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DIVERSIDADE GENÉTICA EM DUAS POPULAÇÕES DE Pterogyne nitens Tul.
UTILIZANDO SSR

RESUMO - Os marcadores microssatélites têm sido utilizados com frequência
como ferramenta efetiva para estudos de diversidade e sistema reprodutivo de
populações, possuem aplicabilidade prática, uma vez que podem ser obtidos pela
construção de bibliotecas genômicas enriquecidas. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver e validar iniciadores SSR polimórficos para a espécie Pterogyne nitens
e analisar a diversidade genética e o sistema reprodutivo de duas gerações dessa
espécie em duas populações distintas. Foram avaliadas uma população localizada
na cidade de Jaboticabal-SP (Pop. JB) e outra na cidade de Pereira Barreto-SP
(Pop. PB), sendo 10 árvores matrizes e 30 progênies de cada árvore de cada
população. Observou-se um total de 48 alelos para as duas gerações da Pop. JB e
41 alelos para a Pop. PB. O número efetivo de alelos por loco nas matrizes da Pop.




JB ( Ae = 2,73) e progênies ( Ae = 2,95) foi inferior ao número médio de alelos por loco




( A = 3,5) e ( A =8), nas matrizes e progênies respectivamente. O mesmo foi








observado na Pop. PB ( Ae =2,17) e ( Ae =2,65) e ( A =2,66) e ( A =6,83)
respectivamente para as matrizes e progênies, indicando que existe alelos em baixa
frequência nas duas populações. A taxa de cruzamento multiloco foi alta para as
duas populações. A diferença entre as taxas de cruzamento multiloco e uniloco




( t m – t s ) foi nula para a Pop. JB, indicando que não houve cruzamento entre
aparentados e baixa para Pop. PB indicando pouco cruzamento entre aparentados.
Assim, pode-se concluir que a espécie é de cruzamento misto, predominantemente
alógama.

Palavras-Chave: Amendoim-bravo, Microssatélites, Marcadores genéticos, Sistema
de reprodução, Tamanho efetivo
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GENETIC DIVERSITY IN TWO POPULATIONS OF Pterogyne nitens Tul. USING
SSR

ABSTRACT - Microsatellites molecular markers have been used with
frequency as an effective tool for studies of diversity and reproductive system of the
populations, have practical applicability, since they can be obtained by the
construction of enriched genomic libraries. The aim of this work was to develop and
validate SSR polymorphic iniciadores for the Pterogyne nitens species, and to
analyze the genetic diversity and the reproduction system of two generations of this
species in two different populations. The two populations evaluated are located in
Jaboticabal-SP (Pop. JB) and Pereira Barreto-SP (Pop. PB) municipalities. It was
evaluated 10 tree matrices and 30 progenies from each tree of each population. The
results showed a total of 48 alleles for the two generations of the Pop. JB and 41
alleles for the Pop. PB. The effective number of alleles per locus in the matrices




( Ae = 2,73) and progenies ( Ae = 2,95) of the Pop. JB was lower than the average




number of alleles per locus ( A = 3,5) and ( A =8) of the matrices and progenies,




respectively. It was also observed in the Pop. PB ( Ae =2,17) and ( Ae =2,65) and




( A =2,66) and ( A =6,83) for the matrices and progenies, respectively, which indicates
that there are alleles with low frequency in both populations. The rate of multilocus
crossing was high for the two populations. The difference between the multilocus and




single locus rates of crossing ( t m – t s ) was zero for the Pop. JB, indicating that no
crossing occurred between related individuals, and low for the Pop. PB, indicating
little cross between related individuals. Thus, it can be concluded that the species is
mixed mating, predominantly alogamous.

Keywords: Amendoim-bravo, Microsatellites, Genetic markers, Reproduction
System, Effective size
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1

1 – INTRODUÇÃO

O amendoim-do-campo, Pterogyne nitens Tul., é uma espécie arbórea
pertencente

à família

Fabaceae.

Apresenta ampla

distribuição

geográfica,

rusticidade e rapidez de crescimento e sua dispersão ocorre por sementes (ITOMAN
et al., 1992; LORENZI, 1992; SIQUEIRA e NOGUEIRA, 1992, CARVALHO, 1994). É
conhecida pela sua madeira de moderada resistência, muito empregada na
construção civil e mobiliária, e também pela sua beleza ornamental, sendo
empregada na arborização de vias urbanas e rodovias (LORENZI, 1992). Possui
importante papel ecológico, sendo indicada para a reposição de mata ciliar em locais
com inundações periódicas e para o emprego em plantios mistos em áreas
degradadas de preservação permanente (LORENZI, 1992, CARVALHO, 1994).
Comunidades guaranis do nordeste da Argentina utilizam o córtex do caule no
tratamento de infestações parasitárias, em especial da Ascaris lumbricoides
(CRIVOS et al., 2007). Os alcalóides guanidínicos das folhas e caules de P. nitens,
apresentam atividade citotóxica sobre linhagens mutantes de Saccharomyces
cerevisiae que contêm mutações relacionadas ao descontrole de proliferação
celular, sugerindo atividade antitumoral potencial desses alcalóides (BOLZANI et al.,
1995). Estudos demonstram que princípios ativos (flavonóides) extraídos do caule
de P. nitens podem ser responsáveis pelo efeito antiproliferativo de células
cancerígenas de melanomas. O flavonóide quercetina possui inibidor de crescimento
e atua em várias células tumorais malignas in vitro, como leucemia, câncer de
estômago, colo do útero, mama e câncer ovariano (REGASINI et al., 2007).
A despeito da ampla ocorrência dessa espécie no Brasil, a exploração
inadequada e a fragmentação florestal podem estar comprometendo a sobrevivência
de várias populações naturais, tornando-as ameaçadas de extinção (SEBBENN et
al., 1999). Assim, a variabilidade genética pode estar sendo perdida.
A fragmentação de habitats pode reduzir a diversidade genética de espécies
através do “gargalo genético”. A deriva genética, a restrição do fluxo de pólen
associados a intensa exploração podem aumentar o isolamento genético e a
divergência. Para a definição de programas de manejo eficientes, fatores genéticos
como perda de heterozigosidade, variação do índice de fixação e tamanho efetivo

2

populacional devem ser considerados em conjunto com os dados dendrométricos.
Para estudos genéticos neste nível, os marcadores moleculares como os
microssatélites tem sido intensamente utilizados, pois são ferramenta eficiente no
estudo de estrutura genética de populações, fluxo gênico, paternidade, viabilidade
populacional e na definição dos efeitos da fragmentação, sendo úteis na definição de
estratégias de conservação (COLLEVATTI et al., 1999).
Polimorfismos baseados em sequências repetitivas de DNA, SSR (Simple
Sequence Repeats) ou microssatélites são um dos mais informativos marcadores
moleculares. São formados por sequências de uma a seis bases de comprimento
repetidas em “tandem” (JACOB et al., 1991), sendo co-dominantes, multialélicos e
encontrados em alta frequência e com ampla distribuição nos genomas de
eucariotos (TÓTH et al., 2000). Apresentam o maior conteúdo informativo por loco
gênico entre todas as classes de marcadores moleculares (GOLDSTEIN &
SCHLOTERER, 2001).
O desenvolvimento de marcadores microssatélites tem se tornado popular
devido a facilidade na obtenção e sua praticidade. Já foram desenvolvidos
marcadores microssatélites para várias espécies arbóreas incluindo Caryocar
brasiliense (COLLEVATTI et al., 1999), Euterpes edulis (GAIOTTO et al., 2000),
Copaifera langsdorffii (CIAMPI et al., 2000), Myracrodruon urundeuva (CAETANO et
al., 2005), Hymenaea stigonocarpa (CIAMPI et al., 2008). A construção da biblioteca
genômica pode ser realizada por meio de vários protocolos de enriquecimento,
sendo possível aplicar mais de um protocolo na mesma biblioteca.
Estudos que investigam a diversidade, estrutura genética e sistema de
reprodução fornecem diretrizes para o uso racional dos recursos naturais, e para
estratégias de conservação. Recentemente Paula (2007) realizou estudo sobre
diversidade genética no que diz respeito a características de sementes e frutos de
45 árvores matrizes de Pterogyne nitens Tul. (amendoim-do-campo), localizadas na
área urbana e rural do município de Jaboticabal-SP. A continuidade do estudo
destes genótipos, em nível genético molecular, permitirá um melhor entendimento do
sistema reprodutivo, da diversidade genética e da possível estruturação genéticoespacial. A geração destes conhecimentos constitui-se em uma relevante forma de
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contribuição para que sejam traçadas adequadas estratégias de conservação e
melhoramento de populações naturais de P. nitens.
O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar iniciadores SSR que
detectam locos polimórficos para a espécie P. nitens e analisar a diversidade
genética e o sistema de reprodução de duas gerações em duas populações distintas
da referida espécie.
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 – A espécie Pterogyne nitens Tul.

Pterogyne nitens Tul., conhecida popularmente por amendoim-do-campo,
Pterogyne nitens Tul., é uma espécie arbórea pertencente à família FabaceaeLeguminosae, de acordo com a classificação de APG III, é planta arbórea com
folhas compostas pinadas, podendo atingir altura de 10 a 15 m e diâmetro à altura
do peito (DAP) de 40 a 60 cm (LORENZI, 1992), entretanto alguns indivíduos podem
atingir até 35 m de altura e DAP de 120 cm (CARVALHO, 1994).
Seu florescimento ocorre durante os meses de dezembro a março e a
maturação dos frutos, entre os meses de maio a junho (Figura 1) (LORENZI, 1992),
com dispersão anemocórica (SEBBENN et al., 1999). Em geral suas flores são
bissexuais, porém mais comumente masculinas (CARVALHO, 1994). Há grandes
probabilidades de que o seu sistema reprodutivo seja característico de planta
alógama (NOGUEIRA, et al., 1986).
O amendoim-do-campo ocorre naturalmente no norte da Argentina, sul da
Bolívia, noroeste do Paraguai e nos estados brasileiros de Alagoas, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, e São Paulo (ITOMAN
et al., 1992; LORENZI, 1992; SIQUEIRA; NOGUEIRA, 1992). No grupo sucessional
a espécie é secundária inicial, comportando-se como pioneira em sítios arenosos e
degradados. A espécie apresenta rusticidade e rapidez de crescimento e ocorre
comumente em vegetação secundária como capoeiras, em altitudes de 120 a 920 m,
em solos de baixa fertilidade natural e em solos calcários (LORENZI, 1992,
CARVALHO, 1994).
Em função de suas características, P. nitens apresenta diversificadas
aplicações, tanto no âmbito ecológico como no econômico. Assim, sua madeira por
ser moderadamente pesada (densidade 0,77 g/cm 3), dura e resistente ao
apodrecimento, é própria para confecção de móveis finos, construção civil, como
vigas, caibros, ripas, tacos e tábuas para assoalhos, confecção de carrocerias,
interiores, embarcações, vagões, tonéis, barris e tanques (LORENZI, 1992). O
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amendoim-do-campo possui também grande valor ornamental, dada à beleza e odor
de suas flores, somada a intensidade de suas folhagens, sendo, portanto
recomendada para arborização de vias urbanas e rodovias (LORENZI, 1992). É
adequada para a reposição de mata ciliar em locais com inundações periódicas e
também para emprego em plantios mistos em áreas degradadas de preservação
permanente (LORENZI, 1992; CARVALHO, 1994).

Figura 1: A) Árvore de Pterogyne nitens; B) Ramo com inflorescência; C) Ramo
mostrando detalhes das folhas juntamente com a inflorescência; D) Detalhe das
sementes verdes e maduras.
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Na literatura encontram-se alguns estudos sobre compostos químicos
produzidos por P. nitens, bem como as suas aplicações medicinais. Estudos
etnofarmacológicos em comunidades guaranis do nordeste da Argentina revelam o
uso das cascas do caule no tratamento de infestações parasitárias, principalmente
no combate ao “tacho”, nome popular de Ascaris lumbricoides (CRIVOS et al.,
2007). Em trabalhos fitoquímicos anteriores, foram isolados cinco alcalóides
guanidínicos das folhas e caules de P. nitens, os quais mostraram atividade
citotóxica sobre linhagens mutantes de Saccharomyces cerevisiae, que contêm
mutações relacionadas ao descontrole de proliferação celular, sugerindo atividade
antitumoral potencial desses alcalóides (BOLZANI et al., 1995). De acordo com
Regasini et al. (2007) os flavonóides e/ou alcalóides guanidínicos extraídos do caule
de P. nitens podem ser responsáveis pelo efeito antiproliferativo de células de
melanoma. Em análises fitoquímicas foram extraídos dois tipos de flavonóides
identificados como quercetina e isoquercetina. Este flavonóide, com propriedades
antiproliferativas, ocorre amplamente na natureza. A quercetina possui inibidor de
crescimento e atua em várias células tumorais malignas in vitro, como leucemia,
câncer de estomago, colo do útero, mama e câncer ovariano. Assim P. nitens possui
atividades antiproliferativas e pode ser fonte importante de agentes antitumorais,
sendo útil para o desenvolvimento de novas drogas anti-neoplásicas, incluindo
alcalóides guanidina e flavonóides. Em estudos químicos das flores de P. nitens,
Regasini et al. (2008) isolaram onze substâncias de três classes químicas distintas:
flavonóides (flavonóis, diidroflavonóis e catequinas), derivados do ácido cinâmico e
alcalóides. Concluindo ainda que os metabólitos secundários acumulados nas flores
desta espécie são predominantemente de natureza fenólica.
A despeito de toda a sua importância ecológica e econômica, P. nitens
encontra-se em eminente risco de extinção devido à procura por sua madeira,
(LORENZI, 1992), que foi empregada indiscriminadamente pela construção civil
(CARVALHO,

1994).

Assim,

esta

leguminosa

pertencente

a

um

gênero

monoespecífico encontra-se seriamente ameaçada de extinção (CARVALHO, 1994).
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2.2 – Consequências da fragmentação para os recursos florestais

A espécie P. nitens habita os remanescentes de vegetação paulista,
atualmente bastante fragmentada, e é uma das espécies que se encontra sob risco
de extinção, fazendo parte da lista de espécies recomendadas para a conservação
genética no estado de São Paulo (ITOMAN et al. 1992, LORENZI, 1992, SIQUEIRA;
NOGUEIRA, 1992).
Os fragmentos florestais são resultantes de diferentes histórias de
perturbação da vegetação, nas quais interagiram, ao longo do tempo, fatores
inúmeros e diversos (ARAGAKI, 1997). De acordo com VIANA (1990), um fragmento
florestal é qualquer área de vegetação natural contínua, interrompida por barreiras
antrópicas (estradas, cidades, culturas agrícolas, pastagens, etc.) ou naturais
(montanhas, lagos, etc.), capazes de diminuir significativamente o fluxo de animais,
pólen e/ou sementes. É, portanto, produto de uma ação natural ou antrópica.
As consequências da fragmentação florestal são: diminuição da diversidade
biológica, redução da área de ecossistemas naturais, distúrbio no regime hidrológico
das bacias hidrográficas, mudanças climáticas, erosão do solo, inundações e
assoreamento das bacias hídricas, degradação dos recursos naturais, favorecimento
ao estabelecimento de espécies invasoras e, ainda, mudanças nos fluxos químicos e
físicos da paisagem, incluindo os movimentos de calor, vento, água e nutrientes
(OLIVEIRA et al., 1997; VIANA, 1990; VIANA; TABANEZ; MARTINEZ, 1992;
RODRIGUES, 1993; RODRIGUES; CAMARA; DIAS, 1995; ARAGAKI, 1997; SILVA,
1997; TABANEZ; VIANA; DIAS, 1997; ISHIHATA, 1999).
Com a fragmentação, ocorre imediata redução no número de indivíduos de
cada espécie e do tamanho efetivo populacional. Como os indivíduos podem se
tornar restritos a pequenos fragmentos, pode ocorrer isolamento espacial entre as
populações remanescentes. Tais alterações refletem nos processos de deriva
genética, fluxo gênico, seleção e no sistema de cruzamentos. Sendo esses
processos determinantes do grau de diversidade genética na espécie, bem como
sua distribuição entre os indivíduos e populações. Os principais efeitos genéticos da
fragmentação florestal são a diminuição da diversidade genética nas populações e
espécies, a mudança na estrutura genética populacional e o aumento da endogamia,
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que acarretam fortes prejuízos as populações e espécies florestais (YOUNG;
BOYLE, 2001; PRIMACK; RODRIGUES, 2001).
A exploração predatória de espécies arbóreas, nas florestas tropicais, pode
afetar a estrutura genética das populações e, como conseqüências, trazer a perda
de alelos raros, a redução da heterozigosidade e o aumento da endogamia. A perda
de alelos leva à redução na capacidade das espécies de responder a adversidades
ambientais em gerações futuras; pode ocorrer redução na adaptabilidade das
espécies (YOUNG et al., 1996).
A caracterização dos graus de variabilidade e estrutura genética e o
conhecimento da movimentação de alelos proporcionam as bases necessárias da
execução de estratégias, para maximizar a eficiência dos programas de manejo e
conservação genética (RAPOSO et al., 2007). O estudo da estrutura genética de
populações naturais ou, em outras palavras, da distribuição da variação genética
entre e dentro de populações de uma espécie, é de fundamental importância para
delimitar as estratégias ótimas para a conservação, manejo e melhoramento de
organismos. É também fundamental o conhecimento do seu sistema reprodutivo,
visto que determina como os genes são recombinados e mantidos pela espécie para
a perpetuação de sua variabilidade genética natural, base do seu contínuo potencial
evolutivo (SEBBENN et al., 1999).
A variação entre populações dentro de espécies florestais surge da
adaptação das espécies às condições edafoclimáticas distintas, podendo-se esperar
que as populações que ocorrem em diferentes condições ecológicas tenham
diferentes características adaptativas. Embora as populações estejam classificadas
como pertencentes a mesma espécie, geralmente variam na sua constituição
genética, em função de sua adaptação a diferentes habitats (KAGEYAMA, 1987).
Todavia, estas diferenças podem ser minimizadas pelo fluxo gênico entre
populações. Tendo em vista que até o início do século XIX, as florestas nativas na
maioria das regiões brasileiras eram contínuas, favorecendo a intensa troca gênica
entre populações, possivelmente as populações florestais remanescentes, apesar de
atualmente reduzidas e fragmentadas, apresentem ainda muitos genes em comum,
não sendo, portanto, geneticamente tão divergentes. Espera-se que esta divergência
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entre populações seja tanto maior quanto for a distância entre populações, devido a
limitações na dispersão do pólen e sementes (SEBBENN et al., 1999).
Em estudo com 36 famílias de P. nitens de polinização livre, procedentes de
quatro populações naturais, Sebbenn et al. (1999) verificaram ocorrência de baixa
divergência genética entre as populações, o que segundo os autores, sugere que no
passado existiu intenso fluxo gênico entre elas, levando as distintas populações a
compartilharem genes em comum. Todavia, no futuro, devido ao efeito da
fragmentação dessas populações estudadas e a característica de raridade da
espécie, (fatores que levam à redução no tamanho efetivo), possivelmente essas
venham a sofrer efeitos de seleção e deriva genética que, por sua vez, poderão
aumentar a divergência entre elas e até levar à especiação e/ou à extinção de
algumas populações ou ainda, infelizmente, da espécie.
Recentemente, Paula (2007) com intuito de determinar a divergência
genética para caracteres biométricos de frutos e sementes, e parâmetros da
qualidade fisiológica de sementes entre matrizes de P. nitens nativo e cultivado em
Jaboticabal-SP, encontrou considerável divergência genética entre as matrizes
estudadas.
Estudos da estrutura genética de populações naturais, a partir de
marcadores moleculares, têm revelado baixa divergência genética entre populações,
mostrando que a maior parte da variabilidade encontra-se dentro das populações.
Dentre estes estudos pode-se citar os realizados por Reis (1996) para Euterpes
edulis, Viegas (2009) para Myracrodruon urundeuva e Ferreira et al. (2012) para
Elaeis guineensis.

2.3 – Contribuições de estudos genéticos moleculares para espécies
arbóreas

Os marcadores moleculares constituem-se em uma ferramenta auxiliar na
geração de subsídios para programas de conservação e de melhoramento genético
de espécies arbóreas, uma vez que a partir deles é possível estimar a diversidade
genética, nível de parentesco, estimativa de tamanho efetivo, estruturação genética,
fluxo de pólen, paternidade entre outros (SEBBENN; ETTORI, 2001). Assim,
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informações quanto ao grau de organização e dinâmica da variabilidade genética em
populações de uma espécie são fundamentais para se delinearem estratégias
eficientes de conservação e para a definição de estratégias de manejo sustentável.
Entretanto, estudos desta natureza, para espécies arbóreas tropicais, ainda são em
número inferior ao desejável (DAYANANDAN et al., 1999; COLLEVATTI et al., 2001;
CAVERS et al., 2003; LEMES et al., 2003; CLOUTIER et al., 2007; SILVA et al.,
2008).
Dentre os marcadores genético moleculares, os que fornecem uma maior
riqueza de informação são os de caráter co-dominante, onde é possível discriminarse genótipos homozigotos de heterozigotos (BARREIRA et al., 2006).
Poucos marcadores moleculares possuem um uso tão difundido como os
microssatélites, ou SSR – Simple Sequence Repeats (TAUTZ, 1989) que são um
dos tipos mais variáveis de sequências de DNA no genoma e de ampla distribuição
no genoma, o que justifica a grande utilidade deste marcador. Sua crescente
utilização deve-se ao fato de serem co-dominantes, multialélicos, altamente
reproduzíveis, polimórficos, têm grande resolução e estão baseados em PCR
(OLIVEIRA et al., 2006). Assim, os SSRs são sequências formadas por um motivo
de uma única sequência de até seis bases repetidas in tandem sem interrupção por
outra base ou motivo (GOLDSTEIN; SCHLOTTERER, 2001), entretanto também
podem ser classificados como imperfeitos, quando possuem um ou mais
nucleotídeos interferindo na ordem das repetições, e finalmente classificados como
compostos, quando possuem dois conjuntos de repetições unidos (WEBER; MAY,
1989).
A obtenção e a análise de dados discretos a partir de marcadores
moleculares, com base em polimorfismo de DNA, como é o caso dos SSR, têm se
tornado uma forma eficiente de gerar informações para um grande número de
indivíduos, populações e espécies. A evolução e a disponibilização de técnicas de
biologia molecular têm contribuído significativamente para as investigações, cada
vez mais detalhadas, da diversidade genética (AZEVEDO et al., 2008).
Embora seja inquestionável a eficiência da aplicação dos marcadores SSR
nos estudos genéticos e nos programas de conservação e de melhoramento de
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espécies florestais, o custo de desenvolvimento destes marcadores ainda é alto
(ARENS et al., 2004).
Os microssatélites de dinucleotídeos são os mais frequentes e os mais
polimórficos, seguidos pelos de tri e tetranucleotídeos. Em virtude da alta taxa de
polimorfismo, observa-se que a maioria dos trabalhos de desenvolvimento de
marcadores microssatélites é realizada para sequencias de dinucleotídeos.
Entretanto, a genotipagem de indivíduos utilizando marcadores deste tipo é mais
delicada e portanto, é preferível que seja realizada em equipamentos de alta
resolução e precisão, como os analisadores automáticos de fragmentos que utilizam
fluorescência, sendo capazes de realizar uma discriminação precisa ao nível de uma
unidade de base nitrogenada (AZEVEDO, 2007).
É possível obter sequências de SSR de várias formas, como busca em
bancos de sequências, transferibilidade entre espécies correlatas e desenvolvimento
a partir de uma série de diferentes protocolos descritos por Zane et al. (2002).
Os métodos mais utilizados são aqueles que envolvem construções de
bibliotecas genômicas. Dois métodos são descritos por Ostrander et al. (1992) e por
Paetkau (1999), sendo o último semelhante ao descrito por Rafalsky et al. (1996).
Esses métodos têm por objetivo construir bibliotecas genômicas enriquecidas para
sequências SSR e se diferenciam no fato em que no protocolo de Paetkau (1999)
alguns passos adicionais estão presentes, os quais utilizam contas magnéticas
ligadas à oligonucleotídeos de sequências repetitiva para a recuperação dos
fragmentos contendo SSR. O isolamento de sequências SSR por hibridização
seletiva também é uma técnica muito eficaz e comumente utilizada em associação
com a construção de biblioteca genômica enriquecida, que apesar de ser um
procedimento trabalhoso, apresenta resultados satisfatórios (AZEVEDO, 2007).
O trabalho em questão utilizou o método de construção de biblioteca
genômica enriquecida utilizando contas magnéticas ligadas à Bio-oligos associado à
hibridização seletiva de clones.
Os marcadores moleculares que serão desenvolvidos funcionarão como
ferramenta auxiliar no conhecimento genético da espécie Pterogyne nitens,
permitindo entre outros, avaliações da adequação da base genética das populações
para utilização em futuros programas de melhoramento.
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3 - MATERIAL E MÉTODOS

As análises moleculares foram conduzidas no Laboratório de Bioquímica de
Microorganismos e Plantas – LBMP, no Departamento de Tecnologia da Faculdade
de Ciências Agrárias e Veterinária de Jaboticabal, FCAV-UNESP.

3.1 - Material

Duas populações de P. nitens foram estudadas para fins de análise da
diversidade da espécie, podendo comparar o nível de diversidade e as
consequências da fragmentação florestal para as duas populações. As matrizes da
população de Jaboticabal-SP (Pop. JB) estão localizadas em diferentes bairros
dentro da cidade, fazendo parte atualmente da arborização urbana (Figura 2),
árvores estas, conservadas pela população após o desmatamento para crescimento
urbano. A outra população está localizada às margens da Rodovia SP-563, no
município de Pereira Barreto-SP (Pop. PB), em um remanescente de mata ciliar
localizada às margens do rio Tietê (Figura 3).

Imagem: Google Maps

Figura 2: Mapa da cidade de Jaboticabal com a localização aproximada das
matrizes da Pop. JB de Pterogyne nitens.
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Figura 3: Imagem de satélite da distribuição espacial de matrizes de Pterogyne
nitens no município de Pereira Barreto-SP. As marcações Mc1 a Mc10 são
referentes aos números das matrizes de 1 a 10, respectivamente.

Amostras foliares das matrizes foram coletadas e armazenadas em freezer
para posterior extração de DNA. Em cada população estudada, foram coletadas
sementes de 10 matrizes visando a produção de mudas das progênies. De cada
matriz foram produzidas 30 progênies, com um total de 300 progênies por
população.

3.2- Métodos

3.2.1 – Produção de mudas de Pterogyne nitens

As sementes foram coletadas entre os meses de novembro de 2009 e
janeiro 2010. O armazenamento das sementes foi em sacos de papel até o período
de germinação. Foi feita a retirada da semente do fruto, para que em seguida fosse
realizada a quebra de dormência de forma mecânica, com o auxílio de uma lixa de
madeira numero 100. Após a escarificação mecânica as sementes foram embebidas
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em água por 24 horas. Durante este período todos os lotes de sementes foram
devidamente separados e identificados de acordo com a numeração das matrizes
referentes a cada população.
Após o período de 24 horas em água as sementes foram transplantadas em
tubetes, contendo substrato expandido, vermiculita, e mantidas em casa de
vegetação. Durante os sete primeiros dias foi necessário irrigar o substrato duas
vezes ao dia. Após o 8º dia apenas uma vez ao dia a planta recebia água. Com 20
dias, os cotilédones já eram evidentes e com 60 dias, quando as plantas já estavam
com altura de 15 a 20 centímetros e com cerca de 5 a 6 folhas, foi realizada a coleta
de amostras foliares, as quais foram armazenadas em sacos de papel, devidamente
identificadas e imediatamente colocados em um saco plástico contendo sílica gel
para secagem uniforme, visando posterior extração de DNA.

3.2.2- Extração e Quantificação do DNA Genômico Total de Pterogyne
nitens

Para extração do DNA total, foi utilizado tecido foliar de P. nitens previamente
armazenados em sílica gel. A extração foi feita de acordo com o protocolo proposto
por Ferreira e Grattapaglia (1998) com algumas modificações, utilizando 100mg de
amostra por tubo para extração do DNA genômico total. Para o rompimento das
paredes e membranas celulares do tecido, foi usado nitrogênio líquido e um bastão
de vidro. Ao tecido macerado foram adicionados 750 μL de tampão de extração
(CTAB 2%; 1,4M NaCl; 20mM EDTA; 100mM Tris-HCl; 1% Polyvinylpyrrolidone;
0,2% β-Mercaptoetanol), e incubado por 90 minutos a 65ºC em banho-maria,
agitando a cada 10 minutos. Um processo de extração orgânica foi realizado
utilizando 450 μL de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1). Os tubos foram agitados e
centrifugados a 12000 xg por 10 minutos. Em seguida, os sobrenadantes foram
transferidos para novos tubos e adicionados 20 μL RNAse (110μg/ml) e mantidos em
banho-maria a 37ºC por 2 horas, para eliminação de RNA. Os ácidos nucléicos foram
precipitados com a adição de 400 μL de isopropanol absoluto e incubados a -20ºC
por 2 horas. Os tubos foram centrifugados a 12000 xg por 5 minutos e o
sobrenadante descartado. O pellet foi lavado duas vezes com etanol 70% por 5

15

minutos e uma lavagem com etanol absoluto. Após o descarte do sobrenadante os
pellets foram secos em fluxo laminar e ressuspendido em 30 μL TE (10mM Tris-HCl
pH8,0; 1mM EDTA).
Para a verificação da qualidade e integridade do DNA genômico extraído,
empregou-se a técnica de eletroforese em gel de agarose 0,8%, em TEB 1X (Tris 28
mM, Ácido Bórico 88 mM, EDTA 7 mM, pH 8,3) contendo brometo de etídio (5 Pg/
mL). No preparo das amostras de DNA para a eletroforese foram utilizados 3μL DNA
e 2μL de tampão de carregamento de amostra (1g glicerol; 1,5ml água destilada, 230
μL azul bromofenol). A corrida foi realizada por 1 hora sob tensão constante de 80 V.
A visualização do DNA foi realizada sob luz UV e a imagem foi documentada
em fotodocumentador (BIO RAD – GEL DOC 1000), através do software
QuantityOneR (BIO RADTM, HERCULES, CA, USA). O DNA obtido também foi
analisado em espectrofotômetro NanoDrop ND-100 para a determinação da
concentração e pureza da amostra. A verificação de sua pureza foi avaliada por meio
da relação de OD 260nm/280nm e 260nm/230nm.

3.2.3 – Construção da Biblioteca Genômica Enriquecida

Iniciou-se

a

construção

de

biblioteca

genômica

enriquecida

para

microssatélite, utilizando o protocolo descrito por Rafalski et al. (1996), com algumas
modificações, conforme os passos a seguir:

3.2.3.1 – Restrição do DNA

Para início da construção da biblioteca genômica enriquecida foi feito um
pool de DNA de vários indivíduos de P. nitens, incluindo indivíduos adultos e
progênies das duas populações, e um volume de 33μg do DNA genômico foi
digerido com 20U de Sau3AI - Promega (2μL de enzima a 10U/μL) em 2x de tampão
B (16μL a 10x) para um volume final de 20μL de reação. Esta enzima de restrição
(Sau3AI) possui o sítio de restrição 5’ GATC 3’ E 3’ CTAG 5’. A reação foi realizada
a 37ºC por 16 horas e inativada a 65ºC por 15 minutos. Após a restrição, 2 μL da
reação foi quantificado em gel de agarose Low Melting 2% para confirmar a restrição
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do DNA. Os 18 μL restantes foram usados para a ligação dos adaptadores às
extremidades dos fragmentos de DNA. Toda esta etapa foi realizada em duplicata
para posteriormente serem usadas com as sondas TC13 e AC13.
3.2.3.2 – Ligação do DNA aos adaptadores

Cerca de 10μg dos fragmentos de DNA foram ligados a 200μmol de
adaptadores do sítio de restrição Short (5’ CAGCCTAGAGCCGAATTCACC 3’) e
Long (5’ GATCGGTGAATTCGGCTCTAGGCTG 3’) numa reação com 1x tampão de
T4 Ligase, 4U de T4 ligase (1U/μL), para um volume final de 50μL de reação. A
reação foi incubada a 20ºC por 2 horas de acordo com instruções do fabricante da
enzima. A reação de ligação dos adaptadores foi realizada em duplicata, pois na
etapa seguinte foram usadas duas sondas diferentes, a TC13 e a AC13, e para todas
as sondas foi necessária uma reação de ligação dos adaptadores.

3.2.3.3 – Preparo das contas magnéticas para hibridização ao DNA

Para

hibridização

foram

usados

100μL

de

contas

magnéticas

(StreptavidinMagne Sphere® Paramagnetic Particles– Promega), sendo descartado
o líquido, segurando as “beads” na parede do tubo com o auxílio de um imã, e
lavadas 1X com 400μL de SSC 0,5x. O líquido foi descartado após a lavagem e
realizado uma nova lavagem com 400μL BEW 1x. As contas magnéticas foram
ressuspendidas em 200μL BEW 2x, 170 μL de água estéril, homogeneizados e
adicionado 3 μL da sonda biotinilizada a 100mM. Esse material foi levado em
“shaker” sob agitação constante a temperatura ambiente por 1 hora intercalando
com agitações em vórtex rapidamente. Após esse período as beads + oligos foram
lavadas 2x com 400μL de BEW 1x e uma lavagem com 400μL de SSC 5x +0,1%
SDS. Ressuspendido em 150μL de SSC 10x + 0,2% SDS pré-aquecido a 65ºC.
Incubou-se a 65°C por 15 minutos e armazenou-se a 4°C. O complexo DNA +
adaptadores foi desnaturado a 95°C por 15 minutos. Enquanto isso, sete tubos
foram preparados para as lavagens da solução, que tiveram a finalidade de retirar
excessos de reagentes como contas, biotina e oligos que não formaram complexos.
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No primeiro tubo, que foi utilizado como controle, foi adicionado 1 μL de DNA +
adaptadores em 999 μL de água ultrapura estéril. À solução DNA + adaptadores foi
adicionado ao complexo beads + oligos e incubado a 65ºC por 90 minutos agitando
a cada 10 minutos. Após a hibridização precipitou-se e armazenou-se o
sobrenadante no tubo 2, novamente o complexo foi lavado duas vezes, por 5
minutos e duas vezes por 15 minutos com 400μL de SSC 2x + 0,1% SDS. Cada
sobrenadante foi reservado em tubos numerados de três a seis. Ao final das
lavagens o complexo foi ressuspendido em 200μL de água estéril ultrapura. Todo o
processo de lavagem das contas magnéticas foi realizado em duplicata, pois em
cada tubo foi adicionado uma sonda, a TC13 e a AC13.
3.2.3.4 – Amplificação via PCR para controle do enriquecimento da
biblioteca

A reação de PCR foi realizada com todos os materiais reservados durante a
lavagem das beads, com o objetivo de avaliar o enriquecimento e determinar se
houve perda de DNA durante o processo. Para isso foram utilizados 3μL de amostra
reservada, tampão PCR 1x (10x, 50mM KCl; 10mM Tris-HCl), 1,4mM de MgCl2,
0,2mM de dNTP, 1mM de iniciador complementar a sequência dos adaptadores,
2,5U de Taq DNA Polimerase e água ultrapura estéril para um volume final de 25μL.
O programa de amplificação via PCR foi ajustado no termociclador para: 95ºC por 3
minutos, seguidos de 25 ciclos a 94ºC por 45 segundos, 56ºC por 45 segundos,
72ºC por 2 minutos, e uma extensão final de 72ºC por 7 minutos.

3.2.3.5 – Ligação do DNA ao vetor de Clonagem e transformação em
células competentes
Após a amplificação, 2 μL do produto de PCR (75ηg/μL) foram adicionados a
10 μL de tampão 2X, 1 μL de DNA Bluting do kit “CloneJET PCR Cloning”
(Fermentas) e 5 μL de água ultrapura estéril. Está reação foi incubada a 70°C por 5
minutos e em seguida mantida em gelo e adicionado 1 μL de enzima T4 Ligase do
kit e 1 μL pJET1.2/blut Cloning Vector (50ηg/μL). Esta nova reação foi incubada em
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temperatura ambiente por 30 minutos. Com isto, os fragmentos amplificados via
PCR foram ligados a um vetor de clonagem, para a transformação em células
DH10B competentes. Para a transformação, 10 μL da reação de ligação foram
mantidas em gelo por dois minutos e adicionados 100 μL de células competentes. A
reação de transformação foi armazenada em gelo por 5 minutos e imediatamente
transferida para placas contendo meio LB sólido com ampicilina (100μg/mL), em
cada placa foi distribuído 20 μL de reação. As placas foram incubadas invertidas em
estufa BOD a 37°C por 12 horas para o crescimento das colônias.

3.2.3.6 – Manutenção, seleção e extração de DNA dos clones

Para obter resultados satisfatórios na construção (vetor + fragmento) foram
utilizadas placas do tipo ELISA de 96 poços, contendo em cada poço 1000 μL de
meio de cultura LB líquido suplementado com 50mg/mL de ampicilina. As colônias
contendo as sequências de DNA de P. nitens foram transferidas para as placas do
tipo ELISA com o auxílio de palitos de madeira estéreis e as placas incubadas a
37°C em shaker a 250 rpm por 18 horas para o crescimento das colônias. Após este
período, uma alíquota de 120 μL de solução de clones foi transferida para placas
estéreis de cultura de células de 96 poços, contendo 120 μL de glicerol 40% e
imediatamente armazenados em freezer -80°C, como estoque. Com o material
restante, foi realizado a extração de DNA dos clones de acordo com o protocolo de
Sambrook, et al. 2001, com algumas modificações. Iniciou-se com a centrifugação
das placas durante 10 minutos, 10°C, a 2254 xg, descartando o sobrenadante e
vertendo a placa em papel absorvente. Foram adicionados 240 μL de solução GET
[(Glicose 50mM; Tris-HCl 25mM (pH 8); EDTA 10mM)] em cada poço e agitado em
vórtex vigorosamente. Centrifugou-se novamente nas mesmas condições anteriores.
A cada poço foi adicionado 60 μL de GET com RNAse 10μg/mL, ressuspendido por
agitação e mantendo em temperatura ambiente por 5 minutos. Posteriormente, foi
adicionado 120 μL de solução de lise (NaOH 0,2N; SDS 1%), agitado suavemente e
mantido em bancada por 5 minutos. Foram adicionados 90 μL de acetato de
potássio 3M pH 5,2, agitado e armazenado em freezer a -80°C por 5 minutos para
precipitação do DNA. Logo o material foi descongelado por 10 minutos em
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temperatura ambiente, centrifugado durante 20 minutos, 10°C, a 2254 xg. O volume
de 250 μL e sobrenadante foi transferido para uma placa de fundo “U”, centrifugado
por 20 minutos, a 10°C a uma velocidade de 2254 xg. Foram transferidos para outra
placa 160 μL de sobrenadante e acrescentado 16 μL de acetato de sódio 3M pH 5,2
e 110 μL de isopropanol gelado. As placas foram seladas com adesivo e
armazenadas durante 30 minutos em freezer -80°C, logo depois a placa foi
centrifugada por 45 minutos, a 4°C na velocidade de 2254 xg. O sobrenadante foi
descartado e o DNA lavado com 240 μL de etanol 70%, centrifugado por 5 minutos,
4°C a 2254 xg. O DNA foi seco no speedvac por 10 minutos a 45°C e ressuspendido
em 40 μL de água estéril ultrapura. A quantificação foi realizada em gel de agarose a
1% e em nanodrop, sendo diluídos a uma concentração final de 120 ηg/μL para
posterior utilização na reação de sequenciamento.

3.2.3.7 – Reação de Seqüenciamento dos Clones

O sequenciamento dos fragmentos de DNA clonado foi realizado em
microplacas nas seguintes condições: 3 μL tampão 5X (400mM Tris-HCl pH 9;
10mM MgCl2), 1 μL iniciador pJET1.2 (10μM) Forward ou Reverse (Fermentas), 1,5
μL DYEnamic™ ET Terminator Cycle Sequencing kit (GE), 120ηg DNA e água estéril
ultrapura para um volume final de 8 μL. O programa de amplificação utilizado foi 40
ciclos de 95°C por 20 segundos, 50°C por 15 segundos e 60°C por 2 minutos. Para
eliminar possíveis interferentes ou excessos de reagentes da reação de
sequenciamento e deixar as amostras prontas para serem sequenciadas, as
mesmas foram purificadas com 80 μL de isopropanol 75%, e agitada em vórtex por
alguns segundos. Após 15 minutos em repouso à temperatura ambiente as placas
foram centrifugadas por 45 minutos a 15°C, a 2254 xg, descartando o sobrenadante
e mantendo as placas vertidas em papel absorvente por alguns segundos. Em
seguida foi adicionado 180 μL de etanol 70%, centrifugado por 5 minutos a 15°C, a
2254 xg. O sobrenadante foi descartado e as placas secas no equipamento
Speedvac durante 15 minutos a 30°C. Para aplicação em seqüenciador, as amostras
foram ressuspendidas em 9 μL de Hi-Di Formamide (ABI PRISM) e desnaturadas
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por 5 minutos a 95°C. O seqüenciamento foi realizado em seqüenciador automático
ABI PRISM modelo 3100.

3.2.3.8 – Análise das sequências e desenho dos iniciadores

Após o sequenciamento, os eletroferogramas foram analisados com o auxílio
do programa Phred/Phrap (EWING et al., 1998; EWING & GREEN, 1998) usado na
determinação da confiabilidade de cada base sequenciada e formação dos contigs,
respectivamente, assim como o reconhecimento e a exclusão da sequência do vetor
usado na construção da biblioteca. Posteriormente os microssatélites foram
identificados visualmente e as sequências fasta foram submetidas ao programa
Iniciador3 (http://frodo.wi.mit.edu/iniciador3/) (ROZEN; SKALETSKY, 2000), para que
fosse possível realizar o desenho dos iniciadores, sendo excluídas nesta etapa as
sequências dos adaptadores Short e Long. Os critérios adotados para o desenhos
dos iniciadores foram: apenas sequências de boa qualidade, para garantir um alto
padrão de complementaridade entre os iniciadores; tamanho dos iniciadores entre
18 e 26 pares de bases; conteúdo de G e C entre 40 e 60%; temperatura de melting
(Tm) entre 55°C e 72°C; evitando pares de iniciadores com diferença de temperatura
de melting superior a 3°C; iniciadores com diferença de conteúdo genético de G e C
inferior a 5%. Após o desenho dos iniciadores seguindo todos os critérios descritos,
os pares de iniciadores foram inseridos no programa SMS – Sequence Manipulation
Suite (STOTHARD, 2000), a fim de analisar a formação de estruturas secundárias
como, autoanelamento e hairpin.

3.2.3.9 – Síntese de Oligonucleotídeos e otimização das condições de
PCR para amplificação dos locos SSR

Os oligonucleotídeos foram sintetizados e marcados na extensão Forward
com o fluoróforo FAM, para posterior análise por eletroforese capilar para detecção
dos alelos por fluorescência, em sequenciador automático de fragmentos ABI Prism
3100 (Applied Biosystem). Optou-se apenas pela marcação FAM devido ao menor
custo do fluoróforo.
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Com o intuito de identificar a temperatura ideal de pareamento dos
iniciadores SSR, uma amostra de DNA foi escolhida aleatoriamente e empregada
nas reações de PCR-SSR. Assim, a reação foi conduzida nas seguintes condições:
10μL de reação contendo 10ηg DNA genômico, 6 μL Go Taq Master Mix Colorless
(Promega), 1,2mM de MgCl2, 0,4 μM de cada iniciador (forward e reverse) e água
estéril ultrapura. Para amplificação dos alelos o programa utilizado foi o seguinte: um
ciclo de 94ºC por 2 minutos, 40 ciclos de 94°C por 30 segundos, temperatura de
pareamento por 30 segundos, 72°C por 30 segundos, e um ciclo final de 72°C por 5
minutos. Para cada iniciador, foram testadas 12 temperaturas de pareamento, sendo
elas: 55°C, 55,2ºC, 55,7ºC, 56,6°C, 57,8°C, 59,1°C, 60,5°C, 61,8°C, 63,1°C, 64,2°C,
65°C e 65,5°C. Os fragmentos amplificados foram separados por eletroforese em gel
de agarose 3%, em TEB 1X.

3.2.3.10 – Amplificação dos locos SSR para genotipagem em
sequenciador
A reação geral de amplificação consistiu em um volume de 6 μL de reação
contendo 10ηg DNA genômico, 3 μL Go Taq Master Mix Colorless (Promega),
1,2mM de MgCl2, 0,4 μM de cada iniciador (forward e reverse) e água estéril
ultrapura. As condições de amplificação foram: um ciclo de 94ºC por 5 minutos, 35
ciclos de 94°C por 60 segundos, temperatura de pareamento por 90 segundos, 72°C
por 60 segundos, e um ciclo final de 72°C por 7 minutos.
Os alelos das amostras testadas foram separados por eletroforese de capilar
em sequenciador ABI Prism 3100 (Applied Biosystem).

3.2.3.11 – Preparo das PCRs para genotipagem

Os produtos de amplificação foram diluídos de 1 a 10 vezes em água estéril
autoclavada para permitir que o sinal de fluorescência fosse adequado a
sensibilidade do equipamento. Após as diluições uma reação contendo 1 μL do
amplificado, 0,37 μL de padrão de tamanho molecular GeneScan 500 Rox™ Size
Standard (Applied Biosystems), 8 μL formamida Hi-Di, foi montada para
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posteriormente ser analisada em sequenciador. Esta reação foi desnaturada a 95°C
por 5 minutos e então submetida a eletroforese de capilar.

3.3 – Análise dos dados

3.3.1– Diversidade genética

A diversidade genética de cada população foi estimada agrupando todas as




progênies. O número total de alelos ( At ), o número médio de alelos ( A ), a




heterozigosidade observada ( H o ) e a esperada ( H e ) em Equilíbrio de HardyWeinberg foram calculados para locos e média entre locos.
Os parâmetros de diversidade genética intrapopulacional foram estimados
com o uso do programa GDA (LEWIS & ZAYKIN, 2006): número médio de alelos por




loco ( A ), heterozigosidade esperada ( H e ) em equilíbrio de Hardy-Weinberg,


heterozigosidade observada ( H o ).
A máxima diversidade possível, em cada loco, de cada população, foi






calculada a partir do número de alelos observados, em que: H máx = ( A - 1)/ A . O






número efetivo de alelos por loco ( Ae ) foi calculado a partir de Ae = 1/(1 - H e ). A taxa


de cruzamento aparente ( t a ) foi estimada conforme Weir (1996) e Vencovsky (1994),








em que t a = (1 - f )/(1 + f ), onde o índice de fixação de Wright ( f ) foi estimado por








f = 1 - H o / H e . O tamanho populacional efetivo ( N e ) foi estimado de acordo com




Vencovsky; Crossa (2003), onde N e = n/(1 - f ), em que n é o número de indivíduos


analisados. Foi verificada a representatividade genética ( N e /n) das amostras.

3.3.2 – Sistema Reprodutivo
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O sistema de reprodução foi analisado com base nos modelos de
reprodução mista (RITLAND; JAIN, 1981) e cruzamentos correlacionados (RITLAND,
1989) utilizando o programa “MLTR – Multilocus Mating System Program”
(RITLAND, 2002), usando o método de máxima verossimilhança (Algoritmo NewtonRapson). Os parâmetros estimados foram: taxa populacional de cruzamento




multiloco ( t m ), taxa populacional de cruzamento uniloco ( t s ), taxa de cruzamento




entre aparentados ( t m − t s ), correlação multiloco de paternidade



( rp( m ) ), correlação



uniloco de paternidade ( rp( S ) ), onde se derivam a proporção de irmãos completos (








rp( S ) t m ) e meios irmãos [ t m (1- rp( S ) )]. Para estimar o erro padrão da taxa de
cruzamento multiloco e uniloco, para as populações, foi utilizado o método de
bootstrap, onde a unidade de amostragem eram plantas dentro de famílias, sendo
utilizadas 1000 reamostragens.
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1- Restrição do DNA e ligação do DNA aos adaptadores
A digestão do DNA genômico ocorreu com eficácia, resultando em
fragmentos de tamanhos acima de 250pb, com melhor restrição entre 500 a 1000pb,
em comparação com o Ladder 100pb (Figura 4).

100pb

DNA Digerido 100pb

1000pb

1000pb

500pb

500pb

100pb

100pb

Figura 4: Reação de Restrição da enzima SAU3AI no DNA de Pterogyne nitens.
No gel foi aplicado apenas 2 μL de reação, apenas para verificar a eficiência
da restrição. O restante da reação foi utilizado diretamente na ligação dos
adaptadores, excluindo assim a necessidade de eluição dos fragmentos de DNA do
gel.
A ligação dos adaptadores Short e Long aos fragmentos digeridos foi
necessária para garantir que todos os fragmentos de DNA tivessem uma terminação
comum conhecida, que possibilite a pré-seleção de sequências com microssatélite.

4.2 – Preparo das contas magnéticas para hibridização ao DNA e
amplificação via PCR para controle do enriquecimento da biblioteca

A lavagem das contas magnéticas mostrou resultados satisfatórios a partir
do momento em que o tampão SSPE (NaCl/ EDTA/ NaH2PO4) foi substituído pelo
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tampão SSC (NaCl 3M/ Na3C6H5O7 0,3M). Desta forma foi possível obter a
hibridização das sondas biotiniladas, TC13 e AC13 aos fragmentos de DNA de P.
nitens. Este resultado foi confirmado através da reação de PCR que mostra as
amplificações que ocorreram no DNA ligado ao adaptador (canaletas 1), assim como
no DNA ligado as beads (canaletas 7), mostrando também que não houve perda de
DNA durante as lavagens das contas magnéticas, o que é confirmado pela ausência
de amplificação, como é possível observar nas canaletas de 2 a 6 (Figura 5).

1Kb

1

2

3

4

5

6

7

1Kb

1

2

3

4

5

6

7

3000pb
1000pb
250pb

Sonda 1 (TC)13

Sonda 2 (AC)13

Figura 5: Perfil eletroforético em gel de agarose da reação de PCR para verificação
do enriquecimento da biblioteca. A numeração corresponde a 1: DNA/adaptador, 2:
Solução de Hibridização, 3: 1ª lavagem, 4: 2ª lavagem, 5: 3ª lavagem, 6: 4ª lavagem,
7: DNA adsorvido as beads.

4.3 – Transformação em células competentes

Obteve-se sucesso na transformação de células competentes de E. coli
DH10B com os plasmídios recombinantes contendo os fragmentos de DNA. Um total
de 960 colônias foram obtidos, com maior eficiência para a transformação contendo
os fragmentos de DNA capturados com a sonda TC13.
4.4 – Extração e Quantificação do DNA clonado

Após a coleta das colônias contendo as sequências de DNA de P. nitens,
obteve-se um total de 960 clones, sendo 288 clones contendo supostamente
sequências SSR enriquecidas pela utilização da sonda AC13 utilizada na hibridização
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ao DNA, e 672 clones contendo supostamente sequências SSR enriquecidas pela
utilização da sonda TC13 que também foi hibridizada ao DNA de P. nitens.
A integridade do DNA clonado foi verificada nos perfis eletroforéticos
(Figuras 6 e 7). As bandas do DNA apresentaram-se muito bem definidas, sem a
presença de smears, portanto sem quebras de moléculas. Nenhuma contaminação
de RNA foi verificada, podendo ser comprovada nas figuras 6 e 7 pela inexistência
de bandas de RNA ribossômico.
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Figura 6 - Perfis eletroforéticos de DNAs clonados que constituem a biblioteca
enriquecida de microssatélite de Pterogyne nitens. Sonda utilizada: AC13.

28

Figura 7: Perfis eletroforéticos de DNAs clonados que constituem a biblioteca
enriquecida de microssatélite de Pterogyne nitens. Sonda utilizada: TC13
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4.5 – Sequenciamento dos clones, análise das sequências e desenho
dos iniciadores

A construção da biblioteca resultou em 960 clones que foram sequenciados
na extensão Forward e Reverse. Destes, 585 clones apresentaram sequências de
qualidade para posterior análise. Através do programa Phred/Phrap/Consed (EWING
et al., 1998; EWING & GREEN, 1998), foi possível observar a alta qualidade das
bases (Figura 8), obtendo-se o alinhamento das sequências e a fita consenso, a
partir da qual foi realizado o desenho dos iniciadores. Foram detectados 85
sequências contendo microssatélites, representando um enriquecimento da
biblioteca de 14,52%. Destas 85 sequências contendo os microssatélites, foi
possível desenhar os pares de iniciadores (Forward e Reverse) de 70 sequências,
ou seja, 82,35% das sequências contendo microssatélites possibilitaram o desenho
dos iniciadores (Figura 9). Não foi possível o desenho dos iniciadores nas demais
sequencias devido ao não preenchimento de requisitos necessários para construção
de iniciadores com qualidade, ou seja, formação de hairpin, auto-pareamento,
temperatura de melting com intervalo maior que 4°C entre os iniciadores F e R, ou
por, a sequência repetida encontrar-se próxima ao adaptador (Figura 10).
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Figura 8: Imagem do Phred/Phrap/Consed. A segunda linha corresponde ao
sequenciamento

na

extensão

Forward,

a

terceira

linha

corresponde

ao

sequenciamento na extensão Reverse e a primeira linha corresponde à fita
consenso com detalhe do microssatélite destacado em amarelo.
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***********
**

Figura 9: Programa Iniciador3 usado para desenho de iniciadores nas regiões que
flanqueiam o SSR. Dados como: tm temperatura de melting de cada iniciador, é
essencial que a diferença de temperatura entre os iniciadores não seja maior que
3ºC; a porcentagem de GC não deve ser inferior a 40%; * refere-se a sequência
SSR; >>>>sequência do iniciador forward; <<<<complementar da sequência do
iniciador reverse; XXXX sequência dos adaptadores, que foram excluídos da
análise.

O enriquecimento da biblioteca ficou dentro das expectativas quando
comparado com outros trabalhos. De acordo com Grando (2009) a construção da
biblioteca genômica enriquecida de microssatélite para Anacardium humile, para
avaliar a diversidade genética da espécie, apresentou uma eficiência de 27,38% no
enriquecimento. Azevedo (2007) obteve 11,55% de eficiência no enriquecimento da
biblioteca de Manilkara huberi.
Dentre os 70 microssatélites encontrados, os dinucleotídeos são os mais
abundantes, encontrados em 44 sequências (62,86%), seguidos dos trinucleotídeos,
14 sequências (20%), e apenas uma sequência apresentou tetranucleotídeo
(1,43%). Os compostos, que apresentam mais de um motivo, estavam presentes em
11 sequências (15,71%). Dentre os motivos, os dinucleotídeos TA e GA se
apresentaram em maior número, 12 sequências cada (27,27% cada). O motivo TC,
CT e TG, foram observados respectivamente em nove (20,45%), seis (13,64%) e
duas (4,54%) sequências. Já os motivos AT, GT e AG apresentaram-se em apenas
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uma sequência cada (2,27% cada). Os motivos trinucleotídeos TCA e CTT, foram os
mais abundantes, seis (42,86%) e três (21,43%) sequências, respectivamente. Os
trinucleotídeos CAA, GGA, GGT, TGA, GAA encontraram-se em apenas uma
sequência cada (7,14% cada).
Em trabalho de caracterização de marcadores microssatélites em Musa
acuminata, realizado por Miller et al. (2010), em 41 SSRs identificados, os
dinucleotídeos foram os mais abundantes (46,34%), seguido dos trinucleotídeos
(29,26%), tetranucleotídeos (12,19%), pentanucleotídeos (7,31%), hexanucleotídeos
(2,43%) e nonanucleotídeos (2,43%). Estes resultados mostram que o desenho dos
iniciadores para a espécie P. nitens foram efetivos e dentro dos padrões
encontrados na literatura.
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Figura 10: Resultado do Programa Sequence Manipulation Suite de um par de
iniciadores que não pode ser utilizado, destacando nas setas vermelhas o autoanelamento e a formação de hairpin no iniciador Forward, e o auto-anelamento no
iniciador Reverse.

Em relação à classificação dos tipos de SSR, encontrou-se que os
microssatélites perfeitos foram os mais abundantes, 55 sequências, seguidos de 10
sequências compostas e 5 apresentaram microssatélites interrompidos (Figura 11).
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Figura 11: Eletroferogramas de sequências que contem SSR: A) SSR dinucleotídeo.
B) SSR trinucleotídeo. C) SSR tetranucleoídeo. D) SSR perfeito. E) SSR composto.
F) SSR interrompido.
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4.6 - Síntese de Oligonucleotídeos e Otimização das temperaturas de
amplificação

De um total de 70 pares de iniciadores desenhados, apenas 16 deles foram
sintetizados. Como todo o trabalho foi realizado em sequenciador automático de
capilar, houve a necessidade de que os iniciadores fossem marcados com
fluorescência. Todos os 16 iniciadores escolhidos para a realização do trabalho
foram marcados na extensão forward com a fluorescência FAM, devido ao menor
custo da fluorescência. Assim, não foi possível a montagem de reações multiplex, o
que poderia reduzir o tempo das análises no sequenciador. Esta medida foi tomada
para que fosse possível a síntese de um maior número de iniciadores, já que a
fluorescência FAM tinha um custo menor.
Os iniciadores PN1, PN2, PN6, PN11, PN12, PN17 e PN19 apresentaram
sucesso de amplificação no intervalo de temperatura de pareamento entre 55°C e
65,5°C, sendo possível visualizar apenas uma banda consistente no gel (Figuras 12,
13, 16, 17, 18, 22 e 24 respectivamente). As melhores temperaturas de amplificação
variaram entre 62°C, 63°C e 65°C.
A amplificação realizada para os iniciadores PN3, PN5, PN13, PN15, PN16,
PN21 e PN22 apresentaram bandas espúrias (Figuras 14, 15, 19, 20, 21, 26 e 27).
Desta forma optou-se pela temperatura de pareamento que propiciasse melhor
amplificação, indicada no gel pelas setas em vermelho, aliado ao melhor perfil
observado nos eletroferogramas, após os testes no sequenciador (Figuras 28 a 40).
O iniciador PN18 não apresentou uma boa amplificação, como visualizado
no gel de agarose (figura 23), por isso este iniciador foi excluído das análises. O
mesmo ocorre com o iniciador PN20 (figura 25), onde vários testes de temperatura
foram realizados, mas não foi possível obter bons resultados.
As temperaturas de pareamento (TM) encontradas como ideais para cada
iniciador SSR foram descritas na tabela 1, assim como o tamanho dos fragmentos
(pb) observados na genotipagem em sequenciador. Foram excluídos desta tabela os
iniciadores PN5, PN18 e PN20, por não apresentarem qualidade de amplificação.
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Figura 12: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN1 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 13: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN2 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)

37
1kb

55° 55,2° 55,7° 56,6° 57,8° 59,1° 60,5° 61,8° 63,1° 64,2° 65°

65,5°

Figura 14: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN3 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 15: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN5 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 16: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN6 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 17: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN11 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 18: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN12 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 19: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN13 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 20: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN15 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 21: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN16 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 22: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN17 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 23: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN18 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 24: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN19 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 25: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN20 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Figura 26: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN21 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)

1kb

55°

55,2° 55,7° 56,6° 57,8° 59,1° 60,5° 61,8° 63,1° 64,2° 65°

65,5°

Figura 27: Perfil eletroforético do teste de otimização de temperatura de pareamento
do iniciador PN22 com DNA genômico de Pterogyne nitens em PCR-SSR. (Os
números nas canaletas indicam as temperaturas em °C)
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Tabela 1: Condições de amplificação dos iniciadores SSR para Pterogyne nitens.
Iniciador

Temperatura de

Tamanho do fragmento

SSR

pareamento (°C)

(pb)

PN1

63

120-140

PN2

62

220-240

PN3

63

100-120

PN6

62

220-240

PN11

62

150-210

PN12

63

200-210

PN13

62

100-130

PN15

62

110-130

PN16

63

100-120

PN17

65

170-200

PN19

63

170-200

PN21

63

140-190

PN22

63

130-170

4.7 - Genotipagem dos locos SSR

Os testes de genotipagem dos locos SSR foram realizados com quatro
amostras de DNA escolhidos aleatoriamente. Os eletroferogramas gerados no ABI
3100, foram inicialmente tratados pelo software GeneScan (Applied Biosystem
versão 3.7), que tem a função de detectar e estimar o tamanho de alelos em pares
de base. Em seguida os valores foram importados para o software Genotyper
(Applied Biosystem versão 3.7) para filtragem de picos, interpretação e compilação
final dos dados, definindo o genótipo de cada indivíduo.
Os eletroferogramas proporcionaram a identificação dos alelos, e os
resultados da visualização são apresentados nas figuras 28 a 40. Os locos
amplificados foram chamados com o mesmo nome dos iniciadores, e os alelos foram
descritos em função de seus tamanhos em pb.
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Figura 28: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN1.

Figura 29: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN2.

Figura 30: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN3.
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Figura 31: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN6.

Figura 32: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN11.

Figura 33: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN12.
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Figura 34: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN13.

Figura 35: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN15.

Figura 36: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN16.
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Figura 37: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN17. Seta verde: alelos principais. Seta vermelha: picos sttuters.
Seta azul: picos plus A.

Figura 38: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN19.

Figura 39: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN21.
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Figura 40: Eletroferogramas de alelos observados em indivíduos de Pterogyne
nitens no loco PN22.

É interessante notar que cada loco apresenta um perfil característico (Figuras
28 a 40) exigindo atenção nas análises visuais de interpretação dos mesmos. Os
locos PN2, PN17 e PN22 apresentam além de picos referentes aos alelos principais
(seta verde), picos sttuters (seta vermelha) e plus A (seta azul), de acordo com a
figura 37. Em todos os iniciadores desenhados para análise foram utilizados locos
com repetições dinucleotídicas, sendo assim os picos sttuters se apresentam com
tamanho de 2pb inferior ao alelo principal, podendo também ocorrer sttuters com
tamanhos de 4 e 6 pb inferior ao alelo principal (LITT et al. 1993).
Esta banda adicional, geralmente menor que o alelo original, ocorre durante
a polimerização realizada pela Taq polimerase e diferem no comprimento por
diferença nas unidades de repetição (AZEVEDO, 2007). Isto significa que durante a
síntese da fita filha, a DNA polimerase momentaneamente paralisa sua atividade,
fazendo com que as fitas afastem-se e quando retornam ao pareamento, ocorre à
formação de um “loop out” deixando uma repetição fora do evento de amplificação.
Walsh et al. (1996) relatam que há uma correlação positiva entre o tamanho do alelo
e a frequência de ocorrência de bandas sttuters. Este fenômeno é semelhante ao
escorregamento do DNA (slippage) in vivo, fenômeno este tido como principal
responsável pela evolução de microssatélites. Estes picos sttuters in vitro tendem a
ser mais frequentes em unidades de dinucleotídeos (AZEVEDO, 2007).
Os picos plus A observados são resultantes da incorporação pela DNA
polimerase de uma adenina no final do amplificado.
Em relação aos locos PN2, PN3, PN 11, PN15, PN16, PN21 e PN22 (figuras
29, 30, 32, 35, 36, 39 e 40 respectivamente), passaram por novos testes para tentar

50

uma padronização na amplificação e determinar com maior precisão quais são os
alelos principais referentes a estes locos. Destes, apenas para o loco PN2 foi
possível obter sucesso na padronização das reações, reduzindo o número de picos
tornando o iniciador mais específico. Os outros locos foram descartados das
análises.
Quanto aos iniciadores PN5, PN18 e PN20 não houve sucesso na
amplificação. Em relação ao iniciadores PN5 foi observado amplificação no teste de
temperatura, por isso foram feitas reações utilizando as temperaturas de
pareamento de 63°C e 65°C. Estes amplificados foram testados no sequenciador,
mas não houve resultado satisfatório. Para os iniciadores PN18 e PN20 não foi
observado amplificação no teste de temperatura, mas com base na fórmula de
Newton e Graham’s (1997), foram realizados testes de temperatura de pareamento
de 62°C, 63°C e 65°C, mas nenhuma das temperaturas foi ideal para gerar
eletroferogramas que proporcionasse a visualização dos alelos. Assim, foi
necessária a exclusão destes.
Os locos que apresentaram melhores perfis para uma boa amplificação dos
alelos foram PN1, PN2, PN6, PN12, PN13 e PN19. Nestes locos foi possível
observar altas taxas de polimorfismo para a espécie P. nitens.

4.8 – Diversidade genética

A estimativa dos índices de diversidade genética em Pterogyne nitens
indicou a existência de diversidade genética nas populações. Os locos analisados
apresentaram-se polimórficos para as duas populações. Os locos que apresentaram
maior polimorfismo para a Pop. JB foi o PN1 e para a Pop. PB foi o loco PN2. Os
locos que apresentaram menor polimorfismo para as duas populações estudadas
foram o PN12 e PN13. A Pop. JB apresentou um total de 21 alelos nas matrizes (10
indivíduos amostrados), com média de 3,5 alelos e 48 alelos nas progênies (300
indivíduos amostrados), média de 8 alelos, já a Pop. PB apresentou 16 alelos nas
matrizes (10 indivíduos amostrados) e média de 2,66 alelos por loco e 41 alelos nas
progênies (300 indivíduos amostrados), média de 6,83 alelos por loco (Tabela 2). O
número médio de alelos efetivos, observados nas matrizes da Pop. JB foi de 2,73, e
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nas progênies de 2,95 alelos efetivos. Na Pop. PB a média do número efetivo de
alelos foi de 2,17 nas matrizes e de 2,65 alelos efetivos nas progênies.


A heterozigosidade observada ( H o ) variou de 0,500 a 1,000 com média de
0,710 nas matrizes e de 0,303 a 0,933 com média de 0,695 nas progênies da Pop.


JB. Na Pop PB a H o variou nas matrizes de 0,100 a 1,000 com média de 0,700 e de
0,440 a 0,916 com média de 0,651 nas progênies.


A diversidade gênica ( H e ) nas matrizes da Pop. JB variou de 0,510 a 0,742


com média de 0,617 e nas progênies a H e variou de 0,581 a 0,719 com média de
0,548. Na Pop. PB a diversidade gênica encontrada foi de 0,100 a 0,721 com média
de 0,483 nas matrizes e de 0,557 a 0,669, com média de 0,620 nas progênies.
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Tabela 2: Estimativa de parâmetros genéticos em seis locos para as duas
populações e as duas gerações de Pterogyne nitens: n é o número total de




indivíduos analisados; A é o número de alelos por loco; Ae é o número efetivo de




alelos por loco; H o é a heterozigosidade observada; H e é a hoterozigosidade






esperada; H máx é a máxima diversidade para cada loco; H e / H máx é a proporção da
diversidade máxima.
Pop JB


n

A









Ae

Ho

He

H máx





H e / H máx

Locos

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

PN1

10

300

4

11

2,91

2,84

0,900

0,933

0,657

0,648

0,750

0,909

0,876

0,712

PN2

10

300

3

10

2,04

2,38

0,500

0,303

0,510

0,581

0,666

0,900

0,75

0,645

PN6

10

300

3

10

2,74

2,82

1,000

0,873

0,636

0,646

0,666

0,900

0,954

0,717

PN12

10

300

3

5

2,04

2,82

0,500

0,806

0,510

0,646

0,666

0,800

0,765

0,807

PN13

10

300

4

4

3,87

3,55

0,500

0,620

0,742

0,719

0,750

0,750

0,989

0,958

PN19

10

300

4

8

2,83

3,33

0,900

0,638

0,647

0,700

0,750

0,875

0,862

0,800

Média

10

300

3,5

8

2,73

2,95

0,710

0,695

0,617

0,548

0,708

0,855

0,868

0,773

Pop. PB


n

A









Ae

Ho

He

H máx





H e / H máx

Locos

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

Mat.

Prog.

PN1

10

300

3

8

2,34

3,02

1,000

0,916

0,573

0,669

0,666

0,875

0,860

0,764

PN2

10

300

2

11

1,11

2,37

0,100

0,440

0,100

0,579

0,500

0,909

0,200

0,636

PN6

10

300

2

5

2,10

2,25

1,000

0,926

0,526

0,557

0,500

0,800

1,052

0,696

PN12

10

300

2

4

2,02

2,68

0,400

0,746

0,505

0,627

0,500

0,750

1,010

0,836

PN13

10

300

2

4

1,91

2,86

0,700

0,753

0,478

0,651

0,500

0,750

0,956

0,868

PN19

10

300

5

9

3,58

2,76

1,000

0,800

0,721

0,638

0,800

0,888

0,901

0,718

Média

10

300

2,66

6,83

2,17

0,700

0,651

0,483

0,620

0,577

0,828

0,829

0,753

2,65
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Para a Pop. JB as estimativas de H e e H o foram semelhantes, estas
informações sugerem que não houve endogamia na população estudada.




Diferentemente da Pop. PB que apresenta estimativas de H e e H o diferentes.


A diversidade genética máxima ( H máx ) representa o valor máximo


teoricamente esperado da diversidade gênica ( H e ), de acordo com o número
máximo observado de alelos. Nas análises realizadas foi possível observar que os
marcadores SSR apresentaram uma diversidade máxima possível de 70,8% nas
matrizes da Pop. JB e 85,5% nas progênies. Já na Pop. PB a diversidade máxima
possível foi de 57,7% nas matrizes e 82,8% nas progênies. Com estes resultados é
possível constatar que na Pop. JB a frequência de alelos raros nas matrizes foi
baixa, já nas progênies foi observado uma frequência maior de alelos raros. Na Pop.
PB a frequência de alelos raros também foi baixa nas matrizes e maior nas


progênies. Isso é observado considerando a maneira como os parâmetros H e e


H máx são calculados, pois considera-se apenas o número de alelos observados em


comparação a H e que considera a frequência alélica. Assim se uma população




apresentar valores de H máx e H e próximos, possivelmente, não deve possuir muitos


alelos em baixa frequência. Entretanto, se ela apresentar valores elevados de H máx


e valores relativamente mais baixo de H e , consequentemente, ela terá menos
porcentagem da máxima diversidade possível, indicando que a população apresenta
maior número de alelos em baixa frequência (alelos raros).




Assim a comparação entre H máx e H e permite determinar indiretamente se
estão ocorrendo alelos raros nas populações, pois quanto mais próximos forem os
valores estimados destes dois parâmetros menor a quantidade de alelos em baixa
frequência a população irá apresentar.
Estes resultados observados levam a supor que as matrizes das duas
populações possuem diversidade genética, com quantidades baixas de alelos raros.
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Já as progênies das populações possuem um maior numero de alelos raros ou em
baixa frequência levando a hipótese de que a troca gênica entre as matrizes foi
menor, principalmente na Pop. JB, possivelmente devido à localização das árvores
matrizes por se encontrarem em locais distantes uma das outras.
Analisando o índice de diversidade genética para cada geração de cada
população, pode-se observar que houve pouca variação no número médio de alelos
por loco e no número efetivo de alelos por loco (Tabela 3) para as matrizes da Pop.






JB ( A = 3,5) e ( Ae = 2,61). Nas progênies a variação foi relativamente maior ( A = 8) e


( Ae = 2,91). Na Pop. PB a variação no número médio de alelos e no número efetivo




de alelos por loco nas matrizes também foi baixo ( A = 2,66) e ( Ae = 1,93) e nas




progênies foi observado uma variação mais significativa ( A = 6,83) e ( Ae = 2,63).
Essa maior diferença encontrada nas progênies se deve ao maior número de
indivíduos amostrados, pois quanto maior o número de indivíduos na amostra maior
a probabilidade de observar alelos em baixa frequência ou alelos raros (RAPOSO et
al., 2007).


O índice de fixação ( f (IS ) ) foi maior nas matrizes da Pop. JB e Pop. PB,




( f (IS ) = 0,139) e ( f (IS ) = 0,309) respectivamente, quando comparado com as




progênies que apresentaram ( f (IS ) = 0,091) e ( f (IS ) = 0,214) para Pop. JB e Pop. PB
respectivamente.
As estimativas de tamanho efetivo populacional foram próximas do número
de indivíduos amostrados na Pop. JB para as matrizes e progênies. Para a Pop. PB
o tamanho efetivo populacional nas matrizes foi praticamente metade do número de
indivíduos

amostrados

confirmando

que

existe

uma

taxa

significativa

de

cruzamentos entre indivíduos aparentados. Nas progênies o tamanho efetivo
também foi menor que os observados nas progênies da Pop. JB, confirmando uma
maior diversidade na população.
O entendimento da relação entre o tamanho efetivo e o tamanho real de uma
população é de fundamental importância para o planejamento de estratégias de
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conservação. Segundo Loveless e Hamrick (1984), quando existe equilíbrio entre os
eventos demográficos tais como flutuações temporais no tamanho da população,
presença de estruturação e endogamia dentro das populações, diferenças na


fertilidade, assincronismo no florescimento, entre outros, os valores de N e são muito
próximos do número de indivíduos coletados. Comparando os dados obtidos com
outros autores, pode-se observar que existe uma tendência de os valores estimados


de N e serem próximos ao número de indivíduos amostrados, levando a conclusão
que as populações desta espécie apresentam certo equilíbrio nos mecanismos de
manutenção da diversidade para a Pop. JB e na Pop. PB observou-se que há uma


porcentagem de endogamia quando analisado os valores de N e sendo menores que
o número de indivíduos amostrados. Esta ocorrência de endogamia se deve
certamente ao isolamento da Pop. PB que contribui para a baixa frequência gênica
aumentando a endogamia na espécie.

Tabela 3: Estimativas de índices de diversidade genética, obtidas para as Pop. JB e


Pop. PB de Pterogyne nitens, em que: n é o número médio de indivíduos analisados,






A é o número médio de alelos por loco; Ae é o número efetivo de alelos por loco; H o




é a heterozigosidade observada; H e é a heterozigosidade esperada; f (IS ) é o índice






de fixação; N e é o tamanho efetivo populacional; N e / n é a relação entre o tamanho
efetivo e o tamanho amostral.


n









Amostras



A

Ae

Ho

He

f (IS )

Ne

Ne / n

Matrizes Pop. JB

10

3,5

2,61

0,716

0,617

0,139

8,3

0,83

Progênies da Pop. JB

300

8

2,91

0,722

0,657

0,091

270

0,9

Matrizes Pop. PB

10

2,66

1,93

0,700

0,484

0,309

5,18

0,518

Progênies da Pop. PB

300

6,83

2,63

0,788

0,620

0,214

219

0,73
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4.9 - Sistema reprodutivo


A estimativa da taxa de cruzamento multiloco ( t m ) foi alta para as duas




populações, Pop. JB ( t m = 1,000) e Pop. PB ( t m = 1,000) (Tabela 4). A estimativa da




taxa de cruzamento uniloco ( t s ) foi igualmente alta para a Pop. JB ( t s =1,000) e Pop.


PB ( t s = 0,996). As altas taxas de cruzamentos detectadas nas duas populações
indicam que a espécie é alógama. As estimativas das diferenças entre as taxas de




cruzamento multiloco e uniloco


( tm

– t s ) foi nula para a Pop. JB



( t m – t s = 0,000), indicando que não houve cruzamentos entre indivíduos




aparentados, e baixa para a Pop. PB ( t m – t s = 0,004), indicando pouco cruzamento
entre indivíduos aparentados. As espécies arbóreas geralmente apresentam alta
taxa de cruzamento. Resultados semelhantes foram observados por Neto et al.


(2005) quando estudou duas populações de Eschweilera ovata e obteve t m = 0,999


para Pop. de Camarugipe e t m = 0,985 para a Pop. Itaparica.


As estimativas da correlação multiloco de paternidade ( rp( m ) ) foi baixa e


significativamente diferente de zero, sendo que a Pop. JB apresentou ( rp( m ) = 0,162)


e a Pop. PB apresentou ( rp( m ) = 0,117). Resultados iguais foram observados na




correlação uniloco de paternidade para a Pop. JB ( rp( S ) = 0,162) e baixa ( rp( S ) ) para a


Pop. PB ( rp( S ) = 0,121). Assim, a diferença entre a correlação uniloco e multiloco de








paternidade ( rp( S ) – rp( m ) ) foi nula para Pop. JB ( rp( S ) – rp( m ) = 0,000) e muito baixa




para a Pop. PB ( rp( S ) – rp( m ) = 0,004), sugerindo que as poucas árvores que polinizam
as árvores matrizes da Pop. PB apresentavam certo grau de parentesco.
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A estimativa de numero de árvores que doaram pólen as árvores matrizes da
Pop. JB foi de 6,17 e da Pop. PB foi de 8,26. Estes valores de árvores polinizadoras
observado foi alto quando comparado com os resultados observados por Barreira et
al. (2006) que de um total de 27 matrizes antes da exploração e 24 após a
exploração da área, obteve uma média de 2,56 árvores polinizadoras. Estes valores
confirmam que para as duas populações de P. nitens houve um alto índice de
árvores polinizando as populações em estudo, isso ajuda a manter a estrutura
populacional e a diversidade da espécie.
Tabela 4: Estimativas do sistema de reprodução e taxa de cruzamento para as duas
populações de Pterogyne nitens.

Populações
Parâmetros
JB

PB

Número total de árvores matrizes (m)

10

10

Número total de progênies (n)

300

300

1,000 (0,001)

1,000 (0,000)

1,000 (0,000)

0,996 (0,001)

ts )

0,000 (0,001)

0,004 (0,001)

)

0,162 (0,028)

0,117 (0,020)

0,162 (0,019)

0,121 (0,010)

0,000 (0,013)

0,004 (0,012)

6,17

8,26

0,162

0,121

0,838

0,879

0,0

0,0



Taxa de cruzamentos multilocos:( t m )


Taxa de cruzamentos uniloco: ( t s )




Taxa de cruzamento entre parentes: ( t m 

Correlação de paternidade multiloco: ( rp

(m)



Correlação de paternidade uniloco: ( rp

(S )

)


Cruzamento entre árvores doadoras de pólen parentes: ( rp

(S )



Número médio de árvores doadoras de pólen:




Proporção de irmãos-completos:

PMI

(S )



t m (1- rp( S )

)



Proporção de irmãos de autofecundação:

)





=

rp( m )



= 1/ rp

PIC = rp( S ) t m



Proporção de meios-irmãos:

N ep



-

PIA



=1-

tm

(entre parênteses esta o erro padrão da estimativa)
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A proporção de irmãos completos na Pop. JB foi de 16,2% e de 12,1% na
Pop. PB. Já a proporção de meios-irmãos na Pop. JB foi de 83,8% e de 87,9% na
Pop PB. Com estes resultados observou-se que não houve proporção de irmãos de
autofecundação em nenhuma das populações podendo desta forma concluir que
não ocorreu cruzamentos de autofecundação entre os indivíduos. Com estas
estimativas pode-se confirmar que a espécie P. nitens é de reprodução mista,
predominantemente alógama, confirmando com o sistema informado por Nogueira et
al. (1986). Resultados semelhantes foram observados por Viegas (2009) nos
estudos com Myracrodruon urundeuva que constatou na população de Aramina
15,7% das progênies eram parentes no grau de irmãos completos e 84,3% meios
irmãos e na população de Selvíria a proporção de irmãos completos foi de 25% e
75% de meios-irmãos.
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5 – CONCLUSÃO
x

Os iniciadores SSR desenvolvidos para P. nitens com melhores perfis
apresentados foram PN1, PN2, PN6, PN12, PN13 e PN19.

x

Os locos apresentaram-se polimórficos para as duas populações.

x

O índice de diversidade genética foi alto para as duas gerações das duas
populações, embora exista endogamia na Pop. PB.

x

As altas taxas de cruzamento multiloco e uniloco indicam que a espécie é de
sistema misto de reprodução, predominantemente alógama.

x

As árvores doadoras de pólen da Pop. PB apresentam certo grau de
parentesco.

x

Os iniciadores desenvolvidos contribuirão para novos estudos de análise de
diversidade da espécie e auxiliarão em programas de conservação e
melhoramento genético da espécie.
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