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Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

 

Foi meu amor 

Que me disse assim 

Que a flor do campo é o alecrim 

 

Foi meu amor 

Que me disse assim 

Que a flor do campo é o alecrim 

 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Cultura popular, meu filho de dois anos e seis meses adora esta musica... 

Dedico à minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai e meus irmãos... 
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1. RESUMO 

 

 A espécie Baccharis dracunculifolia, popularmente conhecida 

como vassoura ou alecrim-do-campo, é amplamente utilizada na medicina caseira. A infusão 

de suas folhas é empregada para problemas hepáticos, disfunções estomacais e como anti-

inflamatória. Estudos de literatura relatam o uso medicinal e religioso do “alecrim-do-campo” 

comercializado em mercados e feiras livres no Rio de Janeiro, assim como a utilização das 

folhas para feridas e o uso dos ramos, em decocto, como antifebril. Este trabalho objetivou a 

caracterização da composição química do óleo essencial e diversidade genética da Baccharis 

dracunculifolia D.C. (Asteraceae) nativa do bioma Cerrado. Foram coletados, em media, 30 

indivíduos em quatro populações naturais, sendo uma em Botucatu, estado de São Paulo, uma 

em Delfinópolis, no estado de Minas Gerais e duas em Dourados e Itahum, estado de Mato 

Grosso do Sul. A composição química do óleo essencial, extraído por hidrodestilação, foi 

analisada por meio de cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas. As substâncias 

majoritárias dos acessos coletados foram trans-nerolidol, cis-β-guaieno, germacreno-D, trans-

cariofileno, limoneno, α-pineno, β-mirceno, delta-cadineno, β-pineno e espatulenol. Esses 

componentes perfizeram uma média geral de 80,97% da composição química dos óleos 

essenciais nas quatro localidades. De acordo com a análise dos resultados a substância trans-

nerolidol foi a que mais se destacou dentre os compostos presentes no óleo essencial da B. 

dracunculifolia em todas as populações. Entretanto, os acessos coletados em Itahum tiveram 

como componente principal o espatulenol seguido do trans-nerolidol. O estudo da diversidade 
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genética foi realizado por meio da análise do polimorfismo do DNA empregando marcadores 

microssatélite. Foram testados cinco locus microssatélites para a espécie revelando 48 alelos 

para as quatro populações estudadas. A maior parte da diversidade genética de B. 

dracunculifolia foi intrapopulacional, sendo a diversidade interpopulacional não expressiva. 

 

Palavras-chave: Baccharis dracunculifolia, diversidade genética, óleo essencial, marcador 

molecular.  
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2. SUMMARY 

 

 The species Baccharis dracunculifolia, popularly known as “rosemary-

of-field”, is widely used in folk medicine. The form of infusion of its leaves is used for liver 

problems, stomach disorders and as anti-inflammatory. Studies have reported the use of 

medical and religious "rosemary-of-field" sold in markets and fairs in Rio de Janeiro, as well 

as the use of leaves for wounds and  the use of branches as decoction as antipyretic. This study 

aimed to characterize the chemical composition of essential oils and genetic diversity of native 

species B. dracunculifolia DC (Asteraceae) in the Cerrado biome. Were collected, on average, 

30 individuals from four natural populations, one in Botucatu, in the state of  São Paulo, a city 

of Delfinópolis in the state of  Minas Gerais and two in Dourados and Itahum, state of Mato 

Grosso do Sul. The chemical composition of essential oil extracted by hydrodistillation, was 

analyzed  by gas chromatography coupled with mass spectrometer. The majority of accessions 

collected substances were trans-nerolidol, cis-β-guaieno, germacrene-D, trans-caryophyllene, 

limonene, α-pinene, β-myrcene, delta-cadinene, β-pinene and spathulenol. These components 

amounted to an overall average of 80.97% of the chemical composition of essential oils in four 

locations. According to the analysis results of the substance trans-nerolidol was the most 

outstanding among which the present compounds in the essential oil of the species B. 

dracunculifolia in all populations. However, the accessions were collected in Itahum 

spathulenol as major components followed by the trans-nerolidol. The study of genetic 

diversity was performed by analyzing the DNA polymorphism using microsatellite markers. 

Five microsatellite loci were tested for the species revealed 48 alleles for the four populations 
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studied. Most of the genetic diversity of B. dracunculifolia was intrapopulation and 

interpopulation diversity is not significant. 

 

Keywords: Baccharis dracunculifolia, genetic diversity, essential oil, molecular markers 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

O reino vegetal tem provido um grande número de espécies com 

grande variedade de produtos naturais com diversas estruturas químicas e uma vasta gama de 

atividades biológicas, muitas das quais tem aplicação nas ciências da saúde (Kutney, 1999), 

assim como na fabricação de agroquímicos, flavorizantes, fragrâncias e aditivos em alimentos 

(Balandrin e Klocke, 1988). 

As plantas representaram, durante séculos, a única fonte de agentes 

terapêuticos para o homem. No início do século XIX, com o desenvolvimento da química 

farmacêutica, as plantas passaram a representar a primeira fonte de substâncias para o 

desenvolvimento de medicamentos. Atualmente, os produtos naturais estão envolvidos no 

desenvolvimento de 44% de todas as novas drogas (Hostettmann et al., 2003).  

Dos 277 fármacos e nove associações constantes da relação de 

medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde (OMS), 143 (51,5 %) são de 

origem sintética, 28 (10,1 %) de fontes vegetais, 20 (7,9 %) de animais, 20 (7,9 %) semi 

sintéticos, 20 (7,9 %) de origem microbiana, 24 (8 %) de fontes minerais, 14 (5 %) são vacinas 

e 8 (2,9 %) soros (OMS, 1991).                                                       

O Brasil é um dos países de maior diversidade genética vegetal, 

contando com mais de 55.000 espécies catalogadas (Nodari e Guerra 1999); entretanto, como 

consequência da revalorização mundial do uso de plantas medicinais, a pressão ecológica 

exercida sobre alguns desses recursos naturais tem sido grande nos últimos anos colocando em 

perigo a sobrevivência de muitas espécies medicinais nativas (Montanari Júnior, 2002). De 
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acordo com Sánchez e Valverde (2000) o comércio local de plantas medicinais leva à 

deterioração de populações naturais, tanto quanto a pressão extrativista da indústria 

farmacêutica. 

No Brasil não tem sido diferente, os seus maiores biomas, Cerrado, 

Amazônia e Mata Atlântica sofrem uma destruição cada vez maior. Em um estudo recente do 

ano de 2002, concluiu-se que 55% do Cerrado já foram desmatados ou transformados pela 

ação humana (Machado et al., 2004), a floresta da Mata Atlântica já perdeu mais de 93% de 

sua área (Myers et al., 2000) e menos de 100.000 km2 de vegetação remanesce. Na Amazônia 

mais de 67 milhões de hectares já foram desmatados (Homma, 2005). 

A maioria dos compostos presentes nas plantas fazem parte do 

metabolismo primário. Além desses metabólitos, as plantas produzem uma grande variedade 

de metabólitos secundários, os quais estão envolvidos na resistência contra pragas e doenças, 

na atração de polinizadores, na interação com micro-organismos simbióticos entre outros 

(Verpoorte et al., 2000). 

Produzidos pelos vegetais, os metabólitos secundários são formados 

por vários caminhos biossintéticos que produzem moléculas dotadas de grande diversidade de 

esqueletos e grupamentos funcionais, como, entre outros, ácidos graxos (gorduras) e seus 

ésteres, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e cetonas, compostos acetilênicos, alcalóides, 

compostos fenólicos, fenilpropanóides e terpenóides. Os fenilpropanóides e, especialmente, os 

terpenóides são os principais constituintes envolvidos nas interações planta-inseto (Mattos 

Alves, 2001). 

Os óleos essenciais são misturas complexas que podem conter 100 ou 

mais compostos orgânicos. Os terpenos encontrados com maior freqüência nos óleos 

essenciais são os monoterpenos e sesquiterpenos (Castro et al., 2004). Constituem um dos 

mais importantes grupos de matérias-primas para as indústrias de alimentos, perfumaria e 

farmacêutica.  

Na ultima década a própolis brasileira, também conhecida como 

própolis verde, tem atraído interesses comerciais e científicos. Estudos recentes relatam que 

parte dos constituintes químicos similares entre a planta e a própolis coletados no estado de 

São Paulo pertencem a Baccharis dracunculifolia (Park et al., 2004). 
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Conhecida como “alecrim-do-campo” ou “vassourinha” é uma planta 

dióica arbustiva utilizada na medicina tradicional e produtora de óleos essenciais, distribuída 

em campos abertos em quase todo o Brasil, alcançando o Uruguai, Argentina, Paraguai e 

Bolívia (Espírito-Santo e Fernandes, 1998).  

Estudos relativos à sua composição química têm revelado a presença 

de compostos importantes para a indústria farmacêutica como o sesquiterpeno trans-nerolidol 

e os monoterpenos limoneno, α-pineno e β-pineno, que ainda podem ser utilizados como na 

quimiotaxonomia dessa espécie (Queiroga et al., 1990).  

Dentre os estudos sobre a atividade farmacológica de B. 

dracunculifolia, destacam-se: cariogênica (Leitão et al., 2004), tripanomicida (Silva Filho et 

al., 2004), anti-leucêmica (Fukuda, et al., 2006), anti-mutagênica (Rezende, 2007), 

cicatrizante (Funari et al., 2007), antiinflamatória (Menezes 2005), anti-úlcera gástrica (Lemos 

et al., 2007) e imonumoduladora (Missima et al., 2007). 

Atualmente, as técnicas moleculares conquistaram grande importância 

para distinguir a estrutura genética, dentro e entre populações, e têm sido utilizados no 

esclarecimento dos padrões de fluxo gênico, dispersão e seleção (Cavers et al., 2005). Dentre 

elas, os microssatélites têm sido indicados para estudos de variabilidade genética, cálculos de 

freqüência alélica, desvio em relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, mapeamento genético 

e físico de genomas, identificação e discriminação de genótipos. A diversidade entre 

populações, fluxo de genes e outros parâmetros genéticos devem ser avaliados em estudos 

com populações de espécies nativas. O conhecimento de populações de espécies nativas tem 

sido construído com o advento dos marcadores moleculares. Os marcadores microssatélites 

têm sido usados em estudos de populações naturais (Collevatti et al., 1999), além de estudo de 

genética de populações, uma vez que são de natureza co-dominante e constituem em uma das 

classes de marcadores moleculares polimórficos atualmente mais disponíveis (Ferreira e 

Gratapaglia, 1998). 

Apesar do potencial uso farmacológico e aromático, o alecrim-do-

campo não é cultivado; entretanto, essa espécie tem sofrido com a constante fragmentação do 

seu habitat, além de ser combatida como invasora. Estudos para conservação de plantas 

medicinais são de extrema importância à medida que a exploração desperta interesse da 

indústria e dos extrativistas; assim, torna-se necessário estabelecer diferentes estratégias de 
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manejo e conservação de B. dracunculifolia para manter a variabilidade genética e 

consequentemente assegurar a preservação dessa espécie.  
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4. OBJETIVOS  

 

Geral: 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo de populações 

naturais de Baccharis dracunculifolia coletadas no bioma Cerrado nos estados de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, sob o ponto de vista da diversidade genética e química 

dos óleos essenciais com a finalidade de contribuir com o conhecimento sobre a conservação e 

uso sustentável da espécie, assim como com programas de melhoramento genético vegetal. 

 

Específicos: 

- Analisar a composição química dos óleos essenciais de folhas dos 

acessos de Baccharis dracunculifolia; 

- Avaliar a diversidade genética de populações de Baccharis 

dracunculifolia, usando marcador molecular microssatélite; 

- Correlacionar a composição química do óleo essencial com a 

genética de populações. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1. O bioma cerrado 

O Cerrado é a segunda maior biodiversidade da América do Sul e o 

segundo maior bioma do Brasil, superado apenas pela Amazônia (Klink e Machado, 2005). 

Constitui-se na maior savana neotropical do mundo; e ocupa área estimada em cerca de 2 

milhões de km2. Ocupa 24% da área total do território nacional (Lima e Silva, 2005), 204 

milhões de hectares, estando presente em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal (Figura 

1).  

 
Figura 1 – Representação da abrangência do Bioma Cerrado no território brasileiro. Fonte: 

(Embrapa, 1999). 
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Está situado entre a zona equatorial e 23º latitude sul, sendo que a sua 

maior parte está no platô de blocos sedimentares ou cristalinos, cuja continuidade é quebrada 

por uma extensiva rede de depressões periféricas localizadas nas áreas entre os platôs. Ocupa 

extensa área contínua no Brasil Central e áreas disjuntas em outros biomas (Henriques, 2005). 

Faz contato com a floresta amazônica ao norte, a floresta Atlântica ao sul e sudeste, e com a 

caatinga da região semiárida do nordeste, com exceção apenas para os campos sulinos e 

ecossistemas costeiros e marinhos (Aguiar et al., 2004). Existem partes de Cerrado na 

Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica, que são remanescentes de um processo histórico e 

dinâmico de contração e expansão das áreas de Cerrado e florestas, provocadas por alterações 

climáticas existentes no passado (Aguiar et al., 2004). As três maiores bacias hidrográficas do 

continente Sul Americano (Felfili e Silva Junior, 2005), a Amazônica, do Paraná e a do São 

Francisco (Chaves, 2001) estão contidas nesse ambiente. 

São mais frequentes no Cerrado as formações florestais, savanas 

lenhosas e campestres, formando várias fisionomias conhecidas por cerrado sentido restrito, 

cerradão, mata de galeria, campos e vereda (Felfili et al., 2004). O cerrado sentido restrito 

ocupa aproximadamente 70% do bioma (Felfili e Silva Júnior, 2005). A disponibilidade de 

nutrientes e água, relacionadas ao clima sazonal, déficit de lençol de água e fogo têm sido 

considerados os principais determinantes da vegetação existente (Coutinho, 1990), que 

apresenta distintas fisionomias, incluindo desde campos com gramíneas com pouca ou 

nenhuma espécie herbácea ou plantas lenhosas maiores, os “campos limpos”, até florestas 

densas esclerófilas, que frequentemente têm um dossel inteiramente fechado (Silva e Bates, 

2002).  

Possui clima tropical úmido e tropical seco com pluviosidade média 

entre as regiões mais úmidas ao noroeste e sudeste e as áreas mais secas ao nordeste (Silva e 

Bates, 2002). O clima é sazonal, com invernos secos e verões chuvosos (Franco, 2005). A 

estação seca pode durar até seis meses, quando a camada superficial do solo tende a secar, mas 

as camadas mais profundas mantêm-se úmidas durante todo o ano (Eiten, 1972). Mudanças de 

pluviosidade, temperatura, fotoperíodo e ocorrência de fogo atuam na indução da floração, 

mas não como determinantes estritos (Oliveira, 1998). 

A riqueza da diversidade biológica do cerrado brasileiro pode ser 

explicada pelo mosaico natural de ecossistemas (Aguiar et al., 2004). Dias (1996) estima que 
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30% de todas as espécies que existem no Brasil componham essa biota. De acordo com 

Mendonça et al. (1998), as espécies vegetais estão distribuídas em torno de 35% no cerrado 

sentido restrito, 30% são de mata de galeria, 25% de áreas campestres e 10% ainda não 

classificadas. 

O cerrado apresenta uma biodiversidade rica e geralmente 

subestimada. Existem pelo menos 7 mil espécies reconhecidas de plantas vasculares, entre 

ervas, arbustos, árvores e lianas, valor superior ao de muitas outras floras mundiais (Mendonça 

et al., 1998). Em  decorrência  do  endemismo  e  da  atual  velocidade  de devastação é 

considerado um dos mais importantes hostspots mundiais (Myers et al., 2000), e com grau de 

endemismo que atinge 44% da sua flora, o cerrado é a mais rica savana tropical no mundo 

(Silva e Bates, 2002). Apresenta grande numero de espécies endêmicas em todas as 

fisionomias (Felfili et al., 2001).  

De acordo com Myers et al. (2000), há 10.000 espécies de 

angiospermas. Há grande número de espécies com potencial econômico, das quais mais de 

200 já têm algum uso econômico identificado, podendo ser alimentícias, ornamentais, 

forrageiras, apícolas, produtoras de madeira, cortiça, fibra, óleo, tanino e artesanato, e é o 

terceiro maior provedor de plantas medicinais no Brasil (Felfili et al., 2004). 

A destruição de habitats pela atividade antrópica é umas das ameaças 

mais evidentes aos ecossistemas naturais e têm aumentado dramaticamente nas últimas 

décadas e a ameaça aos ecossistemas tropicais é evidente (Trejo e Dirzo, 2000; Ghazoul e 

McLeish, 2001).  

O avanço da agricultura, através da produção de grãos e pastagens para 

o gado de corte tem causado degradação pela ação do fogo e dos tratores, colocando em risco 

de extinção várias espécies de plantas nas últimas décadas, antes mesmo de serem estudadas 

(Aguiar et al., 2004). As queimadas são empregadas tanto com o propósito de transformar 

áreas de cerrado em campos de cultura quanto o de manejar pastagens naturais ou pastagens 

artificiais (Coutinho, 1990). O fogo é capaz de causar a indução da floração e a suberização do 

tronco e ramos, resultando num isolamento térmico eficiente dos tecidos internos desses 

órgãos durante o fogo (Miranda et al., 2002). O declínio da vegetação natural também tem 

ocorrido pelas atividades extrativistas exercidas por comunidades locais e indústrias 

farmacêuticas, além do extrativismo através das carvoarias, que destroem a vegetação, e 
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podem resultar em escassez dos recursos naturais (Felfili et al., 2004). Há a estimativa de que 

80% da vegetação original já tenha sido alterada (Myers et al.,  2000; Felfili et al., 2004).  

 

5.2. Família Asteraceae e o Gênero Baccharis 

 

Asteraceae é a mais numerosa família de plantas vasculares, possui 

entre 1600–1700 gêneros, distribuídas em três subfamílias e 17 tribos e 24.000–30.000 

espécies (Bremer 1994; Funk et al., 2005). Representa aproximadamente 8% de todas as 

plantas com flores e é distribuída em todos os continentes exceto Antártica (Stevens, 2001, 

Funk et al., 2005).  

É a segunda mais representativa quanto ao número de espécies dentro 

da flora do cerrado com grande número de espécies e abundância (Brito, 1997; Mendonça et 

al., 1998). É uma das famílias mais ricas em floras locais e regionais (Bremer, 1994), 

principalmente em ambientes abertos, com muitas espécies heliófilas e pioneiras. No Brasil 

existem pelo menos 1.900 espécies já descritas (Barroso, 1976). 

São caracterizadas pelas inflorescências agrupadas em capítulos e o 

fruto do tipo aquênio podendo estar acompanhado dos papus, estruturas que facilitam a 

dispersão. Asteraceae podem possuir diversas formas, tais como: herbácea, suculenta, liana, 

epífita, raramente arvore, sendo cerca de 98% dos gêneros constituídos por plantas de pequeno 

porte (Joly, 1967). Mais recentemente a classificação tem sido dividida em dez subfamílias e 

trinta e cinco tribos (Baldwin et al., 2002; Panero e Funk, 2002). Os metabólicos secundários, 

a morfologia da inflorescência e a plasticidade do hábito de crescimento são as características 

básicas dessa família (Hendry 1996; Stuessy e Garver, 1996).  

A inflorescência especializada das Asteraceae, ou capítulos, e o 

mecanismo de polinização de suas flores evoluíram em conjunto, presumivelmente em 

resposta a vários processos evolutivos incluindo pressões pela herbivoria, polinização e/ou 

dispersão dos frutos (Ferrer e Good-Avila, 2007). Tem havido grande interesse no estudo da 

quimiossistemática e quimiotaxonomia baseado em metabólitos secundários de plantas 

superiores (Harborne e Williams, 1994; Alvarenga et al., 2001), incluindo estudos das 

Asteraceae (Bohlmann, 1990; Spring e Buschmann, 1996). Esta família tem sido amplamente 

estudada quanto à sua composição química e atividade biológica; algumas espécies têm 
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proporcionado o desenvolvimento de novos fármacos e inseticidas, entre outros (Zomlefer, 

1994; Verdi et al., 2005).  

 Basicamente, as espécies das Asteraceae biosintetizam poliacetilenos, 

flavonóides e terpenóides. As lactonas sesquiterpênicas são a classe de metabólitos 

secundários mais estudados, que são utilizados como marcadores taxonômicos (Seaman, 1982; 

Spring e Buschmann, 1996). 

O gênero Baccharis (tribo Astereae) compreende aproximadamente 

400 espécies distribuídas pelo México e América do Sul, especialmente Brasil, Argentina, 

Colômbia e Chile, ocupando as regiões mais elevadas (Malagarriga Heras, 1976; Nesom, 

1990), classificadas em 28 grupos baseados em similaridades morfológicas (Barroso, 1976). A 

alta concentração de espécies no Brasil e nos Andes indica que uma dessas áreas é o provável 

centro de origem desse gênero (Verdi et al., 2005).  

É caracterizado principalmente pelo seu porte herbáceo ou arbustivo, 

com plantas perenes, de 0,5 a 4,0 m de altura, com ramos cilíndricos. São dióicas, com 

exceção de B. monoica (Barroso, 1976). São plantas de campo aberto, pioneiras e dominantes 

em capoeiras ou áreas alteradas (Verdi et al., 2005). O sucesso da sua ampla distribuição 

reside na grande produção e dispersão de sementes a longa distância (Westman et al.,1975). 

Várias espécies de Baccharis possuem tricomas na epiderme de folhas e caules, que acumulam 

terpenóides e outros compostos aromáticos, como flavonóides e derivados do ácido cumárico 

com a função de proteger a planta contra parasitas, competidores e predadores (Spring, 2000). 

No Brasil, estão descritas 120 espécies de Baccharis, com a maior 

parte delas localizadas na região sudeste do País (Barroso, 1976; Verdi et al., 2005). Pelo 

menos 20% das espécies são utilizadas para fins medicinais, ou em menores proporções como 

alimentos ou como matéria prima para diferentes tipos de indústrias (Abad et al., 2006).  

Várias dessas espécies têm sido investigadas por sua importância 

química ou farmacológica por suas propriedades anti-inflamatórias (Cifuente et al., 2001; 

Parejo et al., 2003; Tapia et al., 2004). As plantas pertencentes a esse gênero têm sido 

utilizadas na medicina tradicional para tratar dores de cabeça, diabetes e desordens 

hepatobiliares (He et al., 1996; Gene et al., 1992). São consumidas principalmente na forma 

de chás, com indicações para males do estômago, fígado, anemias, inflamações, diabetes, 
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doenças na próstata, sendo também descritas como remédio para processo de desintoxicação 

do organismo (Verdi et al., 2005).   

Nos estudos de atividades biológicas destacam-se os efeitos 

alelopáticos, antimicrobianos, citotóxicos e anti-inflamatórios (Faini et al., 1982; Jarvis et al., 

1991). Entre as espécies mais pesquisadas quanto à composição química e/ou atividade 

biológica, encontram-se B. megapotamica, B. incarum, B. trimera, B. trinervis, B. salicifolia, 

B. crispa, B. coridifolia, B. dracunculifolia, B. grisebachii e B. tricuneata (Verdi et al., 2005).  

Várias espécies como B. obtusifolia, B. latifolia Pers., B. pentlandii 

D.C. e B. subulata Wedd, têm sido utilizadas na forma de decocção na medicina tradicional na 

América do Sul no tratamento de reumatismo, problemas do fígado, feridas e úlceras (Abad et 

al., 2006).  

A B. genistelloides é comumente utilizada para uma variedade de 

doenças, tais como problemas digestivos e do fígado, malária, úlceras, diabetes, anemia, 

diarréia e inflamações urinárias (Melo et al., 2001) 

 

5.3. A espécie Baccharis dracunculifolia  

A Baccharis dracunculifolia D.C. (De Candole), Asteraceae, é 

popularmente conhecida como “vassoura, alecrim-do-campo, alecrim vassoura, carqueja, 

chilca, cilca, erva-de-são-joão-maria, suncho, thola, vassoureira ou vassourinha”, é 

amplamente utilizada na medicina caseira. A planta já foi muito utilizada na  confecção  de  

vassouras  rústicas,  de  onde  vem  um  de  seus  nomes populares, e  por ser uma planta que 

cresce  espontaneamente  em  campos  de criação de  gado (Takeda e Farago, 2001).   

A forma de infusão de suas folhas é empregada para problemas 

hepáticos, disfunções estomacais, cansaço físico, inapetência, afecções febris, debilidade 

orgânica e como anti-inflamatória (Budel et al., 2004). Estudos de literatura relatam o uso 

medicinal e religioso do “alecrim-do-campo” comercializado em mercados e feiras livres no 

Rio de Janeiro (Azevedo e Silva, 2006), assim como a utilização das folhas para feridas e o 

uso dos ramos, em decocto, como antifebril (Rodrigues e Carvalho, 2001). 

Esta planta (Figuras 2 e 3) é um arbusto com ocorrência no Brasil, 

Uruguai, Argentina, Paraguai e encontrada também nos altos vales da Bolívia, chegando até 

3.280 m de altitude (Cassel et al., 2000). É uma planta dióica com as inflorescências 
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masculinas e femininas em indivíduos separados, possui folhas lanceoladas, membranáceas, 

uninérvias, com 1 a 2 cm de comprimento e 3 a 4 mm de largura, densamente pontuadas de 

glândulas, com margens inteiras, 1 a 3 denteadas, raramente apresentando entre 5  e  7  dentes.  

Possui flor feminina com corola de 2 a 3 mm de comprimento e flor masculina com corola de 

2,5  a 3  mm  de  comprimento.  Os frutos são denominados cipselas ou aquênios, sendo que, o 

mais adequado é o uso do termo cipsela, conforme Marzinek et al. (2008). Os pápus são bem 

desenvolvidos e o carpopódio distinto, onde se dá a abscisão do fruto no momento da 

dispersão (Bremer, 1994). Através da avaliação das cipselas maduras, Júlio (2008) encontrou 

44% de sementes bem desenvolvidas.  

A polinização das flores de B. dracunculifolia, é realizada 

principalmente por abelhas da espécie Apis mellifera L  (Werpachowski et al., 2004; Alencar  

et al., 2005).  

A fenologia floral é diferente entre os sexos, com flores masculinas 

produzindo inflorescências mais cedo que as flores femininas. Entretanto na fase de maturação 

dos frutos, o número de inflorescências suportado por indivíduos com flores femininas é maior 

que nas flores masculinas no final da estação reprodutiva. Esta etapa ocorre durante a estação 

seca, onde a exigência de recursos pelas flores femininas é maior, e o estresse hídrico pode ser 

responsável pela grande mortalidade destas plantas (Espírito-Santo e Fernandes 1998).  

Por sua alta taxa de germinação e a rapidez com que isso ocorre em 

condições favoráveis (20ºC em presença de luz), apresenta características próprias de plantas 

invasoras e colonizadoras por produzir um grande número de aquênios (Klein e Felippe, 1992) 

e uma alta capacidade de crescimento natural. Crescem principalmente em áreas de cerrado 

que encontram-se sujeitas à variados níveis de perturbação antrópica, tais como pastagens e 

áreas em processo de sucessão (Bastos, 2001); essas áreas estão localizadas em paisagens 

agrícolas que apresentam fragmentos de cerrado. É considerada espécie invasora de campos e 

pastagens abandonadas, adaptando-se facilmente a solos ácidos e pobres em nutrientes (Leitão 

et al., 2004). O fim das chuvas coincide com a floração, apresentando pico no mês de 

novembro (Espírito-Santo e Fernandes, 1998).  

A B. dracunculifolia tem sido objeto de numerosos estudos 

entomológicos, pela sua riqueza de insetos herbívoros e galhadores (Figura 4) onde já foi 
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descrita a ocorrência  de  17 tipos de galhas (Arduin e Kraus, 2001, Espírito-Santo et al., 

2003). 

Destaca-se, ainda, por sua típica relação com a abelha Apis mellifera 

(Bastos, 2001). De acordo com Alencar et al. (2005), Park et al. (2004) e Kumazawa et al. 

(2003), Funari et al. (2007), B. dracunculifolia é a principal fonte botânica da própolis “verde” 

produzida no Sudeste brasileiro. 

 
Figura 2 – Arbusto de B. dracunculifolia em fase vegetativa, Dourados – MS. Fonte: Rigotti, 

2009. 

 



 18 

 
Figura 3 – Inflorescência de B. dracunculifolia. Fonte: Rigotti, 2009. 

 

  

 

 
Figura 4 – Alteração causada por insetos galhadores. Fonte: Rigotti, 2009. 
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O óleo essencial do alecrim-do-campo tem como significativos os 

teores de trans-nerolidol e espatulenol (Loayza et al., 1995). Germacreno-D e o 

biciclogermacreno (14%) estão entre os principais compostos do óleo essencial em conjunto 

com o δ-cadineno (13%) e germacrona (5%) coletados em Cochabamba, Bolivia por Loayza et 

al. (1995).  Ferracini et al. (1995); identificaram em plantas masculinas e femininas os 

compostos α-pineno, β-pineno, limoneno, α-terpineol, trans-cariofileno, aromadendreno, α-

humuleno, δ-cadineno, espatulenol, nerolidol e globulol. Cassel et  al. (2000), encontraram 

trans-nerolidol e espatulenol como componentes  principais em óleos essenciais obtidos pelo 

processo de extração supercrítica pelo CO2 em plantas coletadas no município de Campestre 

da Serra, RS em junho de 1999.  Fabiane  et  al.; (2008) encontraram os compostos β-pineno, 

trans-nerolidol, limoneno e espatulenol com majoritários em plantas coletadas no Sudeste do 

Paraná de fevereiro a maio de 2006, extraídos por hidrodestilação. Maróstica Júnior et al.; 

(2008); extraíram o óleo essencial por hidrodestilação de plantas coletadas no Sudeste e 

encontaram: α-pineno, β-pineno, limoneno, α-terpineol, trans-cariofileno, aromadendreno, α-

humuleno, δ-cadineno, espatulenol, nerolidol, globulol, mirceno, linalol, γ-muuroleno, cis-β-

guaieno, δ-cadineno, epi-α-cadinol.  

Parreira et al. (2010) encontraram atividade leishmanicida e 

esquistossomicida para o óleo essencial. O óleo essencial também foi sugerido para o 

tratamento de úlceras gástricas por Massignani et al. (2009). Klopell et al. (2007); 

comprovaram a atividade antiulcerogênica do trans-nerolidol. 

 

5.4. Aspectos genéticos e moleculares  

Quantificar a diversidade existente e procurar explicá-la em relação à 

origem, organização e manutenção, é o foco principal da genética de populações. A  

variabilidade genética em populações é de grande importância para a área de genética e  

taxonomia. Os estudos em populações naturais devem ser direcionados para a quantificação da 

variação existente e na diferenciação dos níveis de variabilidade das populações. Os fatores 

que influenciam na distribuição da variabilidade genética abrangem o tamanho efetivo da 

população, a distribuição geográfica da espécie, o modo de reprodução, o mecanismo de 

dispersão de sementes e o tipo de comunidade onde a espécie é frequente (Hamrick, 1983).  
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A quantificação dos níveis de variabilidade dentro das populações e a 

caracterização do nível de estruturação genética entre populações são as questões basicas no 

estudo da variação genética em populações naturais de uma espécie (Hamrick, 1983). O 

entendimento da forma como a variabilidade encontra-se disseminada dentro de populações é 

dada a partir da interpretação de índices de diversidade como: porcentagem de locus 

polimórficos (P); o número médio de alelos por locus observados (A); diversidade gênica ou 

heterozigosidade esperada (He) e a heterozigosidade média observada (Ho) sob equilíbrio de 

Hardy-Weinberg e índice de fixação (f) (Hamrick, 1983; Robinson, 1998).  

A diversidade genética é definida como a riqueza de espécies dentro de 

um ecossistema e também como o nível de variabilidade gênica contida dentro de cada 

população (Nei, 1972), pode ser medida pelo nível de heterozigosidade esperada nas 

proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg, independente de efeitos de migração, seleção, 

mutação ou sistema reprodutivo. A heterozigosidade é uma mensuração adequada para 

quantificar a variação, porém, também considera a frequência de heterozigotos como um 

significativo indicador da diversidade genética, uma vez que cada heterozigoto carrega alelos 

diferentes, Weir (1996). No entanto, a heterozigosidade esperada, ou diversidade gênica, como 

proposto por Nei (1972), é uma avaliação mais adequada por representar a variação em 

populações de espécies autógamas e alógamas. De acordo com Hamrick (1989), a 

diferenciação entre as populações é aumentada pela seleção e deriva genética, sendo que, 

espécies com intenso movimento de pólen e sementes têm menor diferenciação do que 

espécies com fluxo gênico restrito.  

A organização dos níveis de diversidade entre e dentro de populações é 

decorrente de fatores que afetam o comportamento dos alelos na população como seleção 

natural, migração, deriva genética e mutação, estando fortemente associada aos aspectos 

autoecológicos e demográficos das populações (Loveless e Hamrick, 1984). A fim de 

diferenciar a estrutura genética das populações naturais várias abordagens têm sido utilizadas 

como a análise da diversidade em populações subdivididas, segundo Nei (1972) e a estatística 

F (Wright, 1951 e 1978). 

A compreensão dos processos evolutivos dentro das populações de 

plantas naturais tem progredido graças aos estudos da organização da variabilidade ou 
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estrutura genética das populações, que tem como objetivo a melhoria das estratégias de 

domesticação, manejo e conservação dessas espécies (Carthew, 1993).  

A estrutura genética é a distribuição não aleatória de alelos e genótipos 

dentro da espécie (Hamrick, 1983); ou a forma como a variabilidade genética é disseminada 

entre e dentro dos níveis hierárquicos de subdivisão de uma espécie (Brown, 1978). O 

desenvolvimento e a manutenção da estrutura genética acontecem devido às interações de uma 

união complexa de fatores evolucionários, como modificações no conjunto gênico, 

organização dessas variações dentro de genótipos, distribuição espacial dos genótipos, sistema 

de reprodução, dispersão das progênies, seleção, deriva, mutação, eventos casuais e processos 

de crescimento, mortalidade e reposição dos indivíduos que darão origem a futuras populações 

(Loveless e Hamrick, 1984).  

O desenvolvimento e a utilização de marcadores moleculares para a 

detecção e exploração do polimorfismo do DNA é um dos mais significativos avanços no 

campo da genética molecular. Esta tecnologia levou a um grande aumento no conhecimento da 

genética e da compreensão da estrutura e do comportamento dos genomas de diversas 

espécies.  Um marcador genético é uma sequência de genes ou DNA com um local conhecido 

em um cromossomo e associado a um determinado gene ou característica, são marcas que 

diferenciam genótipos e são  herdados de acordo com as leis de herança Mendeliana (Lefebvre 

e Chèvre, 1995). Pode ser descrito como uma variação, que pode surgir devido à mutação ou 

alteração no loci do genoma, que pode ser observado.  

Entre vários marcadores moleculares disponíveis atualmente os 

microssatélites ou SSR (repetição simples da sequência) são muitas vezes escolhidos por uma 

variedade de aplicações devido à sua natureza multialélica, herança codominantes, abundância 

relativa e cobertura ampla do genoma (Gupta e Varshney 2000). 

Os marcadores microssatélites são repetições seriadas de pequenas 

sequências de DNA, muitas vezes altamente polimórficas. São úteis na seleção assistida por 

marcadores de características desejáveis ao qual estão ligados, portanto, são os marcadores 

empregados para estudos de mapeamento do genoma (Kappes et al., 1997). Esses marcadores 

estão sendo mais utilizados em vários tipos de estudos genéticos, principalmente devido à sua 

reprodutibilidade e simplicidade técnica, à pequena quantidade de DNA requerida, ao baixo 

custo, ao grande poder de resolução e aos altos níveis de polimorfismo (Caixeta et al., 2006).  
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Os microssatélites são os que mais se aproximam do marcador ideal, 

tendo uma ampla aplicabilidade em estudos de parentesco, fluxo gênico e estrutura genética de 

populações naturais, devido ao fato de apresentarem um padrão de herança mendeliana aliado 

às elevadas taxas de polimorfismo, capazes de gerar alto conteúdo informativo (Rafalski et al., 

1996). Têm sido muito utilizados em estudos de genética de populações de espécies silvestres, 

face à robustez, confiabilidade, praticidade operacional (Ferreira e Grattapaglia, 1998), por 

serem os marcadores mais informativos geneticamente e por serem considerados variantes 

geneticamente neutros (Grattapaglia, 1999).  

Diversos exemplos de trabalhos bem sucedidos com marcadores 

microssatélites na pesquisa da variabilidade e estrutura genética de populações naturais de 

plantas foram descritos na literatura:  

Collevatti et al.; (2001); estudaram 314 indivíduos em mais de 10 

populações de Caryocar  brasiliense. O estudo foi conduzido em populações fragmentadas nas 

localidades de Brasilia – DF (três populações), Campo Grande – MS, Caldas Novas - GO, 

Parque Nacional Grandes Sertões Veredas – MG, Itirapina - SP, Rondonópolis – MT,  Porto 

Nacional – TO e Uruaçú – GO. Os indivíduos apresentaram diferenciação genética 

significativa. Este estudo se baseou na variação em 10 locus microssatélites e comparou a 

heterozigosidade e as estimativas de endogamia para populações contínua e fragmentada e 

discutiu as consequências para a conservação. O número de alelos por locus variou de 20 a 27 

e a heterozigocidade esperada e a heterozigocidade observada variou de 0,129-0,924 e 0,067 a 

1,000, respectivamente.   

Zucchi et al., (2003), estudando a Cagaita (Eugenia dysenterica), 

encontraram 10 primers desenvolvidos para a especie Eucalyptus sp, que foram utilizados para 

estudar 10 populações naturais de Cagaita, mostrando o potencial da utilização de primers 

entre espécies diferentes. O material, representado por 116 matrizes foi coletado no Estado de 

Goiás e os resultados indicaram um potencial para a transferibilidade de locus de SSR 

desenvolvidos em Eucalyptus para a Cagaita. Ainda de acordo com os resultados, a espécie 

tem tendência à alogamia, sendo que a alta diversidade genética entre as populações detectada 

com marcadores SSR, indica ser este o marcador mais sensível para detectar a estrutura 

populacional. 
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Martins (2005), estudando populações naturais de Solanum 

lycocarpum, pode observar que as mesmas eram fundadas por um número elevado de origens 

diversas. As áreas da pesquisa foram localizadas na região Sudeste do estado de Goiás e 

apresentavam vegetação de cerrado bem preservado e conexão com outras áreas preservadas 

próximas ou com matas ciliares e corredores de fauna, pois permitiam o trânsito de animais 

entre os fragmentos de cerrado em áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente 

das fazendas. Os iniciadores que amplificam as regiões de microssatélites para S. lycocarpum 

foram utilizados do gênero Capsicum, ambos Solanaceae, perfazendo um total de 206 

iniciadores.  Destes, 17 geraram fragmentos em S. lycocarpum, ou seja, 8,29% de 

transferência.  Dos 17 locus que amplificaram em S. lycocarpum, doze pares foram 

selecionados para síntese de iniciadores que apresentaram fragmentos mais consistentes e 

indícios de polimorfismo. Os indivíduos coletados nesse trabalho foram estudados com seis 

locus de microssatélites nucleares, sendo observados 30 alelos.  O polimorfismo foi muito 

reduzido, para a maioria dos locus, sendo que apenas em um locus apresentou número elevado 

de alelos (17), como esperado para marcadores microssatélites. 

Silva et al.; (2007), avaliaram sete populações de Oryza glumaepatula, 

originárias da Bacia Hidrográfica da Amazônia. A partir dos sete locus utilizados foram 

amplificados 35 alelos em sete populações de O. glumaepatula, num total de 117 indivíduos. 

Neste trabalho, os autores observaram elevada diferenciação interpopulacional e elevado nível 

de endogamia em grande parte influenciada pelo sistema reprodutivo devido ao predomínio da 

autofertilização (autogamia), o fluxo gênico entre populações foi praticamente nulo o que 

contribuiu para o elevado nível de divergência  interpopulacional. Os autores citam que o uso 

de marcadores microssatélites promoveu suficiente precisão dos resultados, apesar do pequeno 

número amostrado de indivíduos, permitindo, assim, a definição de estratégias de conservação 

in situ e ex situ.  

Raposo (2007); encontrou em populações naturais de Carapa 

guianensis grande variabilidade genética dentro das populações e significativa divergência 

genética entre as populações. Foram avaliados indivíduos adultos no município de Porto Acre 

e em Rio Branco e utilizados sete locus polimórficos de microssatélites que permitiram 

observar 42 alelos em ambas as populações, sendo que as estimativas dos parâmetros 

genéticos foram muito próximas entre elas. Não foi encontrada endogamia e a taxa de 
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alogamia foi alta. A maior variabilidade genética foi encontrada dentro das populações e a 

divergência genética entre as populações foi estatisticamente significativa e em relação à 

variabilidade intrapopulacional, foram encontrados 85 alelos na população Rio Branco. 

Cavallari (2008), estudou a estrutura genética de nove populações 

distribuídas em quatro ecossistemas da espécie arbórea Caesaria sylvestris por meio da 

amostragem de 376 indivíduos. Através de  uma  biblioteca  enriquecida  em  microssatélites,  

foram obtidos  dez  pares  de  iniciadores  (primers)  microssatélites específicos  para  C.  

sylvestris.  Estes  foram  utilizados  para  o estudo da estrutura genética dos indivíduos  das 

populações estudadas divididos em duas variedades. Foi observado que  as  populações  que  

abrigam  as  duas  variedades  possuem  maior diversidade  genética.  O  fluxo  gênico  

detectado  entre  os  ecossistemas  foi  baixo.  A diversidade  genética  amostrada encontra-se 

dentro de cada população e as diferenças genéticas entre as variedades são maiores do que as 

diferenças entre os ecossistemas ou populações. De acordo com este trabalho as variedades  

são unidades evolutivas distintas, que trocam informação genética nos ecótonos e em outras 

poucas localidades onde se encontram e hibridizam. 

Haber (2008); trabalhou com três populações da espécie  Lychnophora  

pinaster, oriundas dos municípios de Lavras  e Carrancas , Estado de Minas Gerais, onde foi 

constatado que a maior variabilidade genética ocorreu dentro das populações, enquanto que as 

populações apresentaram uma porcentagem de endogamia, com pequena taxa de 

autofecundação e com alta taxa de cruzamento, sugerindo sistema de reprodução misto, com 

tendência à alogamia. O estudo da variabilidade populacional realizou-se pela análise de 

polimorfismo do DNA com marcadores  microssatélite.  Os  locus  SSR  desenvolvidos  foram  

eficientes  para  a  detecção  da  variabilidade genética  nesta espécie,  confirmando  o  elevado  

conteúdo  de  informação genética desse marcador.  

Nazareno (2009) estudou populações naturais de Ficus citrifolia e 

Ficus eximia, em fragmentos de florestas semidecíduas no Estado de São Paulo; marcadores  

microssatélites desenvolvidos em espécies de Ficus foram transferidos e caracterizados em F. 

citrifolia e  F.  eximia.  Pode-se observar neste trabalho que a perda e a fragmentação de 

habitat reduzem a riqueza alélica dessas espécies. Entretanto, essas duas espécies apresentam 

elevada variabilidade genética,  ausência  de  endogamia,  presença  de  alelos  raros  e  



 25 

exclusivos  em  suas populações  e  uma  alta  distribuição  da  variabilidade  genética  

intrapopulacional. 

Moreno et al. (2009), com Hymenaea stigonacarpa chegou a 

conclusão que os indivíduos eram aparentados e que com a finalidade de conservação era 

necessário coletar as sementes  a partir de árvores maternas distantes, no mínimo, 750 m entre 

si. O estudo foi realizado em duas áreas de Cerrado  do  Estado  de  São  Paulo  nos 

municípios  de  Itirapina (68 indivíduos)  e  Assis (47 indivíduos). Para o estudo das duas 

populações, foram utilizados cinco locus microssatélites cloroplastidiais (cpSSR) universais. 

A população de Itirapina apresentou um único haplótipo, indicando um forte efeito fundador. 

Por sua vez, a população de Assis, apresentou seis haplótipos com uma diversidade 

haplotípica moderada, demonstrando que a mesma foi fundada por pequeno número de 

linhagens maternas. 

Em relação à utilização de marcadores microssatélites, Hedrick (1999), 

relaciona três pontos que merecem ser levados em consideração: a heterozigosidade tende a 

ser alta dentro das populações, o que acaba produzindo baixa diferenciação, entre elas, os 

locus são extremamente sensíveis à redução do tamanho populacional podendo gerar, 

portanto, elevadas distâncias genéticas; e, como os marcadores são neutros, as diferenças 

estatísticas significantivas podem não estar correlacionadas com diferenças biológicas 

expressivas, tanto pela falta de correlação entre os locus adaptativos e os locus altamente 

variáveis, como também pelo poder estatístico intrínseco desses locus, que é bastante elevado. 

A ocorrência de alelos nulos é também limitação importante deste tipo de marcador, que 

ocorre devido a mutações, inserções ou deleções no sítio de anelamento do iniciador que 

podem impedir a amplificação de uma parte dos alelos. Esses alelos não amplificados podem 

provocar uma estimativa errônea do número de genótipos homozigotos presentes na população 

(Pemberton et al., 1995).  

Outra questão limitante para o uso dos microssatélites está relacionada 

ao seu desenvolvimento, como o grande volume de trabalho necessário para o 

desenvolvimento de primers específicos para os loci de microssatélites de cada espécie. É 

imprescindível a construção de uma biblioteca genômica, hibridização com sondas repetitivas, 

sequenciamento, busca de microssatélites, desenho e síntese de primers (Oliveira et al., 2006).  
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Entretanto é possível aproveitar primers, denominados heterólogos, que foram desenvolvidos 

para uma espécie e empregá-los nas demais espécies do gênero (Ferreira e Grattapaglia, 1998). 
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6. MATERIAL E MÉTODOS  

6.1. Coleta do material vegetal 

Foram realizadas coletas de B. dracunculifolia em quatro fragmentos 

de Cerrado, uma no Estado de São Paulo, na fazenda Edgardia no município de Botucatu, uma 

no Estado de Minas Gerais, município de Delfinópolis e duas no Estado de Mato Grosso do 

Sul, uma na rodovia que liga Dourados a Ponta Porã e outra no distrito de Itahum, ambas no 

município de Dourados (Figura 5, Tabela 1).  

A área da Fazenda Edgardia pertence à Unesp/Botucatu, a vegetação 

típica é classificada como Floresta Estacional Semidecidual (Veloso, 1992), ocorrendo na área 

remanescentes florestais pouco alterados ou que passaram por vários níveis de perturbações 

antrópicas. Também são encontradas no local Formação Pioneira Aluvial e Savana (Cerrado 

sensu lato) (Ortega e Engel, 1992). A precipitação média anual é de 1530 mm, com 

temperatura média anual de 20,3ºC. O solo de maior predominância é a areia quartzosa (AQ) 

(Jorge e Sartori, 2002). 

As duas áreas localizadas no município de Dourados possuem clima da 

região do tipo Cwa (mesotérmico úmido, com verão chuvoso), de acordo com a classificação 

de Köeppen (Mato Grosso do Sul, 1990), com precipitações médias anuais de 1500 mm. As 

temperaturas médias variam de 18ºC a 25ºC nos meses mais frios e mais quentes, 

respectivamente (Peixoto, 2002). O solo é do tipo Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 

1999), textura argilosa, originalmente sob vegetação de Cerrado.  

O município de Delfinópolis, sudoeste de Minas Gerais, tem como 

clima predominante o tipo Cwa, conforme a classificação climática de Köppen. A temperatura 
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média anual está em torno de 20,7ºC, enquanto a precipitação média anual é de 1426,3 mm. 

Os solos são extremamente variáveis, incluindo Cambissolos, Latossolo Vermelho-Amarelo e 

Latossolo Vermelho-Escuro. 

De acordo com a classificação pelo sistema internacional de Koeppen, 

o clima do tipo CWa é constituído pela letra “C” que significa que a temperatura média do 

mês mais frio é inferior a 18ºC. A letra “w” significa que a região tem uma média 

pluviométrica menor que 30 mm no mês mais seco e o “f” significa mais que 30 mm de chuva 

no mês mais seco.  Quanto à temperatura a subdivisão é em “a” e “b” respectivamente, com 

mais e menos 22ºC como temperatura média do mês mais quente (Setzer, 1966). 

 
 

Figura 5 – Localização das populações de B. dracunculifolia, Dourados (MS) e Itahum (MS), 

Botucatu (SP) e Delfinópolis (MG). Fonte Google Earth 2012. 
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Tabela 1 – Localização e caracterização dos fragmentos de cerrado em que as populações de 

B. dracunculifolia foram coletadas. 

Localidade Município  Data 

Coleta 

Número 

acessos 

Coordenadas 

geográficas 

Altitude 

Fazenda 
Experimental 
Edgardia 

Botucatu, SP. 24/10/08 30 22°47’30”S 
48°22’30”O 

691m  

Rodovia BR 463. Dourados, MS.    05/01/09 30 22°14’56”S 
54°53’49”O  

411m 

Rodovia MS 270. Distrito de Itahum, 
Dourados, MS.    

01/02/09 32 22°08’09”S 
55°08’20”O  

487m 

Propriedade 
particular 

Delfinópolis, MG. 12/04/09 30 20°32’58”S 
46°56’45”O 

796m 

 

O método das coletas consistiu em percorrer  uma  extensão  de  cada  

uma  das áreas fragmentadas,  coletando-se  material vegetal de todos  os  indivíduos  de  

Baccharis dracunculifolia avistados  até  que  o número  de  30  acessos  fosse  atingido.    

Procurou-se conduzir a coleta de amostras dos indivíduos na parte central, evitando-se a coleta 

nas margens dos fragmentos.  De cada indivíduo, foram coletadas aproximadamente 15 folhas 

jovens para a extração de DNA, e armazenadas em tubos tipo Falcon com capacidade de 15 

mL, com sílica gel, até o transporte para o laboratório onde ficaram armazenadas a uma 

temperatura de -20ºC. Foram coletados de cada acesso, em média cinco ramos terminais com 

pelo menos 30 cm de comprimento, todos na fase vegetativa para serem posteriormente 

utilizadas para a extração dos óleos essenciais.  

A determinação da localização geográfica do lugar de coleta e de cada 

acesso (altitude, latitude e longitude) foi medida através de GPS (Global Positioning System) 

(e-trex, Garmin®). 

 

6.2. Secagem do material vegetal 

Após a coleta, as folhas de Baccharis dracunculifolia foram separadas 

dos caules, colocadas em bandejas e secas em estufa com circulação de ar e temperatura 

controlada de 40C. Foram realizadas pesagens diárias subsequentes, até que a massa seca se 

mantivesse constante. O material seco foi armazenado em sacos de papel até o momento da 

extração dos óleos essenciais por hidrodestilação.  
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A secagem do material vegetal foi conduzida de acordo com os locais 

de coleta, a população de Botucatu no Departamento de Produção Vegetal da Faculdade de 

Ciências Agronômicas da Unesp, Botucatu, as populações de Dourados e Itahum no 

Laboratório de Plantas Medicinais na Universidade Federal da Grande Dourados e a 

população de Delfinópolis no Laboratório de Produtos Naturais no Instituto Agronômico de 

Campinas.  

 

6.3. Extração e análise da composição química dos óleos essenciais. 

Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação, em aparato 

tipo Clevenger por duas horas, a massa vegetal média foi de 50 g por acesso, posteriormente, 

foram armazenados em frascos de vidro transparente devidamente identificado e mantidos no 

freezer a 4ºC até a análise da composição química. O rendimento foi calculado por meio da 

relação da massa do óleo essencial obtido com a massa de material vegetal seco utilizado na 

extração. 

Os óleos essenciais foram quantificados por cromatografia em fase 

gasosa com detector de ionização de chama (CG-DIC), dotado de coluna capilar de sílica 

fundida DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 um), hélio como gás de arraste (1,7 mL/min), injetor a 

240ºC, detector a 230ºC e o seguinte programa de temperatura: 80ºC - 150ºC, 6ºC/min; 150ºC 

- 190ºC, 2ºC/min; 190ºC - 280ºC, 10ºC/min; 280ºC (6 min.) e split 1/20. As análises foram 

realizadas em triplicata. 

Após a análise por CG-DIC, os óleos essenciais foram analisados em 

cromatógrafo em fase gasosa acoplado a espectrômetro de massas (CG-EM, Shimadzu, QP-

5000), operando a 70 eV. Uma série homologa de n-alcanos (C9H20 - C25H52 Sigma Aldrich, 

99%); foi utilizada para o cálculo dos índices de retenção, aplicando-se a equação de Van den 

Dool e Kratz (Van den Dool e Kratz, 1963).   

A identificação das substâncias dos óleos essenciais foi baseada em 

comparações dos tempos de retenção, índices de retenção (IR), dos espectros de massas das 

substâncias com a biblioteca do sistema CG-EM (Nist 62.lib) e literatura  Adams (1995).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com auxílio do programa estatístico 

SANEST (Zonta e Machado, 1985).  Para realização das análises, considerou-se cada 
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indivíduo um tratamento, com três replicatas de injeção e; cada composto químico foi 

considerado uma variável.  

A Análise de Componentes Principais (ACP) apresentada por Morgano 

et al. (1999), por meio do software Pirouette® 3.02 (Infometrix, WA, 2001), foi utilizada para 

a verificação da análise multivariada.  

 

6.4. Caracterização molecular via marcador microssatélite (SSR) 

A caracterização molecular dos acessos de Baccharis dracunculifolia 

foi desenvolvida no Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de Genética na 

Escola Superior de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). 

As folhas dos materiais vegetais foram colocadas em cadinho de 

porcelana e em seguida adicionado nitrogênio líquido, e então maceradas com um pistilo até a 

obtenção um pó fino. Este material foi colocado em tubo de Eppendorf de 2,0 mL e 

armazenado separadamente em freezer a -20ºC, para posterior extração dos DNAs. 

 

6.5. Extração e quantificação do DNA 

Para a caracterização e estudo da estrutura genética populacional de 

Baccharis dracunculifolia, o DNA dos acessos foi extraído seguindo o protocolo CTAB, 

adaptado; (Doyle e Doyle, 1990).  

Os tubos contendo o material vegetal foram identificados para cada 

acesso de cada população, e adicionados 1000 µL de tampão de extração, pré-aquecido a 65ºC. 

O tampão utilizado foi o CTAB 3% (brometo de cetiltrimetilamonio), contendo: TRIS (tris-

hidroximetil-aminometano) - HCI 0,1 M pH 8,0; NaCl 1,2 M; CTAB 3%; EDTA (acido 

etileno diamino tetracetico) 30 mM pH 8,0 e mercaptoetanol a 3%. Os tubos foram pré-

aquecidos a 65ºC, os quais foram fechados e agitados para ressuspender o tecido no tampão, 

sendo posteriormente levados ao banho-maria (65ºC) por 10 minutos. Em seguida, os tubos 

foram centrifugados a 14000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante foi transferido para outro 

tubo Eppendorff. Depois que o sobrenadante foi transferido para outro tubo marcado foram 

adicionados 700 µL de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1), os tubos agitados por 5 minutos 

invertendo-os no mínimo 20 vezes até fazer uma emulsão homogênea, e a seguir centrifugados 

por 15 minutos a 14000 rpm. O sobrenadante foi transferido para novos tubos também com as 
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mesmas identificações, sendo adicionados, nesta etapa, cerca de 70% (v/v) do volume (≈ 500 

µL) de isopropanol gelado, invertendo suavemente os tubos até formar um precipitado. Os 

tubos foram centrifugados durante 15 minutos a 10000 rpm. O máximo de sobrenadante foi 

descartado e o precipitado seco à temperatura ambiente e em seguida adicionados 500 µL de 

etanol 70% (v/v) para lavar o precipitado, deixando-o imerso por 5 a 10 minutos. Os tubos 

foram centrifugados durante 5 minutos a 10000 rpm; em seguida, adicionados 500 µL de 

etanol 95% (v/v) para lavagem do precipitado. A seguir, os tubos foram centrifugados durante 

5 minutos a 12000 rpm; foi retirado o máximo do etanol e o pellet seco em temperatura 

ambiente. Para ressuspender o pellet foram adicionados 40 µL de tampão TE (10 mM Tris-

HCl, 1 mM de EDTA, pH 8,0) em cada amostra as quais foram então armazenadas a -20ºC. 

Para assegurar que a quantidade das amostras fosse suficiente para todas as etapas da pesquisa 

foi realizada a extração de DNA em duplicata. 

A fim de avaliar a qualidade e concentração do DNA extraído, foi 

realizada a quantificação em gel de agarose 0,8%. Para tal procedimento, utilizou-se uma 

alíquota de 5 µL da suspensão final do DNA em TE acrescidos de 1,5 µL de azul de 

bromofenol para o carregamento do gel, o qual foi corado com Syber safe. A eletroforese foi 

realizada em cuba horizontal de  acrílico,  em  temperatura  ambiente  e voltagem de 110 V,  

amperagem de 470 A por 120 minutos.  A quantificação foi realizada por meio de 

comparações entre o tamanho e a intensidade da bandas do DNA com as bandas de 

concentrações conhecidas de DNA-padrão do fago λ (40, 80, 100 e 200 ng) e ainda um ladder 

de 100 pb. O DNA das amostras foi diluído com adição de 1 µL de RNase (10 mg.mL-1), 

deixando-a em banho-maria a 37ºC por uma hora, para se obter uma concentração final de 10 

ng/µL a fim de se padronizar as reações de PCR, Figura 6.  
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Figura 6 - Perfil de gel de agarose 0,8% corados com Syber Safe, mostrando a quantificação 

de 30 acessos da população coletada em Itahum, Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 6.6. Avaliação do polimorfismo 

Depois de padronizadas as concentrações do DNA, foram feitas a 

avaliações do polimorfismo das populações. Para este trabalho foram testados 13 pares de 

primers desenvolvidos para a espécie, sendo selecionados 5 deles para a genotipagem.   

Para aprimorar as condições ideais de amplificação para cada primer, 

foram obtidas diversas reações de PCR testes, utilizando cinco indivíduos de B. 

dracunculifolia, um de cada população, variando as condições de temperatura de anelamento 

(55 a 65ºC), volumes de DNA (1,0 - 3,0 µL), dos primers com concentração de 10 µM (1,0 - 

4,0 µL) e de MgCl2 a 50 µM (0,375 - 1,5 µL), seguindo a programação demonstrada na Tabela 

2, realizada em termociclador BIO-RAD My Cicler. 
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Tabela 2 – Programação da reação de PCR para a amplificação dos primers de B. 

dracunculifolia. 

Etapa Temperatura Tempo (min.) 

1 96ºC 2 
2 94ºC 1 
3 TAºC* 1 
4 72ºC 1 
5 30 vezes etapas 2 a 4  
6 72ºC 7 
7 15ºC ∞ 

*TA – temperatura de anelamento 

 

As reações de amplificação por PCR foram processadas em um 

volume final de 15 µL, contendo 1,5 µL de Buffer 10X, 1,5 µL de dNTP 2,5 mM (0,150 mM 

final), 1,0 µL de Taq polimerase Invitrogen, 0,375 µL de BSA, 2 µL de DNA e os volumes de 

MgCl2 e dos primers estabelecidos para cada primer (Tabela 3), completando-se o volume 

com água Milli-Q (q.s.p.), variando a temperatura de anelamento.   

 

Tabela 3 – Condições de temperatura, volumes de DNA, dos primers (F e R) e de MgCl2 

utilizados para melhor amplificação dos locus utilizados na genotipagem das 

populações de B. dracunculifolia. 

Nº Primer TAºC MgCl2 (50mM.mg) Primer (10µg/µL) DNA (µg/µL) 
Bdr4 65 0,45 0,6 2 
Bdr6 65 0,40 0,6 2 
Bdr7 60 0,45 0,6 2 
Bdr8 65 0,45 0,6 2 
Bdr10 60 0,45 0,6 2 
TA – Temperatura de anelamento. 

 

Após a amplificação, os fragmentos foram separados em gel de 

poliacrilamida desnaturante 7%, contendo 8 M de uréia e 5X TBE (Tris-base; H3BO3; 

Na2EDTA.2H2O) em corrida com 1X TBE a 90 V  por 4 h, aplicado em cuba de eletroforese 

vertical grande, modelo Hoefer SQ3 Sequencer (Pharmacia Biotech). A coloração dos géis, 

para visualização dos produtos de amplificação foi feita com nitrato de prata e, para a 

genotipagem, utilizou-se de um marcador de peso molecular padrão (ladder 10 bp – 
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Invitrogen®) para comparação das bandas obtidas. Fragmentos amplificados de diferentes 

tamanhos foram considerados alelos diferentes; (Figura - 7). 

 
Figura 7 – Amplificação em gel de acrilamida, população Itahum (MS). 

 

6.7. Metodologia de análise estatística dos dados 

6.7.1. Teste do Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

As frequências gênicas ou alélicas e genotípicas em cada locus foram 

obtidas a partir da leitura dos dados nos géis de poliacrilamida. Desvios das proporções do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg em cada locus microssatélite foram avaliados por meio do teste 

exato de Fisher, utilizando o programa TFPGA (Miller, 1997).  

 

6.7.2. Desequilíbrio genotípico entre pares de locus 

O teste de desequilíbrio genotípico entre pares de locus foi avaliado 

com uso do programa GDA (Lewis e Zaykin, 2000), por meio da média composta de 

desequilíbrio de ligação de Burrows (Weir, 1979). Também foi utilizado o programa FSTAT 

(Goudet, 1995), para marcadores microssatélites nucleares. Para essa metodologia, genótipos 

de dois locus são associados várias vezes e a estatística é recalculada em um novo 

agrupamento de dados. A probabilidade (valor do p) é avaliada como a proporção das 

estatísticas obtidas nos agrupamentos de dados aleatórios que é maior ou igual ao observado. 

O número de aleatorizações é fixado pelo grau de significância selecionado (α = 0,01), bem 

como pelo número de indivíduos e locus. 

 

6.7.3. Diversidade genética  

O programa STRUCTURE 2.3.2 (Pritchard et al., 2000) foi usado para 

agrupar indivíduos em “clusters” de acordo com a abordagem bayesiana. Esta análise permite 
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as observações de indivíduos migrantes ou pertencentes a mais de uma região geográfica ou a 

zonas hibridam, permitindo atribuir indivíduos a “clusters”, a partir de seu genótipo multiloco 

(Baldoni et al., 2006). 

 Foi utilizado o modelo “admixture model” com frequências alélicas 

correlacionadas. Os estimadores de Evanno et al. (2005) e Pritchard et al. (2000) foram usados 

para indicar o valor de K que melhor acomoda a diversidade alélica observada. 

 

6.7.4. Estrutura genética  

 A estrutura genética das populações foi avaliada em termos da 

decomposição da diversidade genética total em seus componentes inter e intrapopulacionais, 

conforme preconizado por Nei (1972) e com base no procedimento de análise de variância de 

frequências alélicas descrito em Weir (1996). 

Os parâmetros relacionados acima foram estimados com o auxílio do 

programa GDA (Lewis e Zaykin, 2000).  O parâmetro RST, mais adequado para estimação da 

divergência genética entre as populações quando se utilizam marcadores microssatélites, foi 

estimado com uso do programa RST Calc (Goodman, 1997). 
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          7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1. Resultados 

7.1.1. Rendimento e caracterização da composição química dos óleos essenciais das 

populações nativas de Baccharis dracunculifolia 

Os rendimentos dos óleos essenciais da população Botucatu variaram 

de 0,33% para o acesso 21 e 1,16% para o acesso 8 (Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Rendimento dos óleos essenciais dos acessos de B. dracunculifolia da população 

de Botucatu (SP). 
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Na população de Dourados o rendimento dos óleos essenciais variou 

de 0,25% para o acesso 6 e 0,76% para o acesso 25 (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Rendimento dos óleos essenciais dos acessos de B. dracunculifolia da população 

de Dourados (MS). 

 

O rendimento dos óleos essenciais da população Itahum variou de 

0,20% para o acesso 16 e 0,98% para o acesso 23 (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Rendimento dos óleos essenciais dos acessos de B. dracunculifolia da população 

de Itahum (MS). 
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Na população Delfinópolis o rendimento dos óleos essenciais variou 

de 0,44% para o acesso 7 e 1,52% para o acesso 13 (Figura 11). 

 

 
Figura 11 – Rendimento dos óleos essenciais dos acessos de B. dracunculifolia da população 

de Delfinópolis (MG). 

 

O rendimento dos óleos essenciais de todos os acessos das populações 

estudadas mostra que a população de Delfinópolis foi a que apresentou o maior rendimento 

médio, correspondendo a 0,85%. O rendimento médio nas outras populações foi de 0,69% 

para Botucatu; 0,47% para Dourados e 0,52% para Itahum (Figura 12). 

Esses valores são inferiores aos obtidos por Fabiane et al. (2008), para 

folhas de B. dracunculifolia coletados no Estado do Paraná entre fevereiro e maio de 2006 

(1,4%). Sousa et al. (2009) encontraram para populações cultivadas em Campinas, Estado de 

São Paulo, produção semelhante com rendimento de óleo essencial variando de 0,31% a 

0,70%. Budel et al.; (2004) obtiveram rendimento de 0,8% de óleo essencial no mês de 

fevereiro de 2002 na região de Vila Velha, Ponta Grossa, Estado do Paraná. Siqueira et al. 

(1986), analisando óleos essenciais de plantas no Rio Grande do Sul, encontraram 0,25%. 

Loayza et al. (1995) encontrou rendimento entre 0,16 a 0,32% em plantas coletadas na Bolívia 

e Weyerstahl et al., (1996) analisando o óleo essencial de vassoura encontrou 0,5 a 1%. 
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Figura 12 – Comparação do rendimento dos óleos essenciais das populações de B. 

dracunculifolia . 

 

Foi efetuada a composição de todos os acessos de todas as populações 

de B. dracunculifolia e o dados encontram-se no Anexo 1. 

Por meio da análise da composição química dos óleos essenciais dos 

acessos de B. dracunculifolia provenientes das populações nativas de Botucatu (SP), 

Delfinópolis (MG), Dourados e Itahum (MS) verificaram-se dez constituintes comuns a todos 

os acessos, os quais são responsáveis por aproxidamente 81,0% da constituição dos óleos 

essenciais. Destes, quatro pertencem à classe dos monoterpenos (limoneno, α-pineno, β-

pineno, β-mirceno) e seis dos sesquiterpenos (trans-nerolidol, cis-β-guaieno, germacreno-D, 

trans-cariofileno δ-cadineno, espatulenol), cujas estruturas estão demonstradas na Figura 13. 
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limoneno           α-pineno                 β-pineno             β-mirceno             trans-nerolidol 

     
cis-β-guaieno        germacreno-D    trans-cariofileno       δ-cadineno           espatulenol 

 

Figura 13 – Estrutura química dos monoterpenos e sesquiterpenos mais abundantes nos óleos 

essenciais dos acessos das populações de Botucatu/SP, Delfinópolis/MG, 

Dourados e Itahum/MS de Baccharis dracunculifolia. 

 

De acordo com a composição química média dos óleos essenciais dos 

acessos das quatro populações; (Tabela 4), observa-se a predominância dos sesquiterpenos, 

onde o trans-nerolidol foi a majoritária para as populações de Botucatu (SP), Dourados (MS) e 

Delfinópolis, correspondendo a 28,23%; 26,13% e 38,64%, respectivamente. Essa variação foi 

significativa para a população de Itahum (MS) onde a proporção relativa do trans-nerolidol foi 

22,68%. Assim como na população de Itahum, a porcentagem relativa do espatulenol foi 

expressiva para a população de Dourados, correspondendo a 19,70% da composição química, 

quando comparada a Botucatu (7,69%) e Delfinópolis (9,08%). 

 Em relação à classe dos monoterpenos, a população de Botucatu foi a 

que apresentou a maior proporção relativa (35,29%), seguida por Itahum (29,23%), Dourados 

(22,00%) e Delfinópolis (20,69%). Dentre os monoterpenos, o limoneno e o β-pineno são as 

substâncias mais abundantes para as quatro populações, variando de 9,85% (Dourados/MS) a 

13,69% (Botucatu/SP) para o limoneno e 5,30% (Delfinópolis/MG) a 12,86% (Itahum/MS) 

para o  β-pineno (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Composição química média (%) do óleo essencial das folhas de populações nativas 

de B. dracunculifolia de ocorrência em Botucatu, Estado de São Paulo, 

Delfinópolis, Estado de Minas Gerais; Dourados e Itahum, Estado de Mato Grosso 

do Sul. 

Substância  População 
Botucatu             Delfinópolis           Dourados               Itahum   

α-pineno 6,29 *aA 3,46 *bB 2,52 *cB 4,07 *bcB 
β-pineno 12,28 *abA 5,30 *aA 8,93 *bcAB 12,86 *cB 
β-mirceno 3,03 *aA 1,26 *bB 0,70 *cB 1,25 *bB 
limoneno 13,69 *aA 10,67 *abA 9,85 *bA 11,05 *abA 
trans-cariofileno 2,14 *bB 3,29 *cC 1,67 *bcBC 1,18 *aA 
germacreno-D 3,21 *bB 4,40 *cC 1,10 *cC 0,76 *aA 
cis-β-guaieno 4,51 *aA 4,56 *bB 3,85 *aA 1,84 *aA 
δ-cadineno 2,68 *aA 2,56 *cC 1,98 *bBC 1,28 *aAB 
trans-nerolidol 28,23 *bB 38,64 *bB 26,13 *bB 22,68 *aA 
espatulenol 7,69 *bB 9,08 *aA 19,70 *aA 23,50 *bB 
Total identificado 83,75 83,22 76,43 80,47 
Monoterpenos 35,29 20,69 22,00 29,23 
Sesquiterpenos 48,46 62,53 54,43 51,24 
*Teste de tukey para médias de populações. Médias seguidas por letras distintas diferem entre 
si ao nivel de significancia indicado: 5% (letra minúscula), 1% (letra maiúscula). 
 

7.1.2. Análise comparativa da composição química dos óleos essenciais das populações 

Botucatu, Dourados, Delfinópolis e Itahum.  

A Análise de Componentes Principais (ACP) foi aplicada à 

composição química dos óleos essenciais para as dez substâncias mais abundantes de todos os 

acessos coletados (Tabela 5). 

Na população de Botucatu (Figura 14) a Análise de Componentes 

Principais (ACP) exprimiu 93% da variação total nos dois primeiros componentes principais 

(eixos), sendo de 85% no primeiro eixo e de 8% no segundo. Essa análise refletiu a separação 

dos acessos da população de Botucatu em dois grupos, sendo o grupo A formado pelos 

indivíduos 1 ao 29 discriminado pela substância majoritária trans-nerolidol e o grupo B, 

constituído pelo indivíduo 30, sendo discriminado pelo limoneno e β-pineno. 

O óleo essencial das folhas de B. dracunculifolia coletadas no Bioma 

Mata Atlântica, região de Campos de Altitude, na cidade de Campos do Jordão, Estado de São 
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Paulo, em junho de 2005, apresentou baixa proporção relativa de monoterpenos, 0,30%, e 

como substância majoritária o β-elemeno (53,31%), sesquiterpeno não oxigenado (Lago et al., 

2008), baixa concentração de trans-nerolidol (2,30%) e ausência de espatulenol. Por outro 

lado, no óleo essencial das folhas coletadas no Estado do Paraná (Fabiane et al., 2008) foram 

identificados o β-pineno (27,45%) como substância majoritária, seguida pelo trans-nerolidol 

(14,02%) e espatulenol (9,54%). Esses resultados são divergentes dos obtidos no presente 

estudo para as quatro populações avaliadas. Sousa et al. (2009) identificaram 14 substâncias 

em acessos cultivados, dos quais 8 correspondem aos encontrados neste trabalho, α-pineno, β-

pineno, limoneno, trans-cariofileno, germacreno-D, nerolidol, espatulenol e δ-cadineno. Estas 

substâncias, além do mirceno, também foram encontrados por Ferracini et al. (1995). 

Outras espécies do gênero Baccharis apresentaram como composto 

majoritário o  β-pineno (B. articulata), em concentrações que variaram de 41,4% a 52,8%, 

além de B. cogata, com 27,2% desta mesma substância. Amostras de B. semisserrata 

apresentaram 15,5% e 25,5% de espatulenol, e amostras de B.uncinella apresentaram 47,7% e 

23,1% deste composto, enquanto B. oxyodonta apresentou 24,3% de limoneno (Agostini et al., 

2005). 

Neste trabalho a proporção relativa média de limoneno foi de 13,69% 

para a população de Botucatu; 9,85% para Dourados; 10,67% para Delfinópolis e 11,05% para 

Itahum, sendo que a variação observada na população de Dourados foi a única significativa. 
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Figura 14 - Padrão de divergência química entre os indivíduos genotipados da espécie B. 

dracunculifolia (população de Botucatu) definido pela Análise de Componentes 
Principais, com base nos principais componentes do óleo essencial.  
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Nos indivíduos da população de Dourados (Figura 15), a Análise de 

Componentes Principais (ACP) demonstrou 89% da variação total nos dois primeiros 

componentes principais (eixos), sendo de 76% no primeiro eixo e de 13% no segundo. Tres 

grupos foram formados, sendo o grupo A composto pelos indivíduos 1, 3 ao 5, 7, 8, 11, 12, 15, 

16, 18 ao 25 e 27 ao 30; o grupo B, constituído pelo indivíduo 13 e 26 e o grupo C pelos 

indivíduos 2, 6, 9, 10 14 e 17. 
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Figura 15 - Padrão de divergência química entre os indivíduos genotipados da espécie B. 

dracunculifolia (população de Dourados) definido pela Análise de Componentes 

Principais, com base nos principais componentes do óleo essencial.  

 

O grupo A foi discriminado pelo trans-nerolidol, o B pelas substâncias 

trans-nerolidol, espatulenol e β-pineno e para o grupo C o espatulenol. 

Na amostra de Delfinópolis (Figura 16) a Análise de Componentes 

Principais (ACP) demonstrou 96% da variação total nos dois primeiros componentes 

principais (eixos), sendo de 91% no primeiro eixo e de 5% no segundo. Tres grupos foram 

formados, sendo o grupo A composto pelos indivíduos 1 ao 8, 10 ao 18, 20 ao 26, 28 e 30 

sendo discriminado pelo trans-nerolidol; o grupo B, constituído pelos indivíduos 9, 19 e 27 

discriminado principalmente pelo limoneno e o grupo C pelo indivíduo 29 sendo discriminado 

pelo espatulenol. 
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Figura 16 - Padrão de divergência química entre os indivíduos genotipados da espécie B. 

dracunculifolia (população de Delfinópolis) definido pela Análise de 

Componentes Principais, com base nos principais componentes do óleo 

essencial.  
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Dentro da população de Itahum (Figura 17) a Análise de Componentes 

Principais (ACP) demonstrou 90% da variação total nos dois primeiros componentes 

principais (eixos), sendo de 66% no primeiro eixo e de 24% no segundo. Três grupos foram 

formados, sendo o grupo A composto pelos indivíduos 1 ao 10, 12, 13, 15, 17 ao 23, 25 ao 28; 

o grupo B, constituído pelos indivíduos 11 ao 14, 24 e 29 ao 32 e o grupo C pelo indivíduo 16. 
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Figura 17 - Padrão de divergência química entre os indivíduos genotipados da espécie B. 

dracunculifolia (população de Itahum) definido pela Análise de Componentes 

Principais, com base nos principais componentes do óleo essencial.  

 

O grupo A foi discriminado pelas substâncias trans-nerolidol e 

espatulenol, o B pelas substâncias espatulenol e β-pineno e o grupo C pelo espatulenol. 

Por meio da Análise de Componentes Principais (ACP) aplicada à 

composição química dos óleos essenciais para as 10 substâncias principais dos 120 indivíduos 

genotipados nas populações (Figura 18, Tabela 5), foi demonstrado que 88% da variação total 

ocorreu nos dois primeiros componentes principais (eixos), equivalente a 73% no primeiro 

eixo e 15% no segundo. Essa análise refletiu o isolamento dos acessos das quatro localidades, 

em três grupos. O grupo A formado pelos acessos das populações de Botucatu (com exceção 

do acesso 30) e Delfinópolis, além dos acessos 01, 03 ao 05, 07 ao 09, 11, 12, 15, 16 e 18 ao 

30  da população Dourados e os acessos 03 ao 10, 15, 17 ao 23, 25 ao 28 e 30 ao 32  da 

população Itahum foi discriminado pelo trans-nerolidol, o grupo B, constituído pelos acessos 

02, 06, 09 10, 13, 14 e 17 da população Dourados e 01, 02, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26 e 29 ao 
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32 da população Itahum foi discriminado pelo espatulenol e o grupo C composto apenas pelo 

acesso 30 da população Botucatu (Figura 18) sendo discriminado pelo limoneno e β-pineno. 

 
Figura 18 - Padrão de divergência química entre os indivíduos genotipados das quatro 

populações de B. dracunculifolia definido pela Análise de Componentes 

Principais, com base nos principais componentes do óleo essencial.  
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Estas variações na composição química podem ter sido determinadas 

pelo genótipo e/ou por fatores climáticos e edáficos através de adaptações a condições 

ecológicas ou de domesticação. A separação das populações nesses grupos foi estabelecida a 

partir dos seguintes componentes: grupo A: trans-nerolidol; grupo B: espatulenol, e grupo C: 

α-pineno, β-pineno e limoneno.  
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Tabela 5 - Substâncias majoritárias (%) dos óleos essenciais dos acessos de Baccharis dracunculifolia provenientes das populações, Botucatu 

(SP), Dourados (MS), Delfinópolis (MG) e Itahum (MS).     

 

 Acesso α-pineno β-pineno mirceno limoneno trans-cariofileno germacreno-D cis-β-guaieno δ-cadineno trans-nerolidol espatulenol 
Bo01 5,27 13,93 1,68 4,98 5,09 4,10 3,29 2,16 29,58 9,20 
Bo02 6,64 12,80 2,98 16,34 2,31 3,19 4,59 2,38 28,76 6,99 
Bo03 4,85 6,34 2,78 20,32 1,72 3,03 4,35 3,47 24,41 9,06 
Bo04 8,54 9,79 3,61 15,72 2,65 2,95 3,58 2,34 30,02 6,56 
Bo05 4,27 6,33 2,22 10,14 2,07 3,04 4,78 2,05 35,26 9,62 
Bo06 10,68 14,28 3,89 16,17 1,23 1,61 2,05 1,61 33,47 5,37 
Bo07 10,19 20,47 3,98 16,63 1,33 1,96 2,44 2,62 21,34 6,60 
Bo08 3,13 24,97 1,61 7,56 3,33 2,34 4,45 2,65 25,66 8,88 
Bo09 3,03 18,40 2,02 9,35 1,91 4,30 6,50 4,31 17,89 10,39 
Bo10 5,22 4,22 2,47 18,32 1,10 2,86 4,32 2,59 32,12 8,60 
Bo11 8,32 13,12 2,93 16,64 1,47 2,61 3,38 1,97 27,82 8,90 
Bo12 4,05 8,14 1,81 5,53 2,61 2,58 5,57 3,42 31,80 10,18 
Bo13 6,08 7,58 2,85 6,54 1,65 3,64 5,38 3,16 37,27 6,54 
Bo14 5,15 12,26 2,54 8,57 1,95 3,02 4,88 3,65 32,27 7,59 
Bo15 2,63 8,10 2,51 10,55 1,62 2,76 4,80 2,99 32,67 8,03 
Bo16 10,91 12,34 4,32 15,14 1,98 3,87 6,64 3,62 14,58 10,19 
Bo17 2,50 21,93 1,52 8,10 2,06 4,68 6,61 3,07 24,84 8,60 
Bo18 10,34 8,66 4,37 22,02 1,33 2,12 4,64 2,08 21,30 7,63 
Bo19 1,46 10,08 1,59 8,39 1,13 2,53 4,08 2,64 47,19 6,52 
Bo20 3,02 13,26 2,35 14,47 2,86 3,52 4,78 2,49 35,26 5,78 
Bo21 2,31 11,57 2,30 13,33 3,57 3,28 4,16 2,64 31,07 7,95 
Bo22 6,58 22,21 3,36 12,35 1,66 2,57 3,21 2,28 23,52 7,82 
Bo23 10,68 7,93 4,17 20,56 1,83 4,36 5,41 3,02 22,91 5,03 
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Tabela 5 - Continuação. 

 Acesso α-pineno β-pineno mirceno limoneno trans-cariofileno germacreno-D cis-β-guaieno δ-cadineno trans-nerolidol espatulenol 
Bo24 2,55 9,32 2,96 16,08 3,80 6,94 6,40 2,97 25,59 5,82 
Bo25 4,84 16,58 2,94 16,54 2,49 2,77 4,41 2,49 22,00 8,44 
Bo26 12,77 7,28 4,72 12,90 1,40 2,97 3,18 1,61 38,69 4,47 
Bo27 5,07 15,04 2,37 13,70 1,37 2,27 4,06 2,66 32,22 7,25 
Bo28 5,70 4,40 2,82 12,63 3,02 4,84 5,06 3,56 35,09 8,08 
Bo29 6,58 11,22 3,24 14,30 1,78 3,59 3,76 1,47 32,82 7,08 
Bo30 11,70 19,38 6,88 18,67 2,77 3,23 4,94 3,07 5,83 6,92 
Do01 1,60 6,31 0,61 8,48 0,98 1,29 3,49 2,05 46,91 13,66 
Do02 4,25 16,37 0,82 17,26 1,41 1,09 3,26 1,92 6,10 25,28 
Do03 0,04 0,04 0,04 4,44 1,53 1,75 3,79 1,89 35,29 18,58 
Do04 0,04 0,04 0,04 10,76 1,73 1,42 3,81 1,36 32,59 16,37 
Do05 0,04 0,04 0,04 9,62 3,08 1,07 4,10 1,89 18,24 15,38 
Do06 0,04 0,04 0,04 8,47 0,75 0,65 1,71 0,99 7,14 45,07 
Do07 0,04 0,04 0,04 10,01 0,84 0,04 1,02 0,78 34,28 19,65 
Do08 0,04 0,04 0,04 15,08 0,66 0,53 1,78 0,86 33,76 14,82 
Do09 0,04 0,04 0,04 16,22 1,24 1,24 3,44 2,34 2,65 20,91 
Do10 0,04 0,04 0,04 17,08 2,07 0,77 3,65 2,53 12,91 21,69 
Do11 3,10 18,62 0,78 7,60 1,58 1,21 6,20 4,29 23,51 12,28 
Do12 3,50 16,16 0,87 4,88 3,97 2,05 4,93 1,66 32,41 10,41 
Do13 7,52 18,91 1,80 8,52 1,67 2,87 7,91 3,75 11,74 14,57 
Do14 2,84 12,34 0,75 14,64 1,27 0,60 3,09 2,33 9,48 29,51 
Do15 5,33 10,07 1,53 4,42 1,30 1,81 4,41 2,88 33,48 15,24 
Do16 2,75 6,78 0,04 8,32 1,57 0,04 1,64 1,27 32,95 23,85 
Do17 3,88 6,15 0,62 3,60 2,48 0,72 2,39 1,69 17,52 34,98 
Do18 3,43 17,88 0,94 4,50 2,09 0,80 3,80 2,32 30,86 17,11 
Do19 2,81 21,92 0,71 5,97 2,14 1,54 5,85 2,72 28,15 9,76 
Do20 3,52 21,58 1,02 8,77 1,65 2,11 7,53 2,67 24,75 13,38 
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Tabela 5 - Continuação. 

 Acesso α-pineno β-pineno mirceno limoneno trans-cariofileno germacreno-D cis-β-guaieno δ-cadineno trans-nerolidol espatulenol 
Do21 1,64 3,54 0,49 10,54 2,44 0,53 2,87 1,08 37,81 21,93 
Do22 3,68 12,19 1,11 13,98 1,66 1,12 3,43 2,47 25,10 17,64 
Do23 2,84 7,56 0,84 7,43 0,84 0,38 2,50 0,97 25,16 30,66 
Do24 3,64 18,59 1,04 7,33 0,85 0,53 2,43 1,08 38,05 13,56 
Do25 1,59 12,50 0,97 18,08 1,08 0,63 2,16 1,33 27,75 17,00 
Do26 6,88 13,65 2,79 25,93 0,99 0,91 6,60 1,55 20,61 13,30 
Do27 3,90 10,11 1,06 4,46 0,57 0,27 1,28 1,03 49,80 16,18 
Do28 0,43 1,35 0,40 9,72 3,84 2,15 7,95 3,92 22,21 19,60 
Do29 4,03 5,77 0,91 5,28 2,50 1,70 5,11 1,81 24,74 28,33 
Do30 2,08 9,26 0,46 4,02 1,37 1,30 3,44 1,92 37,99 20,21 
De01 0,93 5,49 0,97 12,28 4,76 5,18 6,08 2,76 34,67 9,01 
De02 3,42 4,03 0,93 11,75 4,92 5,52 4,74 3,91 44,12 4,88 
De03 3,92 2,95 1,18 7,67 2,63 2,35 2,47 0,04 53,83 7,06 
De04 4,10 2,40 1,06 6,40 1,89 2,82 3,49 2,59 55,58 7,00 
De05 2,94 1,94 0,90 6,35 1,73 3,41 3,51 0,04 55,48 7,62 
De06 1,57 1,17 0,59 4,42 7,24 5,65 4,05 3,27 46,43 6,64 
De07 1,16 1,06 0,42 2,16 4,43 2,63 2,65 2,95 59,87 4,26 
De08 3,33 2,32 1,11 6,21 3,06 2,15 2,72 2,79 40,88 7,10 
De09 2,07 3,72 1,42 18,43 2,30 5,07 5,74 3,23 21,41 16,31 
De10 5,58 3,17 1,85 13,86 1,68 2,00 2,28 1,48 46,51 8,48 
De11 4,15 3,55 1,16 8,66 2,07 3,96 3,49 2,36 48,10 8,77 
De12 5,35 2,18 1,83 13,00 1,41 1,77 1,82 1,25 49,41 8,26 
De13 1,48 0,73 0,43 3,91 3,80 2,20 2,47 2,09 60,92 6,60 
De14 3,51 3,09 1,23 12,25 3,63 2,00 2,30 2,70 44,07 9,96 
De15 4,94 7,19 1,21 6,41 2,57 4,03 3,87 2,55 45,94 9,42 
De16 3,89 5,63 1,09 5,25 1,50 2,28 2,48 1,51 42,95 10,75 
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Tabela 5 - Continuação. 

 Acesso α-pineno β-pineno mirceno limoneno trans-cariofileno germacreno-D cis-β-guaieno δ-cadineno trans-nerolidol espatulenol 
De17 3,02 6,93 0,96 10,09 2,32 5,04 8,96 4,94 29,21 10,24 
De18 2,52 14,49 1,24 16,07 2,14 3,12 2,90 2,58 31,12 7,81 
De19 1,75 4,32 1,88 25,21 3,01 3,66 6,94 4,11 21,91 8,91 
De20 2,11 9,10 1,65 11,65 4,22 8,32 5,75 3,12 29,90 9,21 
De21 4,25 4,92 1,41 13,59 3,47 7,09 7,37 2,76 31,13 7,32 
De22 3,43 7,29 1,18 8,18 3,81 9,83 8,35 2,75 34,73 8,08 
De23 1,49 7,53 0,93 4,98 4,39 7,61 7,49 2,30 40,37 7,81 
De24 3,53 6,77 1,83 20,53 3,41 7,46 4,80 2,82 30,91 6,97 
De25 4,32 10,21 1,66 14,51 2,69 4,46 4,27 2,57 30,27 10,53 
De26 6,56 7,22 1,47 10,18 5,37 8,19 6,93 3,37 22,58 10,74 
De27 8,15 10,61 2,54 15,57 2,20 3,13 2,66 2,25 20,69 11,85 
De28 3,12 5,14 0,83 8,66 2,51 2,58 3,94 2,06 36,68 12,14 
De29 1,69 7,88 0,62 4,10 7,01 4,45 8,51 2,21 23,69 17,46 
De30 5,51 5,92 2,11 17,72 2,55 4,13 3,65 3,50 25,82 11,16 
It01 7,05 16,55 2,36 21,31 1,69 2,13 4,28 2,50 12,34 15,82 
It02 6,09 18,26 2,48 22,20 1,41 1,81 3,87 2,46 12,70 16,10 
It03 4,32 14,62 1,68 6,76 0,28 0,35 0,91 0,82 50,35 8,06 
It04 3,60 15,24 1,51 12,95 1,29 0,63 1,76 0,76 34,53 13,42 
It05 4,44 25,37 1,40 9,08 2,09 1,73 3,70 1,88 32,26 7,75 
It06 7,37 12,97 3,24 7,78 0,73 0,47 1,00 1,76 45,10 7,86 
It07 4,02 8,39 1,87 7,42 0,77 0,80 1,47 1,09 54,88 7,43 
It08 3,51 8,92 1,03 9,38 0,87 0,27 1,32 0,76 42,67 14,39 
It09 1,43 7,17 0,40 9,77 0,75 0,90 1,79 1,00 29,90 25,95 
It10 1,87 4,69 1,25 21,34 0,82 1,15 2,64 2,31 31,43 12,25 
It11 1,58 4,49 0,04 4,98 0,42 0,04 0,04 0,58 2,89 46,66 
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Tabela 5 - Continuação. 

 Acesso α-pineno β-pineno mirceno limoneno trans-cariofileno germacreno-D cis-β-guaieno δ-cadineno trans-nerolidol espatulenol 
It12 0,56 0,86 0,04 2,33 0,40 0,42 0,43 0,59 5,74 51,50 
It13 5,13 12,65 0,35 8,40 0,73 0,04 0,04 0,04 3,74 41,74 
It14 3,43 10,14 0,04 9,11 0,79 0,82 1,58 1,02 5,97 41,82 
It15 4,98 13,01 1,31 13,47 1,18 1,63 3,96 1,93 26,09 16,59 
It16 1,32 11,06 0,04 8,56 1,53 0,59 1,86 1,57 11,83 38,74 
It17 5,04 10,92 1,92 23,52 1,00 1,02 2,14 2,11 18,94 19,77 
It18 4,13 21,32 1,88 7,59 0,86 0,57 0,93 1,66 40,56 9,45 
It19 4,86 13,67 1,56 5,17 3,14 1,89 5,07 2,97 34,34 11,68 
It20 4,09 26,08 1,52 14,08 0,04 0,38 1,61 1,04 21,78 15,15 
It21 1,50 7,29 0,57 7,86 5,31 2,41 4,33 2,53 31,66 18,78 
It22 5,73 12,07 1,84 17,58 1,21 0,31 1,18 0,68 20,34 22,62 
It23 5,64 14,26 1,69 8,78 0,04 0,04 0,37 0,39 24,25 28,59 
It24 6,45 15,90 0,42 9,53 2,03 0,69 1,12 1,09 2,65 29,90 
It25 4,61 7,62 1,85 16,18 1,34 0,46 2,05 0,80 29,49 19,33 
It26 4,57 27,87 1,60 8,75 0,87 0,97 2,24 1,63 19,41 15,92 
It27 0,83 5,10 0,55 11,24 0,97 0,31 0,70 0,88 39,75 19,63 
It28 3,58 11,54 1,19 10,63 1,52 0,50 2,09 0,45 23,54 24,47 
It29 7,75 17,48 2,69 9,59 2,25 0,41 2,74 2,18 3,37 24,30 
It30 5,18 10,44 0,58 12,75 0,43 0,04 0,04 0,04 2,92 43,92 
It31 2,24 6,86 0,35 7,93 0,04 0,04 0,04 0,37 8,08 47,16 
It32 3,32 18,70 0,64 7,45 0,81 0,63 1,76 1,03 2,28 35,38 

* Bo (Botucatu), Do (Dourados), De (Delfinópolis) e It (Itahum). 
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7.2. Discussão 

A análise de Componentes Principais (ACP) aplicada à 

composição química do óleo essencial para os compostos mais abundantes em comum 

nas quatro regiões de coleta dos acessos de Baccharis dracunculifolia, em três grupos: 

A: formados por acessos das quatro localidades (Botucatu/SP, Dourados/MS, 

Delfinópolis/MG e Itahum/MS); B: acessos das populações de Dourados/MS e 

Itahum/MS; e C: formado por um único acesso da população de Botucatu/MG (acesso 

30).  

Lyra et al. (2008), estudando a espécie Lychnophora ericoides 

encontrou dois grupos de óleos essenciais em relação ao odor das amostras, o primeiro 

identificado pela presença de α-bisabolol e o-cimeno e o segundo grupo não apresentou 

odor sendo composto por óxido de cariofileno e o D-elemeno. Em todas as populações 

estudadas co-existiram os dois tipos de óleos essenciais, entretanto as amostras se 

diferenciavam quimicamente. De acordo com os resultados encontrados por Haber 

(2008), pode ser constatada a presença de dois grupos químicos na espécie Lychnophora 

pinaster, o primeiro tendo como componentes majoritários o trans-cinamato de metila e 

trans-cariofileno, e em outra população os componentes majoritários cedr-8-(15)-en-9-

alfa-ol e trans-cinamato de metila. 

Os compostos voláteis dos óleos essenciais da B. dracunculifolia 

podem ser empregados na quimiotaxonomia da espécie. De acordo com Vieira et al., 

(2001) os metabólitos secundários podem ser utilizados com eficiência na taxonomia 

das plantas, podendo também ser empregados em estudos evolutivos. Entretanto é 

necessário observar vários fatores, como o estádio de desenvolvimento dos órgãos 

(ontogenia foliar, floral e do fruto), condições ambientais, localização geográfica e 

fatores genéticos. Esses fatores, em conjunto ou não, podem influenciar a composição 

química dos óleos essenciais (Vieira et al., 2001).  

Embora seja determinada geneticamente, sendo em geral 

específica para um determinado órgão ou estádio de desenvolvimento, a composição 

química dos óleos essenciais pode variar significativamente em função de fatores 

ambientais (Bylaité et al., 2000; Gobbo-Neto e Lopes, 2007). Fatores como fertilidade 

do solo, fotoperíodo, umidade, temperatura, precipitação, ventos fortes, altitude, solo, 

época de coleta, idade da planta, eventos fenológicos, acúmulo de nitrogênio foliar, 

injuria física e outras formas de estresse e altitude exercem grande influência sobre as 

plantas medicinais e a síntese dos metabólitos secundários (Lima et al., 2003; Staudt et 
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al., 2001; Taiz e Zeiger, 2006). Ainda, podem desencadear alterações no metabolismo o 

reconhecimento de patógeno, herbivoria e sinalização planta a planta (Degernhardt et 

al., 2003; Rasmann et al., 2005). O óleo essencial coletado do mesmo órgão de uma 

mesma espécie vegetal pode variar expressivamente (Oliveira, 1998). Além das 

alterações promovidas por fatores extrínsecos à existência de quimiotipos ou raças 

químicas, é muito comum em plantas com óleos essenciais (Russel e Southwell, 2003; 

Thompson et al., 2003).  

Na Análise de Componentes Principais (ACP) o acesso 30 na 

população de Botucatu, acesso 29 na população de Delfinópolis e o acesso 16 na 

população de Itahum se diferenciaram quimicamente dos outros indivíduos nas 

respectivas populações. Na mesma avaliação, quando consideradas as quatro 

populações o acesso 30 da população de Botucatu se destacou como quimicamente 

diferente. 

 

7.3. Caracterização molecular 

 

Tabela 6 – Seqüências dos pares de primers que amplificaram locus microssatélites, 

com suas respectivas amplitudes alélicas, número de alelos, temperatura de 

anelamento, quantidade de cloreto de magnésio e dos primers. 

Locus de 
SSR 

Amplitude 
alélica (pb) 

A* TA (ºC) MgCl2 

(50mM.mg) 
Primer 

(10µg/µL) 
Bdr4 160 – 168 5 65 0,45 0,6 
Bdr6 214 – 240 11 65 0,40 0,6 
Bdr7 198 – 218 11 60 0,45 0,6 
Bdr8 218 – 230 7 65 0,45 0,6 
Bdr10 210 – 240 14 60 0,45 0,6 
A* - número de alelos; Ta - temperatura de anelamento. 

  

Todos os locus estudados apresentaram amplitude alélica de 

tamanhos diferentes. O locus Bdr4 apresentou alelos entre 160-168 pb, o locus Bdr7 

198-218 pb, o locus  Bdr10 210-240 pb, o locus Bdr6 214-240 pb e o locus Bdr8 218-

230. 

Com os cinco locus polimórficos de microssatélites utilizados 

foi possível observar 48 alelos nas quatro populações estudadas. O locus Bdr10 foi o 

mais polimórfico com 14 alelos seguidos pelos locus Bdr6 e Bdr7 ambos com 11 alelos, 
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os locus Bdr4 e Bdr7 apresentaram menor polimorfismo com 5 e 7 alelos 

respectivamente. 

Os locus apresentaram-se multialélicos, o número de alelos foi 

alto para os locus Bdr10, Bdr6 e Bdr7 com 14, 11 e 11 alelos respectivamente. 

Entretanto os locus Bdr4 com 5 alelos e Bdr8 com 7 alelos apresentaram menores 

diversidades alélicas. 

 

7.3.1. Diversidade intrapopulacional 

Os valores de polimorfismo dos locus analisados são descritos 

na Tabela 7. A heterozigosidade média observada foi obtida pela soma dos valores de 

cada locus dividindo-se pelo número total de locus estudados. Os valores de 

heterozigosidade observada (Ho) nas populações variaram de 0,066 na população 

Delfinópolis (MG) a 0,708 na população Dourados (MS), sendo que em média as 

populações têm valores similares de Ho. Os marcadores em geral não apresentaram 

elevado grau de heterozigosidade média observada, com valores inferiores a 70%. O 

marcador é considerado altamente polimórfico quando apresenta heterozigosidade 

maior que 70%. Apenas o marcador Bdr8 na população Dourados apresentou 

heterozigosidade observada maior que 70%. Para heterozigosidade média esperada, na 

maioria dos locus estudados, observou-se uma variação de 0,128 para a população 

Delfinópolis a 0,840 na população Itahum (MS), com valores intermediários variáveis 

para as demais populações. A qualidade dos marcadores foi confirmada pelo conteúdo 

de informação polimórfica, sendo verificados valores superiores a 50% em mais de 70% 

dos locus analisados. O marcador Bdr6 apresentou todos os seus valores de 

heterozigosidades baixos. 

O Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC), descrito por 

Botstein et al. (1980), é um indicador da qualidade do marcador em estudos genéticos 

(segregação, identificação de populações e controle de paternidade). Segundo 

Mommens et al. (1998), um bom microssatélite é aquele que apresenta altos valores de 

PIC. De acordo com a classificação de Botstein et al. (1980), marcadores com valores 

de PIC superiores a 0,5 são considerados muito informativos, com valores entre 0,25 e 

0,50, mediamente informativos, e com valores inferiores a 0,25, pouco informativos. Os 

valores de PIC observados neste estudo foram satisfatórios para os locus Bdr7, Bdr8 e 

Bdr10, indicando que eles podem ser utilizados em testes de verificação de parentesco 

para a espécie B. dracunculifolia. O mesmo não pode ser concluído para o 
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microssatélite Bdr4 e Bdr6, cujos resultados não foram satisfatórios, obtendo-se valores 

menores que 50%. Entretanto para as populações Itahum e Delfinópolis o valor do PIC 

para o locus Bdr4 foi medianamente informativo. 

Em todas as populações observou-se o desvio em relação ao 

equilíbrio, com excesso de homozigotos em todos os casos, com exceção do locus Bdr6 

na população Dourados (Tabela 7). Por se tratar de uma espécie dióica, não ocorre 

autofecundação. Portanto, o desvio observado pode ser devido a um ou mais dos 

seguintes fatores: endogamia (cruzamento entre indivíduos aparentados) ou amostragem 

insuficiente, e/ou desequilíbrio entre plantas com flores masculinas e femininas. 

 

Tabela 7 – Heterozigosidades e conteúdo de informação polimórfica (PIC) para todas 

as populações por locus. 

  Locus Bdr4 Bdr6 Bdr7 Bdr8 Bdr10 Média 
Botucatu HE 0,556 0,350 0,785 0,670 0,801 0,632 

HO 0,333 0,333 0,250 0,640 0,214 0,354 
FIS 0,406* 0,049* 0,686* 0,046* 0,736* 0,445* 
PIC 0,466 0,324 0,740 0,594 0,757 - 

Dourados HE 0,546 0,326 0,812 0,716 0,884 0,657 
HO 0,416 0,333 0,333 0,708 0,413 0,441 
FIS 0,242* -0,021 0,594* 0,011* 0,537* 0,333* 
PIC 0,494 0,305 0,772 0,648 0,856 - 

Itahum HE 0,700 0,248 0,840 0,592 0,764 0,629 
HO 0,520 0,100 0,400 0,535 0,360 0,383 
FIS 0,262* 0,602* 0,529* 0,098* 0,534* 0,396* 
PIC 0,628 0,237 0,800 0,521 0,725 - 

Delfinópolis HE 0,628 0,128 0,784 0,800 0,844 0,637 
HO 0,478 0,066 0,120 0,652 0,464 0,356 
FIS 0,244* 0,484* 0,850* 0,188* 0,455* 0,446* 
PIC 0,534 0,121 0,736 0,747 0,807 - 

* Significativos em relação ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

A presença de alelos privados foi obtida pelo programa GDA 

(Lewis e Zaykin, 2000). O estudo do número de alelos privados indicou a sua existência 

nas quatro populações estudadas, sendo observados dois alelos na população Botucatu, 

três na Dourados, quatro na Delfinópolis e cinco na Itahum (Tabela 8). Os alelos com 

maior frequência foram encontrados na população Itahum, Bdr4 alelo 168 (40%), 

Delfinópolis Bdr8 alelo 218 (21%), Dourados Bdr10 alelo 212 (18%) e Delfinópolis 

Bdr7 alelo 202 (16%), a alta frequência desses alelos privados nessas populações as 

diferenciam das demais (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Frequência de alelos privados nas populações de B. dracunculifolia. 

Locus Alelo Frequência População 
Bdr4 168 0,400000 Itahum 
Bdr6 224 0,016667 Itahum 
Bdr6 216 0,050000 Itahum 
Bdr6 226 0,016667 Dourados 
Bdr6 214 0,016667 Botucatu 
Bdr6 238 0,016667 Botucatu 
Bdr7 202 0,160000 Delfinópolis 
Bdr7 218 0,020000 Itahum 
Bdr8 218 0,217391 Delfinópolis 
Bdr8 230 0,021739 Delfinópolis 
Bdr10 210 0,035714 Delfinópolis 
Bdr10 216 0,020000 Itahum 
Bdr10 240 0,034483 Dourados 
Bdr10 212 0,189655 Dourados 
                     

 

7.3.2. Estrutura genética 

Foi observado nos índices de Diversidade de Nei (Tabela 9) que 

a diversidade total foi relativamente elevada (HT = 0,663), indicando haver variabilidade 

nas populações estudadas. A maior parte da diversidade estava dentro das populações 

(Hs = 0,644), sendo que a diversidade presente entre as populações (DST = 0,019) foi 

pequena, indicando não haver estruturação entre as populações. A diferença entre os 

indivíduos presentes nas populações foi baixa (GST = 0,028). 

 

Tabela 9 – Índices de fixação para as populações de B. dracunculifolia (Itahum, 

Dourados, Delfinópolis e Botucatu).  

Locus HO HS HT DST GST FIS 

Bdr4 0,437 0,612 0,622 0,010 0,016 0,286 
Bdr6 0,208 0,264 0,268 0,003 0,013 0,212 
Bdr7 0,276 0,816 0,850 0,034 0,040 0,662 
Bdr8 0,634 0,696 0,718 0,022 0,031 0,089 
Bdr10 0,363 0,833 0,856 0,024 0,028 0,564 
Média 0,384 0,644 0,663 0,019 0,028 0,404 
HO é heterozigosidade observada, Hs é diversidade genética intrapopulacional, HT é 
diversidade genética total, DST é diversidade interpopulacional, GST é proporção da 
diversidade total interpopulacional e FIS é endogamia. 
       

As matrizes de distâncias genéticas de Nei (1978) entre os pares 

de populações locais (Tabela 10) revelaram uma distância, variando de 0,0598 a 0,1622. 
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As análises de divergência foram baseadas nas distâncias genéticas de Nei. Essa matriz 

foi utilizada como base para a construção de um dendrograma através do método 

UPGMA, que sugere a existência de um cluster onde a menor divergência foi vista entre 

as populações de Dourados, Botucatu (0,03) e a população mais divergente foi 

Delfinópolis que se agrupou com as demais a (0,12) de distancia. Portanto evidenciou-

se uma falta de estruturação genética correlacionada no espaço geográfico.  

 

Tabela 10 - Distâncias genéticas de Nei (1972) calculadas entre as populações e 

distâncias geográficas. 

Populações Botucatu Dourados Itahum Delfinópolis 

Botucatu 0,0000    
Dourados 0,0598 (686 km)  0,0000   
Itahum 0,1070 (696 km)  0,0919 (28 km) 0,0000  
Delfinópolis 0,1340 (329 km) 0,1622 (868 km)  0,1600 (879 km) 0,0000 
 

 

 

 
Figura 19 - Padrão de divergência genética entre as populações de B. dracunculifolia 

definido pelo agrupamento UPGMA, a partir das distâncias genéticas de 

Nei (1972).  

 

O estimador de Evanno et al.; 2005 (Figura  20) foi usado para 

indicar o valor de K que melhor acomoda a diversidade alélica observada. Não são 

populações bem delimitadas geneticamente, não há estruturação o que corrobora o baixo 

valor de DST (0,019). Alguns indivíduos da população Delfinópolis (107 a 120) 
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formaram um cluster bem homogêneo com mais de 95% de compartilhamento dos 

alelos visualizados com os marcadores SSRs utilizados. 

1-30 Botucatu, 31-60 Dourados; 61-90 Itahum e 91-120 Delfinópolis. 

 

Figura 20 - Análise de cluster utilizando genótipos multilocos (Evanno et al., 2005), 

admitindo admixture model, contendo três populações (k=3), demonstradas 

pelas respectivas cores. Os acessos são representados por linhas verticais 

coloridas. A mesma cor em indivíduos diferentes indica que eles 

pertencem ao mesmo cluster. As cores diferentes em um mesmo indivíduo 

indicam a porcentagem do genoma que foi herdado de cada cluster. Q = 

coeficiente de participação do acesso em cada grupo. 

 

7.4. Discussão 

 

A qualidade dos marcadores para B. dracunculifolia foi 

confirmada pelo conteúdo de informação polimórfica, sendo verificados valores 

superiores a 50% em mais de 75% dos loci analisados. Para heterozigosidade média 

esperada, na maioria dos locus, observou-se valor inferior a 70%, indicando baixa 

variabilidade genética dos marcadores analisados.  

Os alelos raros são mais suscetíveis à perda por efeito da 

amostragem, sendo que o número de alelos por locus e o número de alelos privados 

constituem os parâmetros mais indicados para avaliar a perda de diversidade genética 

(Spencer et al., 2000). Os alelos privados ou exclusivos com maior frequência foram 

encontrados na população Itahum (40%), Delfinópolis (16 e 21%) e Dourados (18%). A 
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interferência do homem na variabilidade genética de populações pode ser evidenciada 

pela diferença entre o número de alelos exclusivos em áreas antropizadas e áreas 

intactas.  

Um considerável número de alelos exclusivos (27) foi 

encontrado para três populações de Eugenia uniflora analisadas por Ronai (2008).  

Brondani et al. (2003) identificaram 29 alelos privados ou exclusivos na população de 

vereda represada em populações silvestres de Oryza glumaepatula, comprovando-se 

desta forma que esta área sofreu maior interferência humana que a vereda intacta, onde 

foram identificados 14 alelos.    

A fragmentação e a perturbação no ambiente de uma população 

é uma das principais causas do baixo nível de variabilidade genética e heterozigosidade 

observada (Ho) e na diminuição do número médio de alelos por locus e para altos níveis 

de endogamia (Murren, 2003). 

Estudos realizados por Bariani (2007) indicou baixos níveis de 

variabilidade genética nas populações de Gochnatia pulchra (Asteraceae) no Cerrado e 

elevada endogamia e estruturação genética moderada entre as populações, indicando 

baixos níveis de fluxo gênico. Nesse estudo ainda foi possível observar que a 

degradação e a densidade de indivíduos apresentaram efeito negativo sobre a 

variabilidade genética das populações. Tais resultados apontam para a importância da 

degradação do habitat da espécie, dificultando o sucesso de interações ecológicas que 

são importantes para a manutenção da diversidade genética das populações.   

O sistema de reprodução da espécie B. dracunculifolia é 

sexuada (alogamia), uma vez que permite rearranjo da diversidade genética gerando 

potencialmente infinitas combinações (Adams, 1991; Richards, 1997). Este sistema é 

benéfico por que serve como uma base para os processos evolutivos (Brown, 1990), 

determinando a capacidade de sobrevivência das espécies de uma geração para outra 

(Crow e Kimura, 1970). Em geral, as plantas perenes se reproduzem por alogamia 

(Stebbins, 1974). 

A maior parte da diversidade de B. dracunculifolia estava dentro 

das populações, sendo a diversidade presente entre as populações não expressiva, não 

havendo estruturação entre as populações. A diversidade genética mantida dentro e 

entre populações é função de eventos históricos e de processos evolutivos recentes. Em 

espécies alógamas, a maior parcela da variação genética encontra-se dentro de 

populações (Hamrick, 1989) que pode ser favorecido pela reprodução cruzada. Auler 
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(2004) chegou a uma conclusão parecida em B. trimera, quando pôde constatar que 

96,7% da variabilidade encontravam-se distribuídas dentro das populações e apenas 

3,3% entre populações.  

Mesmo a B. dracunculifolia apresentando reprodução por 

alogamia foi observado em todas as populações o desvio em direção à endogamia (FIS). 

De acordo com Hartl e Clark (1989) a endogamia é o acasalamento entre indivíduos que 

são relacionados por descendência, tendo como primeiro efeito uma mudança nas 

frequências genotípicas de Hardy-Weinberg devido a um aumento na frequência de 

genótipos homozigóticos à custa  de  frequência  de  genótipos heterozigóticos. A 

endogamia é causada pela diminuição da frequência dos heterozigotos, nos vários locus 

e pela carga genética da população (Hamrick, 1989), provoca redução na atuação 

reprodutiva da espécie, acarretando modificações na fertilidade, viabilidade das 

sementes, vigor, adaptação e produtividade de maneira geral (Wickneswari et al., 2000). 

A redução da população pode propiciar o aumento da endogamia, que acompanha a 

fragmentação do habitat de populações de várias espécies causando efeitos deletérios à 

sobrevivência e vigor das espécies (Eldridge e Griffin, 1983; Lowe et al., 2005).  

Uma maior divergência genética entre populações não implica 

em aumento da distância geográfica (Murty e Arunachalam, 1966). A deriva genética e 

a seleção em ambientes diferentes podem acarretar maior variação que a distância 

geográfica (Upadhyay e Murty, 1970). De acordo com as análises baseadas nas 

distâncias genéticas de Nei (Tabela 10) e do dendrograma através do método UPGMA 

(Figura 19), para B. dracunculifolia, apesar da baixa distancia genética detectada a 

população de Delfinópolis foi distante das demais populações. Ainda de acordo com o 

dendrograma não foi encontrada relação entre variabilidade genética e distância 

geográfica quando todas as populações foram consideradas. Essa constatação foi 

corroborada pela análise em bayesiana demonstrando que não são populações bem 

delimitadas geneticamente e não há estruturação, afirmação apoiada pelo baixo valor de 

DST. Entretanto foi observada uma diferenciação na população Delfinópolis. A 

fragmentação do ambiente pode ser uma das causas, pois aumenta a divergência 

genética entre as populações devido à deriva genética e redução do fluxo gênico (Young 

et al., 1996).  
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8. CONCLUSÃO  

Os acessos de Baccharis dracunculifolia foram divididos em 

três grupos químicos, o grupo um formado por acessos das quatro localidades 

(Botucatu/SP, Dourados/MS, Delfinópolis/MG e Itahum/MS), possuindo como 

substância majoritária nos óleos essenciais o trans-nerolidol; o grupo dois com acessos 

das populações de Dourados/MS e Itahum/MS apresentaram o espatulenol e trans-

nerolidol como substâncias mais abundantse nos óleos essenciais  e o grupo três 

formado por um único acesso da população de Botucatu/MG (acesso 30),  apresentando 

como substâncias majoritárias os monoterpenos,  β-pineno, limoneno e α-pineno. 

Os cinco locus SSR encontrados foram eficientes para a 

detecção da variação genética nas quatro populações, confirmando o elevado conteúdo 

de informação genética destes marcadores.  

A maior parte da diversidade genética de B. dracunculifolia foi 

intrapopulacional, sendo a diversidade interpopulacional baixa. 

Foi observado em todas as populações o desvio em direção à 

endogamia (FIS).  

As populações apresentam baixa distancia genética, isto é, são 

bem semelhantes. A população de Delfinópolis foi a mais divergente. 

Verificou-se a falta de estruturação entre a distância genética e 

geográfica. A variabilidade genética não está estruturada no espaço geográfico. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho foi possível observar informações 

inéditas a respeito da diversidade genética e composição química do óleo essencial da B. 

dracunculifolia no bioma Cerrado, abrangendo distâncias geográficas que variaram 

entre 28 e 879 km.  Esses dados são importantes para a compreensão da distribuição e 

dinâmica da diversidade genética da espécie, amplamente distribuída no território 

nacional, assim como auxiliar em projetos e ações para conservação genética in situ e ex 

situ desta espécie.  

Neste estudo foi possível verificar uma baixa estrutura genética 

nas populações de B. dracunculifolia e baixa diversidade, causadas provavelmente por 

baixo número de indivíduos na população e cruzamento entre indivíduos aparentados. 
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ANEXO 1 

Tabela 1 - Rendimento dos óleos essenciais (%) dos acessos das populações de B. 

dracunculifolia, oriundas de Botucatu (SP), Dourados (MS), Itahum (MS) e 

Delfinópolis (MG). 

Acesso Botucatu Dourados Itahum Delfinópolis 

1 0,94 0,57 0,55 0,86 
2 0,94 0,36 0,43 0,67 
3 0,53 0,58 0,77 1,02 
4 0,73 0,45 0,46 1 
5 0,48 0,41 0,53 1,42 
6 0,74 0,25 0,72 0,49 
7 0,7 0,33 0,86 0,44 
8 1,16 0,28 0,67 0,66 
9 0,5 0,39 0,34 0,49 
10 0,75 0,51 0,31 1,06 
11 0,84 0,59 0,53 1,49 
12 0,66 0,41 0,21 1,21 
13 0,54 0,42 0,36 1,52 
14 0,59 0,45 0,33 0,69 
15 0,78 0,7 0,54 0,66 
16 0,66 0,46 0,2 1,16 
17 0,81 0,38 0,42 0,6 
18 0,46 0,3 0,8 0,53 
19 0,83 0,46 0,37 0,6 
20 0,58 0,59 0,49 0,91 
21 0,33 0,58 0,44 0,83 
22 0,77 0,43 0,91 0,96 
23 0,57 0,42 0,98 0,72 
24 0,9 0,49 0,47 0,69 
25 0,69 0,76 0,56 0,67 
26 0,84 0,65 0,59 0,5 
27 0,74 0,46 0,67 0,48 
28 0,67 0,43 0,46 1,31 
29 0,64 0,35 0,38 0,68 
30 0,38 0,58 0,34 1,12 
31 -              - 0,42 - 
32  - -  0,45 - 

Média 0,69 0,47 0,52 0,85 
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APÊNDICE 1 

Tabela 1 - Amplitude alélica em partes por bilhão (pb) para a população Botucatu. 

Locus Bdr4 Bdr6 Bdr7 Bdr8 Bdr10 
Acesso Pares de alelos 

1 166 166 218 220 204 204 224 224 224 224 
2 *- - 218 218 - - 224 224 - - 
3 - - 218 230 204 210 222 224 226 226 
4 164 166 218 220 214 214 224 224 226 226 
5 - - 218 220 212 212 224 226 226 226 
6 164 164 218 218 206 206 222 224 222 222 
7 166 166 218 238 214 214 226 226 - - 
8 166 166 214 220 206 206 224 224 230 230 
9 166 166 220 232 204 204 224 224 226 226 
10 162 164 218 220 204 210 - - 226 226 
11 166 166 218 218 210 210 - - 226 226 
12 164 166 218 220 212 212 - - 222 222 
13 164 164 218 218 206 206 222 224 226 226 
14 160 164 218 230 214 214 222 224 226 226 
15 160 164 218 218 206 206 222 224 222 222 
16 164 166 218 218 206 216 222 222 232 232 
17 164 164 218 218 206 216 222 224 232 232 
18 164 164 218 218 210 210 - - 224 232 
19 164 164 218 218 206 206 224 226 232 232 
20 164 166 218 218 206 208 224 228 224 224 
21 164 164 218 218 212 212 224 228 224 234 
22 166 166 218 218 - - 222 222 224 230 
23 164 164 218 218 206 210 222 222 224 234 
24 164 164 218 218 206 206 222 226 224 236 
25 164 164 218 218 206 206 222 226 224 224 
26 162 164 218 218 206 210 222 228 224 224 
27 164 164 218 218 210 210 222 224 224 232 
28 - - 218 218 212 212 224 226 228 228 
29 - - 218 218 206 206 224 226 232 232 
30 - - 218 218 212 212 - - 224 224 

Sub-total 4   6   6   4   9   

Total 29                   

* (-) não foi observada amplitude alélica. 
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Tabela 2 - Amplitude alélica em partes por bilhão (pb) para a população Dourados. 

Locus Bdr4 Bdr6 Bdr7 Bdr8 Bdr10 
Acesso Pares de alelos 

1 164 164 218 240 204 208 224 224 212 226 
2 160 162 218 226 204 204 224 224 212 212 
3 *- - 218 218 210 210 - - 212 212 
4 - - 232 240 210 210 222 226 212 212 
5 166 166 218 218 204 214 222 226 218 222 
6 - - 218 230 216 216 222 222 226 226 
7 162 164 218 230 214 214 222 226 222 222 
8 164 164 218 230 206 206 224 224 212 212 
9 160 162 218 230 206 214 222 224 218 218 
10 162 162 218 230 208 208 - - 212 212 
11 - - 218 218 206 206 - - 218 228 
12 160 162 218 230 206 212 222 224 220 220 
13 164 164 218 236 210 214 222 222 226 234 
14 164 164 218 218 212 212 222 224 218 218 
15 - - 218 218 204 204 222 224 - - 
16 - - 218 218 - - 222 222 224 230 
17 164 164 218 218 210 210 - - 224 224 
18 164 166 218 218 206 206 222 226 224 224 
19 164 166 218 218 206 212 - - 224 230 
20 164 166 218 218 200 206 222 224 224 230 
21 164 164 218 218 206 214 222 224 230 230 
22 164 164 218 218 214 214 - - 224 224 
23 164 166 218 218 206 206 220 226 232 232 
24 164 164 218 218 208 214 220 226 224 230 
25 164 166 218 218 206 206 224 226 224 232 
26 164 166 218 218 - - 224 228 240 240 
27 164 164 218 218 - - 224 224 232 236 
28 164 164 218 218 204 204 220 224 232 236 
29 164 164 218 218 206 206 220 224 232 234 
30 164 164 218 218 206 206 220 222 224 224 

Sub-total 4   6   8   5   11   

Total 34                   

* (-) não foi observada amplitude alélica. 
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Tabela 3 - Amplitude alélica em partes por bilhão (pb) para a população Itahum. 

Locus Bdr4 Bdr6 Bdr7 Bdr8 Bdr10 
Acesso Pares de alelos 

1 *- - 218 218 - - 222 224 224 224 
2 - - 218 218 206 206 222 222 224 224 
3 - - 218 218 212 212 222 224 222 222 
4 166 166 218 218 212 208 222 222 - - 
5 164 164 218 218 208 208 222 224 224 224 
6 164 164 216 240 204 214 222 222 220 220 
7 164 168 216 216 200 204 222 222 216 222 
8 162 164 236 236 - - 222 222 218 222 
9 162 164 218 218 204 204 222 224 222 222 
10 162 162 218 218 208 208 222 224 - - 
11 160 162 218 218 214 218 222 222 224 224 
12 - - 218 218 - - 222 222 - - 
13 164 166 218 218 204 210 222 222 - - 
14 164 164 218 230 204 204 222 224 218 230 
15 162 168 218 224 204 208 222 222 220 220 
16 164 166 218 218 206 212 224 224 224 224 
17 164 166 218 218 - - - - 226 226 
18 166 166 218 218 208 208 226 226 226 230 
19 162 162 218 218 206 206 222 226 220 230 
20 164 164 218 218 208 208 222 224 224 224 
21 164 164 218 218 206 206 222 224 224 236 
22 162 164 218 218 206 206 222 224 224 224 
23 164 166 218 218 206 206 222 224 - - 
24 164 166 218 218 204 204 222 224 224 224 
25 - - 218 218 206 214 - - 224 224 
26 166 166 218 218 - - 226 226 226 226 
27 166 166 218 218 214 216 224 228 226 230 
28 162 162 218 218 204 204 220 224 224 232 
29 162 164 218 218 198 212 220 224 224 224 
30 162 164 218 218 198 198 222 222 226 230 

Sub-total 5   6   10   5   9   

Total 35                   

* (-) não foi observada amplitude alélica. 
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Tabela 4 - Amplitude alélica em partes por bilhão (pb) para a população Delfinópolis. 

Locus Bdr4 Bdr6 Bdr7 Bdr8 Bdr10 
Acesso Pares de alelos 

1 164 164 218 218 204 210 222 224 220 220 
2 *- - 218 218 204 214 222 222 222 222 
3 164 164 220 220 212 212 222 224 210 222 
4 166 166 218 218 212 212 222 224 222 222 
5 164 166 218 218 212 212 224 226 222 222 
6 - - 218 220 212 212 224 226 224 224 
7 162 164 218 240 212 212 - - 224 224 
8 162 164 218 218 212 212 226 226 - - 
9 162 164 218 218 210 210 226 226 - - 
10 - - 218 218 210 210 - - 210 222 
11 - - 218 218 210 210 - - 224 224 
12 - - 218 218 210 216 226 230 224 224 
13 164 164 218 218 212 212 226 226 224 224 
14 162 164 218 218 210 210 - - 224 224 
15 162 164 218 218 212 212 - - 224 224 
16 164 164 218 218 212 212 - - 226 234 
17 164 164 218 218 202 202 222 224 226 234 
18 164 166 218 218 206 206 222 224 226 234 
19 166 166 218 218 204 204 220 224 234 234 
20 166 166 218 218 210 210 218 224 234 234 
21 164 166 218 218 204 204 220 220 232 236 
22 166 166 218 218 198 198 222 222 232 236 
23 - - 218 218 202 202 218 222 232 236 
24 164 166 218 218 202 202 218 222 232 236 
25 164 166 218 218 202 202 218 222 232 236 
26 164 166 218 218 - - 218 218 232 236 
27 - - 218 218 - - 218 218 232 236 
28 166 166 218 218 - - - - 236 236 
29 162 162 218 218 - - 218 224 236 236 
30 166 166 218 218 - - 218 222 232 236 

Sub-total 3   3   8   6   7   

Total 27                   
 

* (-) não foi observada amplitude alélica. 
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