este painel de microssatélites também poderá ser útil no caso de abates 

furtivos. No caso de ser possível a recolha de material biológico de um animal 

abatido furtivamente, passível de ser analisado, assim como de vestígios 
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associados a um suspeito, seria possível avaliar a probabilidade de os 

vestígios associados ao suspeito corresponderem ou não ao animal abatido. 

Na verdade, o poder discriminante combinado (calculado segundo Fisher, 

1951, citado por Poetsch et al., 2001) para o conjunto de marcadores utilizados 

é de 0,9998, para a população de javali em questão. Com efeito, apenas dois 

genótipos, de entre os 110 indivíduos analisados, revelaram ser idênticos para 

todos os marcadores. Estes animais foram contudo capturados no mesmo 

concelho, durante a mesma montaria, sendo provável uma relação próxima de 

parentesco. 
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Anexo I – Ficha de identificação individual utilizada na colheita de amostras.  
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Anexo II – Marcadores microssatélites disponíveis. O conjunto de marcadores 

corresponde ao “Set IX”, desenvolvido no âmbito de: The USDA Supported US 

Pig Genome Coordination Project. 

Marcador Cromossoma Fluorescência Tannealing Tam. min. Tam. max. nº alelos

SW2512 1 FAM 50ºC 117 123 3

SW486 11 HEX 50ºC 138 160 6

SW2415 6 TET 50ºC 118 144 6

SW1037 8 TET 50ºC 123 145 4

SW2043 10 TET 50ºC 135 144 5

SW2495 9 HEX 50ºC 157 173 7

S0023 4 FAM 55ºC 76 102 7

SW419 16 FAM 55ºC 154 174 6

S0118 15 FAM 55ºC 202 222 6

SW1263 15 HEX 55ºC 151 165 5

SW1409 7 TET 55ºC 114 128 8

SWR345 2 TET 55ºC 140 166 5

S0018 5 TET 55ºC 248 278 12

SW1123 1 HEX 57ºC 152 178 6

SW1701 7 FAM 58ºC 94 134 15

SW1315 3 FAM 58ºC 100 128 4

ACTG2 3 FAM 58ºC 109 142 9

SW1936 12 FAM 58ºC 118 122 2

SW255 7 FAM 58ºC 122 126 2

SW1202 6 FAM 58ºC 124 132 3

SW2083 15 FAM 58ºC 141 155 4

SW1953 8 FAM 58ºC 149 171 7

SW191 5 FAM 58ºC 153 199 7

SW2535 6 FAM 58ºC 171 195 12

SW2428 7 FAM 58ºC 174 178 3

S0008 1 FAM 58ºC 177 191 7

SW2488 14 FAM 58ºC 179 193 3

SW903 11 FAM 58ºC 195 201 5

SW1305 16 FAM 58ºC 212 230 4

SW1970 1 HEX 58ºC 80 92 4

SW2409 4 HEX 58ºC 87 97 5

SW1873 7 HEX 58ºC 105 138 12

SW332 5 HEX 58ºC 109 115 3

SW1517 2 HEX 58ºC 119 154 9

SW986 5 HEX 58ºC 150 164 5

SW2160 8 HEX 58ºC 170 186 11

SW828 3 HEX 58ºC 217 237 6

SW1945 15 TET 58ºC 95 111 10

SW2454 4 TET 58ºC 101 134 5

SW2141 3 TET 58ºC 108 122 5

SW1809 16 TET 58ºC 121 147 7

SW1129 6 TET 58ºC 127 155 11

SW2001 7 TET 58ºC 133 139 4

SW1686 2 TET 58ºC 137 157 7

SW1035 16 TET 58ºC 147 167 7  
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Anexo II – (continuação). 

Marcador Cromossoma Fluorescência Tannealing Tam. min. Tam. max. nº alelos

S0076 13 TET 58ºC 148 184 7

SW1553 12 TET 58ºC 166 224 4

S0144 8 TET 58ºC 208 218 5

SW767 10 FAM 60ºC 119 138 8

SW268 8 FAM 60ºC 121 149 7

SW510 14 FAM 60ºC 150 160 6

SW1996 4 FAM 60ºC 156 180 6

SW511 9 FAM 60ºC 165 205 9

SW1647 6 FAM 60ºC 172 188 6

SW1956 12 FAM 60ºC 177 191 4

S0297 6 FAM 60ºC 210 212 2

SW452 13 HEX 60ºC 87 97 5

SW492 6 HEX 60ºC 118 146 7

SW1339 15 HEX 60ºC 118 154 4

SW1650 2 HEX 60ºC 122 144 8

SWR1849 10 HEX 60ºC 123 160 15

S0282 13 HEX 60ºC 126 142 6

SW1903 X HEX 60ºC 132 146 7

SWR2036 7 HEX 60ºC 155 174 5

SW1408 2 HEX 60ºC 179 185 3

SW2519 14 HEX 60ºC 190 232 14

SW480 4 TET 60ºC 72 144 6

SW1816 7 TET 60ºC 92 120 7

SW2038 14 TET 60ºC 107 127 7

SWR1063 1 TET 60ºC 143 153 5

SW1430 1 TET 60ºC 160 181 16

SW943 12 FAM 62ºC 118 132 2

SW520 13 HEX 62ºC 102 124 5

SW790 8 HEX 62ºC 118 186 13

SW1491 9 HEX 62ºC 120 148 8

SW1661 16 HEX 62ºC 178 200 8

SW71 6 TET 62ºC 93 111 5

SWR2071 11 TET 62ºC 98 106 5

SWR978 3 TET 62ºC 122 150 5

SWR925 14 TET 62ºC 123 148 8

SW1071 5 TET 62ºC 126 152 6

SW1118 15 TET 62ºC 170 188 5

SW1980 8 TET 62ºC 174 200 5

SWR1130 6 HEX 64ºC 112 136 8

SW2167 2 FAM 65ºC 86 104 4

S0170 2 FAM 65ºC 147 151 5

SW65 1 FAM 65ºC 251 285 4

SW2521 8 HEX 65ºC 113 117 3

SW1680 6 HEX 65ºC 118 158 10

SW1081 14 HEX 65ºC 126 155 12

S0161 4 HEX 65ºC 137 163 10  
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Anexo III – Frequências alélicas dos seis marcadores utilizados, estimadas 

para a população portuguesa com base na amostra de 110 indivíduos. São 

também apresentados as estimativas de heterozigotia observada e esperada 

por locus. 

Locus Alelo Frequência Locus Alelo Frequência Locus Alelo Frequência

S0008 165 0.009 SW986 135 0.009 SW1701 90 0.123

175 0.364 137 0.014 92 0.009

179 0.014 147 0.273 106 0.036

181 0.073 149 0.595 108 0.177

183 0.032 151 0.105 110 0.086

185 0.159 159 0.005 112 0.018

187 0.223 HO 0.5000 114 0.191

189 0.009 HE 0.5624 118 0.027

191 0.073 120 0.086

193 0.009 122 0.109

195 0.036 SW1517 118 0.023 124 0.032

HO 0.7091 126 0.005 126 0.059

HE 0.7831 132 0.018 128 0.027

134 0.327 130 0.009

136 0.055 132 0.009

SW1129 139 0.045 138 0.059 HO 0.7727

141 0.432 140 0.164 HE 0.8864

143 0.009 142 0.077

149 0.014 144 0.141

153 0.086 146 0.027 SW828 211 0.332

155 0.177 148 0.073 217 0.064

157 0.118 152 0.005 221 0.605

159 0.073 154 0.005 HO 0.4455

167 0.032 156 0.018 HE 0.5228

169 0.009 158 0.005

177 0.005 HO 0.7182

HO 0.6182 HE 0.8316

HE 0.7593
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Anexo IV – Frequências alélicas por locus estimadas para as subpopulações 

definidas. São indicados os tamanhos das amostras e as estimativas para a 

população portuguesa de javali, para comparação. 

Locus Alelo Norte (19) Centro (51) Sul (18) Portugal (110)

S0008 165 0.056 0.009

175 0.105 0.548 0.194 0.364

179 0.056 0.014

181 0.053 0.333 0.073

183 0.026 0.038 0.032

185 0.342 0.125 0.083 0.159

187 0.368 0.240 0.056 0.223

189 0.026 0.028 0.009

191 0.026 0.194 0.073

193 0.053 0.009

195 0.048 0.036

SW986 135 0.019 0.009

137 0.029 0.014

147 0.421 0.202 0.194 0.273

149 0.526 0.740 0.306 0.595

151 0.053 0.500 0.105

159 0.010 0.005

SW1129 139 0.026 0.029 0.028 0.045

141 0.842 0.327 0.444 0.432

143 0.019 0.009

149 0.019 0.014

153 0.135 0.083 0.086

155 0.026 0.163 0.222 0.177

157 0.053 0.183 0.118

159 0.053 0.125 0.073

167 0.139 0.032

169 0.056 0.009

177 0.028 0.005

SW1701 90 0.184 0.029 0.361 0.123

92 0.010 0.009

106 0.158 0.010 0.036

108 0.263 0.192 0.177

110 0.144 0.086

112 0.019 0.018

114 0.173 0.389 0.191

118 0.010 0.139 0.027

120 0.105 0.077 0.083 0.086

122 0.202 0.028 0.109

124 0.079 0.010 0.032

126 0.053 0.096 0.059

128 0.158 0.027

130 0.019 0.009

132 0.010 0.009

SW1517 118 0.010 0.111 0.023

126 0.010 0.005

132 0.026 0.010 0.018

134 0.481 0.250 0.327

136 0.026 0.077 0.055

138 0.079 0.058 0.028 0.059

140 0.421 0.144 0.164

142 0.079 0.087 0.077

144 0.105 0.058 0.417 0.141

146 0.053 0.056 0.027

148 0.211 0.058 0.073

152 0.028 0.005

154 0.010 0.005

156 0.083 0.018

158 0.028 0.005

SW828 211 0.421 0.144 0.667 0.332

217 0.053 0.087 0.064

221 0.526 0.769 0.333 0.605  


