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EXTRATO

BARBOSA, Isabela Santos, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, Agosto de 2013. Diversidade genética em espécies de Poincianella
da Caatinga com base em marcadores microssatélites. Orientador: Ronan
Xavier Corrêa. Colaboradora. Fernanda Amato Gaiotto.

A Caatinga é um Bioma genuinamente brasileiro que possui grande riqueza
na sua biodiversidade. Nos últimos anos, tem havido desmatamentos de
forma acelerada nessas áreas, especialmente, devido ao consumo de lenha
nativa (explorada de forma ilegal e insustentável) e à conversão para
pastagem e agricultura. Mesmo assim, ainda há grande número de espécies,
bem como remanescentes preservados de vegetação, contendo táxons raros
e endêmicos. No entanto, há escassez de estudos que se refiram aos
mecanismos ecológicos, morfológicos e estruturais, que atuam sobre a
variabilidade genética da maioria das espécies vegetais. Neste trabalho,
marcadores microssatélites de Caesalpinia echinata Lam. foram utilizados
para analisar a diversidade genética de quatro espécies de Poincianella
Britton & Rose que foram realocadas em combinações novas como
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz, P. laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz., P.
pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz e P. microphylla (Mart.) L.P.Queiroz. Para P.
pyramidalis, três famílias obtidas por coleta de sementes com identificação de
procedência foram analisadas, para determinação de paternidade. As
amostras de folhas utilizadas são provenientes de Bom Jesus da Lapa,
Brumado, Iguaçu e Xique-Xique (BA). Amostras de DNA foram amplificadas
com cinco pares de primers SSR e analisados no analisador genético
ABI3500 (Applied Biosystems), com marcador GS500LIZ e o tamanho dos
alelos foi definido pelo software GeneMarker®. Os locos amplificados (CE9,
CE10, CE11, CE13, CE14) mostraram-se polimórficos, exceto CE 13 que não
amplificou em P. microphylla. O número de alelos por loco (A) variou de 5 a 7
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em P. bracteosa (A=5,6), de 3 a 8 em P. laxiflora (A= 5,2), de 2 a 8 em P.
pyramidalis (A=5,0) e de 2 a 4 em P. microphylla (A= 3,3), o que é
considerado alto dentro do N amostral utilizado neste trabalho. Os números
efetivos de alelos por locos foram maiores que os valores de A, indicando
que alguns desses alelos têm alta frequência na população. As estimativas
de diversidade gênica (He), heterozigosidade observada (Ho) e coeficiente de
endogamia (f) foram obtidas com auxílio do programa GDA. A população de
P. bracteosa apresentou evidência de excesso de homozigotos (He=0,72;
Ho=0,64), ao passo que, nas demais espécies, um excesso de heterozigotos:
P. laxiflora He=0,65 e Ho=0,67; P. pyramidalis He=0,57 e Ho=0,67; e P.
microphylla He =0,62 e Ho=0,77. Na caracterização dos locos, CE13 e CE10
mostraram-se mais endogâmicos nas diferentes espécies. Os resultados do
presente estudo, com utilização dos primers SSR transferidos de C. echinata
para espécies de Poincianella, demonstram a utilidade de amplificação
cruzada com marcadores SSR para estudos populacionais em espécies
pouco estudados. Apesar da forte pressão antrópica existente nas áreas em
que essas populações foram amostradas, as quatro espécies apresentaram
variabilidade genética relativamente alta, evidenciada pelos valores de He, o
que as qualificam como adequadas para conservação genética. Apenas P.
bracteosa possui níveis moderados de endogamia. A amplificação de três
famílias de P. pyramidalis possibilitou a determinação de relações de
paternidade na população amostrada, consistente com autoincompatibilidade
nessa espécie.
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ABSTRACT

BARBOSA, Isabela Santos, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, Maio de 2013. Genetic diversity of Poincianella species from
Biome Caatinga based on microssatellite markers. Orientador: Ronan
Xavier Corrêa. Colaboradora. Fernanda Amato Gaiotto.

The Caatinga is a genuinely Brazilian Biome that has great wealth in its
biodiversity. In the last years, there has been an accelerated rate of
deforestation in these areas, especially due to the consumption of native
firewood (explored in the illegal and untenable form) and to the conversion for
pasture and agriculture. Even so, there is still a large number of species, as
well as remnants of preserved vegetation, containing rare and endemic taxa.
However, there is a shortage of studies that relate to the ecological,
morphological and structural mechanisms that influence the genetic variability
of most plant species. In this study, microsatellite markers of Caesalpinia
echinata Lam. were used to analyze the genetic diversity of four species of
Poincianella Britton & Rose that were relocated in new combinations as
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz, Poincianella laxiflora (Tul.)
L.P.Queiroz, Poincianella pyramidalis (Tul.) LPQueiroz and Poincianella
microphylla (Mart.) L.P.Queiroz. For P. pyramidalis, three families obtained by
seed collection with identification of origin were analyzed for determination of
paternity. The leaf samples used are from Bom Jesus da Lapa, Brumado,
Iguaçu and Xique-Xique (BA). DNA samples were amplified with five pairs of
microsatellite markers and analyzed in the genetic analyzer ABI3500 (Applied
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Biosystems), with marker GS500LIZ and the size of the alleles was defined by
the software GeneMarker®. The amplified loci (CE9, CE10, CE11, CE13,
CE14) itself showed polimorphics, except CE 13 that not amplified in P.
microphylla. The number of alleles for locus (A) varied from 5 to 7 in P.
bracteosa (A=5.6), from 3 to 8 in P. laxiflora (A=5.2), from 2 to 8 in P.
pyramidalis (A=5.0) and from 2 to 4 in P. microphylla (A=3.3), which is
considered high within the sample N used in this work. The effective numbers
of alleles for locus were bigger than the values of A, indicating that some
alleles have high frequency in the population. The estimates genetic diversity
(He), heterozygosity observed (Ho) and inbreeding coefficient (f) were
obtained using the program GDA. The population of P. bracteosa showed
evidence of excess of homozygotes (He=0.72; Ho= 0.64), whereas, in other
species, an excess of heterozygotes: P. laxiflora He=0.65 and Ho=0.67; P.
pyramidalis He=0.57 and Ho=0.67; and P. microphylla He=0.62 and Ho=0.77.
In the characterization of the loci, CE13 and CE10 showed higher level of
inbreeding in the different species. The results of this study, with the use of
SSR primers transferred from C. echinata for species of Poincianella,
demonstrated the usefulness of microsatellite markers for population studies
in less studied species. Despite the strong anthropic pressure existing in the
areas in which these populations were sampled, the four species showed
relatively high genetic variability, evidenced by the values of He, which qualify
as suitable for genetic conservation. Only P. bracteosa has moderate levels of
inbreeding. The amplification of three families of P. pyramidalis allowed the
determination of relations of paternity on the population sampled, consistent
with self-incompatibility in this specie.

Keywords: Caesalpinia, SSR, conservation, paternity, gene flow
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1. INTRODUÇÃO

Conhecido como "Mata Branca", o Bioma Caatinga recebe tal
denominação em decorrência do aspecto de sua vegetação no período de
estiagem: a maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se
esbranquiçados e secos.
A Caatinga apresenta grande variação ambiental. Dentro dos seus
recursos naturais, a cobertura vegetal aliada ao conhecimento e à inovação
potencializa uma maior chance de manejo da Caatinga com vistas a criar
potencialidades para serem integradas nas estratégias de desenvolvimento.
Mais de duas mil espécies foram identificadas no bioma Caatinga. Em
torno de 130 espécies endêmicas desse bioma, consideradas prioritárias,
podem apresentar vários usos como forrageiras, madeireiras, ornamentais,
frutíferas, apícolas, plantas produtoras de fibra, ceras, óleos e taninos além de
apresentarem propriedades medicinais (QUEIROZ, 2011).
Apesar da riqueza peculiar desse bioma em termos de biodiversidade e
características das espécies e do ambiente, o uso insustentável de seus solos
e seus recursos naturais ao longo de centenas de anos de ocupação, tornou o
Bioma bastante degradado em quase 50% de sua extensão. Quando se
analisa o uso de plantas da Caatinga, muitos trabalhos relatam o uso das
mesmas como se todos os indivíduos de uma determinada espécie fossem
iguais, sendo que poucos estudos consideram a variabilidade dentro das
espécies (QUEIROZ, 2011).

1

Sampaio et al. (2006) alerta que as espécies da caatinga não foram alvo
de estudos de variabilidade genética e de melhoramento, dando-se, quase
sempre, prioridade às espécies exóticas.
Em contrapartida, Queiroz (2011) destaca que, por meio do estudo da
variabilidade das espécies, é possível analisar a vantagem de variantes que
podem ser encontradas, sendo, portanto, uma das condições fundamentais
para que seja feita a domesticação dessas espécies com vistas a torná-las
mais apropriadas para uso nos diversos fins a que se destinam.
A efetiva conservação genética de uma espécie requer o prévio
conhecimento de seu sistema de reprodução, estrutura e diversidade genética.
Estes conhecimentos permitem o delineamento de estratégias para a
recombinação, amostragem e uso do material genético remanescente (NETO
et al., 2005).
Desta forma, ao se estabelecer um programa de conservação de uma
determinada espécie, uma das principais informações a serem obtidas é o
conhecimento do sistema reprodutivo da espécie, pois este determina a forma
como os genes são transferidos e combinados nas gerações posteriores
(RITLAND; JAIN, 1981), além de fornecer informações importantes sobre os
padrões de cruzamento, a dinâmica dos processos microevolutivos e quais as
melhores formas para a conservação e manejo das espécies (OLIVEIRA et al.,
2002).
Além disso, análises sobre o sistema reprodutivo de uma espécie,
possibilitam inferir sobre a dinâmica de estruturação genética populacional, a
heterogeneidade espacial dentro das populações e o grau em que as
populações podem ser geneticamente subdivididas em decorrência da seleção
e da deriva genética, características diretamente influenciadas pelo principal
bioma de ocorrência das espécies em estudo, a Caatinga (SEOANE et al.,
2005).
Os marcadores moleculares microssatélites destacam-se, como uma
eficiente ferramenta molecular para estimar a endogamia e a taxa de
cruzamento ou de autofecundação pois além de quantificar o processo de
transmissão de genes entre plantas, eles descrevem a transmissão de genes
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entre gerações e permitem uma ampla cobertura genômica para a espécie
(OLIVEIRA et al., 2002).
É importante ressaltar que, apesar da diversidade de espécies do
gênero Caesalpina, apenas Caesalpinia echinata Lam.(pau-brasil) possui
ferramentas moleculares disponíveis para estudo. Vinte e seis primers
microssatélites foram desenvolvidos para C. echinata, dentre os quais 10
apresentaram padrões de amplificação típicos de microssatélites (MELO et al.,
2007). Parte desses primers foi transferida para diferentes espécies de
Caesalpinia s.l., uma ótima opção para dispor de marcadores microssatélites
para um grande número de espécies, com maior rapidez para obtenção e
menor custo financeiro (SABÓIA, 2013).
Uma das aplicações desses marcadores consiste em direcionar ações
de conservação para espécies em estudos, dando informações sobre a
dinâmica e o nível de sua preservação. Apesar da forte ocorrência das
espécies de Caesalpinia s.l. na Caatinga, praticamente não se conhece
informações mais relevantes, com exceção de Poincianella pyramidalis Tul..
(L.P.Queiroz), para a qual há quantificação da diversidade genética,
distribuição espacial dos genótipos e sistema de reprodução. O sistema de
reprodução é o elo de ligação genética entre as gerações e a diversidade
genética é o fator responsável pela adaptação e sobrevivência de indivíduos
diante de mudanças ambientais e ataque de pragas e doenças (SEBBENN,
2002, RAJORA, PLUHAR, 2003).
A diminuição na diversidade genética pode predispor as espécies a
doenças, reduzir o valor adaptativo e consequentemente a produtividade,
limitando estratégias para manejo, conservação, melhoramento e com efeitos
no processo evolutivo. Assim, a variabilidade genética pode ser vista como
fundamental

para

a

sustentabilidade

e

estabilidade

do

ecossistema

(BARREIRA, 2005).
Além disso, alguns efeitos negativos dos fenômenos demográficos sobre
a estrutura genética de populações podem ocorrer, como a perda de alelos,
redução na heterozigosidade), aumento da divergência genética entre
populações por deriva genética (DAYANANDAN et al., 1999; HAMILTON,
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1999; YOUNG; BOYLE, 2000), aumento da taxa de autofecundação
(MURAWSKI et al., 1994; ALDRICH ; HAMRICK, 1998; SEBBENN et al.,
2001a; DICK, 2001; OBAYASHI et al., 2002) e ruptura no fluxo de genes via
pólen e sementes entre populações (YOUNG et al., 1996; HAMILTON, 1999),
alterando a vizinhança genética reprodutiva, o sistema de reprodução
(SEOANE et al., 2001; ALDRICH e HAMRICK, 1998) e, consequentemente, a
endogamia, coancestria e o tamanho efetivo das populações descendentes.
O presente estudo teve por objetivo geral descrever a diversidade
genética de quatro espécies de Caesalpinia L. s.l que foram realocadas em
combinações novas como Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz., P.
laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz., P. pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz. e P. microphylla
(Mart.) L.P.Queiroz., para entender a variação genética dentro dessas
populações, bem como determinar a paternidade em P. pyramidalis.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Caracterização da Caatinga e das espécies em estudo
2.1.1 Biodiversidade da Caatinga

A Caatinga é uma formação vegetacional exclusivamente brasileira que
foi reconhecida como uma das 37 Grandes Áreas Naturais do Planeta (GIL,
2002). Ocupa uma área de aproximadamente 850.000 km², que corresponde a
11% do território nacional e 70% de toda a região Nordeste, englobando de
forma contínua parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma pequena faixa do
norte de Minas Gerais (Ministério do Meio Ambiente, 2013; PRADO, 2003).
A vegetação da Caatinga é composta principalmente por espécies
xerofíticas, podendo apresentar uma fisionomia arbustivo-arbórea, ocorrendo
em áreas com marcada sazonalidade e baixos índices de precipitação
pluviométrica (RODAL; MELO 1999). Somente recentemente a biota da
Caatinga vem sendo melhor estudada (LEAL et al., 2003). Em trabalhos
qualitativos e quantitativos sobre a flora e vegetação da Caatinga, foram
registradas cerca de 932 espécies arbóreas e arbustivas, sendo 318
endêmicas (GIULIETTI et al., 2002).
As famílias mais freqüentes são Caesalpinaceae,

Mimosaceae,

Euphorbiaceae, Fabaceae e Cactaceae, sendo os gêneros Senna, Mimosa e
Pithecellobium os com maior números de espécies. A catingueira (P.
pyramidalis), as juremas (Mimosa spp.) e os marmeleiros (Croton spp.) são as
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plantas mais abundantes na maioria dos trabalhos de levantamento realizados
em área de caatinga (SAMPAIO et al., 1994).
Dentre a multiplicidade de comunidades vegetais, são várias as
estratégias de sobrevivência no período seco. Muitas plantas perdem suas
folhas para reduzir a perda de água, renovando-as quase que de um dia para o
outro quando as chuvas chegam. Já os cactos, têm suas folhas modificadas
em espinhos, sendo consideradas plantas suculentas devido a capacidade de
acumularem água.
Além disso, existem plantas que são endêmicas da Caatinga e utilizadas
comumente pela população devido as suas propriedades terapêuticas. Porém,
a fauna merece destaque nesse bioma, principalmente, na quantidade de
espécies de répteis e anfíbios (KILL et al., 2009). Os valores biológicos e
econômicos denotados ao Brasil conferem, portanto, à Caatinga, uma
diversidade biológica extremamente significativa, quando comparada com
outras regiões semiáridas do mundo (TABARELLI et al., 2003).
Embora possua características tão marcantes, a Caatinga é uma das
vegetações menos conhecida do país e tal situação foi, durante muito tempo,
corroborada pela crença de que possui uma diversidade muito baixa, sem
espécies endêmicas e fortemente modificada pelas ações antrópicas
(GIULIETTI et al., 2004). Ressalta-se que essa vegetação é uma das que mais
sofre com a interferência humana no Brasil e, em 2008, foi verificado que
aproximadamente 45% da sua vegetação original já havia sido desmatada
(Ministério do Meio Ambiente, 2013).
Segundo Castelletti et al. (2004), as últimas áreas intactas de vegetação
nativa que ainda restam estão extremamente fragmentadas. Um trabalho
realizado por Loiola et al. (2010), visando destacar a importância e a
potencialidade dessa biodiversidade para a população no semiárido do Rio
Grande do Norte, apontou a importância dos representantes da família
Leguminosae, que de acordo com Queiroz (2002) é o grupo mais bem
representado em número de espécies nas Caatingas e o que possui o maior
número de táxons endêmicos (80). Os autores concluíram que embora as 25
espécies estudadas apresentem diferentes formas de utilidades, P. pyramidalis
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(catingueira) destacou-se das demais, por ser citada em todas as categorias de
uso consideradas (LOIOLA et al., 2010).
Nesse contexto, investimentos em pesquisas na Caatinga podem
representar o conhecimento de suas bases, e desta forma, poderão definir
ações para seu aproveitamento econômico, por meio de uma tecnologia
própria sem agredir as relações naturais do ambiente e que preservem da
ameaça de extinção da sua biodiversidade. Consequentemente a utilização
sustentável dos recursos, a partir de manejo adequado da sua biodiversidade,
poderá impulsionar o desenvolvimento da região.

2.1.2 Aspectos morfológicos e biologia das espécies
A subfamília Caesalpinioideae (Leguminosae), compreende 171 gêneros
com cerca de 2.250 espécies tropicais e subtropicais e consiste em uma das
mais representativas da Caatinga, com grande variabilidade de estruturas
reprodutivas e vegetativas (SCHRIRE et al., 2005). Dentro do grupo, o gênero
mais representativo, Caesalpinia s.l., tradicionalmente é composto de 140
espécies, apresentando ainda um alto grau polifilético, partindo de estudos
moleculares e morfológicos Além disso, a considerável variação morfológica
em suas folhagens, tamanho, forma e indumento, levou a uma proliferação de
nomes de espécies, incluídas na sinonímia (LEWIS et al., 2005)..
Desta forma, a maioria das espécies foi atribuída aos gêneros
segregadamente reintegrados: Caesalpinia s.s. (com vinte e cinco espécies),
Coulteria (dez espécies), Erythrostemon (treze espécies), Guilandina (sete
espécies), Libidibia (oito espécies), Mezoneuron (vinte e seis espécies),
Poincianella (trinta e cinco espécies), Pomaria (dezesseis espécies) e Tara
(três espécies) (Gasson et al., 2009). Apesar disso, devido à carência de mais
dados, especialmente as sequências de DNA, muitos táxons permanecem não
atribuídos. Segundo Rodrigues et al. (2012; 2013), dados de citogenética
(clássica e molecular) e citometria (conteúdo de DNA) corroboraram com a
alocação das Caesalpinia L. s.l. da Caatinga no gênero Poincianella.
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Até o momento, apenas 42 espécies de Caesalpinia foram estudadas
quanto à polinização ou ao sistema reprodutivo (MACHADO et al., 2006). A
maioria dessas espécies é polinizada principalmente por abelhas geralmente
de tamanho médio a grande, havendo o registro de espécies autoincompatíveis
e autocompatíveis (Silva, 2004).
Compreender ou avaliar o fluxo gênico mediado por movimentação do
pólen ou semente é essencial para entender os processos relacionados com os
riscos de extinção em plantas. Estudo realizado por Leite e Machado (2009),
verifica a autoincompatibilidade em P. pyramidalis, por meio da observação da
germinação de tubos polínicos crescendo até o saco embrionário após
polinização manual. Além disso, as flores de P. pyramidalis são visitadas
preferencialmente por abelhas de Xylocopa e Centris. Apesar de sua ampla
distribuição, há regiões antropizadas com poucos remanescentes de P.
pyramidalis. Desta forma, esses sítios poderiam representar situações
concretas de perda de alelos, demonstráveis na análise da diversidade adultos
e juvenis encontrados nessas áreas.
A estratégia imediata de monitoramento ou avaliação de populações de
plantas deve focar no estado sexual de reprodução, especialmente nos
processos de fluxo gênico, já que a previsão atual de fluxo gênico,
especialmente sobre gerações de plantas silvestres, é um importante problema
em estudos de conservação da biodiversidade.
O conhecimento a respeito de como a diversidade genética está
estruturada no espaço geográfico, bem como das relações filogenéticas entre
diferentes táxons e dos níveis atuais de fluxo gênico, contribuem de maneira
importante para nosso entendimento sobre a história evolutiva e sobre a
dinâmica populacional de diversas espécies (CABALLERO et al., 2010). Os
parâmetros inferidos através das análises genéticas de populações são de
grande importância para a determinação de estratégias adequadas à
conservação da biodiversidade (AVISE 2010).
Além disso, a reprodução sexual, por meio da recombinação gênica
desempenha um papel importante na adaptação das espécies para mudanças
no ambiente, na introdução de resistência para pragas. Tais mudanças das
tendências da população avaliam processos genéticos e/ou ecológicos que
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fundamentam os padrões observados e tornam-se, portanto, indispensáveis
para práticas eficazes de conservação.
O conhecimento da estrutura floral e da biologia reprodutiva numa
cultura é básico para que sejam desenvolvidas técnicas adequadas de manejo
e polinização, por exemplo. Segundo Damião Filho (1993), o progresso que se
tem acompanhado quanto aos estudos de diversidade e fluxo gênico em
plantas cultivadas se deve aos estudos dos processos reprodutivos que
ocorrem nas flores.
O manejo e a caracterização de germoplasma de espécies vegetais têm
sido realizados ao longo dos anos, primordialmente, com base em
características agronômicas e morfológicas. E, estas, são afetadas, em maior
ou menor grau, pelas condições ambientais, podendo, como consequência,
não representar com fidelidade as similaridades e/ou as diferenças genéticas
existentes entre indivíduos (ANDERSEN; FAIRBANKS, 1990; RAFALSKI ;
TINGEY, 1993).
O conhecimento desses processos torna-se, portanto, essencial para a
manutenção da biodiversidade de áreas fragmentadas e para programas de
manejo destes ecossistema

2.1.3 Diversidade de habitat, curiosidades e importância sócio
econômica
Uma das principais formas de uso da vegetação da Caatinga é o corte
da madeira para lenha e carvão. Contudo, faltam informações sobre o
tratamento e época de corte que causem menos impacto sobre a capacidade
de regeneração e recuperação da produtividade das diferentes espécies
exploradas (SAMPAIO et al., 1998; VÍRGINIO; PAREYN, 2002; FRANCELINO
et al., 2003; ANDRADE et al., 2005; FIGUEIRÔA et al., 2005; FIGUEIRÔA et
al., 2006; ARAÚJO et al., 2007; SANTOS et al., 2008).
Poincianella pyramidalis é uma das espécies de mais ampla dispersão,
do grupo Caesalpinia s.l., no nordeste semiárido, com ocorrência nos Estados
do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe
e Bahia. É conhecida popularmente como catingueira por sua endemia no
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Bioma Caatinga. Apresenta hábito arbóreo de porte médio, sem espinhos, com
4-6 m de altura, podendo atingir até 12 m. A madeira é usada como lenha,
carvão, estacas, mourões, na construção de casas de taipa e pode ser utilizada
para produção de álcool combustível e coque metalúrgico. A cinza da madeira
tem elevado teor de potássio e é usada para fabricação de sabão. O chá é
utilizado para tratamento de hepatite e anemia. Além disso, a espécie é
indicada para a primeira e a segunda fase de recomposição florestal mista de
áreas degradadas (MAIA, 2004).
Poincianella

bracteosa

(Tul.)

L.P.Queiroz,

também

conhecida

vulgarmente como catingueira, é uma planta comum em toda a Caatinga,
endêmica do Brasil. Existem de fato três espécies conhecidas como
catingueiras muito parecidas. Um indivíduo adulto pode variar de 3 a 10 m em
altura, dependendo das condições físicas do ambiente e nível de perturbação,
uma vez que, se cortada, ao brotar atinge menor porte e vários troncos.
Comumente, as árvores são de porte pequeno dado à raridade de plantas de
idade avançada (CASTRO; CAVALCANTE, 2011).
Uma característica marcante nessa espécie é o mau cheiro exalado das
folhas maceradas, justificando seu nome popular. Na estação seca a
catingueira fica totalmente destituída de folhas, entrando em vida latente. Além
disso, é uma alternativa como forrageira no período da estiagem na Caatinga.
A vagem é achatada, lenhosa (dura) pontuda, com 5-7 sementes que são
lançadas longe quando a vagem abre bruscamente de forma elástica, se
contorcendo. A madeira é utilizada para estacas, lenha, carvão e na construção
das casas de taipa. Folhas e cascas são usadas no tratamento de infecções
catarrais, diarréias, gases, dor de barriga, hepatite e anemia. As cascas postas
em cachaça são tidas como afrodisíacas. Seus ocos no tronco, em árvores
idosas, são muito utilizados por abelhas nativas. A cinza da madeira também é
usada para fabricação de sabão.
Poincianella laxiflora, conhecida popularmente como catingueira, é uma
árvore pequena (em torno de 6 m de altura) que se distribui de maneira
endêmica na Caatinga, mais precisamente nos estados da Bahia e
Pernambuco (IUCN, 2015). Queiroz (2009) afirma que esta espécie ocorre
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principalmente em formas mais abertas de caatinga, geralmente com
predominância do estrato arbustivo, às vezes em áreas moderadamente
antropizadas, de 400 a 700 m de altitude.
Até o presente momento, não há estudos de diversidade ou de sistema
reprodutivo de P. laxiflora. Porém, estudo de ocorrência foi feito por Jesus
(2013), que detectou essa espécie como sendo a mais abundante comum a
dois fragmentos de estudo, além de destacar que a sua monodominância (50%
dos indivíduos) é um forte indício de perturbações passadas, sofrida pela
vegetação. Além disso, foi possível observar que P. laxiflora esteve entre as
mais utilizadas como medicinais, apesar de não ter sido encontrado nenhum
estudo científico conclusivo que comprove tais propriedades. Assim, a
monodominância da espécie pode estar relacionada à sua utilização. No
entanto, esta consideração só pode ser afirmada em trabalhos que façam
estimativas de frequência e intensidade de uso da espécie.
Em trabalho realizado por Gonzaga (2010), em áreas de caatinga
arbórea-arbustiva sob forte influência de criação de bovinos, ovinos e caprinos,
no município de Castro Alves-BA, a P. laxiflora foi a espécie predominante.
Damascena (2011), trabalhando em áreas de Caatinga Parque, destacou essa
espécie como sendo a de maior valor de importância e maior dominância em
sua área de estudo, dando indicações que os efeitos da antropização sobre
esta vegetação ainda não superaram o poder de resiliência.
Não existem medidas de conservação conhecidas especificamente para
P. laxiflora. Para isso, amostras de sementes de P. laxiflora devem ser
recolhidas e armazenadas como uma medida de conservação ex situ, desde
que suas sementes não sejam recalcitrantes, sendo que nesta última hipótese,
essas sementes devem ser utilizadas para formação de bancos ativos de
germoplasma. Além disso, o trabalho de campo é recomendado para entender
melhor a área de distribuição da espécie e o status da população.
Poincianella

microphylla

(Mart.

ex

G.

Don)

L.P.

Queiroz,

a

“Caatingueirinha”, é uma espécie endêmica do bioma Caatinga que, segundo
Silva et al., (2014), apresenta atividade antimicrobiana (que pode justificar o
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uso etnofarmacológico) e é tida como planta facilitadora, apresentando
potencial para a recuperação de áreas degradadas (PEREIRA et al., 2015).
A possibilidade de utilização dessa espécie em projetos de recuperação
de áreas degradadas está exposta no estudo inédito para a Caatinga realizado
por Paterno et al. (2010), no qual P. microphylla, além de Mimosa tenuiflora e
Cnidoscolus

quercifolius),

foram

consideradas

plantas

facilitadoras

(enfermeiras) e apresentam grande potencial para a recuperação de áreas
degradadas da Caatinga. Além disso, por essas espécies serem comuns em
áreas degradadas, seu potencial como aceleradoras do processo sucessional e
de restauração ecológica se torna mais relevante e significativo. Para a
pesquisa foram utilizadas sementes e quando se leva em conta o preço, o
tempo para produção de mudas e o gasto com água, que nas regiões semiáridas é um recurso escasso, o uso de sementes demonstrou ser uma técnica
eficiente. Desta forma, futuros projetos de restauração da Caatinga utitlizando
sementes devem ser desenvolvidos para que se avance o conhecimento
teórico-prático de uma restauração ecológica mais barata e eficaz nesse
bioma.
2.1.4 Estudos taxonômicos e citogenéticos

Os estudos taxonômicos demonstram que Caesalpinia não é um grupo
natural, mas sim é composto por cerca de 10 gêneros (LEWIS et al., 2005;
GASSON et al., 2009). As principais espécies de Caesalpinia s.l. que ocorrem
na Caatinga foram todas caracterizadas por citogenética, demonstrando-se que
elas possuem n=12, 2n = 24 cromossomos, com padrões morfométricos que
distinguem as diferentes espécies (RODRIGUES et al., 2012; 2013). Na análise
citogenética, uma descrição dos números de cromossomos e tamanho, bem
como do padrão de bandas e a posição do centrômero, frequentemente
contribuem para a compreensão da evolução em plantas (SHAN et al., 2003) e
para a elucidação dos fatores que têm sido envolvidos na diversificação
evolutiva do táxon (PEDROSA et al., 2000; VILATERSANA et al., 2000).
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A caracterização taxonômica de Caesalpinia têm passado por
frequentes revisões em estudos filogenéticos (LEWIS, 1998; GASSON et al.,
2009; QUEIROZ, 2009).
Os dados cariomorfológicos completos das espécies de Poincianella que
ocorrem na Caatinga, além de outros gêneros, foram descritos por Rodrigues
et al. (2012; 2014) Desta forma, ainda que seja reduzida a quantidade de
espécies de Caesalpinia com dados de cariomorfologia descritos, tais
informações foram importantes para confirmar a redistribuição de Caesalpinia
s.l. em diferentes gêneros.

2.2 Parâmetros de diversidade em Caesalpinia

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010), o Brasil é o
principal país entre aqueles detentores de megadiversidade, possuindo entre
15 e 20% do número total de espécies da Terra. Gerir essa formidável riqueza
demanda ação urgente, fundamentada em consciência conservacionista e
espelhada em políticas públicas que representem as aspirações da sociedade
e, portanto, uma ação conjunta para amenizar a intensa ação antrópica que
vem degradando os diversos biomas brasileiros, comprometendo, portanto, o
aporte biológico de espécies e recursos naturais.
A formação de fragmentos florestais, ocasionados pela exploração
ambiental, converte uma vegetação contínua em áreas isoladas com redução e
isolamento das populações, podendo provocar a redução nas taxas de
migração, aumento das taxas de mortalidade, deriva genética, efeito de borda
e perda de espécies raras e ameaçadas de extinção. Todos esses fatores
podem levar a uma redução da diversidade genética das espécies (YOUNG et
al., 1996).
A diversidade genética tem sido referida como a riqueza de espécies
dentro de um ecossistema e também como o nível de variabilidade gênica
existente dentro de cada população (NEI, 1973; FUTUYMA, 1992) que pode
ser medida pelo nível de heterozigosidade esperada nas proporções do
Equilíbrio de Hardy-Weinberg, independente de efeitos de migração, seleção,
mutação ou sistema reprodutivo. Weir (1996) considera que a heterozigosidade
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esperada, ou diversidade gênica, é uma medida adequada para quantificar a
variação tanto em população de espécies autógamas, como em alógamas.
Além disso, ele também concorda que a freqüência de heterozigotos é um
importante indicador da diversidade genética, uma vez que cada heterozigoto
carrega dois alelos diferentes.
A preservação da diversidade genética intra e interpopulacional é o
principal objetivo da biologia da conservação (HAMRICK et al., 1991). Isto
significa que, para que o germoplasma de uma determinada espécie seja
conservado é importante que se entenda como a variância é distribuída e quais
as características do ambiente ou da espécie que influenciam esta distribuição.
Desta forma, pode-se estabelecer populações representativas do germoplasma
de uma dada espécies estabelecidas, visando sua utilização em programas de
conservação.
Assim, se o tamanho de uma população é substancialmente reduzido,
pode-se ter como consequências genéticas, fenômenos tais como depressão
por endogamia e/ou diminuição da variabilidade, o que por sua vez afetará o
valor adaptativo geral da população (SACCHERI, 1988). Em decorrência
destes acontecimentos, o tamanho efetivo da população irá declinar, levando
assim a população à extinção. Portanto, informações sobre a diversidade e/ou
estrutura genética são extremamente importantes antes que decisões sobre
manejo sejam adotadas.
A quantidade de diferenciação genética entre populações pode também
fornecer dados para o planejamento de ações tais como: reforço da
variabilidade das populações atuais, reintrodução ou manutenção de coleções
ex situ ou coleções de sementes. Devido a razões práticas e financeiras, nem
todas as populações em perigo de extinção podem ser conservadas, portanto,
prioridades devem ser estabelecidas (GAUDEUL et al., 2000), tendo como
base a conservação de populações que apresentem níveis genéticos mais
diversos e/ou diferenciados.
Entretanto, se o esforço de uma população atual é considerado, os
novos indivíduos a serem introduzidos na população devem ser escolhidos de
modo a serem ecologicamente e geneticamente semelhantes às populações,
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no sentido de evitar depressão por fertilização cruzada, devido à destruição de
complexos gênicos coadaptados (CONSON et al., 2013).
Vale ressaltar que os dados genéticos não contribuem apenas para a
conservação da diversidade genética de uma única espécie, e sim para
conservação de outras espécies e comunidades ecológicas (FRANKHAM,
1999), visto

que todas estão

interagindo continuamente

dentro dos

ecossistemas. A perda de uma espécie, uma população ou até uma
comunidade biológica inteira abala o equilíbrio ecológico do ecossistema como
um todo (WILSON, 1997).
Os parâmetros de diversidade genética em Caesalpinia s.l. indicam
níveis altos de diversidade genética. Por exemplo, em Melo (2005), a análise
de duas populações naturais (Serra do Teimoso e Estação Ecológica PauBrasil) demonstraram que as duas populações apresentaram altos níveis de
heterozigosidade esperada, He = 0,63 e He = 0,59, respectivamente. A
heterozigosidade observada (Ho) foi de 0,53 (S. Teimoso) e 0,24 (ESPAB),
caracterizando um excesso de homozigotos, principalmente na população da
ESPAB.
Além disso, o coeficiente de endogamia estimado para população
natural da ESPAB foi excepcionalmente alto e significativo (FIS = 0.59), e fora
dos padrões esperados para populações naturais de espécies arbóreas
tropicais alógamas. Este índice ressalta a tendência ao excesso de
homozigotos dessa população
Sabóia (2013) encontrou, para C. echinata de banco de germoplasma,
valores de He=0,61, demonstrando um alto índice de variabilidade gênica e
Ho=0,59. Em populações naturais dessa espécie foram encontrados valores de
He=0,61, Ho=0,52. Tais valores contrastantes de Ho indicaram um excesso de
homozigotos.
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3. RESULTADOS

Diversidade genética de espécies de Poincianella e paternidade em P.
pyramidalis com base em microssatélites

Isabela Santos Barbosa, Fernanda Amato Gaiotto e Ronan Xavier Corrêa

(Manuscrito a ser submetido para publicação)
Resumo
No presente trabalho, objetivou-se descrever a diversidade genética de quatro
espécies de Poincianella Britton&Rose. Adicionalmente, a análise de
paternidade foi realizada em três famílias de Poincianella pyramidalis (Tul.)
L.P.Queiroz. Cinco marcadores microssatélites transferidos a partir de
Caesalpinia echinata Lam. foram utilizados para amplificar amostras de DNA
de Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz, Poincianella laxiflora (Tul.)
L.P.Queiroz, P. pyramidalis e Poincianella microphylla (Mart.) L.P.Queiroz.
Essas amostras foram coletadas no estado da Bahia, nos municípios de
Brumado, Bom Jesus da Lapa, Iguaçu e Xique-Xique, utilizando-se de 8 a 47
plantas por espécie. Os locos amplificados mostraram-se polimórficos,
apresentando cerca de cinco alelos por loco, exceto em P. microphylla que
apresentou cerca de três alelos por loco. Na caracterização dos locos, CE13 e
CE10 mostraram-se mais endogâmicos nas diferentes espécies. Os números
efetivos de alelos por locos foram maiores que os valores de A, indicando que
alguns desses alelos têm alta frequência na população. A população de P.
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bracteosa apresentou evidência de excesso de homozigotos (He=0,72;
Ho=0,64) e maior endogamia (f=0,11), enquanto as demais espécies
apresentaram um excesso de heterozigotos e valores negativos de f. Apesar
da forte pressão antrópica existente nas áreas em que essas populações foram
amostradas,

as

quatro

espécies

apresentam

variabilidade

genética

relativamente alta. A ausência de autofecundação em P. pyramidalis é
consistente com a característica de autoincompatibilidade presente nessa
espécie.
Palavras-chave: Genética populacional, Caesalpinia s.l., Caatinga.

Abstract
In the present study, we aimed to describe the genetic diversity of four species
of Poincianella Britton&Rose. In addition, the analysis of paternity were
performed in three families of Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz. Five
microsatellite markers transferred from Caesalpinia echinata Lam. were used to
amplify DNA samples of Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz, Poincianella
laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz, P. pyramidalis and Poincianella microphylla (Mart.)
L.P.Queiroz. These samples were collected in the State of Bahia, in the
municipalities of Brumado, Bom Jesus da Lapa, Iguaçu and Xique-Xique, using
8 to 47 plants per species. The amplified locos itself showed polymorphisms,
presenting around five alleles for loco, except in P. microphylla what presented
around three alleles for locus. In the characterization of the loci, CE13 and
CE10 itself showed higher inbreeding in the different species. The effective
numbers of alleles for loci were bigger than the values of A, indicating that
some of these alleles have high frequency in the population. The population of
P. bracteosa showed evidence of excess of homozygote (He=0.72; Ho=0.64)
and higher inbreeding (f=0.11), while the other species showed an excess of
heterozygotes and negative values of f. Despite the strong anthropic pressure
existing in the areas in which these populations were sampled, the four species
have relatively high genetic variability. The absence of self-fecundation in P.
pyramidalis is consistent with the characteristic of self-incompatibility present in
this specie.
Keywords: Population genetic, Caesalpinia s.l., Caatinga.
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Introdução

Caesalpinioideae (Leguminosae) possui cerca de 730 gêneros que
reúnem mais de 19.000 espécies tropicais e subtropicais, consistindo em uma
das mais representativas da Caatinga, com grande variabilidade de estruturas
reprodutivas e vegetativas (QUEIROZ, 2009; SCHRIRE et al., 2005). Dentre
esses gêneros, destaca-se Caesalpinia s.l. sendo bem representado no
Nordeste do Brasil. Tradicionalmente é composto de 140 espécies e continha
um máximo de 25 sinônimos genéricos, apresentando ainda um alto grau
polifilético, partindo de estudos moleculares e morfológicos.
A considerável variação morfológica em Caesalpinia s.l. (em suas
folhagens, tamanho, forma e indumento) levou a uma proliferação de nomes de
espécies incluídas na sinonímia. Recentemente, Queiroz (2009) distribuiu as
espécies desse gênero que ocorrem no bioma Caatinga do Nordeste do Brasil
para Erythrostemon Klotsch (uma espécie), Libidibia (DC.) Schltdl (uma
espécie) e Poincianella Britton & Rose (seis espécies). Nesta realocação,
destacam-se quatro espécies, tratadas aqui como objetos de estudo:
Poincianella Bracteosa, P. laxiflora, P. pyramidalis e P. microphylla.
Com vasta ocorrência em zonas tropicais e subtropicais, Poincianella é
fortemente identificado por uma variedade de espécies no bioma Caatinga.
Ferraz et al. (2012) descreveu usos para combustível, lenha e carvão vegetal,
construções rurais, medicinal e outros usos não madeireiros. No entanto, além
da perturbação antrópica sofrida pela Caatinga, os conhecimentos sobre
mecanismos ecológicos, morfológicos e estruturais, que atuam sobre a
variabilidade genética dessas espécies, são escassos.
Dessa forma, os esforços para a conservação da Caatinga enfrentam
grandes

desafios.

Embora

esse

bioma

apresente

altos

índices

de

biodiversidade e endemismo, ele se encontra em situação crítica de alteração
do ecossistema natural. De acordo com Casteletti et al. (2004), 45,3% da área
total do bioma está alterada, fato que o coloca como o terceiro bioma brasileiro
mais modificado pelo homem, sendo ultrapassado apenas pela Mata Atlântica
e pelo Cerrado.
Como

consequência

da

degradação

ambiental

e

da

falta

de

preservação, deve ter havido perda da biodiversidade da Caatinga. A
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Biodiversitas (2001) cita, para esta formação vegetal, 19 espécies ameaçadas,
das quais 18 são consideradas como vulneráveis e uma em perigo de extinção.
A legislação brasileira indica várias espécies da flora e fauna da Caatinga
como ameaçadas de extinção (Portarias do IBAMA No 83/1991 e No 37-N/
1992). Dentre elas, as espécies Myracrodruon urundeuva, Schinopsis
brasiliensis, Sideroxylon obtusifolium e Amburana cearensis econtram-se na
categoria de vulneráveis.
Atualmente foi mapeada uma área de aproximadamente 90 mil Km², o
que representa 14% dos seis Estados e 9,15% do total da Caatinga. Até o
momento, o monitoramento revela 40% de Caatinga preservada, 45% de
Caatinga degradada, 7,2% de solo exposto, 6,5% de lavoura e 0,7% de corpos
d’água (INPE, 2015).
Além disso, os estudos com as espécies nativas da Caatinga encontram
sérias dificuldades no sentido de que muitas pesquisas as consideram como
sendo todas iguais, sem considerar a diversidade intraespecífica. Nesse
sentido, a manutenção da diversidade genética é um dos principais focos da
genética da conservação, pois é ela que permite o potencial adaptativo e
evolutivo de uma espécie. Por esse motivo, o conhecimento da composição e
estruturação genética das populações é fundamental para as ações de manejo
e conservação (FRANKHAM et al., 2008).
Nas últimas décadas houve uma ampliação considerável do uso dos
marcadores moleculares microssatélites para quantificar a diversidade genética
das populações. Esses marcadores são altamente polimórficos e informativos,
além de apresentarem herança codominante, serem multialélicos e baseados
na reação de PCR (Polimerase Chain Reaction) (ALVES, 2008).
A taxa de mutação dos microssatélites é suficientemente alta para
detectar variabilidade mesmo em situações de parentesco. Ao mesmo tempo é
baixa para que uma forte estabilidade seja mantida de geração para geração e,
com isso, permitir a definição de perfis genéticos informativos e estáveis para a
discriminação

de

indivíduos,

demonstrando

variações

intra

e

inter

populacionais (EGITO et al., 2004; MENEZES et al., 2006). Portanto, ressaltase que a conservação dos recursos genéticos de uma determinada espécie
converge estratégias de manutenção da variabilidade genética de interesse
atual e potencial para utilização econômica e sustentável desse bioma.
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Nesse contexto, foram gerados os seguintes questionamentos: i) Como
está distribuída a diversidade genética intrapopulacional em quatro espécies de
Poincianella? ii) O sistema reprodutivo de Poincianella pyramidalis (Tul.)
L.P.Queiroz pode ser confirmado na população amostrada? Para responder
essas perguntas, o objetivo do presente trabalho foi descrever a diversidade
genética de espécies de Poincianella amostradas na Caatinga e determinar a
paternidade em uma população de P. pyramidalis.

Material e Métodos

A escolha de espécies para estudos de diversidade genética geralmente
é realizada de acordo com o ambiente de ocorrência, e com o status de
conservação de cada espécie, dados que podem ser fornecido pela União
Internacional para a conservação da natureza e dos recursos naturais (IUCN).
As espécies do presente estudo são descritas como ocorrentes na caatinga e
para P. pyramidalis, há mais informações em literatura.
Entre 2010 e 2012, as áreas em que foram coletadas as amostras desse
trabalho passaram pelas seguintes modificações: os fragmentos florestais onde
estão P. bracteosa e P. pyramidalis foram transformados em pastagem; o
fragmento onde estava P. laxiflora foi utilizado para área de expansão urbana;
as plantas de P. microphylla encontram-se em pastagens para caprinos. Nos
registros da IUCN (IUCN 2013), apenas P. laxiflora foi avaliada como pouco
preocupante, visto que o número de indivíduos adultos é relativamente grande.
As quatro espécies analisadas são Poincianella bracteosa (Tul.)
L.P.Queiroz., P. laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz., P. pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz. e
P. microphylla (Mart.) L.P.Queiroz (Figura 1).
As espécies P. bracteosa, P. laxiflora e P. pyramidalis são conhecidas
como catingueira, ao passo que P. microphylla é conhecida como catingueira
rasteira ou catingueirinha. As amostras de folha foram obtidas nas mesmas
populações analisadas citogeneticamente por Rodrigues et al. (2012; 2014),
em que foi observado o número cromossômico 2n=24, e sua morfometria
cromossômica, padrão de heterocromatina e dados de conteúdo nuclear de
DNA são típicos para cada espécie.
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Figura 1. Aspectos morfológicos das espécies utilizadas. 1. P. bracteosa
(Herbário Sérgio Tavares, UFRPE); 2. P. laxiflora (Arquivo pessoal); 3. P.
microphylla (Herbário do Vale do São Francisco - HVASF); 4. P. pyramidalis
(HVASF).

Foram coletadas de 8 a 47 plantas para cada espécie, totalizando 196
amostras examinadas (Tabela 1). As coordenadas geográficas obtidas durante
as coletas de amostras foram utilizadas para gerar o mapa geográfico,
permitindo determinar as distâncias entre as populações (Figura 2). O material
foliar após coletado foi mantido em sílica gel até ser armazenado em freezer a 20°c no Laboratório marcadores moleculares no Centro de Biotecnologia e
Genética (CBG) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
As amostras de indivíduos adultos de P. pyramidalis representam dois
grupos: os acessos 46, 47, 48, 50, 51, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 foram
coletados em um fragmento tipo capoeira, em 2009, ao passo que as amostras
305 a 309, foram coletadas nesta mesma localidade, em 2012, ano em que
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restavam menos de dez plantas nessa região. As amostras de plantas jovens
correspondem a frutos coletados em três árvores remanescentes em 2012.
O DNA genômico total foi extraído do material foliar pelo método CTAB
Doyle e Doyle (1990), e diluídas para a concentração de 10 ng/µL para
realização da PCR. As amostras de DNA foram submetidas a reações de PCR
contendo os cinco pares de primers de regiões de microssatélites previamente
desenvolvidos para C. echinata (MELO et al., 2007) e transferidos para
diferentes espécies de Caesalpinia s.l. (SABÓIA, 2013).

Tabela 1. Espécies utilizadas no estudo: dados de coletas com informações de
número de campo, GPS, localidade, quantidade de amostras coletadas e
altitude da região.
o

Nome da
espécie
Poincianella
bracteosa

1 a 4, 9 a 13, 25 a 27, 88 a 97
(S 14º 02’ 06,8’’. W 41º 40’ 49,9’’)

Poincianella
bracteosa

138, 211, 212 a 215, 317, 320.
( S 10º 49’ 38,7’’ W 42º 19’ 59,2’’)

Iguaçu

8

Poincianella
laxiflora

49, 52 a 66, 98 a 107, 185, 192 a
196, 226 a 229
( S 10º 59’ 20,6’’ W 42º 19’ 59,2’’)

Iguaçu

33

460m

Poincianella
microphylla

108 a 115, 139 a 155, 216 a 225
( S 10º 49’ 38,7’’ W 42º 41’ 24,1’’)

Xique
–
Xique Sul

35

400m

Poincianella
microphylla

132 a 137, 310 a 316, 318, 319,
321 a 341
(S 10º 58’ 77,7’’ W 42º 42’ 97,3’’)

Xique
–
Xique Norte

36

420m

Poincianella
pyramidalis

46 a 48, 50, 51, 186 a 191
(adultas), 305 a 309 (adultas)
( S 13º 19’ 22,3’’ W 43º 20’ 16,0’’)

Bom Jesus
da Lapa

16

Bom Jesus
da Lapa

47*

Poincianella
pyramidalis
(progênies)
Total

N campo/ GPS

305A-J, 309A-Z, 306A-K
( S 13º 19’ 22,3’’ W 43º 20’ 16,0’’)

Local de
coleta
Brumado

N

Altitude
(m)

21
300m

443m

196

*Cerca de 12 sementes coletadas de diferentes matrizes, dentre as 11 plantas adultas no
mesmo fragmento florestal com 200 m de comprimento e 20 m de largura. Xique-Xique Sul,
refere-se ao trecho compreendido entre km 447 a 456 da BR 454; Norte, km 14 a 16 da BA160.
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Figura 1. Localização das regiões de coleta no estado da BA: 1 Brumado; 2
Bom Jesus da Lapa; 3 e 4 Iguaçu; 5 Xique-Xique Norte; 6 Xique-Xique Sul.

Apesar das amostras utilizadas para o presente estudo serem do
mesmo gênero, houve a necessidade de ajustes nas Ta’s, bem como no
protocolo para as reações, já que na síntese dos primers, foi adicionado uma
cauda de m13 à ponta 5’ do primer foward. Em face disso, o programa também
sofreu alteração com a inserção de mais 8 ciclos a 53ºC.
A mistura de 13 μL para a realização da reação de polimerização em
cadeia (PCR) utilizando primers de C. echinata foi composta por 30 ng de DNA
genômico, 0,8 µL de dNTP a 2,5 μmol.L-1, 0,5 µl de MgCl2 a 25 mmol.L-1 , 1,0
µL de tampão PCR 10X (Tris-HCl 1 mol.L-1, KCl 50 mol.L-1, MgCl21,5 mol.L-1,
pH 8,3), 0,5µL de primer reverse e 0,25µL de primer forward com cauda M13
(10 µM), 0,5 µL de primer M13 marcado com fluorescência NED, 6-FAM, HEXA
a 10 µmol.L-1 e 0,2 µL de Taq DNA polimerase (5U/µL) (Fermentas) e 5,25 µL
de água autoclavada.
As amplificações foram realizadas em termociclador Applied Biosystems
programado para: 94 ºC por 5 min, 30 ciclos de 94 ºC por 45s, temperatura de
anelamento específica para cada par de “primer” (Tabela 1) por 45s, 8 ciclos de
94 ºC por 45s, 53 ºC por 45s, 72 ºC por 1 min, terminando com 8 min a 72 ºC.
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Os produtos da PCR foram verificados no analisador genético ABI3500
(Applied Biosystems) com marcador GS500LIZ. O tamanho dos alelos foi
definido pelo GeneMarker® (Figura 2). Um kit pentaplex foi montado para cada
espécie para realização da genotipagem semi-automática, a partir das reações
de PCR feitas separadamente para cada loco.
Um kit pentaplex foi montado para cada espécie, baseando-se na
amplitude alélica, apresentada nas reações de otimização, para realização da
genotipagem

semi-automática,

a

partir

das

reações

de

PCR

feitas

separadamente para cada loco. Inicialmente, seriam oito locos analisados,
porém, três deles não amplificaram de maneira satisfatória para as 4 espécies,
sendo, portanto, excluídos. Além disso, as variações nas temperaturas de
anelamento inviabilizaram que assim prosseguisse.

Figura 2. Eletroferogramas correspondentes aos alelos detectados em
genotipagem semiautomática do loco CE9 nas quatro espécies: (A) = P.
bracteosa; (B) = P. laxiflora; (C) = P. pyramidalis; (D) = P. microphylla, com os
tamanhos dos alelos de cada loco determinado com o auxílio do programa
GeneMarker
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Acredita-se que, em virtude da utilização de primers desenvolvidos para
Caesalpinia echinata existe uma dificuldade para adequá-los às condições de
amplificações ideais em espécies diferentes, apesar de serem do mesmo
gênero. Desta forma, o trabalho seguiu com cinco locos para P. bracteosa, P.
laxiflora, P. pyramidalis e com quatro locos para P. microphylla.
O

uso

de

conjuntos

multiplex

de

marcadores

microssatélites

fluorescentes aumenta a capacidade de realização de genotipagem semiautomatizada de um grande número de amostras, permitindo a caracterização
mais rápida de recursos genéticos, e com um menor dispêndio de reagentes.
A utilização de painéis multiplex permite a amplificação simultânea de
alelos nos locos microssatélites selecionados, qualidade e repetibilidade dos
produtos de PCR na análise de polimorfismo no sequenciador, alto conteúdo
informativo

(PIC),

e

diversidade

gênica

esperada

dos

marcadores

selecionados, ou seja, esse painel multiplex possibilita a análise indireta de
polimorfismo de DNA na região de vários genes selecionados (LACERDA,
2009).
Os parâmetros de diversidade genética intra-populacional foram
estimados com uso do programa GDA versão 1.0 (Lewis; Zaykin, 2002):
número médio de alelos por loco (A); diversidade gênica (He); heterozigosidade
observada (Ho) e; coeficiente de endogamia (f ). Para a paternidade foi utilizado
o programa CERVUS.

Resultados

A faixa de alelos amplificados com os primers microssatélites variou de
120 pb a 290 pb, havendo faixas específicas de alelos para cada espécie
(Tabela 2).
Os locos amplificados (CE9, CE10, CE11, CE13, CE14) mostraram-se
polimórficos, exceto CE13 que não amplificou em P. microphylla. O número de
alelos por loco (A) variou de 5 a 7 em P. brateosa (A=5,6), de 3 a 8 em P.
laxiflora (A= 5,2), de 2 a 8 em P. pyramidalis (A=5,0) e de 2 a 4 em P.
microphylla (A= 3,3), o que é considerado alto dentro do N amostral utilizado
neste trabalho. Os números efetivos de alelos por locos foram maiores que os
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valores de A, indicando que alguns desses alelos têm alta frequência na
população. As estimativas de diversidade gênica (He), heterozigosidade
observada (Ho) e coeficiente de endogamia (f) foram obtidas com auxílio do
programa GDA (Tabela 3).

Tabela 2. Marcação fluorescente, temperatura de anelamento (Ta) e amplitude
alélica para Poincianella bracteosa (brac), P. laxiflora (laxi), P. microphylla
(micr) e P. pyramidalis (pyra)
Loco

Marcação *

Ta (Cº)

Amplitude alélica
brac
laxi
micr
pyra
CE 09
HEXA
49°C – 56 ºC
130-210 128-188 130-170
130-190
CE 10
NED
52°C – 54°C
123-253 123-253 214-253
123-290
CE 11
6-FAM
52°C – 56°C
123-150 123-162 128-170
128-166
CE13
6-FAM
52°C
146-186 120-280
0**
186-202
CE 14
NED
54 ºC
124-190 132-174 124-174
124-190
*Fluorocromos utilizados na marcação: NED = fluorescência verde; 6-FAM = fluorescência azul;
HEXA = fluorescência amarela
**não houve amplificação de P. microphylla com o primer CE13

Tabela 3. Descrição de cada loco em quatro espécies de Poincianella,
evidenciando-se as estimativas dos parâmetros de diversidade genética:
número médio de alelos por loco (A), diversidade gênica (He), heterozigosidade
observada (Ho) e coeficiente de endogamia(f).
Loco
CE 9
CE 10
CE 11
CE 13
CE 14

A
5
7
5
5
6

P. bracteosa
He Ho f
0,73 0,90 -0,25
0,83 0,57 0,32
0,73 0,70 0,05
0,59 0,15 0,75
0,70 0,86 -0,21

A
5
6
8
3
4

P. laxiflora
He Ho f
0,75 0,85 -0,14
0,62 0,33 0,47
0,72 0,86 -0,20
0,48 0,29 0,43
0,70 1,0 -0,44

A
2
3
4
4

P. microphylla
He Ho f
0,51 0,95 -0,89
0,62 0,75 -0,22
0,66 0,61 -0,07
0,69 0,76 -0,12

A
6
8
3
2
6

P. pyramidalis
He Ho F
0,56 0,93-0,68
0,76 0,540,30
0,51 0,96-0,9
0,45 0,5 -0,1
0,56 0,430,23

Os parâmetros de diversidade genética nas populações podem ser
observado nas tabela 4. A população de P. bracteosa apresentou evidência de
excesso de homozigotos (He=0,72; Ho=0,64), ao passo que, nas demais
espécies, um excesso de heterozigotos foi verificado: P. laxiflora He=0,65 e
Ho=0,67; P. pyramidalis He=0,57 e Ho=0,67; e P. microphylla He=0,62 e
Ho=0,77. Novamente, P. brateosa distinguiu-se das demais por apresentar
maior endogamia (f=0,11), enquanto as demais espécies apresentaram valores
negativos de f, ou seja, considerados nulos. Na caracterização dos locos, CE13
e CE10 mostraram-se mais endogâmicos nas diferentes espécies.
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Tabela 4. Estimativas dos parâmetros de diversidade genética para diferentes
populações de Poincianella. Média do número de alelos por loco (A),
estimativas da diversidade gênica (He), heterozigosidade observada (Ho) e
coeficiente de endogamia(f).
População
P. bracteosa
P. laxiflora
P. pyramidalis
P. microphyla

N
19
22
57
20

N’
19,0
18,4
45,6
16,5

A
5,60
5,00
5,00
3,25

He
0,72
0,65
0,57
0,62

Ho
0,64
0,68
0,68
0,77

f
0,11
-0,05
-0,19
-0,25

A longo prazo, a capacidade de uma espécie em responder
adaptativamente às mudanças ambientais depende da sua variabilidade
genética...desta forma, P. bracteosa mostrou que mesmo sendo encontrada
em um local com mudanças antrópicas, ela pode resistir à erosão genética e
manter sua variabilidade. Teve a maior riqueza alélica e manteve a sua
variabilidade, apesar da endogamia. Para uma melhor visualização, com
relação ao número de alelos por loco em cada espécie, o gráfico mostra que a
maior riqueza alélica deu-se em P. bracteosa (Figura 3).

Figura 3. Estimativa de riqueza alélica para as quatro espécies de Poincianella.
Com a utilização do software GDA.

Desta forma, assim como Melo (2005), considera-se a necessidade de
conservar um grande número de populações e introduzir corredores
ecológicos, de modo a permitir a troca de alelos, contribuindo para evitar a
erosão genética da espécie e, assim, elaborar estratégias eficientes de
conservação da espécie.
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Em P. pyramidalis, 47 progênies, distribuídas em três famílias, foram
submetidas ao teste de paternidade. Desse total, 15 progênies (31,9%) tiveram
a determinação do genitor masculino (Tabela 5). Para quatro progênies (309K,
309M, 309N, 309P) foram atribuídos dois possíveis genitores masculinos, os
quais apresentaram os mesmos alelos nos quatro locos genotipados. Esta
análise

demonstrou

que

nenhuma

das

progênies

foi

obtida

por

autofecundação.
Além disso, foram desprezados valores negativos para LOD score e
para aqueles que não apresentaram confiabilidade para atribuição do genitor
masculino.

Tabela 5. Análise de Paternidade de P. pyramidalis com 95% de confiança
pelo teste de LOD.
Progênie

Genitor
feminino
305C
305
305D
305
305E
305
305F
305
305G
305
305H
305
305I
305
305J
305
309A
309
309D
309
309J
309
309K
309
309K
309
309L
309
309M
309
309M
309
309N
309
309N
309
309P
309
309P
309
309Q
309
309V
309
309W
309
309X
309
309Z
309
306B
306
*significativo.

Locos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Genitor masculino
atribuído
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
190
190
191
307
190
191
190
191
190
191
307
307
307
307
307
307

LOD
score
1,19E+00
1,19E+00
1,76E+00
1,19E+00
1,19E+00
1,19E+00
1,19E+00
1,19E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
2,18E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,18E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,63E+00
1,57E+00
1,63E+00

Pair
confidence
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
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Discussões

O número médio de alelos por loco (A) foi menor nessas quatro espécies
(A=3,3; A= 5,6) do que em C. echinata, apresentado por Melo et al., 2007
(A=11,6) e por Sabóia (2013) (A=9,1). Provavelmente isso se deve a que os
primers foram desenvolvidos para C. echinata, além do DNA que se mostra
com concentração e qualidade diferentes entre espécimes, resultando,
portanto, em amplificações diferenciadas para um mesmo loco (Dakin ; Avise,
2004). Ressalta-se ainda que o número de plantas genotipadas, bem como o
número de locos no presente trabalho para cada espécie, foram menor que em
C. echinata.
No entanto, considerando o total de amostras utilizadas, houve uma
riqueza alélica que aponta que as sequências que flanqueiam esses locos
encontram-se altamente conservadas, diminuindo a chances de mutação nos
sítios de anelamento dos primes, com isso uma maior quantidades de alelos
podem ser amplificados (YASODHA et al., 2005) para outras espécies de
Caesalpinia e Poincianella.
Com relação à diversidade gênica, todas as espécies apresentaram
variabilidade, porém, em P. bracteosa foi observado endogamia, o que pode
ser uma resposta às perturbações antrópicas, sofridas ao longo dos anos que
acarreta em perda de alelos, presença de alelos nulos ou ainda a seleção
contra indivíduos heterozigotos. Tal contraste também foi observado no
trabalho de Sabóia (2013), que mostrou uma alta diversidade gênica, porém
traços de endogamia, ocasionados, possivelmente pela fragmentação e
consequente redução de indivíduos heterozigotos. Resultado semelhante foi
encontrado por Defavari et al. (2009) ao analisar a diversidade genética de
Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne, uma árvore Leguminosa.
Desta forma, o conhecimento dos efeitos de tais perturbações sobre os
processos ecológicos e evolutivos ganha importância uma vez que a Caatinga
se apresenta como um importante centro de endemismo com espécies
ameaçadas restritas a formações locais.
O sistema reprodutivo já foi estudado em pelo menos 451 espécies para
a

família

Leguminosae,

com

152

(33,7%)

destas

apresentando
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autoincompatibilidade (ARROYO, 1981; KILL e DRUMOND 2001, FREITAS e
OLIVEIRA 2002, COSTA et al. 2003).
Há ainda grande lacuna de conhecimento quanto ao sistema reprodutivo
com relação às espécies de Caesalpinioideae (Lewis et al., 2000). Entre as 84
espécies dessa subfamília que ocorrem na Caatinga (GIULIETTI et al., 2004),
apenas cinco (5,9%) foram analisadas quanto ao sistema reprodutivo (Silva
2004), sendo duas auto-incompatíveis, das quais, uma (C. calycina) apresenta
auto-incompatibilidade de ação tardia (LEWIS et al., 2000).
Dentre as espécies autoincompatíveis que foram analisadas quanto ao
crescimento de tubos polínicos a Caesalpinia calycina (LEWIS & GIBBS 1999),
C. echinata (BORGES et al., 2008), Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne
(Gibbs et al. 1999) e Senna sylvestris (Vell.) H. S. Irwin & Barneby (Carvalho &
Oliveira 2003) apresentaram auto-incompatibilidade de ação tardia.
Leite e Machado (2009) avaliaram o sistema reprodutivo e indicaram
que P. pyramidalis é auto-incompatível, havendo formação de frutos apenas
em polinização cruzada manual e em polinização natural (controle).
Dentre as 47 progênies, 15 tiveram a paternidade atribuída a um genitor
masculino com confiabilidade de 95%. Como 16 plantas adultas foram
genotipadas, isso indica que outros indivíduos presentes neste fragmento
foram doadores de pólen para a outra parte das progênies analisadas.
Seguindo essa perspectiva, torna-se evidente a importância de integrar
a esses conhecimentos uma abordagem genética com o objetivo de ampliar a
compreensão de processos naturais sob a influência da ação humana. Para
isso, a abordagem genética populacional faz inferências através da análise de
populações geneticamente distintas ou não.

Conclusões

Os primers SSR transferidos de C. echinata para espécies de
Poincianella detectam polimorfismos genéticos nessas espécies e são úteis
para estudos de suas populações.
As quatro espécies analisadas apresentam variabilidade genética
evidenciada pelos valores de He.
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Há fluxo gênico entre as plantas de P. pyramidalis, suas progênies
originaram-se de fecundação cruzada, compatível com a autoincompatibilidade
descrita para essa espécie.
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4. CONCLUSÕES GERAIS

No presente trabalho, a amplificação de DNA com mesmos primers
transferidos de C. echinata, em quatro diferentes espécies de Poincianella é
consistente com a história evolutiva dessas espécies, em que o gênero
aparece como unificador das Caesalpinias s.l. que ocorrem na Caatinga.
A diversidade genética intrapopulacional presentes em P. bracteosa, P.
laxiflora, P. microphyla e P. Pyramidalis habilita essas populações examinadas
como adequadas para conservação da espécie ou como fonte de material para
conservação ex situ, bem como para produção de sementes para uso em
programa de recuperação de áreas degradadas.
Até o momento, só haviam estudos que tinham abordado questões
relativas à genética de populações de P. pyramidalis e, portanto, com as
análises voltadas para populações dessa espécie. O presente trabalho traz
informações que podem servir de subsidio para futuro estudos detalhados em
P. laxiflora, P. microphylla e P. pyramidalis, como por exemplo, amostrar
progênies e adultos de todas as outras três espécies, para confirmar o sistema
reprodutivo.
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