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EXTRATO

RODRIGUES, Polliana Silva, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, julho de 2013. Análise citotaxonômica em espécies de Caesalpinia
s.l. com base em citogenética clássica e molecular. Orientador: Ronan
Xavier Corrêa. Co-orientadora: Margarete Magalhães de Souza.

O gênero Caesalpinia possui cerca de 140 espécies, muitas delas com
nomenclatura em processo de revisão, em um contexto de 25 nomes
genéricos sinônimos ou em processo de reestabelecimento. Isso tem atraído
estudos moleculares, citogenéticos e de citometria, os quais se mostram
complementares aos estudos taxonômicos em plantas. Dessa forma,
espécies de Caesalpinia foram caracterizadas quanto a número e morfologia
cromossômica, padrão de assimetria cromossômica, distribuição de bandas
CMA3/DAPI, conteúdo 2C de DNA e localização de sítios de DNAr 45S.
Todas as espécies avaliadas apresentaram número cromossômico 2n = 24
nas populações amostradas neste trabalho, mas a fórmula cariotípica variou
entre elas, predominando-se cromossomos metacêntricos. As cinco espécies
que são do grupo Poincianella apresentaram pequena variação na posição
dos centrômeros, indicando homogeneidade dessa característica para esse
grupo. No entanto, nos demais grupos não houve número representativo de
espécies que possibilitasse suporte conclusivo sobre aderência dos padrões
de índice de assimetria (AI) aos gêneros que vêm sendo reestabelecidos em
Caesalpinia s.l. A fórmula cariotípica, o valor C e o número de sítios de DNAr
combinados permitem individualizar as espécies, exceto três delas: C.
laxiflora, C. pyramidalis e C. microphylla são idênticas em relação a essas
três características. Com o mapeamento físico por hibridação in situ
fluorescente (FISH), foi possível observar variação no tamanho, no número e
na distribuição dos sítios DNAr 45S, entretanto todas elas tiveram sítios de
rDNA 45S no par cromossômico 4 e todas os sítios encontrados em todas as
espécies foram na região terminal dos cromossomos. A coloração com
fluorocromos mostrou apenas bandas do tipo CMA+/DAPI- em todas as
espécies analisadas, variando quanto ao número por espécie. As bandas
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foram encontradas nas regiões terminais dos cromossomos, coincidindo com
os sítios de DNAr 45S em todas as espécies. O conteúdo de DNA nuclear 2C
das dez espécies de Caesalpinia variou de 1,54 pg em C. calycina a 2,82 pg
em C. echinata variante grande. As variações entre os morfotipos de C.
echinata oscilaram pouco, mas a diferença foi significativa estatisticamente.
Por outro lado, as espécies de Poincianella não apresentaram variação
significativa estatisticamente para conteúdo de DNA, exceto C. echinata que
se mostrou distinta de todas as espécies analisadas neste quesito. Isso nos
permite sugerir que provavelmente dados de morfometria cromossômica,
padrões de heterocromatina, localização física de genes nos cromossomos e
quantidade de DNA podem auxiliar nos estudos de sistemática e evolução
em Caesalpinia s.l. Embora poucas espécies tenham sido analisadas no
presente trabalho é possível oberservar um padrão distintivo dos novos
gêneros, a existência de padrões em Poincianella, distintos de especies de
Erythrostemon, Libidibia e Caesalpinia s.l. evidencia esse potencial.

Palavras-chave:

morfometria

cromossômica,

conteúdo de DNA, CMA/DA/DAPI.

FISH,

Caesalpinioideae,
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ABSTRACT

RODRIGUES, Polliana Silva, DS, State University of Santa Cruz, Ilheus, June
2013. Cytotaxonomic analysis of Caesalpinia s.l. based on classical and
molecular cytogenetics. Supervisor: Ronan Xavier Corrêa. Co-advisor:
Margarete Magalhães de Souza.

The genus Caesalpinia has about 140 species, many of them under
taxonomic review in the context of 25 generic names or synonyms in the
process of reestablishment. This has attracted studies molecular and
cytogenetic cytometry, which are complementary in taxonomic studies of
plants. Thus, Caesalpinia species were characterized as the number and
chromosome morphology, pattern of asymmetric chromosomal distribution of
bands CMA3/DAPI, 2C DNA content, and localization of 45S rDNA sites. All
species showed a chromosome number of 2n = 24 in populations sampled in
this study, but the karyotype formula varied between taxa, with predominant
metacentric chromosomes. Five species from Poincianella group showed
small variation in the position of the centromeres, indicating homogeneity of
this characteristic for that group. However, the other groups were not
representative number of species that would allow conclusive support on
adherence to the standards of AI generes that have been resettled in
Caesalpinia s.l. The karyotype formula, the value C and the number of 45S
rDNA sites combined allow individualizing species except three: C. laxiflora,
C. pyramidalis and C. microphylla, which were identical for these three
characteristics. With the

physical mapping

by fluorescence

in

situ

hybridization (FISH), we observed variations in size, number and distribution
of 45S rDNA sites, however they all had 45S rDNA sites in chromosome pair
and all four sites found in all species were in the terminal region of
chromosomes. The fluorochrome staining showed bands only of the type
CMA+ / DAPI- in all species examined, varying the number of species. The
bands were found in the terminal regions of chromosomes, coinciding with the
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45S rDNA sites in all species. The 2C nuclear DNA content of ten species of
Caesalpinia ranged from 1.54 pg in C. calycina to 2.82 pg in C. echinata large
variant. Variations among morphotypes of C. echinata fluctuated slightly, but
the difference was statistically significant. Moreover, Poincianella species
showed no statistically significant variation in DNA content, except C. echinata
that showed distinct from all species analyzed in this regard. This allows us to
suggest that probably morphometry data chromosomal heterochromatin
patterns, physical location of genes on chromosomes and amount of DNA is
useful to assist in the study of systematics and evolution in Caesalpinia s.l.
Although the number of species analyzed in this work is still insufficient for the
proposition of a distinctive pattern of new genres, the existence of patterns in
Poincianella, distinct species of Erythrostemon, Libidibia and Caesalpinia s.l.
evidence that potential.

Keywords: chromosome morphology, FISH, Caesalpinioideae, DNA content,
CMA / DA / DAPI.
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INTRODUÇÃO

A subfamília Caesalpinoideae é representada por 170 gêneros e
possuem estruturas morfológicas muito similares entre as espécies que a
compõe, características essas que foram amplamente utilizadas em estudos
de filogenética (HERENDEEN, 2000). Isso pode ser visto no gênero
Caesalpinia que possui cerca de 140 espécies que apresentam um alto grau
de plasticidade fenotípica, especialmente na folhagem, tornando difícil a sua
nomenclatura e a natureza biológica do grupo (LEWIS, 1998, 2000). Essas
dificuldades têm levado a utilização de diferentes áreas de pesquisa como a
citogenética, que associada com dados moleculares, tem auxiliado na
redistribuição das espécies dentro das subfamílias e dos grupos de plantas
(HASTON et al., 2005).
Mesmo que a Genética Molecular tenha causado grande impacto no
âmbito científico, a análise cromossômica é a única maneira de observar as
moléculas de DNA como unidades individualizadas que podem ser medidas,
diferenciadas e manipuladas de diversas maneiras (GUERRA e SOUZA,
2002). As variações que ocorrem no DNA propiciam a diversidade genética
que é fundamental para a evolução (LIU et al., 2006). Essas alterações
podem ser observadas através da análise cariotípica com a obtenção de
dados referentes ao número e tamanho cromossômico, a posição do
centrômero e aos padrões de bandamento (SHAN et al., 2003). Estas
informações são úteis como marcadores citogenéticos, podendo ser
incorporados ou suprimidos ao longo do processo evolutivo (SOARESSCOTT et al., 2005).
A análise citotaxonômica tem contribuído com estudos evolutivos, uma
vez que o cariótipo é praticamente insensível às variações ambientais ou
fisiológicas, e a análise comparativa de dados citogenéticos em espécies
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próximas permite distinguir as características que são únicas de cada espécie
e aquelas que são comuns entre elas (GUERRA, 1988).
A técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH) tem sido cada vez
mais utilizada em estudos citogenéticos de plantas, uma vez que ela torna
possível o mapeamento físico de genes específicos e a identificação de pares
de cromossomos (AHMAD et al., 1999). Além disso, essa técnica é um
confiável identificador dos genes que se quer mapear, pois torna possível
afirmar se determinados genes estão presentes nas espécies que são
avaliadas (AHMAD et al., 1999). Espécies de mesmo grupo ou de grupos
muito próximos tendem a ter genes e arranjos desses genes muito similares
(SHMIDT e HASLOP-HARRISON, 1998).
O padrão e a localização dos genes nos cromossomos que a FISH
fornece tem auxiliado nos estudos de evolução onde pode-se observar a
reestruturação do genoma (THOMAS et al., 1996). Os genes mais utilizados
na FISH são os DNAr 45S e 5S que ocorrem no genoma em muitas cópias
repetidas em tandem, sendo que os sítios marcados com o 45S estão
relacionaoas com as regiões organizadoras nucleolares (NORs) (ANSARI et
al., 1999).
Estudos com fluorocromos também têm sido bastante aplicados em
plantas para detecção de heterocromatina rica em G-C e em A-T
(CASTIGLIONE et al., 2007). O DAPI (4,6 – diamidino – 2 – fenilindol
diclorohidrato) é um fluorocromo específico que interage com pelo menos
quatro pares em tandem detectando heterocromatina rica em A-T (SUMNER,
1990), enquanto a cromomicina A3 (CMA3) é um fluorocromo específico-CG
(STANCUS et al., 1992). Assim, com a sonda 45S as regiões CMA positivas
dos cromossomos estão diretamente relacionadas com os genes ribossomais
(SCHWEIZER, 1979; SUMNER, 1990).
Além disso, têm sido observadas variações no tamanho do genoma
entre espécies relacionadas e até mesmo entre populações de uma mesma
espécie. A maioria dos estudos tem demonstrado que essa variação é
comum

e

pode

estar

correlacionada

com

parâmetros

ambientais

ecologicamente relevantes, como latitude, altitude e precipitação anual
(BENNETT e LEITCH, 1995).
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Dessa forma, a diversificação do tamanho do genoma é um importante
processo durante a especiação em plantas e é utilizado como parâmetro para
estimar a diferenciação taxonômica entre as espécies. Esses dados,
juntamente com dados referentes ao número e formas cromossômicas,
padrões de heterocromatina e localização física de genes nos cromossomos
são importantes para auxiliarem na sistemática e proporcionarem subsídios
para considerações evolutivas dos grupos de plantas.
Por essa razão o objetivo desta tese foi caracterizar dez espécies de
Caesalpinia s.l. com base em dados de citogenética clássica e molecular,
além de determinar a quantidade de DNA, visando obter contribuições
citotaxonômicas para o gênero.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Reestabelecimento de gêneros em Caesalpinia s.l.

A maioria das espécies de Caesalpinia s.l. que ocorrem no Estado da
Bahia encontram-se em processo de revisão de nomenclatura (Tabela 1).
O gênero Caesalpinia (Leguminosae: Caesalpinioideae) possui 25
nomes genéricos sinônimos (LEWIS, 1998), sendo considerado um grupo
complexo, com várias características morfológicas crípticas (LEWIS et al.,
2000). Isso resulta em nomenclaturas diferentes para a mesma espécies
propiciando o aumento dos problemas na identificação das mesmas. Devido
a essa dificuldade em separar as espécies dentro do gênero, vários trabalhos
morfológicos e moleculares têm sido desenvolvidos, possibilitando, que as
espécies sejam corretamente redistribuídas dentro das subfamílias e dos
grupos (HASTON et al., 2005, GASSON et al., 2009; QUEIROZ, 2009; 2010)
(Tabela 1). Estes estudos mostraram que ele não é um grupo natural e
apresenta natureza polifilética (QUEIROZ, 2010).

Tabela 1. Relação de espécies do grupo Caesalpinia analisadas no presente
estudo.
Nome da espécie no IPNI

Nome
da
espécie
em
combinações novas
Caesalpinia bracteosa Tul.
Poincianella bracteosa (Tul.)
L.P.Queiroz
Caesalpinia calycina Benth.
Erythrostemon
calycina
(Benth.) L.P.Queiroz
Caesalpinia crista L.
Caesalpinia echinata Lam.
Caesalpinia
ferrea
var. Libidibia ferrea var. leiostachya
leiostachya Benth.
(Benth.) L.P.Queiroz
Caesalpinia gilliesii (Hook.) Erythrostemon gilliesii (Hook.)

Fonte
Queiroz,
2009
Queiroz,
2009
IPNI, 2013
IPNI, 2013
Queiroz,
2010
Manzanilla e
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Benth.

D. Dietr.

Bruneau,
2012
Caesalpinia laxiflora Tul.
Poincianella laxiflora (Tul.) Queiroz,
L.P.Queiroz
2009
Caesalpinia
microphylla Poincianella microphylla (Mart. Queiroz,
Mart.
ex G.Don) L.P.Queiroz
2009
Caesalpinia
mimosifolia IPNI, 2013
Griseb.
Caesalpinia paraguarienses Libidibia paraguariensis (D. IPNI, 2013
(D.Parodi) Burkat.
Parodi) G.P. Lewis
Caesalpinia pluviosa var. Poincianella
pluviosa
var. Queiroz,
phetophoroides Bent.
peltophoroides
(Benth.) 2010
L.P.Queiroz
Caesalpinia pulcherrima Sw. Gasson et
al., 2009
Caesalpinia pyramidalis Tul. Poincianella pyramidalis var. Queiroz,
diversifolia
(Benth.) 2010
L.P.Queiroz
Cenostigma
macrophylum Warwick
Tull.
and Lewis,
2009
- não há combinações novas publicadas.

Número cromossômico e dados cariomorfológicos em Caesalpinia

Apesar de sua complexa nomenclatura, o gênero Caesalpinia é pouco
conhecido citogeneticamente. Das suas 140 espécies, apenas 22 possuem
seu número cromossômico conhecido (GOLDBLATT, 1981; LEWIS, 1998;
JENA et al., 2004; CANGIANO e BERNARDELLO, 2005; RODRIGUES et al.,
2012).
Os estudos cromossômicos em Caesalpinia mostraram n = 12 e 2n =
24 para C. melanadenia, C. nelsonii, C. exostemma, C. hughesii
(GOLDBLATT, 1981), C. exostemma, C. cacalaco (GOLDBLATT, 1981;
LEWIS, 1998), C. bonduc, C. velutina, C. vesicaria, C. yucatanensis e C.
decapitada (LEWIS, 1998), C. gilliessi (LEWIS, 1998; CANGIANO e
BERNARDELLO, 2005), C. paraguariensis e C. mimosifolia (CANGIANO e
BERNARDELLO,

2005)

C.

pluviosa

(BERTÃO

e

GUERRA

1990;

RODRIGUES et al., 2012), C. calycina (RODRIGUES et al., 2012) e C. crista
(JENA et al., 2004), números esses considerados comuns no grupo
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(GOLDBLATT, 1981; LEWIS, 1998; CANGIANO e BERNARDELLO, 2005;
RODRIGUES et al., 2012), mas também foi possível observar populações
diploides e poliploides em C. ferrea e em P. bracteosa com com 2n = 24
(LEWIS, 1998; RODRIGUES et al., 2012) e 2n = 48 (LEWIS, 1998). Outras
exceções foram encontradas para C. pulcherrima, C. japonica, C. cucullatum
e C. kanaviense que apresentaram inicialmente 2n = 22 (LEWIS, 1998), mas
novos trabalhos feitos com C. pulcherrima (LEWIS, 1998; RODRIGUES et al.,
2012) e C. japonica (LEWIS, 1998) demonstraram para as duas espécies 2n
= 24. Entretanto, o número 2n = 22 permanece para C. cucullatum e
C.kanaviense (LEWIS, 1998).
De todas as espécies de Caesalpinia analisadas, C. pulcherrima foi a
que apresentou maior variação quanto ao número cromossômico, mostrando
populações com 2n = 22 (GOLDBLATT, 1981), 2n = 24 (KUMARI e BIR 1989;
BERTÃO e GUERRA 1990; LEWIS, 1998; SOUZA e BENKO-ISEPPON,
2004; RODRIGUES et al., 2012) e 2n = 28 (CHOUDARY e CHOUDARY,
1988; OHRI et al., 2004).
Apesar do número cromossômico ter sido estabelecido para 22
espécies de Caesalpinia, apenas 9 possuem dados referentes a morfologia e
tamanho

cromossômico

(KUMARI

e

BIR,

1989;

CANGIANO

e

BERNARDELLO, 2005; JENA et al., 2004; RODRIGUES et al., 2012). Os
estudos feitos em Caesalpinia mostram que o gênero possui cromossomos
pequenos variando de 1,93 µm em C. paraguariensis (CANGIANO e
BERNARDELLO, 2005) a 3,32 µm em C. calycina (RODRIGUES et al.,
2012). Mas em estudos feitos dentro da subfamília Caesalpinioideae com
outros gêneros, o tamanho cromossômico encontrado por Auler (1999) e
Biondo et al. (2005) foi de no máximo 2 µm. Os cariótipos mostraram-se
simétricos

com

predominância

de

cromossomos

metacêntricos

e

submetacêntricos (CHOUDHARY e CHOUDHARY, 1988; KUMARI e BIR,
1989; CANGIANO e BERNARDELLO, 2005; RODRIGUES et al., 2012),
sendo observado apenas em C. calycina a presença de um cromossomo
acrocêntrico (RODRIGUES et al., 2012). Essa mesma tendência foi
observada em outras espécies dentro da subfamília Caesalpinioideae
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(STEBBINS, 1971; SOUZA E BENKO-ISEPPON, 2004; KUMARI e BIR,
1989; AULER, 1999).
Ainda

que

cromossomos

satelitados

não

sejam

comuns

em

Caesalpinioideae (KUMARI e BIR, 1989; SOUZA e BENKO-ISEPPON, 2004),
todas as cinco espécies estudas por Rodrigues et al. (2012) assim como as
três espécies estudadas por Cangiano e Bernardello (2005) apresentaram
satélites, todas elas mostraram pelo menos um par. Entretanto eles variaram
no tamanho, na posição nos braços e nos pares em que se encontravam.
Essas variações também já foram encontradas em diferentes populações de
uma mesma espécie (SOUZA e BENKO-ISEPPON, 2004). O maior satélite
foi encontrado dentro de Caesalpinia foi em C. calycina com 0,95 µm e o
menor em C. ferrea var. leiostachya com 0,15 µm (RODRIGUES et al., 2012).

Coloração com fluorocromos CMA3 e DAPI em Leguminosae

Uma confiável ferramenta para identificar os diferentes tipos de
heterocromatina é a marcação com fluorocromos, que é capaz de distinguir a
heterocromática rica em A-T e em G-C (CASTIGLIONE et al., 2007).
Em estudos anteriores desenvolvidos na subfamília Caesalpinioideae,
foi possível observar diferenças entre populações da mesma espécie de
Chamaecrista nictitans Moench. e entre espécies de Senna. Das três
populações de C. nictitansa valiadas, duas delas apresentaram 4 pares de
bandas terminais CMA+/DAPI-, sendo que uma delas correspondeu com a
NOR, mostrando também que dois pares cromossômicos tiveram bandas
terminais

CMA-/DAPI+

eque

pequenas

bandas

CMA+/DAPI- estavam

presentes na região pericentromérica de muitos cromossomos. A população
que diferiu do padrão apresentou apenas três bandas terminais CMA +/DAPI(SOUZA e BENKO-ISEPPON, 2004). Quando se avaliou as espécies de
Senna, Senna alata L., Senna quinquangulata Rich., Senna reticulata Willd.,
Senna siamea Lam., Senna

silvestres Vell. e Senna obtusifolia L., estas

apresentaram apenas um tipo de padrão heterocromático com bandas
CMA+/DAPI- terminais ou subterminais em dois pares de cromossomos e em
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algumas das espécies; essas bandas estavam associadas às regiões
organizadoras nucleolares. Apesar desse padrão também ter sido observado
em S. obtusifolia, dois pares de cromossomos CMA-/DAPI+ foram observados
(SOUZA e BENKO-ISEPPON, 2004).
O padrão de bandas observado na subfamília Mimosoideae para
diferentes populações de Mimosa caesalpiniifoli Benth. mostrou uma
classificação das bandas CMA de acordo com sua intensidade na qual, nos
indivíduos diplóides, o par cromossômico 12 mostrou um grande CMA++
terminal sem bandas DAPI- e o cromossomo 4 apresentou uma pequena
banda intersticial CMA+/DAPI-. O indivíduo poliplóide mostrou apenas quatro
bandas CMA+ terminais que variaram em tamanho (SOUZA et al., 2013).
Apesar de apenas um estudo com fluorocromos ter sido feito tanto em
Cesalpinioideae quanto em Mimosoideae, o número de estudos feitos dentro
da subfamília Papilionoideae foi maior. No estudo desenvolvido por Robledo
e Seijo (2008) em Arachis glandulifera L. mostrou a presença de oito pares
com marcação DAPI+ localizadas na região pericentromérica, entretanto
essas bandas variaram em intensidade e tamanho permitindo a identificação
dos homólogos. As maiores bandas foram localizadas nos cromossomos
subtelocêntricos e pelo menos um dos cromossomos teve uma banda
pericentromérica e outra intersticial (ROBLEDO e SEIJO, 2008). Apesar das
bandas DAPI+ também terem sido observadas na região pericentromérica de
Arachis Trinitensis, apenas sete pares de cromossomos tiveram a marcação
DAPI+. Além disso, também foram observados dois pequenos sítios com
marcações CMA+/DAPI- que coincidem com a constrição secundária
(ROBLEDO et al., 2010). Castiglione et al. (2007) distinguiu em Vicia
esdraelonensis dois tipos de marcações com fluorocromos, sendo cinco
marcações CMA+/DAPI+ e sete marcações DAPI+, ambas distribuídas em
cincodos seis pares de cromossomos. Apenas o par cromossômico 1 não
apresentou marcação DAPI+ e apenas o par cromossomico 6 não apresentou
marcação CMA+/DAPI+.
Quando fluorocromos foram usados para observar as diferenças entre
as classes de heterocromatina em C. reticulatum L. e C. echinospermum L.,
foram encontrados dois tipos de marcações, as CMA+/DAPI- e as DAPI+
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(GALASSO et al., 1996). Isso está de acordo com os resultados obtidos para
C. arietinum L. (GALASSO e EPIGNONE, 1992). Todas as três espécies
possuem dois pares de cromossomos marcados com CMA+, sendo que um
desses locais coincide com a posição da constrição secundária (GALASSO et
al., 1996).
Os estudos com feijão mostrou blocos de heterocromatina CMA+/DAPIde diferentes tamanhos e intensidades. Quando essa heterocromatina foi
encontrada nas regiões terminais dos cromossomos, essas bandas
correspondiam

à

região

organizadora

de

nucléolo.

Bandas

CMA+

pericentroméricas foram observadas em todos os cromossomos de feijãolima (Phaseolus lunatus L.) e a presença de um único par de bandas CMA+
terminal tornou praticamente impossível distinguir a maioria de seus pares
cromossômicos com base em coloração com fluorocromos. E, embora a
heterochromatina pericentroméricas do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.)
também mostre bandas CMA+, as distribuições destes blocos entre as duas
espécies foram diferentes (BONIFÁCIO et al., 2012).

Quantidade e localização de sítios de DNAr detectados por hibridação in
situ fluorescente em Leguminosae

As informações obtidas através das análises cromossômicas têm sido
obtidas em estudos de sistemática e evolução que abrangem desde número
cromossômico até detalhes da citogenética molecular (STACE, 2000). O
desenvolvimento das técnicas de citogenética molecular, principalmente a
hibridação in situ fluorescente (FISH), tem revelado novos detalhes do
comportamento cromossômico e de evolução (GUERRA, 2005).
Em Caesalpinioideae, apenas um estudo com a técnica de FISH foi
desenvolvido até agora. Gaeta et al. (2010) utilizou conjuntamente as
técnicas de FISH e coloração com CMA3 em Copaifera langsdorffii Desf. e
observou que um dos homólogos do par cromossômico 11 carregava a
marcação 45S/CMA+ e que provavelmente a outra marcação foi translocada
para o par cromossômico 7 porque o homólogo desse par tem uma fraca
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marcação 45S/CMA+. No par cromossômico 8, foi possível observar um
polimorfismo na região terminal do segmento 45S/CMA +, no qual o sinal da
FISH apresentou diferenças de tamanho entre os homólogos, mas o tamanho
da banda CMA+ foi estável quanto ao tamanho.
Assim como em Ceasalpinoideae, até o presente momento, apenas
um estudo foi feito para identificar os sítios de DNAr 45S na subfamília
Mimosoideae. Nele, para as espécies diploides de Mimosa caesalpiniifoli
Benth. foi possível identificar dois grandes sítios de 45S terminais no par
cromossômico 12 que coincidiram com o par de banda de CMA +. Nas
populações poliplóides, esses locais foram duplicados sendo observadas
quatro marcações 45S terminais (SOUZA et al., 2013).
A maioria dos estudos de citogenética molecular está concentrado na
subfamília Papilionoideae. No gênero Arachis alguns trabalhos foram
desenvolvidos nas espécies diplóides A. glandulífera L. (ROBLEDO e SEIJO,
2008), A. trinitensis L. (ROBLEDO et al., 2010), A. correntina, A. villosa, e A.
duranensis, A. ipaensis, A. cardenasii, A. Williamsii, A. batizocoi, que tiveram
apenas um par com a marcação 5S, enquanto nas espécies poliplóides A.
hypogaea e A. monticola, duas marcações 5S foram observadas, sendo que
um dos sítios 5S coincide com um sítio 45S (ROBLEDO et al., 2004). A
maioria das marcações 5S foram localizadas na região paracentromérica e,
em geral, tiveram o tamanho semelhante entre as espécies. Nenhum estudo
de localização do site 5S foi desenvolvido até agora nas subfamílias
Caesalpinioideae e Mimosoideae.
Para as marcações 45S em A. glandulifera foi observado um padrão
na intensidade das bandas, mas houve variação na quantidade de pares de
cromossomos com essa marcação entre os acessos avaliados (ROBLEDO e
SEIJO, 2008). Entretanto, em Arachis trinitensis apenas um cromossomo
com a marcação 45S na região proximal do cromossomo foi encontrada
(ROBLEO et al., 2010). Nos acessos tetraploides de A. hypogaea e de A.
monticola analisados, foram observados cinco pares com marcações 45S,
todas localizadas na região intersticial dos cromossomos. Já nas espécies
diploides houve uma variação na quantidade de sítios marcados com a sonda
45S variando de um par de cromossomos marcados em A. williamsii a três
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pares de cromossomos marcados em A. cardenasii, A. ipaensis e A.
batizocoi. Também foram observados dois pares de cromossomos com a
marcação 45S nas espécies haploides A. correntina, A. duranensis e A.
villosa. As marcações 45S variaram no tamanho entre as espécies e dentro
do complemento cromossômico sendo que em todas as espécies o par
cromossomico 10 é quem carrega o maior bloco com a marcação 45S que
corresponde a regiões ativas de NOR.
No trabalho desenvolvido por Raina et al. (2001) no gênero Vicia, as
espécies V. angustifolia, V. amphicarpa, V. bithynica, V. cordata, V.
dasycarpa, V. eriocarpa, V. galilaea, V. hyaeniscyamus, V. hybrida, V. incisa,
V. johannis ssp johannis, V. johannis ssp procumbens, V. macrocarpa, V.
narbonensis ssp. jordanica, V. narbonensis ssp narbonensis, V. narbonensis
ssp salmonea, V. nigra, V. sativa, V. villosa, V. varia apresentaram um padrão
mostrando um par de cromossomo marcado com a sonda 5S e um par de
cromossomo marcados com a sonda 45S. Apenas V. serratifolia, apresentou
marcações em dois pares de cromossomos com a sonda 5S, mas também
teve apenas um par de cromossomo marcado com a sonda 45S. Para essas
espécies e subespécies analisadas, os dois maiores sinais 45S estavam
associados as NORs nos cromossomos satelitados, e a marcação 5S estava
sempre na região intersticial no braço curto do cromossomo.
Em estudos feitos em Cicer, abrangendo C. reticulatum, C.arietinum e
C. echinospermum, dois pares de cromossomos apresentaram sinais 45S
que foram localizados nas mesmas áreas nas quais foram detecadas CMA+.
As marcações 45S também foram detectadas em dois pares de
cromossomos, sendo que uma delas foi localizada ao lado de uma marcação
45S (GALASSO et al., 1996).
A hibridação in situ utilizando a sonda 45S em estudos desenvolvidos
por Ahmad et al. (1999) em acessos de Trigonella foenum-gracecum L.,
indicou que a região organizadora nucleolar dos dois pares de cromossomos
satelitados é o principal local de DNAr em ambas as linhagens de fenogrego
estudada. Nenhum local adicional de sequências de DNAr foram detectados
em nenhum dos cromossomos não satelitados. O sinal de hibridação foi
claramente visível não só na constrição secundária, mas também adjacente à
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constrição secundária e proximal ao centrômero. Em todos os casos, os
homólogos foram claramente identificados. Além disso, em uma semente
tetraploide espontânea, de células somáticas mostraram quatro pares de
cromossomos, com um sinal específico. Nesse mesmo estudo a coloração
com prata revelou dois pares de bandas coincidindo também com o local das
constrições secundárias em ambos os acessos sugerindo que o DNAr
observado encontra-se transcricionalmente ativo.
Ansari et al. (1999) mostrou a localização dos sítios de hibridação
obtidos com as sondas 45S e 5S em Trifolium repens L., Trifolium ambiguum
L. e Trifolium uniflorum L. A marcação com a sonda 45S foi observada em um
par de cromossomos que mostrou uma constrição secundária e a marcação
concincidiu com esse local. Dois pares de sinais de 5S foram observadas
sem variações entre as espécies e estavam localizados nas regiões
pericentroméricas de dois pares de cromossomos diferentes. O maior sinal
de 5S foi localizado na região proximal do cromossomo com NOR.
A hibridização in situ fluorescente aplicada em espécies de Phaseolus
mostrou para P. vulgaris saxa, P. vulgaris wax, P. coccineus, P. acutifolius e
P. lunatus, respectivamente, os pares cromossômicos 5, 7, 3, 1 e 1 marcados
para a sonda 45S e os pares cromossômicos 2, 2, 2, 3 e 1 marcados para a
sonda 5S (MOSCONE et al., 1999). Em outro estudo feito com Phaseolus, foi
observado em P. vulgaris L. três pares de cromossomos com a marcação
45S e apenas uma marcação 45S para P. lunatus L. (BONIFÁCIO et al.,
2012). Apesar da diferença na quantidade de marcações 45S entre as
espécies, as marcações em ambas as espécies foram localizadas na região
terminal dos cromossomos. O sítio do DNAr 5S já havia sido mapeado no
braço curto de um par de cromossomos em feijão-fava (MOSCONE et al.,
1999), que foi posteriormente identificado como cromossomo 10 (ALMEIDA e
PEDROSA-HARAND, 2010; BONIFÁCIO et al., 2012).
O número de sítios de DNAr detectados por hibridização in situ
fluorescente em espécies dos gêneros Camptosema e Galactia utilizando a
sonda 45S mostrou variação interespecífica. Em Galactia dubia, apenas dois
pares de cromossomos foram marcados com a sonda 45S, em Camptosema
rubicundum, Galactia latisiliqua e Galactia striata foram observados três
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pares de cromossomos marcados com a sonda 45S, em Camptosema
stenophylla e Galactia fiebrigiana quatro pares de cromossomos foram
marcados com a sonda 45S e em Camptosema praeandinum, cinco pares de
cromossomos foram observados com marcações 45S. Apesar da diferença
no número de macações 45S entre as espécies, elas estiveram sempre
presentes nas regiões terminais dos cromossomos (SEDE et al., 2006).
Existem outros estudos que mostram variações no número e
localização de sítios de DNAr entre espécies do mesmo gênero (SCHUBERT
e WOBUS, 1985; GUERRA, et al., 1996; ADAMS et al., 2000; TIROKY et al.,
2001). Segundo Schubert e Wobus (1985) e Adams et al. (2000), essa
variação interespecífica no número de sítos de DNAr poderia ser devido a
amplificação e fixação diferencial dessas sequências em diferentes locais do
cromossomo.

Tamanho do genoma estabelecido por citometria de fluxo em espécies
da subfamília Caesalpinioidea

A maior parte da informação genética de um organismo é codificada
pelo DNA, mas a maioria dos organismos eucarióticos contêm mais DNA do
que o necessário para a codificação das sequências regulatórias, essa
quantidade não está correlacionada com a complexidade do organismo, o
"paradoxo do valor C” (THOMAS, 1971). Além disso, tem sido observadas
variações no tamanho do genoma entre espécies relacionadas e até mesmo
entre populações de uma mesma espécie (BENNEVT e LEITCH, 1995). A
maioria dos estudos tem demonstrado que essa variação é comum e pode
estar correlacionada com parâmetros ambientais ecologicamente relevantes,
como latitude, altitude e precipitação anual (BENNEVT e LEITCH, 1995).
Dentro da subfamília Caesalpinioideae algumas espécies foram
avaliadas quanto à quantidade de DNA. Dez espécies de Cassia
apresentaram os resultados da quantidade de DNA de acordo com o porte
das espécies, distinguindo em três grupos, herbáceas, arbustivas e arbóreas,
as quais tiveram valores em picogramas de DNA respectivamente de 1,30-
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1,36 (média = 1.34), 1,39-1,40 (média = 1,40, excluindo C. excelsa com 2,54
pg), e 1,43-1,47 (média de 1,45) (OHRI et al., 1986). Esse aumento na
quantidade de DNA em C. excelsa existiu mesmo ela tendo o nível de ploidia
igual ao das espécies arbóreas. Este foi o primeiro caso descrito entre as
espécies de madeira tropical.
A avaliação do conteúdo de DNA em diferentes populações de
Ceratonia siliqua que nasciam espontaneamente e que eram cultivadas
mostrou que não houve diferenças significativas na quantidade de DNA entre
os indivíduos cultivados e espontâneos e que o conteúdo 2C de DNA variou
de 1,20 pg a 1,30 pg entre as populações (HÉLA et al., 2008). Em
populações de Ceratonia siliqua analisadas para o conteúdo de DNA 1C
foram observadas variações entre os cultivares estudados. O conteúdo de
DNA 1C variou de 0,565 pg (1,13 pg de DNA 2C) em SFS1 a 0,576 pg (1,15
pg de DNA 2C) em SFS2 e, apesar do tamanho do genoma dessas
populações praticamente não variarem, a quantidade de cromossomos variou
entre esses acessos apresentando respectivamente 2n = 11 e 2n = 15.
Jena et al. (2004) avaliou duas espécies de Caesalpinioideae,
Caesalpinia crista e Cynometra ramiflora e a quantidade 4C de DNA foi de
15,76 pg (2C = 7,88 pg) e 8,97 pg (2C = 4,48 pg), respectivamente,
mostrando que os valores de DNA em espécies de gêneros diferentes podem
diferir bastante. Caesalpinia pulcherrima teve a quantidade do valor 2C de
DNA estimada em 1,80 pg (OHRI et al., 2004) sendo que essa população
apresentou 2n = 28.
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CAPÍTULO 1

Karyomorphology and karyotype asymmetry in the South American
Caesalpinia species (Leguminosae and Caesalpinioideae)

P.S. Rodrigues, M.M. Souza and R.X. Corrêa

(Aceito para publicação em Genetics and Molecular Research)

Abstract
With the purpose of addressing the pattern of karyotype evolution in
Caesalpinia L. s.l., five species were characterized as for their chromosomes
morphology, whereas 14 species were analyzed as for their karyotypic
asymmetry. All accessions had the chromosome number 2n = 24, which was
first described here for Caesalpinia laxiflora Tul. and Caesalpinia sp. The
karyotype formula of C. laxiflora, Caesalpinia pyramidalis Tul. and Caesalpinia
sp was 12m. The formula has varied amongst the other populations:
Caesalpinia bracteosa Tul. was 11m + 1sm, Caesalpinia echinata Lam. was
10m + 2sm and 9m + 3sm. The intra- and interspecific variations in
chromosome length were seen to be significant (ANOVA, p<0.05). In
analyzing the asymmetry index (AI), Caesalpinia calycina Benth. was found to
have the most asymmetrical karyotype (AI = 10.52), whereas Caesalpinia
paraguarienses (D.Parodi) Burkat. and Caesalpinia gilliesii (Hook.) Benth.
showed the most symmetrical karyotypes (AI = 0.91 and 1.10, respectively).
There has been a trend to lower AI values for the species assigned in
Libidibia, and intermediate values for those combined into Poincianella. On
the other hand, the karyotypes showing AI values extremely different was
observed in Erythrostemon species. This study confirms the existence of
karyotype variability in Caesalpinia, while revealing a possible uniformity of
this trait in some of the new genera wherein Caesalpinias being divided. More
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broadly, the 2n = 24 is conserved. Metacentric chromosomes and low AI
values are seen to predominate among Caesalpinia.
Keywords: Cytogenetic; Chromosome morphometry; Evolution; PoincianellaErythrostemon; Brazilwood.

Introduction
Caesalpinia L. (Leguminosae: Caesalpinioideae), to be analyzed as
Caesalpinia L. s.l., comprising approximately 140 species with morphological
characteristics very similar to each other (Lewis, 1998; Lewis et al., 2000;
Gasson et al., 2009). Caesalpinioideae has great variability inter- and
intraspecific on the number of chromosomes and many species have
disploidy or unknown chromosome number (Beltrão and Guerra, 1990; Jena
et al., 2004; Biondo et al., 2005, Rodrigues et al., 2012). Taxonomic studies
support the hypothesis that Caesalpinioideae is a non-natural group
comprising paraphyletic tribes (Tucker and Douglas, 1994; Käss and Wink,
1996; Doyle et al., 1997, 2000; Herendeen, 2000; Bruneau et al., 2001; Kajita
et al., 2001). Thus, phylogenetic analyzes with molecular markers have aided
in the understanding of this subfamily (Bruneau et al., 2001, 2008; Haston et
al., 2005). Morphological data have also confirmed the re-establishment of
some genera within the Caesalpinia clade (Gasson et al., 2009).
Cytogenetic

studies

are

seen

as

important

contributions

to

Caesalpinioidea studies, but they are still scarce in this subfamily (Biondo et
al., 2005). The cytogenetic analysis has been used in cytotaxonomic
analyses, particularly by comparing the number and morphology of
chromosomes of species at different taxonomic levels. Variation in the
number and position of satellites in karyotypes allow inferences about the
relationship between karyotype evolution and related taxa.
Among the Caesalpinia species that are reported as native to Brazil, a
dozen species occur in natural populations from Bahia and other states in
northeastern Brazil. Most of these species were considered as belonging to
the Poincianella-Erythostemon group reviewed by Lewis (1998), and some of
those were placed in new combinations of genera (Queiroz, 2010). Only five
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Brazilian species have their karyomorphological data published (Rodrigues et
al., 2012). As regards the Caesalpinia species native of other countries, only
three species have been thoroughly examined in terms of karyomorphology
(Cangiano and Bernardello, 2005). The literature reporting a higher number of
Caesalpinia species only refers to the chromosome number 2n = 24, the
identification of some polyploidy populations, and partial karyomorphological
variations.
Amongst the Caesalpinia species occurring in the Brazilian biomes,
some have only recently had their karyomorphologies described (Rodrigues et
al., 2012). Yet, species of great economic value for the local populations from
some areas of the Cerrado and Caatinga Biomes only have their chromosome
number known, such as is the cases of Caesalpinia bracteosa Tul. and
Caesalpinia pyramidalis Tul. as for Caesalpinia laxiflora Tul. and Caesalpinia
sp., which are also native to the Caatinga, not even the chromosome number
in known. The chromosome number 2n = 24 is found in Caesalpinia echinata
Lam. (Beltrão and Guerra, 1990). However, its karyomorphology remainvs
unreported in the literature. This species has a high economic value and,
because of that, it has been overexploited and its natural habitat (Atlantic
Forest) is very devastated (Rocha, 2004; Rondon et al., 2006). Nowadays, C.
echinata is an endangered (Varty, 1998). This species has a genetic diversity
compatible with the existence of botanical varieties, subspecies or complex of
species (Juchum et al., 2008), but the few remaining natural populations are
structured (Cardoso et al., 1998; Melo et al., 2007). Furthermore, there is still
devastation of forest fragments where some of these populations live.
Despite 2n = 24 is a common number in Caesalpinia, important data
have been obtained from the karyomorphological analysis via classical
cytogenetic techniques, which allow for characterizing the species and can
contribute

to

the

understanding

of

this clade. Thus,

the

different

karyomorphological parameters and the comparative analysis of karyotye
asymmetry have that potential. It is known that more symmetrical karyotypes
show higher total form percent, TF%, a chromosomal asymmetry parameter
(Huziwara, 1962) or low karyotype asymmetry index, AI (Paszko, 2006).
These two asymmetry parameters have been adopted in the analysis of
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different taxonomic levels. AI was seen to be quite informative in studies of
infra-generic

karyotypic

heterogeneity,

as

demonstrated

for

eight

Calamagrostis accessions (Poaceae) (Paszko, 2006) and six Coffea species
(Pierozzi et al., 2012). As demonstrated in the analysis of 217 species
representing different Liliaceae genera (Peruzzi et al., 2009), AI is perceived
as a suitable parameter for suprageneric evolutionary studies too.
The number and morphology of chromosomes are the distinctions
more frequently used in cytogenetics (Biondo et al., 2005). A direct
comparative analysis of cytogenetic data in closely related species allows
pinpointing the unique features of each species, as well as those that are
common to all or to most of them (Guerra, 1990). In recent works, AI and its
components were observed to be suitable for comparative analysis at different
taxa, encouraging us to use it in different Caesalpinia species analysis.
Accordingly, the chromosome number and morphometric characteristics of
five Caesalpinia species were determined in an attempt to provide input to
cytotaxonomic studies on this genus. Moreover, AI and its components were
used to investigate the karyotypic heterogeneity of 14 Caesalpinia species.

Materials and Methods

Sample collection and preparation of slides
The original cytogenetic data of five Brazilian Caesalpinia species have
been obtained as a complement to our previous karyomorphological studies
(Rodrigues et al., 2012). Samples of each species were collected at different
localities of Bahia State: C. bracteosa, in Oliveira dos Brejinhos (13º 36’ 07.6”
S. 41º 46’ 33.8” Wo.), C. echinata, in Ilhéus (14º 47′ 20″ S. 39º 2′ 56″ Wo.)
and Feira de Santana (12º 16′ 01″ S. 38º 58′ 1″ Wo.), C. laxiflora and C.
pyramidalis, in Bom Jesus da Lapa (13º 19’ 0.9” S. 43º 20’ 14.8” Wo.), and
Caesalpinia sp, in Ibotirama (12º 09’ 19.5” S. 43º 10’ 03.9” Wo.). As for C.
echinata, a third sample has been collected in Recife, Pernambuco (8º 2'
32.82'' S. 34º 53' 55.9'' Wo.). Once C. echinata is a rare species in nature, it
has been collected at urban parks, whereas all the others were collected at
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their natural occurrence sites. In turn, Caesalpinia sp was obtained in an area
of urban expansion located five km from Ibotirama.
The identification of samples was confirmed by comparison of the
materials available at the herbarium of UESC, and a copy of each species
was kept in the herbarium (voucher: C. bracteosa 16043, C.echinata 2929, C.
laxiflora 16038, C. pyramidalis 16039, and Caesalpinia sp 16041). Botanical
samples were likewise kept in the Herbarium of UEFS (Feira de Santana,
BA).
Apical sample of roots were used to prepare the slides as described
before (Rodrigues et al., 2012).

Analysis of cytogenetic data
Short arm (SA), long arm (LA) and satellites (SAT) were measured
using the software Image Tool 3.0. From this data, we have calculated the
ratio between chromosome arms (r = LA/SA), total chromosome length (TCL
= SA + LA + SAT), the relative length of each chromosome (RL), the average
chromosome length (χ = ΣTCL/number of chromosomes), the haploid lot
length (HLL) and the asymmetry index total form percent (TF%) (Huziwara,
1962). The karyotypic formula was established and the satellites were
classified according to the pattern used before (Rodrigues et al., 2012). The
karyograms and ideograms were obtained with the help of the program Adobe
Photoshop CS4.0.
Morphometric data were statistically analyzed in a completely
randomized design with five replicates. Statistical analyzes were performed
using the software Sisvar (Ferreira, 2003). ANOVA was applied for assessing
differences in the mean chromosome length of species and between
accessions of the same species, as well as variations in chromosome length
from the first to the twelfth chromosome pair of each species. Means were
compared by applying the Scott-Knnot test at 5% probability.

Analysis of karyotypic heterogeneity in Caesalpinia
The 14 Caesalpinia species were tested in terms of karyotype
heterogeneity, according to the AI estimates, and based on scatter plots of the

29

variation sources comprising this parameter (Paszko, 2006). Most of the data
are derived from cytogenetic studies carried out at the same methodological
procedures (five species described in the previous section, and five species
analyzed by Rodrigues et al., 2012). As for Caesalpinia crista L.,
measurements were collected from karyograms available in the literature,
whereas the values were standardized based on the HLL calculated by Jena
et al. (2004). As regards the other three species, measurements were directly
taken from the respective ideograms in previous results (Cangiano and
Bernardello, 2005).
Most of the species analyzed in this study were reviewed as an intrinsic
part of the Poincianella-Erythrostemon group (Lewis, 1998). Some of them
were assigned based on data from wood anatomy to reinstated segregate
genera (Gasson et al., 2009). Despite the high taxonomic variation of
Caesalpinia has been one reason of this study, sampling has been restricted
to those species whose detailed karyomorphological data have been obtained
so far.

Results

Morphometric analyses of five Brazilian Caesalpinia species
In this study, the observed chromosome number in C. bracteosa, C.
echinata, C. laxiflora, C. pyramidalis and Caesalpinia sp.was 2n = 24 (Figures
1

and

2).

This

chromosome

number

is

commonly

found

in

the

Caesalpiniaspecies.
The values of χ reveals little variation amongst the five examined
Caesalpinia species (Tables 1 and 2); χ ranged from 3.12 µm in C. bracteosa
to 2.03 µm in Caesalpinia sp., but remained nearly constant between C.
laxiflora and C. pyramidalis (2.52 µm and 2.51 µm, respectively) and between
the accessions of C. echinata from different locals (2.40 µm in Ilhéus, 2.41 µm
in Feira de Santana, and 2.43 µm in Recife).
The variation in chromosome size reached 53.8% in C. bracteosa Tul.,
37.5% in C. laxiflora, 49.2% in C. pyramidalis, 45.2% in Caesalpinia sp,
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41.55% in the C. echinata from Ilhéus, 38.44% in the C. echinata Lam. from
Feira de Santana, and 37.25% in the C. echinata from Recife. HLL had an
increase of 65% when compared to C. bracteosa, which has the largest HLL,
and Caesalpinia sp, which has the lowest HLL.
A pair of chromosomes in satellite form was only observed in C.
laxiflora and Caesalpinia sp (Table 2). There has been the minisatellite-type,
sized 0.43 µm and 0.46 µm, respectively. Nevertheless, the chromosomes
were located on the short arms of separate chromosome pairs. In C. laxiflora,
the satellite is found at the chromosome pair number 10, whereas in
Caesalpinia sp it is located at the pair number 7.
As to the seven analyzed populations, the three different karyotypic
formula determined and the TF% values have shown quite symmetrical
karyotypes (Tables 1 and 2). Exclusively metacentric chromosomes were
observed in C. laxiflora, C. pyramidalis e Caesalpinia sp (formula 12m). Only
the third chromosome pair was seen to be submetacentric in C. bracteosa
(11m + 1sm).
Depending on the examined locality, two or three pairs of
submetacentric chromosomes were observed in C. echinata. In addition, there
have been variations in the pair where they had been found (10m + 2sm in
Ilhéus and Feira de Santana; 9m + 3sm in Recife). The highest TF% was
43.05%, in C. pyramidalis, whereas the lowest value was 37.48%, in C.
bracteosa. The variation in TF% between the species was 13%.
ANOVA has revealed a significant difference (P<0.05) relative to the
average chromosome size between the species (Table 3). Yet, there were no
significant differences regarding this trait in C. echinata between the sampling
localities (Table 4). ANOVA has revealed a significant difference relative to
the χ within each species (Table 5). The coefficient of variation (CV) in all of
the analyses has ranged from 8.33% in C. laxiflora to 26.59% in C. bracteosa.
Chromosomal heterogeneity in Caesalpinia
Interchromosomal variations regarding the position of the centromere
(CVCI) and chromosome size (CVCL), as well as the estimated AI values have
revealed that there is chromosomal diversity amongst Caesalpinia species
(Figure 3). Amongst the 14 species analyzed for karyotypic heterogeneity,
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only 8 have had their karyomorphological data published. The scatter plot
CVCI x CVCL shows that the AI values were equally influenced by these two
variation components in most species, except for C. echinata, C. laxiflora e
Caesalpinia sp. In the ranking of species based on asymmetry index (AI),
three groups are observed (Figure 3b): a group of species with symmetrical
karyotypes (Caesalpinia paraguariensis (D.Parodi) Burkart and Caesalpinia
gilliesii (Wall. ex Hook.) Benth.), a group with asymmetrical karyotype
(Caesalpinia calycina Benth.) and a group with all the other species,
displaying intermediate and gradual AI values.
The components of variation that integrate AI, CVCI and CVCL, showed
no significant correction related to the HLL (R2 = 36.3 and 12.4, respectively).
Furthermore, there was no significant correlation between the parameters of
asymmetric chromosome AI and TF% (R2 = 31.9) relative to the 14
Caesalpinia species analyzed.

Table 1. Karyomorphological data regarding the metaphases of Caesalpinia
s.l. species. Mean values in µm of the short arm (SA), long arm (LA) and total
chromosome length (TCL). Standard deviation of TCL (SD), Scott-Knott test
regarding the average length of each chromosome (S-K), arm ratio (r) and
classification of chromosome morphology, CM (m = metacentric, sm =
submetacentric).
Chromosome par
Speci

Data

1

AS

1.5 1.6 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

es*
bra

6
LA

3

0

3

1

3

4

6

0

9

8

2.5 2.2 2.4 2.1 1.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3
8

TCL

5

8

7

2

2

6

2

0

3

6

6

5

4.1 3.9 3.7 3.5 3.1 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2
4

3

0

2

5

8

6

4

9

6

5

3

SD

0.9 0.9 0.9 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.3 0.5

(±)

5

2

1

0

6

4

0

7

8

2

6

7
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S-K
R

echI

a

a

b

b

B

b

B

B

b

B

5

8

0

1

6

CM

m

m

sm

m

m

AS

1.7 1.2 1.1 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6

LA

TCL

5

4

2

6

5
m

3

0
M

6

7
m

7

0
M

9

6
M

0

7
m

5

3
M

0

1.9 1.7 1.7 1.8 1.4 1.6 1.3 1.3 1.1 1.1 0.9 0.9
1

2

8

2

6

1

9

6

3

1

6

0

3.6 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4 1.2 1.2 2.0 1.8 1.7 1.5
1

6

2

5

2

3

5

2

2

1

1

0

SD

0.6 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

(±)

6

S-K
R

a

2
b

2
b

8
b

0
c

9
c

2
C

7
c

2
D

0
D

7
d

4
D

1.1 1.2 1.5 1.9 1.3 1.9 1.6 1.5 1.2 1.5 1.2 1.4
2

7
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m

m
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1.7 1.5 1.2 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6
1
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4

6
m

1

8

8

4

1

sm

m

sm

M

4

0

5

2

7
m

6

7
M

1

9
M

8

7
m

0

9
M

6

2.1 1.9 1.7 1.5 1.7 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 0.9 0.8
4

4

4

8

0

5

5

2

7

1

3

2

3.8 3.4 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4
5

8

5

2

0

1

7

8

8

8

3

8

SD

0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

(±)

8

S-K
R

echR

a

1.6 1.3 2.0 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5

0

echF

a

a

3
a

0
b

5
b

7
c

1
c

5
C

4
c

2
C

2
D

5
d

9
D
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4

5
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m

m

AS
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2
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m

3

8

3

m
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5

7

9
m

8

3

3

4

m
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m

2

2

5
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m

5
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m

5

3
M

7
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0
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3

3

3

7

4

5

7

9

9

4

4

9

3.9 3.5 2.2 2.5 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4
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2

1

4

0

1

5

9

9
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a

0
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b
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2
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7
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4
d
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d
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*Name abbreviations of Caesalpinia L s.l. species: bra is C. bracteosa Tul.;
echI, C. echinata Lam. from Ilhéus; echF, C. echinata from Feira de Santana;
echR, C. echinata from Recife; lax, C. laxiflora Tul.; pyr, C. pyramidalis Tul.;
sp1, Caesalpinia sp.

Table 2.Karyotype parameters in Caesalpinia L. s.l. Haploid lot length (HLL),
average length of chromosomes (χ), asymmetry index of total form percent
(TF%), intrachromosomal asymmetry indexes (A1), and karyotype formula
(KF) where m is metacentric and sm is submetacentric.
χ (µm)

TF%

A1

KF

37.47

3.12±0.49

37.47

0.34

11m+1sm

28.83

2.40±0.29

40.45

0.32

10m+2sm

28.97

2.41±0.19

40.42

0.32

10m+2sm

C. echinata Lam. (Recife)

29.26

2.43±0.42

39.95

0.32

9m+3sm

Caesalpinia laxiflora Tul.

30.26

2.52±0.14

42.52

0.23

12m

Caesalpinia

30.20

2.51±0.46

43.04

0.25

12m

24.36

2.03±0.30

40.20

0.27

12m

Species name (sampling

HLL

locations)

(µm)

Caesalpinia bracteosa Tul.
Caesalpinia echinata Lam.
(Ilhéus)
C. echinata Lam. (Feira de
Santana)

pyramidalis

Tul.
Caesalpinia sp.

35

Table 3.Summary of ANOVA regarding the average length of chromosomes
between Caesalpinia L. s.l. species: C. bracteosa Tul., C. echinata Lam
(Ilhéus, Feira de Santana and Recife), C. laxiflora Tul., C. pyramidalis Tul.
and Caesalpinia sp. (2n = 24). Significant at 1% probability by F test.
Variation Sources

DF

MS

Taxa

6

0.5203

Error

28

0.1466

CV (%)

15.38

DF = Degrees of freedom; MS = mean square; CV = coefficient of variation.

Table 4.Summary of ANOVA for the average chromosome length (χ) of
Caesalpinia echinata Lam. regarding the three sampling places.
Variation Sources

DF

MS

F

Taxa

2

0.0017

0.0170ns

Error

12

0.0999

CV (%)

13.09

DF = Degrees of freedom; MS = mean square; CV = coefficient of variation.
nsnot

significant at 1% probability by the F test.

Table 5.Summary of ANOVA regarding the length of chromosomes in
Caesalpinia L. s.l. species. Significant at 1% probability by the F test.
Variation

MS

Sources

DF bra

echI

Taxa

11

1.0000

1.8911 2.6573 3.0364 2.7597 1.3693 0.9070

Error

48

0.2921

0.1174 0.0873 0.2418 0.0441 0.2575 0.2629

26.59

14.25

CV (%)

echF

12.23

echR

20.15

lax

8.33

pyr

20.14

sp1

25.59

DF = degrees of freedom; MS = mean square; CV = coefficient of variation.
Species name abbreviations are indicated in Table 1.
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Figure 1.Conventional staining in the mitotic metaphases of Caesalpinia L.
s.l. species. A. C. bracteosa; B. C. echinata (Ilhéus); C. C. echinata (Recife);
D. C. laxiflora; E. C. pyramidalis; F. Caesalpinia sp. Bar = 10 µm.
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Figure 2. Ideograms of Caesalpinia L. s.l. species. A. C. bracteosa Tul.; B. C.
laxiflora Tul.; C. C. echinata Lam. (Ilhéus/Feira de Santana); D. C. echinata
Lam. (Recife); E. C. pyramidalis Tul.; F. Caesalpinia sp. Bar = 1 cm.
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Figure 3. Scatter diagram of chromosome characteristics for Caesalpinia L.
s.l. species. Abbreviations of species names: bra is C. bracteosa; cal, C.
calycina; echI, C. echinata from Ilhéus; echF, C. echinata from Feira de
Santana; echR, C. echinata from Recife; fer, C. ferrea; gil, C. gilliesii; lax, C.
laxiflora; mic, C. microphylla; min, C. mimosifolia; par, C. paraguariensis; pul,
C. pulcherrima; plu, C. pluviosa; pyr, C. pyramidalis; sp1, Caesalpinia sp. A –
coefficient of variation (CV) of the chromosome length (CVCL) against the
centromeric index (CVCI) parameters. B – Caesalpinias.l. species asymmetry
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index as for Paszko (2006) where L is Libidibia; E, Erythrostemon; PE,
Poincianella-Erythrostemon group; C, Caesalpinia s.s.; P, Poincianella.

Discussion
Chromosome diversity in Caesalpina
The five Caesalpinia species karyomorphometrically evaluated in this
study showed the diploid chromosome number 2n = 24. Among them, C.
laxiflora and Caesalpinia sp. were cytogenetically described for the first time
for the chromosome number; C. pyramidalis, C. echinata and C. bracteosa
had the chromosome number confirmed and the chromosome morphometric
data was described in this research for the first time for these five species.
Therefore, the data obtained in this research confirmed 2n = 24 as being
common to the Caesalpinia species. Our data was obtained from three
different populations of C. echinata, and from only one population for each of
the other species.
In spite of previous reports on tetraploid populations of C. bracteosa
with 2n = 48 (Alves and Custódio, 1989), this variation was not found in this
study, probably because the only population samples is made up of diploid
individuals. Among Caesalpinioideae the diploid chromosome number is
variable and species with 2n = 20, 24, 26 and 28 were already described
(Souza and Benko-Iseppon, 2004; Jena et al., 2004; Biondo et al., 2005).
However, in spite of the taxonomically diverse aspect of Caesalpinia, the
variations in regard to 2n = 24 only refer to euploids, suggestive of a value of
n = 12. The analysis of meiotic chromosomes should be done in order to
better characterize the peculiarities of the polyploidy found in some species.
Among the 140 species of Cesalpinia L., the chromosome number is known
for only 22 species (14.6%) (Atchison, 1951; Goldblatt, 1981; Alves and
Custódio, 1989; Kumari and Bir, 1989; Beltrão and Guerra, 1990; Lewis,
1998; Jena et al., 2004; Cangiano and Bernardello, 2005; Rodrigues et al.,
2012), making the need for more studies on this group clear, in order to better
distinguish this trait in regard to the diverse Caesalpinioideae genera.
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The analysis of various populations of the same species can reveal
cytological stability of the species, even the existence of cryptic species or
varieties (Guerra, 1990). Although the analysis of the chromosome number
continues to be the principal instrument of cytotaxonomy, the use of more
informative techniques such as chromosome morphometry and in situ
hybridization can show differences in the structures of the chromosomes
among close related species, revealing more details about the evolution and
karyotypic diversity among the Caesalpinia species.
Complete morphometric data were obtained for five more species of
Caesalpinia (Tables 1 and 2). Previously, this level of detailing about the
chromosomes of Caesalpinia referred to nine species, that is, only 6.4% of the
known species (Jena et al., 2004; Cangiano and Bernardello, 2005;
Rodrigues et al., 2012). By combining the data from these studies and the
present work, the morphometric detailing of the chromosomes of 14 (10%)
species was made available.
The average length of the chromosomes in the species of Caesalpinia
analyzed varied up to 53.8%, as in Caesalpinia sp (2.03 µm) in relation to C.
bracteosa (3.12 µm). In the studies developed by Jena et al. (2004) and
Cangiano and Bernardello (2005), the chromosome size varied from 1.90 µm
in C. gilliessi, C. paraguarienses and Caesalpinia mimosifolia Griseb. to 2.07
µm in C. crista, a variation of 9.1%. However, in the studies carried out by
Rodrigues et al. (2012), this value was greater for the majority of the species
studied, varying from 2.05 µm in Caesalpinia microphylla Mart., 2.57 µm in
Caesalpinia pluviosa var. phetophoroides Bent.¸ 2.58 µm in Caesalpinia
pulcherrima Sw., 2.87 µm in Caesalpinia ferrea var. leiostachya Benth. and
3.32 µm in C.calycina, with a variation up to 62%. The average found in
studies carried out among the Caesalpinioideae (Auler and Battistini, 1999;
Biondo et al., 2005) varies between 1.80 µm to 2.50 µm, arriving at 33.3%.
Assuming greater variation among genera, our data show the need for a more
significant sampling of species in this subfamily, aiming to make available a
set of informative data in order to infer about karyotype and useful evolution
as a subsidy in the taxonomy.
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The HLL varied from 37.47 µm in C. bracteosa to 24.36 µm in
Caesalpinia sp. These values corroborate with the results of Rodrigues
(2012), who observed a variation of 39.86 µm in C. calycina to 24.63 µm in C.
microphylla. The values found by Cangiano and Bernardello (2005) for the
HLL varied from 20.67 µm to 24.74 µm, slightly less than our data. However,
one should be cautious when making comparisons of HLL between samples
analyzed by different laboratories that use different technical procedures,
such as type of antimitotic used and pretreatment time to which the roots are
submitted, before the preparation of the slides.
Among the species of Caesalpinia analyzed in regard to the
karyomorphological data detailed up to now, five species had the formula
defined in this work, three were defined by Cangiano and Bernadello (2005)
and the other five were defined by Rodrigues et al. (2012). The four species
that showed a karyotype formula composed exclusively of metacentric
chromosomes (12m) showed the lowest values for the HLL, which varied from
24.36 µm in Caesalpinia spto 30.26µm in C. laxiflora. For the other species,
with a different formula of 12m, for the three areas evaluated, only C. echinata
had low values of HLL (approximately 29 µm). These species are grouped in
Poincianella, based on the anatomy of wood (Gasson et al. 2009). If
Caesalpinia sp is also confirmed as a species from the Poincianella group, we
can say that this characteristic could be common to this genus. However, C.
pluviosa is shown to be distinct among this new genus in regard to formula,
with a more derived karyotype characteristic in regard to the other species in
Poincianella. In fact, a more exhaustive analysis of the chromosome
morphometry of C. pluviosa is suggested, as it is a species with diverse
varieties (Lewis, 1998).
The species with higher rates of TF% asymmetry showed all of the
metacentric chromosomes, except for C. echinata from the locations of Ilhéus
and Feira de Santana, which, even with the predominance of metacentric
chromosomes, showed two submetacentric chromosomes. Consequently, the
species with lower rates of TF% asymmetry were those that presented a
greater number of submetacentric chromosomes than metacentric, with the
exception of C. bracteosa, which had 11m + 1sm and TF% of 37.47 (Table 2).
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These same standards were seen by Rodrigues et al. (2012) who also
observed the presence of a subtelocentric chromosomes for C. calycina,
which,even having a karyotype formula of 8m + 3sm + 1st, obtained a low rate
of asymmetry. This shows that the species of Caesalpinia, which showed
karyotypes with a low quantity of metacentric chromosomes or with a greater
quantity of morphologically different chromosomes, are the species with more
asymmetrical karyotypes.
The karyotypes of Caesalpinia are relatively symmetrical with a
predominance of metacentric and submetacentric chromosomes (Kumari and
Bir, 1989; Cangiano and Bernardello, 2005; Rodrigues et al., 2012).
Nonetheless, morphological dissimilarities were observed between the
karyotypes. This was verified in C. laxiflora, C. pyramidalis and Caesalpinia
sp, which showed that karyotypic formula 12m just as previously observed for
C. microphylla (12m) (Rodrigues et al., 2012). In turn, C. bracteosa showed
11m + 1sm, whereas C. echinata from the cities of Ilhéus and Feira de
Santana presented 10m + 2sm, and those from Recife showed 9m + 3sm. As
compared to this study, the species analyzed in previous studies showed a
higher number of submetacentric chromosomes, reaching 4m+8sm in C.
pluviosa var. phetophoroides. Karyotype asymmetry may be associated with
speciation, whereas the symmetrical parameters are the most primitive types
(Stebins, 1971). This can be confirmed here, since C. pyramidalis, C. laxiflora
and Caesalpinia sp had more symmetrical karyotypes (12m) while at the
same time they have showed the highest asymmetry indexes (TF% = 43.04%,
42.52% and 40.20% respectively). These species were therefore found to be
more ancient when compared to the C. echinata from Ilhéus (10m + 2sm),
with 40.42%, C. echinata from Feira de Santana (10m + 2sm), with 39.90%,
C. echinata from Recife (9m + 3sm), with 39.70%, and C. bracteosa (11m +
1sm), with 37.47%. When compared to the TF% from the three sites
evaluated for C. echinata, there were almost no differences amongst them,
indicating some stability since the patterns for this species have remained
remarkably stable.
As regards the five species whose morphometric data were obtained in
this work, the ones with the lowest intrachromosomal asymmetry indexes (A1)
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were seen to tend to have metacentric chromosomes (Table 1). The
karyotype formula of C. laxiflora, C. pyramidalis and Caesalpinia sp was 12m
and their respective A1 values were 0.23, 0.25 and 0.27. On the other hand,
C. pluviosa was the species with the highest A1 (0.40); yet, this species had
the lower number of metacentric chromosomes (4m + 8sm) among
Caesalpinia species (Rodrigues et al. 2012). This same pattern can be seen
in other Leguminosae (Battistin and Fernandez, 1994).
Differences relative to the presence and location of satellites were only
detectable in two out of the five analyzed species. Besides being useful as
genetic markers, variations in the number, position and size of secondary
constrictions and satellites are frequently observed in plants, once they can
be incorporated or deleted during the evolutionary process. Minisatellites have
been found on the short arm of metacentric chromosomes only in two out of
the five studied species, which only had one pair of chromosomes in satellite
formation basically of the same size 0.43 µm in C. laxiflora and 0.46 µm in
Caesalpinia sp. Yet, the satellites are in different chromosome pairs: on the
eleventh chromosome pair of C. laxiflora and on the seventh chromosome
pair of Caesalpinia sp. Chromosome with a satellite form is not common in
Caesalpinioideae (Kumari and Bir, 1989; Souza and Benko-Iseppon, 2004). In
this study, though, two species had satellites, and all of the nine species
previously characterized had satellites in one or more chromosome pairs
(Jena et al., 2004; Cangiano and Bernardello, 2005; Rodrigues et al., 2012).
Despite the chromosome number was the same in all the examined
species, 2n = 24, and some Caesalpinia species have shown the same
karyotype formula, when combined together, different karyomorphological
data are parameters that allow for differentiating the species. The use of
molecular cytogenetic techniques has revealed a need to complement these
classic analyzes of chromosome morphology. Especially in specimens that
have large intraspecific variations, such as C. pluviosa and C. echinata, more
comprehensive studies should include the sampling of different populations.

Karyotypic heterogeneity in Caesalpinia
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In taxonomic terms, Caesalpiniais considered very variable. Therefore,
different species in this group are being combined into new genera (Lewis,
1998; Gasson, 2006; Queiroz, 2010; IPNI, 2012). In this study, the amplitude
values from CVCL and CVCI were seen to tend to have a same range of values
in some of the new genera. Species from the group Poincianella (C.
bracteosa, C. pyramidalis, C. microphylla, C. pluviosa, C. echinata and C.
laxiflora) have had intermediate symmetry values. Libidibia species, on the
other hand, had karyotypes with low and intermediate AI values (C.
paraguariensis and C. ferrea). Only two extreme karyotypes in terms of
asymmetry refer to species assigned to the same genus (C. gilliessi e C.
calycina; Erytrostemum). Hence, this characteristic is generally consistent
with the newly proposed combinations of genera in Caesalpinia, out one. In
this research, though, the analysis only involves 14 of the 140 Caesalpinia
species, revealing the need to further these studies so as to better delineate
the karyomorphological types as a function of the newly reinstated genera.
The karyomorphological data generated in this study, along with those
available in the literature, have allowed for determining the parameters of
karyotype asymmetry in 14 Caesalpinia species (Figure 3). CVCL was the
variation component that most influenced the karyotype asymmetry in C.
echinata, C. laxiflora and Caesalpinia sp, which can be confirmed in the
higher separation of these three species in relation to the scatter plot diagonal
line of CVCL x CVCI. These two parameters have influenced AI values from
other species in a near equal manner. In both cases, these two parameters
were efficient as to clarify the heterogeneity of karyotypes from all the
analyzed species. The scatter plot based on the variation sources comprising
the AI is suitable to compare karyotypes of species at different taxa, as
demonstrated in the analysis of different plant families (Paszko, 2006;
Pierozzi et al 2012; Peruzzi et al. 2009).
By analyzing the scatter plot CVCI x CVCL, C. calycina was found to
have the greatest intrachromosomal variation regarding size and position,
showing that this was the karyotype with the highest derivation as for the
chromosome morphology amongst the 14 studied Caesalpinia species (Figure
3A). Likewise, C. pluviosa had a relatively high variation relative to the

45

position of the centromere, as well as an intermediate variation in the
chromosome size. Therefore, these two species have the highest karyotype
asymmetry. Amongst the three species analyzed by Cangiano and
Bernardello (2005), C. paraguariensis and C. gilliessi were the ones with the
lowest variations in the centromere position and chromosome size,
characteristic form that are considered plesiomorphic. The largest variations
in chromosome size were observed in C. echinata and C. laxiflora.
An overview of the analyzed species can be made based on the AI
values; this parameter associates the contributions of the two variation
sources with the variation in karyotype heterogeneity (variation in centromere
position and variations in chromosome length). In this work, the AI values
have revealed three groups (Figure 3B). Group 1 is formed by the species
that

showed

the

most

asymmetrical

karyotype

(C.

calycina).

This

characteristic is considered more derived evolutionarily. Group 2, in turn, is
formed by species with more symmetrical karyotypes (C. paraguariensis and
C. gilliesii), a characteristic that is considered evolutionary more basal. The
other examined species are found in the intermediate group and showed
values with minor differences between each other, and with great differences
from the other two groups.
The two species of Libidibia had intermediate and small AI values (C.
ferrea and C. paraguariensis, respectively), and these values are close
(Figure 3B). The two species of Erythrostemon (C. calycina and C. gilliesii)
were divided into different groups according to their contrasting values of AI.
These AI values indicate an opposite evolutionary trend between their
karyotypes. But, C. calycina and C. gilliesii were reassigned to the same
genus, Erythrostemon, according to themorphology of wood (Gasson et al.,
2009). Only a pair of species was examined cytogenetically for those genera.
Each pair of species consisted of species from geographically distant
locations.
In this work, the 14 species were differentiated from each other based
on AI (Figure 3B). Out of these, five species were analyzed phylogeneticaly
regarding the intron trnL sequences. Despite it is a relatively well conserved
sequence, C. gilliesii, C. calycina, C. ferrea, C. echinata and C. pluviosa were

46

found on well-defined branches (bootstrap > 50%; 10,000 repetitions; Juchum
et al., 2007). Hence, as proposed by Paszko (2006), based on Poaceae
family, the AI parameter has done it possible to show the presence of
evolutionary differences in the morphology of chromosomes, as well as in the
karyotype asymmetry of Caesalpinia species, since data were consistent with
molecular phylogeny data for these five species.
The taxonomic history of Caesalpinia reveals that it is a clade
composed of about a dozen genera to which Caesalpinia species have been
being taxonomically assigned (Lewis, 1998). Morphological data on wood
anatomy (Gasson et al., 2009) and molecular analysis (Manzanilla and
Bruner, 2012) have confirmed the above-mentioned points. Despite the
identical chromosome number (2n = 24) for these species, morphometric
chromosome changes based on the classical cytogenetics have revealed
differences between them and represent an important basis for future studies
of molecular cytogenetics in this group.
Most Brazilian Caesalpinia species analyzed in this work showed
intermediate asymmetry values, and have been proposed for the genus
Poincianella (Lewis, 1998; Gasson et al., 2009). Despite of the limited number
of Caesalpinia species whose karyomorphological data were known, there is
a potential of chromosomal features as auxiliary on supporting the allocation
of Caesalpinia in the different genera, at least in the case of Poincianella.
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CAPÍTULO 2

Sítios de DNAr e conteúdo de DNA genômico em diferentes espécies de
Caesalpinia s.l.

Polliana Silva Rodrigues, Margarete Magalhães Souza, Cláusio Antônio
Ferreira de Melo, Telma Nair Santana Pereira, Ronan Xavier Corrêa

Resumo
A família Leguminosae é a terceira maior família de angiospermas
sendo Caesalpinioideae a segunda maior subfamília representada por 170,
gêneros. Dentre eles encontra-se Caesalpinia, que apresenta cerca de 140
espécies das quais cinco estão ameaçadas de extinção. Devido ao grande
número

de

espécies

e

sua

complicada

taxonomia,

os

estudos

multidiciplinares têm sido conduzidos visando à análise de características que
possam auxiliar em questões taxonômicas e evolutivas em vegetais. Dessa
forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização
citogenética de dez espécies do gênero Caesalpinia através da utilização dos
fluocrocromos CMA3/DAPI, da localização de sítios de DNAr 45S e da análise
quantitativa do conteúdo 2C de DNA. O mapeamento físico por FISH nas
espécies de Caesalpinia exibiram uma variação no tamanho, no número e na
distribuição dos sítios de DNAr 45S, entretanto todas as espécies analisadas
tiveram sítios de DNAr 45S no par cromossômico 4, na região terminal dos
cromossomos. A coloração com fluorocromo mostrou apenas bandas do tipo
CMA+/DAPI- que foram encontradas somente nas regiões terminais dos
cromossomos e estas coincidiram com os sítios de DNAr 45S em todas as
espécies analisadas. O conteúdo 2C de DNA variou de 1,54 pg em E.
calycina a 2,82 pg em C. echinata variante médio (VM). Entretanto, as
variações entre os morfotipos de C. echinata oscilaram pouco mostrando
para o variante pequeno (VP) 2,76 pg, para o variante médio (VM) 2,81 pg e
para o variante grande (VG) 2,82 pg. Essa diversificação do tamanho do
genoma é um importante processo durante a especiação em plantas e por
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isso, dados referente a quantidade de DNA tem sido amplamente utilizado.
Esses dados, juntamente com dados referentes ao número e formas
cromossômicas, padrões de heterocromatina e localização física de genes
nos cromossomos irão contribuir na sistemática de Caesalpinia.

Palavras-chave: Caesalpinioideae, citometria de fluxo, CMA/DA/DAPI, FISH,
Leguminosae.

Introdução

A família Leguminosae é a terceira maior família de angiospermas
(LEWIS et al., 2005), sendo Caesalpinioideae a segunda maior dentre elas,
representada por 170 gêneros (HERENDEN, 2000). É um grupo com ampla
ocorrência no Brasil, abrangendo 790 espécies descritas (BARROSO et al.,
1984: BORTOLUZZI et al., 2007). Dentre os gêneros pertencentes a essa
subfamília, encontra-se Caesalpinia s.l. que apresenta cerca de 140 espécies
(LEWIS et al., 2005; GASSON et al., 2009), das quais cinco estão
ameaçadas de extinção (IUCN, 2013).
Devido ao gênero Caesalpinia possuir um grande número de espécies
e de ser um grupo parafilético, o que dificulta a taxonomia do gênero, os
estudos multidiciplinares têm sido conduzidos visando à análise de
características que possam auxiliar em questões taxonômicas e evolutivas
em vegetais (LEWIS, 1998). Isso tem permitido a redistribuição das espécies
do gênero Caesalpinia em novos gêneros (Gasson et al., 2009; Queiroz
2009; 2010).
As alterações identificadas pela análise morfocariotípica e pelo padrão
de bandamento dos cromossomos têm contribuído para entender a evolução
dentro dos grupos de plantas (SHAN et al., 2003). Essas variações quanto ao
número, quanto à posição e quanto ao tamanho de constrições secundárias e
de satélites são observadas em vegetais e essas características podem ser
incorporadas ou perdidas ao longo do processo evolutivo (SOARES-SCOTT
et al., 2004).
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O bandamento obtido pelos fluorocromos CMA3 e DAPI e a marcação
dos sítios de DNAr 45S pela técnica de FISH são utilizados para idenficação
de cromossomos sendo que a posição e tamanho dessas marcações podem
ser úteis como marcadores citológicos. Dessa forma, os dados desas
marcações definem a localização e da quantidade de bandas mais comuns
para um grupo de espécies, assim como marcações individuais específicas
de cada uma delas (MELO et al., 2011).
A citometria de fluxo tem sido bastante utilizada em análises de
biossistemática, principalmente por fornecer resultados referentes ao
conteúdo do DNA nuclear, nível de ploidia e composição dos pares de bases
(KRON et al., 2007). Isso permite uma melhor detecção e delimitação de
espécies, aumento a acurácia para a inferência de relações filogenéticas e
caracterísiticas evolutivas (KRON et al., 2007).
Os estudos anteriores que utilizam coloração com fluorocromos na
subfamília Caesalpinioideae revelam diferenças inter e intra específicas. A
maioria das bandas foram CMA+/DAPI- localizadas nas regiões terminais dos
cromossomos e estavam associadas a regiões organizadoras nucleolares
apesar de também ter sido observadas bandas CMA-/DAPI+ (SOUZA e
BENKO-ISEPPON, 2004). No caso da avaliação de quantidade de DNA,
também foram observadas variações intra e interespecíficas nessa subfamília
(HÉLA et al.,2008; OHRI et al., 1986; JENA et al., 2004). Contudo, essas
análises não incluem as espécies de Caesalpinia, exceto para Caesalpinia
crista em que foi analisada a quantidade de DNA (JENA et al., 2004).
Neste trabalho, nosso objetivo foi caracterizar dez espécies do gênero
Caesalpinia s.l. com base na posição e quantidade dos sítios de DNAr 45S,
na localização da heterocromatina com os fluocrocromos CMA 3/DAPI e na
determinação

do

conteúdo

2C

de

DNA,

levantando

assim

novas

características que confirmem a nova classificação das espécies do gênero
Caesalpinia em novos gêneros, mostrando que a citogenética é informativa
para estudos biossistemáticos.

Materiais e Métodos
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Material botânico
No presente trabalho, foram coletadas, no Estado da Bahia, nos
períodos de abril e junho de 2010, as sementes das espécies: Erythrostemon
calycinus (Benth.) L.P.Queiroz, Libidibia ferrea var. leiostachya (Benth.)
L.P.Queiroz, Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz, Caesalpinia echinata
(Lam.), Poincianella laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz, Poincianella microphylla Mart.
ex G. Don) L.P.Queiroz, Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.)
L.P.Queiroz, Caesalpinia pulcherrima Sw., Poincianella pyramidalis var.
diversifolia (Benth.) L.P.Queiroz e Cenostigma macrophyllum Tul. (Tabela 1).
Assim como todas as espécies obtidas no presente trabalho,

C.

macrophyllum foi coleta como sendo uma espécie pertencente inicialmente
ao gênero Caesalpinia s.l. devido as suas características morfologicas serem
similares e por encontrar-se próxima a outras espécies desse gênero que
estavam sendo coletadas. Essas espécies foram tomadas ao acaso,
buscando-se obter o maior número de espécies possíveis com ocorrência no
Estado

da

Bahia.

Atualmente

a

maioria

dessas

espécies

foram

reclassificadas e estão incluídas em novos gêneros.
As sementes foram tratadas com o fungicida Captan Fersol e
colocadas em câmara úmida em ambiente escuro para germinar. Pontas de
raízes foram coletadas com aproximadamente 3 mm de comprimento e as
sementes foram transferidas para terra. As plântulas foram transplantadas
para sacos com capacidade para 2 kg e monitoradas em casa de vegetação
na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) Ilhéus, Bahia, Brasil.

Hibridação in situ fluorescente (FISH)
Para o preparo das lâminas e aplicação da técnica de FISH o protocolo
utilizado foi o estabelecido por Souza et al. (2010) com modificações. A
lâmina foi submetida à digestão com RNAse (100 µg/mL) e lavada 2 vezes
em 2xSSC por cinco minutos. Foram adicionados 50 µl HCL (10 mM) por
cinco minutos em temperatura ambiente. Após a retirada da lamínula, foi
adicionado 50 µl de solução com pepsina (0,75 µl de pespina + 49,25 µl HCL
(10 mM) e a lâmina foi mantida em câmara úmida a 37ºC por 20 min. Foram
realizadas duas lavagens com 2xSSC (5 minutos cada) seguida de incubação
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em paraformaldeído 4% por 10 minutos, duas lavagens com 2xSSC (5
minutos cada) e desidratação em série alcoólica em etanol 70% e etanol 95%
(5 minutos cada). A lâmina foi seca ao ar por pelo menos 30 minutos. Para a
mistura de hibridação utilizou-se formamida 100% (7,5µl), dextran 50%
(3,0µl), 20xSSC (1,5µl), SDS 10% (0,2µl) e a sonda 45S (2,8 µl). Esse mix foi
aquecido em termociclador a 75ºC por 10 minutos, transferido para o gelo por
pelo menos 2 minutos e colocado sobre a lâmina que foi desnaturada em
termociclador a 75ºC por 10 minutos e colocada em câmara úmida a 37ºC
overnight. Para os banhos pós-hibridação, a lâmina foi lavada com 2xSSC a
temperatura ambiente, seguidas de duas lavagens em 2xSSC a 42ºC (5
minutos cada), duas lavagens em 0,1xSSC a 42ºC (5 minutos cada), duas
lavagens em 2xSSC a 42ºC (5 minutos cada) e uma lavagem em
4xSSC/0,2% Tween20 em temperatura ambiente por 5 minutos. Para a
detecção, foi aplicada sobre a lâmina 50 µl de BSA 5% em temperatura
ambiente de 5 a 10 minutos, a solução de anticorpos contendo 0,7 µl de
avidina-FITC e 19,3 µl de BSA 5% foi adicionada à lâmina, que foi mantida
em câmara úmida escura a 37ºC por 1 hora. Foram realizadas 3 lavagens em
4xSSC/ 0,2% Tween 20 em temperatura ambiente no escuro. O excesso de
4xSSC/0,2% Tween 20 foi retirado com um enxague da lâmina em 2xSSC e
a montagem da lâmina foi feita com 15 µl de DAPI/Vectashield. As lâminas
foram guardadas na geladeira em um recipiente escuro por pelo menos 24h.
A análise das lâminas foi feita no microscópio de fluorescência
Olympus BX41 e capturadas com a câmera DP25 pelo software Olympus
DP2-BSW. A edição e montagem das pranchas foram feitas utilizando
programa AdobePhotoshop®.

Preparação das lâminas e bandamento com CMA3/DA/DAPI
Pontas de raízes foram pré tratadas com o antimitótico 8hidroxiquinolina (0,002M) por 6 horas, lavadas duas vezes em água
destilada, secas em papel de filtro fixadas em Carnoy I (ácido acético glacial etanol absoluto 3:1 (v/v); JOHANSEN, 1940) por duas horas em temperatura
ambiente e mantidas em -20ºC até o momento de sua utilização. Para a tripla
coloração CMA/DA/DAPI, as lâminas foram preparadas com digestão
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enzimática

(2%celulase/20%pectinase),

envelhecidas

por

3

dias

em

temperatura ambiente e submetidas a técnica de acordo com o protocolo de
Guerra e Souza (2002). A edição e montagem das pranchas foram feitas
utilizando programa AdobePhotoshop®.

Quantidade 2C de DNA
Cinco plantas de cada espécie de Caesalpinia foram utilizadas na
análise do conteúdo 2C de DNA por citometria de fluxo. Cinco folhas de cada
acesso foram amostradas por espécie, usando-se as primeiras folhas
verdadeiras. Zea mays cv. ‘Kukurice’ com 2C = 5,43 pg e Glicine max com
2C = 2,50 pg (DOLEZEL et al., 1998) foram utilizados como padrão interno
para estimar o tamanho do genoma nas espécies de Caesalpinia.
Suspensões de núcleos intactos foram preparadas utilizando o kit Cystain PI
absolut P da PARTEC. Cerca de17 mg de tecido foliar da espécie de
Caesalpinia e 20 mg de Zea foram picadas simultaneamente utilizando uma
lâmina tipo ‘Gillete’ em placa de Petri contendo o tampão de extração. 5 mL
do material foi filtrado em náilon com mesh de 50 µm. Foi adicionado 2 mL de
solução contendo RNAse e Iodeto de Propídio, e incubado em um recipiente
protegido da luz por pelo menos 30 minutos em temperatura ambiente. As
estimativas de conteúdo de DNA nuclear foram feitas utilizando o citômetro
fluxo Partec CAII do Laboratório de Citogenética da Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), em Campos dos Goytacazes, RJ,
Brasil. O ganho do aparelho foi ajustado de maneira que o pico
representando os núcleos de Caesapinia em G1 fosse posicionado sobre o
canal 50. Pelo menos 10 mil núcleos foram analisados em cada amostra. A
intensidade de fluorescência dos núcleos corados com iodeto de propídio foi
analisada a uma taxa de 20-50 núcleos/s-1. As posições dos picos, suas
áreas e coeficientes de variação foram obtidos do próprio citômetro. O
tamanho do genoma nuclear foi calculado de acordo com Dolezel (1995):

Conteúdo 2C de DNA = Média do pico G0/G1 de Caesalpinia
Média do pico G0/G1 do padrão
x conteúdo de DNA 2C do padrão (pg)
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Os dados foram submetidos à análise de variância com auxílio do
software Sisvar (FERREIRA, 2003). A edição dos gráficos e montagem da
prancha foi feita usando o programa CorelDraw®.

Resultados

Localização e quantidade dos sítios de DNAr 45S
A aplicação da FISH para localização dos sítios de DNAr 45S permitiu
a visualização de três, quatro e cinco pares de cromossomos com sítios de
DNAr 45S, todas localizadas em regiões terminais (Figuras 1A e 1B). Seis
espécies apresentaram quatro pares de cromossomos com sítios DNAr 45S,
três espécies tiveram apenas três pares de cromossomos marcados e E.
calycinus foi a única espécie que apresentou cinco pares de cromossomos
com sítios de DNAr 45S. Todas as dez espécies apresentaram marcações no
par cromossômico 4 e destas dez espécies apenas C. pulcherrima não
apresentou a marcação no par cromossômico 7. Nenhuma das espécies
estudadas teve marcação no par cromossômico 12. A marcação nos pares
cromossômicos 8 e 10 foi encontrada apenas em P. microphylla e P.
pyramidalis, respectivamente. As marcações mais frequentes foram para o
par cromossômico 2 nas espécies E. calycinus, L. ferrea e P. pyramidalis, no
par cromossômico 5 para as espécies E. calycinus, P. bracteosa e P.
microphylla e no par cromossômico 11 para as espécies E. calycinus, C.
echinata e C. pulcherrima.

Padrão de bandas obtidas por fluorocromos
Foi possível observar que tanto as bandas CMA+ quanto as bandas
DAPI- apresentaram-se nas regiões terminais dos cromossomos (Figuras 1A
e 1B). As marcações CMA+/DAPI- foram vistas em dois pares cromossômicos
para C. macrophyllum, em três pares de cromossomos para L. ferrea e P.
pluviosa e em quatro pares de cromossomos em P. bracteosa, C. echinata,
P. laxiflora, P. microphylla, C. pulcherrima e P. pyramidalis. Essas marcações
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coincidem com os mesmo cromossomos nos quais os sítios de 45S foram
observados. Em C. macrophyllum e em E. calycinus foi detectado um par de
banda 45S a mais que a quantidade de bandas CMA +/DAPI- observada nas
demais espécies analisadas. Esse par de banda a mais foi também a menor
banda detectada pela técnica de FISH para essas duas espécies. O tamanho
das bandas CMA+/DAPI- foi variável entre as espécies sendo que a maior
banda foi observada em E. calycina e a menor em P. pluviosa.

Análise do conteúdo de DNA
Os histogramas mostram a distribuição da fluorescência em função do
número de núcleos da amostra (Figura 2).
Em relação a C. echinata variante grande que foi a espécie com o
maior valor 2C de DNA em pg (2,82 pg), as espécies variaram em
comparação a ela de aproximadamente de 46,3% para L. ferrea, 45,4% para
E. calycinus, de 42,2% para C. pulcherrima, de 35,1% para C. macrophyllum,
de 33,7% para P. microphylla, de 33,3% para P. pluviosa, de 32,6% para P.
laxiflora, de 31,9% para P. bracteosa e P. pyramidalis, de 2,1% para C.
echinata variante pequeno e de 0,4% para C. echinata variante médio.
O teste de análise de variância (ANOVA) referente a quantidade 2C de
DNA entre as espécies foi altamente significativo a 1% em relação ao
conteúdo de DNA. O coeficiente de variação foi de 1,45% (Tabela 2). O teste
de Scott-Knott que comparou todas as espécies agrupou P. laxiflora, P.
pyramidalis, P. pluviosa, P. bracteosa e P. microphylla, assim como L. ferrea
e C. pulcherrima e também C. echinata variante médio e variante grande. As
três espécies que permaneceram separadas foram E. calycinus, C.
macrophyllum e C. echinata variante pequeno (Tabela 1). A ANOVA feita
para estimar a variação do conteúdo de DNA nos três morfotipos de P.
echinata foi significativa a 5% (Tabela 3) e o teste de Scott-Knott feito apenas
com os morfotipos de C. echinata mostrou a mesma separação entre os
morfotipos de P. echinata comparada a análise feita com todas as espécies,
mantendo o variante pequeno em um grupo e o variante médio e o variante
grande juntos em um outro grupo.

59

Tabela 1. Estimativas do tamanho do genoma nuclear (2C) em diferentes
espécies de Caesalpinioideae. Coeficiente de variação (CV) dos valores
médios de tamanho do genoma.
Espécies

Localidade

2C
(pg)*
1,92C

Padrão
CV %
interno
Zea mays L. 5,95

Oliveira dos Brejinhos 12º 19’
01” S. 42º 53’ 45” Wo.
E. calycinus
Livramento de Nossa
1,54F Zea mays L. 6,75
Senhora 13º 39’ 07.6” S. 41º
50’ 45.9” Wo.
C. echinata VP Ilhéus 14º 39’ 09” S. 39º 10’
2,76B Zea mays L. 5,25
10” Wo.
C.
echinata Una/BA 15º 17’ 36” S. 39º 04’ 2,81A Zea mays L. 4,67
1
VM
31” Wo.
C.
echinata Una/BA 15º 17’ 36” S. 39º 04’ 2,82A Zea mays L. 4,52
VG1
31” Wo.
L. ferrea
Ilhéus 14º 39’ 09” S. 39º 10’
1,60E Zea mays L. 9,53
10” Wo.
P. laxiflora
Bom Jesus da Lapa 13º 19’
1,90C Zea mays L. 6,65
0.9” S. 43º 20’ 14.8” Wo.
P. microphylla Xique-Xique 10º 49’ 19” S.
1,88C Zea mays L. 7,35
42º 43’ 51” Wo.
P. pluviosa
Ilhéus 14º 39’ 09” S. 39º 10’
1,87C Glycine max 6,28
10” Wo.
L.
E
C. pulcherrima Ilhéus 14º 39’ 09” S. 39º 10’
Zea mays L. 5,80
1,63
10” Wo.
P. pyramidalis Bom Jesus da Lapa 13º 19’
1,92C Zea mays L. 8,03
0.9” S. 43º 20’ 14.8” Wo.
C.
Ibotirama 12º 0.9’ 19.5” S.
1,83D Zea mays L. 6,65
macrophyllum 43º 10’ 03.9” Wo.
*As médias da quantidade 2C de DNA seguidas pela mesma letra não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,05%.
1no período desse estudo, não foram encontradas sementes dos variantes
médio e grande, e as análises de citometria foram realizadas em mudas
obtidas por doação.
P. bracteosa
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A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D2

D3

E2

E3

D1

E1

Figura 1A. Metáfases mitóticas coradas com CMA, DAPI e FISH com sonda
45S. A1-E1 coloração CMA3, A2-E2 coloração DAPI e A3-E3 marcação FISH
45S em P. bracteosa, E. calycinus, C. echinata (VP), L. ferrea e P. laxiflora,
respectivamente. Cada uma com 2n=24 cromossomos.
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F1

F2

F3

G1

G2

G3

H1

H2

H3

I1

I2

I3

J1

J2

J3

Figura 1B. Metáfases mitóticas coradas com CMA, DAPI e FISH com sonda
45S. F1-J1 coloração CMA3, F2-J2 coloração DAPI e F3-J3 marcação FISH
45S em P. microphylla, P. pluviosa, C. pulcherrima, P. pyramidalis e C.
macrophyllum, respectivamente. Cada uma com 2n=24 cromossomos.
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Tabela 2. Resumo da ANOVA para a característica conteúdo de 2C de DNA
entre P. bracteosa, E. calycinus, C. echinata, L. ferrea, P. laxiflora, P.
microphylla, P. pluviosa, C. pulcherrima, P. pyramidalis e C. macrophyllum.
Fontes de Variação
Táxons
Erro
CV (%)

GL
11
48

QM
1.136674
0.000888

F
0.0000*

1,46

*Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
GL= grau de liberdade; QM= quadrado médio; CV= coeficiente de variação.
Tabela 3. Resumo da ANOVA para a característica conteúdo de 2C de DNA
entre as três variantes morfológicas foliares de C. echinata.
Fontes de Variação GL
QM
F
Táxons
2
0,012653
0,0156*
Erro
12
0,012640
CV (%)
1.16
* significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.
GL= grau de liberdade; QM= quadrado médio; CV= coeficiente de variação.
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Figura 3. Histogramas com o conteúdo 2C de DNA dos núcleos isolados de folhas de espécies de Caesalpinia, Erytrostemon,
Libidibia, Poincianella e Cenostigma, mostrando o conteúdo proporcional de DNA e o número de núcleos. Núcleos de Zea mays
(L.) e Glycine max (L.) foram usados como a calibração do padrão interno.
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Discussão

A citogenética molecular é muito utilizada para identificar nos
cromossomos a organização de sequências repetidas no DNA, utilizando
sondas marcadas de regiões que se pretende analisar (HESLOPHERRISON, 2000). Espécies geneticamente próximas tendem a apresentar
cariótipos com características similares, assim a citogenética molecular tem
sido utilizada como uma ferramenta em estudos de sistemática, taxonomia e
evolução

de

plantas

(MALUSZYNKA

e

HESLOP-HERRISON,

1993;

GALASSO et al., 1996; THOMAS et al., 1996; ZHANG e SANG 1999; SEIJO
et al., 2004; SEDE et al., 2006; ROBLEDO e SEIJO, 2008). Essa similaridade
foi observada no presente trabalho com as marcações dos sítios 45S obtidos
com a FISH entre espécies da subfamília Caesalpinioideae, onde todas as 10
espécies analisadas tiveram a marcação do sítio 45S no braço curto do par
cromossômico 4 e apenas uma, C. pulcherrima, não teve a marcação do sítio
45S no braço curto do par cromossômico 7. Além disso, todas essas
marcações de DNAr 45S detectadas foram observadas nas regiões terminais
dos cromossomos.
Apesar

das

similaridades

observadas

entre

as

espécies,

o

mapeamento físico por FISH exibiu variações no tamanho, no número e na
distribuição dos sítios de DNAr 45S. Uma vez que a sequência 45S é
composta de várias cópias organizadas em tandem, as variações no tamanho
dos sítios 45S podem ser devido a diferenças na quantidade dessas
sequências, que podem ocorrer devido a rearranjos cromossômicos como
translocação, inversão, duplicação e deleção (MOSCONE et al.,1999). Por
outro lado, a variação no número de cromossomos com sequências de DNAr
pode ser devido principalmente a eventos de transposição (LEITCH e
HESLOP-HARRISON, 1992; HANSON et al., 1996; MOSCONE et al.,1999).
Sendo assim, qualquer mudança no padrão de distribuição desses sítios é
tida como níveis de especiação e pode auxiliar na determinação de como tem
a evolução tem ocorrido dentro de um grupo de plantas (HESLOPSONHERRISON, 1995; 2000). A subfamília Papilionoideae apresentou-se
altamente conservada com relação à localização dos genes DNAr para as
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espécies analisadas (HANSON et al., 1996; ANSAI et al., 1999) mostrando
uma grande estabilidade para essa característica, diferente do observado
aqui para as espécies da subfamília Caesalpinioideae.
Dentro da subfamília Caesalpinioideae, estudos feitos nos gêneros
Senna e Chamaecrista permitiu a observação de bandas terminais ou
subterminais com marcação CMA+/DAPI- e uma pequena banda CMA-/DAPI+
(SOUZA e BENKO-ISEPPON, 2004). Em Copaifera foram observados
apenas blocos CMA+/DAPI- (GAETA et al., 2010), similar ao padrão
observado no presente estudo, no qual as espécies analisadas apresentaram
blocos de heterocromatina rica em GC e pobre em AT. Essa bandas
CMA+/DAPI- foram

observadas

apenas

nas

regiões

terminais

dos

cromossomos e variaram de dois a quatro pares de cromossomos marcados
entre as espécies analisadas. As bandas CMA+/DAPI- coincidiram com os
sítios de DNAr 45S e isso corrobora com o fato de que bandas CMA positivas
são relacionadas com esses genes (SCHWEIZER, 1979; SUMNER, 1990;
ROBLEDO e SEIJO, 2010).
Apesar de bandas CMA-/DAPI+ já terem sido observadas dentro da
subfamília Caesalpinioideae, essas bandas não foram observadas no
presente estudo e a ausência desse tipo de marcação pode ser uma
característica típica de espécies pertencentes aos gêneros Poincianella,
Libidia, Erytrostemon, Caesalpinia s.s. e Cenostigma. Dentro da família
Leguminosae, diferentes padrões de heterocromatina rica em AT e pobre em
GC foram observados entre Mimosa (SOUZA et al., 2012), Senna e
Chamaecrista (SOUZA e BENKO-ISEPPON, 2004) e Erynthrina (SILVA et al.,
2010) o que torna necessário a uma maior quantidade de espécies
analisadas para então, poder entender o padrão do tipo e da distribuição
dessa heterocromatina dentro da família.
As técnicas de hibridação in situ fluorescente para localização dos
sítios de DNAr 45S, a aplicação de fluocromomos CMA 3 e DAPI, e a
estimação do conteúdo de DNA para as espécies têm sido amplamente
utilizadas visando ajudar a delimitar e dividir as várias categorias
taxonômicas (STACE, 2000), auxiliando em questões de taxonomia e de
sistemática. Dessa forma o conteúdo 2C de DNA estabelecido para as 10
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espécies do presente estudo mostrou uma variação de 1,54 pg em E.
calycinus a 2,82 pg em C. echinata VG, sendo que o maior coeficiente de
variação foi de 9,53% em L. ferrea e o menor de 4,52% em C. echinata (VG).
A variação na quantidade de DNA em diferentes espécies pode ser atribuída
a perda ou ganho de sequências de DNA altamente repetitivas no genoma,
que podem ocorrer devido a alterações no micro e macro ambientes durante
a evolução das espécies (PRICE 1988; MOHANTY e DAS, 2006), o que
sugere que essas perdas ou adições no genoma estabilizaram-se durante a
micro-evolução e seleção gradual (MOHANTY e DAS, 2006).
Das espécies avaliadas no presente estudo, apenas C. pulcherrima
teve a quantidade do valor 2C de DNA estimada anteriormente apresentando
1,80 pg (OHRI et al., 2004), valor esse mais alto do que o encontrado no
presente estudo que apresentou para essa espécie 1,63 pg de DNA 2C.
Entretanto o número cromossômico para a população de C. pulcherrima
avaliada nesse estudo foi de 2n = 24 e para população avaliada no estudo de
OHRI et al. (2004) foi de 2n = 28 o que justifica a maior quantidade de DNA
encontrada. Jena et al. (2004) estimou a quantidade 4C de DNA para uma
população de Caesalpinia crista L. com 2n = 24 e esta apresentou 15,76 pg,
o que equivale a 7,88 pg de DNA 2C. O valor 2C encontrado para C. crista é
muito maior do que os encontrados para as espécies descritas neste trabalho
anteriormente pertencentes a ao gênero Caesalpinia e a descrita por Ohri et
al. (2004). Isso pode ser um indicador de que C. crista pode pertencer a outro
gênero uma vez que espécies do gênero Caesalpinia s.l. tem sido realocadas
em novos gêneros com base em um novo conjunto de dados (GASSON et
al., 2009; QUEIROZ et al., 2009; 2010).
Muitas espécies pertencentes a subfamília Caesalpinioideae exibem
um alto grau de plasticidade fenotípica, especialmente na folhagem. Isso tem
resultado na múltipla nomenclatura das espécies, com cada variante tendo
uma condição específica, o que favorece os problemas de nomenclatura
(LEWIS, 1998). Isso pode ser visto em C. echinta (pau-brasil) que possui três
morfotipos diferentes (JUCHUM et al., 2008). Os três morfotipos VP, VM e
VG foram avaliados quanto as conteúdo 2C de DNA e os mesmos não
mostraram grandes variações entre si apresentando 2,76 pg, 2,81 pg e 2,82
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pg respectivamente. Entretanto o teste de Scott-Knot separou esses
morfotipos em dois grupos, um deles composto por C. echinata VP e outro
composto por C. echinata VM e C. echinata VG, mostrando que apesar das
variações não serem grandes entre os morfotipos de pau-brasil, elas foram
suficientes para colocá-las em grupos distintos. Em espécies de leguminosas
estudadas por Chung et al. (1998) foi detectada uma correlação positiva entre
o tamanho da folha e conteúdo de DNA nuclear. Essa correlação também
pôde ser observada no presente estudo, onde os variantes com as maiores
folhas (VM e VG) apresentaram maior quantidade de DNA que o variante de
folha pequena. Dessa forma, a diversificação do tamanho do genoma é um
importante processo durante a especiação em plantas e é utilizado como
parâmetro para estimar a diferenciação taxonômica entre as espécies como
visto aqui para os variantes de C. echinata.
Os dados obtidos com nossos estudos citogenéticos corroboram com
a nova classificação das espécies inicialmente pertencentes ao gênero
Caesalpinia s.l. feita por Queiroz (2009; 2010) e Gasson et al. (2009),
mostrando que as espécies com quantidade de DNA 2C superior a 1,87 pg
avaliadas aqui realmente se agrupam no gênero Poincianella. Das espécies
analisadas

no

presente

estudo,

a

única

representante

do

gênero

Erythrostemon foi E. calycinus, ela apresentou a menor quantidade de DNA
2C com 1,54 pg e coincidentemente foi a única espécie a apresentar 5 pares
de cromossomos com a presença dos sítios de DNAr 45S, mostrando
características exclusivas deste gênero que não aparece nos demais
amostrados aqui.
Também para o gênero Cenostigma, apenas uma espécie foi avaliada.
C. macrophyllum foi inicialmente coletada acreditando-se ser uma espécie
pertencente ao gênero Caesalpinia s.l. A visualização de similaridades entre
espécies desses dois gêneros também ocorreu anteriormente, na qual uma
das

espécies

descritas

como

Cenostigma

sclerophyllum

Tul.

foi

posteriormente descrita como espécie sinônima de Caesalpinia marginata
Tul. por Lewis (1998) (Warwick e Lewis, 2009). As análises que se seguiram
com C. macrophyllum nos permitiu observar que ela foi a única espécie a
apresentar apenas duas bandas CMA+/DAPI-, mostrando que a quantidade
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de heterocromatina rica em GC é mais baixa do que encontradas para as
outras espécies avaliadas aqui e essa pode ser uma característica exclusiva
do gênero Cenostigma.
Das espécies pertencentes ao grupo Poincianella, apenas P. pluviosa
apresentou três pares de cromossomos marcados com os sítios de DNAr 45S
ao passo que as outras cinco espécies apresentaram essa sequência em
quatro pares de cromossomos. De um modo geral, as 6 espécies desse
grupo apresentam em comum fórmulas cariotípicas com predominância de
metacêntricos (Rodrigues et al., 2012; 2013) e conteúdo de DNA similar,
novamente à exceção de P. pluviosa e, adicionalmente, à exceção de C.
echinata (duas espécies que apresentam elevada variação morfológica foliar,
além de apresentarem distribuição geográfica distinta).
Isso nos permite sugerir que dados de morfometria cromossômica,
padrões de heterocromatina, localização física de genes nos cromossomos e
quantidade de DNA são úteis para auxiliarem nos estudos de sistemática e
evolução em grupos de plantas. Embora a quantidade de espécies que foi
avaliada aqui seja apenas uma pequena parte das espécies anteriormente
descritas como pertencentes ao gênero Caesalpinia s.l. e que estão sendo
realocadas dentro de novos gêneros, já é possível observar um padrão
distintivo de características citogenéticas individuais de cada um deles,
mostrando que a análise citogenética é válida para estudos biossistemáticos.
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CONCLUSÕES GERAIS

O gênero Caesalpinia possui cerca de 140 espécies que apresentam
um alto grau de plasticidade fenotípica sendo considerado taxonomicamente
muito variável, o que dificulta a nomenclatura e a sis temática do grupo
(LEWIS, 1998; 2000). Isso tem levado ao aumento de pesquisas em novas
áreas de conhecimento com o objetivo de auxiliar na redistribuição das
espécies dentro das subfamílias e dos grupos de plantas (HASTON et al.,
2005). Dessa forma, e por essa razão, várias espécies de Caesalpinia vêm
sendo combinadas em novos gêneros (GASSON et al., 2009; QUEIROZ
2009; 2010; IPNI, 2012).
No estudo de citogenética clássica para cinco estécies de Caesalpinia,
apesar de o número cromossômico ter sido o mesmo para todas as espécies
com 2n = 24, os cariótipos apresentarem-se relativamente simétricos com
predominância de cromossomos metacêntricos e submetacêntricos e, por
esse motivo, algumas espécies exibiram a mesma fórmula cariotípica.
Apesar das diferenças encontradas com o resultado da FISH para
detecção de sítios de DNAr 45s, com a os utilização dos fluorocromos CMA3
e DAPI e com a citometria de fluxo para as dez espécies de Caesalpinia
avaliadas no presente estudo, elas mostraram características similares entre
si. Além disso, as variações encontradas entre os morfotipos de C. echinata
para quantidade de DNA 2C pode estar associado ao tamanho foliar que é a
característica que distinguem um morfotipo do outro. Entretanto, de acordo
com a análise estatística, essa característica subdividiu os morfotipos apenas
em dois grupos.
As novas características obtidas no presente estudo com a
citogenética clássica, bem como a utilização de dados preexistentes de
estudos referentes a essas características para outras espécies dentro de
Caesalpinia, associados aos dados de citogenética molecular e do conteúdo
de DNA para as dez espécies avaliadas aqui, corroboraram com a
classificação mais recente feita dentro grupo por Gasson et al. (2009) e
Queiroz (2009; 2010) alocando a maioria das espécies descritas aqui em
Poincianella.
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