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RESUMO 

 

A Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema preta) pertence à flora do semiárido brasileiro. 
Encontra-se distribuída por oito estados do nordeste e desempenha grande contribuição 

econômica para a região. Apresentam adaptações ao clima seco, produz os taninos que são 
utilizados pela planta na defesa contra a herbívoria. A sua madeira é muito utilizada como 
fonte energética e, na medicina popular, o pó da casca é utilizada em tratamentos de 

ferimentos, queimaduras e acne. Grupos indígenas do semiárido preparam, a partir da sua 
casca, o vinho de jurema que possui efeitos psicoativos sendo considerada por esses grupos 

como planta sagrada do sertão. Devido à intensa degradação ambiental, juntamente com o 
processo de ocupação do nordeste brasileiro, espécies da flora como a jurema preta vem 
sofrendo redução populacional e, consequentemente, pode estar havendo perda da 

variabilidade genética da espécie. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar a 
diversidade e a estrutura genética da M. tenuiflora no estado da Bahia. Para obtenção do DNA 

livre de compostos secundários e quantidade adequada, foi necessário otimizar um protocolo 
de extração de DNA para a espécie. O DNA obtido mostrou-se adequado apresentando, em 
média, grau de pureza (A260/A280) de 1,85, razão A260/A230 2,05 e sua a concentração de 

399 ng/µl e também foi eficiente para reações de amplificação com locos ISSR, ITS e trnL. 
Para estimar a diversidade e estrutura genética de M. tenuiflora utilizando marcadores ISSR, 

foram coletadas amostras foliares em dez localidades no estado da Bahia. Foram obtidos 118 
fragmentos, desse total  99 polimórficos, e variou de 5 a 15 locos por primer. O polimorfismo 
médio das populações foi 83,89%, e a diversidade genética (He) foi de 0,3995 e índice de 

Shannon (I) 0,5750. A AMOVA mostrou que 57,23% da variação está dentro das populações 
e 42, 23% entre as populações, o valor encontrado para o FST foi de 0,2268 indicando uma 

diferenciação genética entre as populações. O agrupamento formado UPGMA foi pela análise 
Bayesiana e APC, pelo programa PAST. Os resultados encontrados podem ser explicados 
devido ao processo de fragmentação da Caatinga que está diminuindo o fluxo gênico entre as 

populações, dispersão de pólen e síndrome de dispersão de sementes de M. tenuiflora.  

  

 
PALAVRAS-CHAVE: Fabaceae; ISSR, estrutura genética, semiárido, variabilidade 

genética. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir, é uma Fabaceae, encontrada em larga escala no na 

Caatinga. Encontra-se distribuída nos estados Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essa espécie possui adaptações, entre elas a presença 

de acúleos. A sua madeira da M. tenuiflora é usada como fonte energética na produção de 

carvão e na fabricação de estacas, móveis, construção de pontes e moirões. 

 É conhecida popularmente como jurema preta (Yu-r-ema) que significa “planta com 

espinhos” na língua tupi guarini, possuindo um contexto histórico importante na cultura 

indígena e na religião do Candomblé. A sua casca e sua raízes possuiem efeitos psicoativos, 

devido à presença do alcaloide triptamina N,N-dimetiltriptamina (DMT) e a partir dela os 

grupos  indígenas preparavam o vinho de jurema, bebida usada em cerimônias dos pajés e, 

posteriormente, foi introduzidas nos cultos afro-brasileiros. Considerada árvore sagrada do 

sertão, devido ao seu uso para fins medicinais pela população do semiárido. O pó da casca de 

jurema preta é muito utilizado em tratamentos de ferimentos, queimaduras e acne, além de 

possuir efeito antimicrobiano, analgésico e adstringente.  

Devido à intensa degradação ambiental, juntamente com o processo de ocupação do 

nordeste brasileiro, a M. tenuiflora assim como outras espécies de plantas da caatinga, tem 

sofrido redução populacional que pode ocasionar perda da variabilidade genética da espécie. 

A M. tenuiflora, quando utilizada na revegetação de áreas degradadas, possibilita o 

estabelecimento posterior de outras espécies, a estabilização e o aumento da atividade 

biológica do solo, sendo considerada espécie chave na manutenção da biodiversidade e 

funcionamento do ecossistema. Além disso, devido ao seu crescimento rápido e a sua 

capacidade de rebrota, tem potencial para a restauração de áreas degradadas.  

Devido ao processo acelerado de fragmentação das florestas naturais, várias técnicas 

moleculares vêm sendo utilizadas com objetivo de quantificar os impactos gerados nas 

populações, como a existência de variabilidade genética, fonte primária que possibilita aos 

organismos responder às mudanças ambientais. Os marcadores moleculares são locos gênicos 

que apresentam variabilidade e podem ser utilizados para detectar diferenças entre dois ou 

mais indivíduos, duas ou mais populações. Eles apresentam altos níveis de polimorfismo, 

geralmente são marcadores neutros em relação a efeitos fenotípicos e podem ser dominantes 

ou codominantes.  Dentre os marcadores moleculares dominantes, ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeats) é amplamente utilizado na detecção de polimorfismo em nível de DNA, 

em plantas.  
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Assim, devido à importância ambiental, econômica e social da M. tenuiflora para a 

Caantiga, torna-se necessário que estudos genéticos sejam realizados com o intuito de melhor 

conhecer a variabilidade genética da espécie para que seus dados possam ser, futuramente, 

utilizados em programas de recuperação de áreas degradadas, manejo e uso sustentável da 

espécie. 
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2-REVISÃO LITERATURA 

 

2.1- Caatinga 

 

O bioma Caatinga ocupa a maior parte do Nordeste brasileiro, com uma área de 

aproximadamente 844.453 km², possuindo cerca de 11 % do território do brasileiro. 

Abrangendo os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí e a porção norte de Minas Gerais (Leal et al., 2005). A Caatinga se 

destaca por ser a região semiárida mais populosa do mundo, e no Brasil cerca de 27 milhões 

de pessoas, ou 11,8% da população nacional vivem nessa região (Medeiros et al., 2012; 

Avancini & Tega, 2013, MMA, 2014). 

A precipitação média anual da Caatinga varia de 240 a 1.500mm, sendo concentradas 

geralmente, em três meses consecutivos (Leal et al, 2005; Queiroz, 2009). A vegetação da 

Caatinga pode ser conceituada como um tipo de floresta de porte baixo, com dossel 

geralmente descontínuo, folhagem decídua na estação seca e árvores com ramificação 

profusa, constituída, especialmente, de espécies lenhosas e herbáceas, geralmente dotadas de 

espinhos, sendo, geralmente, caducifólias, perdendo suas folhas no início da estação seca 

(Drumond et al., 2000; Queiroz, 2009). 

Na Caatinga estão catalogadas 2.240 espécies de vegetais e animais, segundo 

informações publicadas no site da Associação Caatinga, que atua em prol da preservação do 

bioma (Avancini & Tega, 2013). O MMA (2014) e Associação Caatinga estimam que são 143 

espécies de mamíferos, sendo 10 endêmicos; 510 espécies de aves, das quais 15 são 

endêmicas; 240 espécies de peixes; 116 espécies de répteis, sendo 47 lagartos, 52 de 

serpentes, 4 de quelônios, 3 crocodilianos e 10 anfisbenídeos; 51 espécies de anfíbios, 48 

anuros e 3 gimnofionas; 94 espécies de abelhas; 61 espécies de formigas; 93 espécies de 

aranhas; 42 famílias de besouros. Estima-se que pelo menos 932 espécies vegetais já foram 

catalogadas, sendo 380 endêmicas (MMA, 2004). As famílias mais frequentes são 

Euphorbiaceae, Fabaceae e Cactaceae, sendo os gêneros Senna, Mimosa e Pithecellobium os 

com maior número de espécies (Drumond, et al., 2000; Leal et al., 2005; Alves et al., 2009). 

O processo de ocupação do Nordeste brasileiro iniciou-se no litoral e interiorizou, e a 

partir do século XVII houve um desenvolvimento das atividades extrativistas e da produção 

agrícola voltada para exportação (Alves et al., 2009). Atualmente, o semiárido se caracteriza 

pela criação de gado e extrativismo mineral, sedo a pecuária a principal atividade dentro da 
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caatinga (Moreira et al., 2007). O uso indiscriminado do bioma está levando a diminuição da 

floresta original, restando apenas 30% (Alves et al., 2009). Apenas 7,5% da Caatinga estão 

dentro de Unidades de Conservação Federais, das 25 UCs 14 são de Proteção integral e 11 de 

Uso Sustentável (MMA, 2014). Além das unidades federais, existem apenas mais oito 

unidades estaduais, concentradas na Bahia e no Rio Grande do Norte (Drumond et al., 2000). 

As áreas de conservação encontradas no estado da Bahia são as seguintes: PN Chapada 

Diamantina, REc Raso da Catarina, FLONA Contendas do Sincorá, ARIE Cocorobó, APA 

Gruta dos Brejões/Veredas do Romão Gramancho, APA Marimbus/Iraquara, APA Lagoa 

Itaparica, APA Dunas e Veredas do Baixo e Médio São Francisco.  

A Caatinga foi classificada pela organização Conservation International como uma 

das 37 regiões naturais do planeta que devem ser conservadas e protegidas  por colaborar com 

a manutenção dos padrões regionais e globais do clima no mundo, oferecendo disponibilidade 

de água e solos agricultáveis (Tabarelli & Silva, 2002; Leal et al., 2005; Avancini & Tega, 

2013). Apesar da Caatinga ser um bioma inteiramente restrito ao território nacional, pouca 

atenção tem sido dada à conservação da sua biodiversidade. Algumas iniciativas de proteção 

ao bioma Caatinga têm sido incentivadas por algumas empresas entre elas: Programa 

Petrobras Ambiental, The Nature Conservancy, Ceras Johnson, MPX, TAM Linhas Aéreas, 

Bolsa de Valores Sociais e Ambientais, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundação O 

Boticário de Proteção à Natureza, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, além de 

órgão como Instituto Chico Mendes, Associação Caatinga, Ministério do Meio Ambiente, 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Banco 

Mundial, Fundo Global para o Meio Ambiente, entretanto o volume de projetos voltados para 

o bioma ainda se encontra inferior aos demais biomas, mesmos levando em consideração que 

a Caatinga é o terceiro ecossistema mais degradado do Brasil (Leal et al., 2005). 

 

2.2. Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.  

Leguminosae é a terceira maior família de plantas, possuindo distribuição 

cosmopolita, sendo encontrada em praticamente todos os ambientes terrestres, desde a beira 

do mar até o alto das montanhas. Essa família inclui 727 gêneros e 19.327 espécies (Queiroz, 

2009) e dentre essas espécies encontra-se a Mimosa tenuiflora. 

O gênero Mimosa L. possui cerca de 540 espécies, sendo o segundo maior gênero de 

Mimosoideae (Simon et al., 2011). As espécies desse gênero podem ser encontradas em 

diferentes ambientes, florestas úmidas, savanas, campos, caatingas, regiões desérticas 
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(Barneby, 1991). O Brasil possui uma alta representatividade do gênero, possuindo cerca de 

ç350 espécies (Dutra & Morim, 2014), desse total 38 ocorrem na caatinga (Queiroz, 2009). 

 A palavra jurema, Yu-r-ema na língua tupi, significa “planta com espinhos”, e 

apresenta importância para a cultura indígena e religião do Candomblé, sendo considerada a 

árvore sagrada do semiárido brasileiro (Gaspar, 2009). A M. tenuiflora é uma planta que se 

encontra distribuída em larga escala na caatinga, abrangendo os estados do Piauí, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (Maia, 2004). 

A M. tenuiflora cresce de 2,5 a 5,5m de altura, sendo considerada uma arvoreta de 

porte arbustivo (Queiroz, 2009) (Figura 1). Possui caule ereto ou levemente inclinado, com 

ramificação abundante, desprendendo-se em porções delgadas escamiformes e ramos 

castanho-avermelhados, esparsamente aculeados. As suas folhas são compostas, alternas, 

bipinadas, com folíolos muito pequenos (Lorenzi, 1998) com 5 a 7 pares de pinas e 18 a 36 

pares de folíolos por pina(Queiroz, 2009); os folíolos são brilhantes e glabros (Costa et al., 

2002), as folhas caem e se refazem continuamente, cobrindo o solo com um tênue manto que 

logo se decompõe, formando ligeiras camadas de húmus (Tigre, 1976). Os ramos verdes e as 

folhas são viscosos (pegajosos) por causa da presença de glândulas minúsculas (Costa et al., 

2002; Queiroz, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Indivíduos de Mimosa tenuiflora (A e B), inflorescência (C), Fruto (D), 

Sementes (E), Casca (F). 
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As flores da M. tenuiflora são brancas e dispostas em espigas complexas. Apresenta 

inflorescências subterminais, isoladas e pedúnculo delgado, verde bem claro, glabro, com 

algumas verrugas esparsas (Corrêa, 1969), é uma planta melífera e suas flores são ótimas 

fontes de pólen (Costa et al., 2002). A floração dessa espécie é irregular, geralmente 

coincidindo com o período chuvoso (Queiroz, 2009). De acordo com Araújo et al. (2000) a 

floração mais significativa ocorre nos meses de novembro e dezembro, geralmente período 

com maiores índices pluviométricos do ano. 

O fruto é uma vagem pequena de 2,5 a 5,0 cm de comprimento, contendo até 6 

sementes ovóides e de cor castanha (Costa et al., 2002), a produção é dependente da floração, 

sendo assim irregular, geralmente a sua coleta é possível durante os meses de julho e janeiro, 

a quantidade de sementes anualmente por volta de 250 milhões de sementes/há por ano (Vale 

et al., 1985). Segundo Bakke et al., (2006), a germinação das sementes ocorre logo no início 

da estação chuvosa, após a germinação a quantidade de plântulas podem atingir de 17 a 58 mil 

por hectare na estação chuvosa, quando entra o período mais seco a quantidade de plântulas 

diminui restando 3,7 a 7,5 mil por hectare. 

A M. tenuiflora apresenta metabólitos secundários que são excreções das plantas, que 

não são diretamente envolvidos nos processos de crescimento e desenvolvimento, mas que 

podem proteger as plantas contra microorganismos, herbívoria, intempéries ambientais, além 

de interferirem em processos simbióticos e atração de polinizadores (Briskin, 2000). São 

também fontes armazenadoras de carbono e nitrogênio que retornam ao metabolismo primário 

quando isso é necessário pela planta. O balanço entre a atividade do metabolismo primário e 

secundário da planta é dinâmico e podem ser consideravelmente afetado pelo crescimento da 

planta, diferenciação dos tecidos, fase vegetativa e estresse ambiental (Verpoorte et al., 1988). 

Alguns desses metabólitos secundários foram isolados da M. tenuiflora, entre eles: os 

alcaloides que são derivados de aminoácidos aromáticos (triptofano, tirosina), os quais são 

derivados do ácido xiquímico, e também de aminoácidos alifáticos (ornitina, lisina) (Peres, 

2008), esta classe é dividida em dois grupos de alcaloides o 5-hidroxi-triptamina e N, N- 

dimetiltriptamina (DMT) (Meckes-Lozoya et al., 1990) sendo o último está ligado à sua 

utilização como alucinógenos (Bezerra, 2008); taninos e terpenos. 

Devido à presença dos metabólitos secundários a M. tenuiflora é utilizada para fins 

medicinais. Pela alta quantidade de DMT, a casca é utilizada para fins psicoativos (Souza et 
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al., 2008). Já o extrato da casca, inibe o peristaltismo intestinal e facilita o aumento do tônus 

muscular da parede do estômago (Meckes-Lozoya et al.1990). Outros trabalhos avaliando as 

propriedades antimicrobianas de M. tenuiflora demonstraram também ação inibitória contra 

bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos dermatófitos (Lozoya et al., 1989). Em 

estudos sobre as propriedades farmacológicas in vitro de vários extratos do caule de M. 

tenuiflora Gonçalves et al., (2005), observaram uma alta atividade antimicrobiana do extrato 

hidro-alcoólico da planta sobre Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Proteus mirabilis, 

Shigella sonnei, Staphylococcus aureus. Já Lozoya et al.,(1989) observaram que substâncias 

extraídas com etanol (95%) também eram eficientes contra a Candida albicans. 

2.2.1-Importância da Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. para o semiárido. 

Há fortes indícios de que a M. tenuiflora apresenta dominância na sucessão florística 

da Caatinga (Oliveira et al., 1996). Segundo Tigre (1976), essa espécie é altamente resistente 

e tolerante a diferentes condições de solo, colonizando abundantemente sítios desfavoráveis, 

incluindo aqueles com severo déficit hídrico. De acordo com Maia (2004), a espécie também 

ocorre preferencialmente em formações secundárias de várzeas com bom teor de umidade, de 

solos profundos, alcalinos e de boa fertilidade, aonde chega a crescer vigorosamente. É uma 

espécie indicadora de sucessão secundária progressiva ou de recuperação (Araújo-Filho; 

Carvalho, 1996). Participa da recuperação do teor de nitrogênio no solo, preparando-o para o 

estabelecimento de espécies mais exigentes (Maia, 2004). 

Mimosa tenuiflora apresenta potencial madeiro e de carvão sendo que para a produção 

de carvão vegetal, é importante que a madeira apresente elevada densidade, a madeira da M. 

tenuiflora apresenta densidade média de 0,91 g/cm3, o que é um bom indicativo para a 

produção de energia (Oliveira 2006). Segundo Oliveira (2003) a espécie que apresenta um 

alto potencial energético que pode superar o Eucalyptus grandis W. Hill (ex Maiden), 

possuindo alta densidade (0,51 g/cm3), alto poder calorífico e rendimento gravimétrico em 

carvão de 39,68%, já E. grandis obteve 33,68% de rendimento gravimétrico em carvão, 

densidade igual a 0,29 g/cm3. Santos et al., (2013) estudaram oito espécies vegetais sob plano 

de manejo florestal, dessas a jurema-preta e mororó (Bauhinia cheilantha (Bong). Steud), se 

destacaram na produção de maior quantidade de energia por m3. Além disso, a madeira de M. 

tenuiflora pode também ser utilizada na fabricação de estacas em cercas de arame nas 

propriedades rurais devido à alta densidade da sua madeira (Araújo et al., 2004). 
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A M. tenuiflora é considerada uma planta forrageira, pois, compõe a dieta de bovinos 

e caprinos na caatinga, esses animais pastejam as rebrotas mais jovens no início das chuvas, 

bem como as folhas e vagens secas durante o período de estiagem (Costa, et al., 2002; 

Pereira, 2010). Costa et al., (2002) entrevistaram agricultores que relataram que em locais que 

a jurema-preta existe, os animais na época da seca são gordos e sadios. Segundo Cordão 

(2011), dietas balanceadas podem contribuir para o sucesso da caprino-ovinocultura da região 

do nordeste. Foi observado por Silva et al. (1998) que a forragem de M. tenuiflora, in natura, 

em forma de feno é muito palatável para ovinos. Cordão, et al. (2008) observaram ganho de 

1,14 kg/animal de ovinos ao final de 56 dias sob uma dieta com 33 ou 50% de ramos de M. 

tenuiflora. Segundo Paes et al., (2006), essa espécie possui uma alta quantidade de taninos, 

que são metabólitos secundários, capazes de precipitar as proteínas presentes em peles para 

produzir couro, indicando potencial para ser empregada para a curtição do mesmo. 

 

2.2.2-Utilização da Mimosa tenuiflora em recuperação de áreas degradadas.  

A escolha de espécies adaptadas às condições ambientais locais é muito importante para o 

sucesso da recuperação de áreas degradadas sendo que, essas espécies devem apresentar 

características tais como, crescimento rápido, produção de serapilheira, abrigo à fauna, e 

adaptação a solos que se encontram quimicamente e fisicamente depauperados (Ferreira et al., 

2010). 

Segundo Lorenzi (1998), M. tenuiflora é uma árvore de crescimento rápido que atinge 

até 5,5 metros de altura e 30 cm de diâmetro. Possui a capacidade de recuperação do solo 

devido à associação entre fungos micorrizos e suas raízes o que favorece a captação de N 

atmosférico (Diniz, 2006; Queiroz, 2009), tornando-a autossuficiente neste nutriente tão 

escasso nos solos da região da Caatinga. Vale ressaltar que a fixação biológica do N2 

atmosférico (FBN) é a principal forma de entrada do elemento em um sistema natural 

(Cleveland et al., 1999),  essencial para o restabelecimento da vegetação nativa. Segundo 

Sampaio (2010) isso explica sua presença em extensas áreas antropizadas de Caatinga e a 

formação de bosques monoespecíficos. Quando utilizada em reflorestamento para fins 

energéticos, apresenta sobrevivência de 75%, aos cinco anos e altura média de 4,5 metros. 

A utilização de plantas pioneiras como a M. tenuiflora possibilita o posterior 

estabelecimento de outras espécies, a estabilização e o aumento da atividade biológica do solo 

(Chaves et al., 2006), sendo, portanto, espécie chave na manutenção da biodiversidade e 

funcionamento do ecossistema. Em um estudo com a M. tenuiflora em uma área de 

revegetação foi observado que ela atinge, em média de 177,5 cm/planta de comprimento e 
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24,8 mm/planta de diâmetro basal aos 39 meses de crescimento em campo sem aplicação de 

fertilizantes químicos, demonstrando assim superioridade em relação a várias outras espécies 

da caatinga (Salles, 2008). Já Dias et al., (2007) introduziram 17 espécies de leguminosas 

arbóreas em três município do estado do Rio de Janeiro, sendo que as espécies foram 

introduzidas em pastagens de gramíneas tropicais, sem proteção das mudas e na presença de 

animais forrageando, o objetivo do estudo foi selecionar a espécie indicada para ser 

introduzida com sucesso nas pastagens da região, a M. tenuiflora e a M. artemisiana Heringer 

& Paula, apresentaram resultados satisfatórios, com maiores taxas de crescimento em 

diâmetro de caule e copa, e maior produção de serapilheira, podendo assim ser usada em 

recuperação de áreas degradadas. 

Outro aspecto a ser considerada é a resistência da M. tenuiflora ao corte e ao fogo, 

podendo assim ser empregada em regiões de restauração (Sampaio et al., 2009). Por fim, M. 

tenuiflora por ser uma planta pioneira, é recomendada para a primeira fase de restauração 

florestal de áreas degradadas, pois previne a erosão do solo, assim como o recupera devido a 

presença de fungos e bactérias associadas as suas raízes os quais ajudam a fixar o nitrogênio, 

favorecendo o enriquecimento do solo da caatinga e preparando o ambiente para outras 

plantas mais exigentes (Maia, 2004). 

 

2.3- Protocolos de extração de DNA de plantas  

 

DNA puro e de boa qualidade é pré-requisito para qualquer análise molecular (Aras et 

al., 2003). Existem vários protocolos descritos na literatura, entretanto, muitos desses não são 

necessariamente reproduzíveis para todas as espécies, sendo necessário realizar algumas 

adaptações e padronizações para que possam ser utilizados em análises moleculares 

posteriores (Aras et al., 2003). 

Algumas espécies de plantas apresentam uma alta quantidade de polifenóis, presença 

de mucilagem, látex e/ou metabólitos secundários que dificultam a obtenção de DNA de boa 

qualidade (Couch; Fritz, 1990) que podem inibir a amplificação de regiões de interesse do 

DNA da seguinte forma: a) podem ficar presos ao DNA no processo de extração do mesmo 

interferindo na migração durante a eletroforese (Romano; Brasileiro, 1999); b) interferir na 

digestão por enzimas de restrição, PCR e sequenciamento (Rogstad, 2003). c) a presença de 

polissacarídeos nas amostras de DNA pode interferir ou inibir a atividade enzimática da Taq 

polimerase, bem como pode tornar as mostras de DNA oxidadas, pois os polifenóis se ligam 
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covalentemente ao DNA (Fang et al., 1992a), ocasionando uma coloração escura, indicando 

oxidação e esta, por sua vez, reduz o tempo de armazenamento e viabilidade das amostras de 

DNA (Porebski et al., 1999). 

A presença de metabólitos secundários, polissacarídeos e polifénois em plantas levou 

pesquisadores a adaptar protocolos para extração de DNA, como por exemplo, Sá et al., 

(2011) para Arbutus unedo L. (Ericaceae), Moreira; Oliveira (2011) para Dimorphandra 

mollis Benth. (Fabaceae), uma espécie do cerrado, Choudhary et al., (2008) para Vigna 

aconitifolia (Jacq.) Marechal (Faboideae). Wang et al., (2010) otimizaram protocolo para 

ruibardo, um importante fitoterápico usando na China, a otimização do protocolo de extração 

foi necessário para elucidar geneticamente a separação de três espécies Rheum officinale 

Baill., Rheum palmatu L., Rheum tanguticum (Maxim. ex Regel), pois morfologicamente não 

possuem diferenças. Blanco et al., (2007) otimizaram protocolo de extração para 

Araticunzeiro (Annona crassiflora Mart.) (Annonaceae) com a finalidade de estudar a 

diversidade genética da espécie por meio de cpDNA. Shahzadi et al., (2010)  otimizaram para 

Tagetes minuta L. (Compositeae) utilizado na medicina popular devido aos seus efeitos anti 

inflamatórios, antifúngico, cicatrizantes, devido a grande quantidade de metabólitos 

secundários. 

 

2.4-Estudos genéticos utilizando marcadores moleculares em plantas 

 
A diversidade biológica pode ser compreendida em três níveis: a diversidade de 

ecossistemas, a diversidade de espécies dentro de um ecossistema e a diversidade genética 

dentro das espécies (Walter, 2000). A redução no tamanho populacional pode levar a redução 

da diversidade genética, reduzindo assim a sua habilidade de adaptação a mudanças do meio 

ambiente podendo levar as espécies à depressão por endogamia (Frankham et al.,2004). A 

endogamia por sua vez pode levar a fixação de alelos deletérios, colocando em risco a espécie 

ou a população (Gusson, 2003). 

Para estudar a variabilidade genética de uma espécie pode-se utilizar os marcadores 

moleculares que são sequências de DNA localizadas em regiões expressas ou não do genoma 

utilizados para identificar polimorfismos entre indivíduos geneticamente relacionados. 

Até meados da década de 60, marcadores morfológicos eram utilizados em estudos de 

genética e melhoramento. Esses marcadores estavam geralmente associados a fenótipos de 

fácil identificação visual como, por exemplo, morfologia foliar. Entretanto, o número 

reduzido de fenótipos distintos para uma mesma linhagem, limitava a sua utilização, 
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principalmente, em estudos de populações segregantes (Ferreira; Gratapaglia, 1998). E a 

disponibilidade de marcadores morfológicos estava associada às espécies de plantas melhor 

conhecidas geneticamente e de interesse econômico, como milho, tomate e ervilha. 

O desenvolvimento de marcadores isoenzimáticos possibilitou ampliar 

significativamente o número de marcadores genéticos, contribuindo expressivamente para a 

sua aplicabilidade em diversos organismos e o desenvolvimento da biologia molecular 

proporcionou o surgimento de novas técnicas de detecção de polimorfismos em nível de DNA 

(Ferreira; Grattapaglia, 1998).  

O Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) obtidos pelo corte da fita dupla 

de DNA, utilizada pela primeira vez por Grodzicker et al., (1975), constitui-se numa das 

classes de marcadores moleculares mais utilizados em trabalhos envolvendo genética 

molecular (Ferreira; Gratapaglia, 1998b). Esse marcador possui características muito 

favoráveis entre elas: estão disponíveis em grande número, possuem grande variabilidade 

natural, são livres de efeito de epistasia permitindo a avaliação de vários marcadores ao 

mesmo tempo e não sofrem influência do ambiente (Tanksley et al., 1987). 

Em meados da década de 80, Kary Mullis descreveu a técnica baseada na Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) (Mullis & Faloona, 1987). A técnica da PCR revolucionou os 

estudos genéticos-moleculares devido a sua facilidade, rapidez, versatilidade e sensibilidade. 

Esta técnica é constituída pela amplificação de ácidos nucléicos in vitro com o auxilio da 

enzima Taq DNA polimerase na presença de oligonucleotídeos (que são sequências de DNA 

de fita simples) os quais são utilizados como iniciadores da reação (primers), envolvendo 

etapas de desnaturação, anelamento e extensão sob temperaturas específicas para cada uma 

dessas etapas (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Os marcadores moleculares baseados em PCR são classificados de acordo com a 

existência de dominância.  Os gerados por RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) e 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) são exemplos de dominantes, pois não 

permitem distinguir indivíduos homozigotos de heterozigotos e assume-se a existência de 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). Os codominantes como o RFLP-PCR (Restriction 

Fragment Length Polymorphism DNA) e microssatélites (SSR-Simple Sequence Repeats”) em 

que os alelos em heterozigose podem ser detectados (Matioli & Fernandes, 2012). Vale 

ressaltar que atualmente existem diversos outros tipos de marcadores moleculares disponíveis 

como o ISSR (Inter Simple sequence repeat), utilizado nesse estudo. 

2.4.1-Marcadores ISSR  
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 Zietjiewicz et al. (1994) desenvolveram a técnica de ISSR , um tipo de marcador 

baseado em SSR (Simple Sequence Repeats) que permite a identificação de polimorfismos em 

locos situados entre  regiões de microssatélites. É considerado um marcador semi-arbitrário, 

amplificado por PCR em presença de oligonucleotídeos complementares para o microssatélite 

designado, podendo ser ancorado no final 3’ ou 5’ com 1 a 4 bases de purina ou pirimidina 

(Liu & Wendel, 2001; Patzak, 2001). Este marcador necessita da informação prévia das 

sequências que flanqueiam o microssatélite e apresentam alta reprodutibilidade dos resultados 

(Liu & Wendel, 2001), não necessitam do desenvolvimento de primers específicos e podem 

gerar alto grau de polimorfismo, pois as sequências alvo dos primers ISSR são abundantes ao 

longo de genoma de eucariontes por evoluírem mais rapidamente (Fang & Roose, 1997). 

Entretanto, para estudos de genética de populações, uma desvantagem dos marcadores ISSR é 

o seu caráter dominante (Zietjiewicz et al., 1994), em que não é possível distinguir se o 

fragmento amplificado trata-se de um loco em homozigose ou heterozigose (Faleiro, 2007). 

Apesar dessa limitação apresentada, os marcadores ISSR vêm demonstrando alto conteúdo 

informativo, mostrando-se eficazes nas análises de diversidade genética em populações 

naturais (Brandão et al., 2011), na caracterização molecular (Toluei et al., 2013), diversidade 

genética (Tacuatiá et al., 2012; Sheng et al., 2004) bem como na identificação molecular de 

espécies (Belaid et al., 2006; Anand et al., 2010)  
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como finalidade analisar a diversidade e estrutura genética de 

populações de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. no estado da Bahia, por meio de marcadores 

ISSR. Esses conhecimentos serão úteis para conservação e utilização da espécie de forma 

sustentável. 

 

 

3.1-Objetivos Específicos 

  

 Otimizar protocolo de extração de DNA para M. tenuiflora;  

 Analisar a diversidade genética da M. tenuiflora; 

 Verificar a existência de estruturação genética nas populações naturais de M. tenuiflora no 

estado da Bahia;  

 Fornecer dados para o uso futuro da M. tenuiflora para programas de recuperação de 

áreas degradadas e manejo sustentável da espécie. 
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_____________________________________________________________________________________ 

Resumo: A Mimosa tenuiflora é uma leguminosa de grande importância para o semiárido 

brasileiro devido a seu uso na produção de carvão, forragem e para fins medicinais. A espécie 

apresenta uma grande quantidade de taninos, alcaloides e fenóis, estes metabólitos 

secundários são liberados no processo de extração de DNA genômico da espécie podem 

prejudicar estudos moleculares. Objetivando avaliar e adequar uma metodologia de extração 

como ferramenta a ser utilizada em estudos de biologia molecular foram testados oito 

protocolos diferentes para extração de DNA. As amostras foliares foram coletadas no 

município de Jequié, Bahia, e foram encaminhadas para o Laboratório de Biologia Molecular, 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sendo acondicionadas em temperatura de -

20º C. Para obtenção do DNA foram testados oito protocolos, dos quais, o protocolo 

otimizado, foi o que forneceu os melhores resultados nos testes de quantificação do DNA em 

espectrofotômetro. O protocolo otimizado utilizou o fenol no processo de desproteinização, 

aumento na concentração do CTAB para 3% e aumento do NaCl para 2,5M, redução no 

tempo e temperatura do banho-maria. O DNA foi isolado íntegro e em ótimo estado 

apresentando em média no grau de pureza (A260/A280) em espectrofotômetro de 1,85, e 

razão A260/A230 2,05 e sua a concentração de 399 ng/ml. O DNA se mostrou adequado para 

utilização em estudos moleculares utilizando primers como ISSR, ITS e trnL. 

Palavras-chave: DNA genômico; marcador molecular; taninos; fenóis. 

______________________________________________________________________ 

1. Introdução 

A Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema preta) é uma Leguminosae pertencente as 

Mimosóideas [1]. A sua madeira é utilizada como fonte energética para carvão, além de ser 

usada na fabricação de estacas, móveis, construção de pontes e moirões [2]. Na medicina 

36 

PPGGBC

mailto:milene_big@yahoo.com.br


popular o pó da casca de jurema preta é muito utilizado em tratamentos de ferimentos, 

queimaduras e acne, além de possuir efeito antimicrobiano, analgésico e adstringente [3]. A 

sua casca e sua raízes tem efeitos psicoativos, devido à presença do alcaloide triptamina  N,N-

dimetiltriptamina (DMT) [4], sendo considerada como planta sagrada pelos grupos indígenas 

do semiárido, que a partir da casca preparavam o vinho de jurema, bebida usada em 

cerimônias dos pajés e bem como em cultos afro-brasileiros [3]. 

Segundo [5-6], esta espécie possui uma alta quantidade de taninos, que são 

metabólitos secundários produzidos pelas plantas que atuam principalmente na defesa contra a 

herbivoria [7]. Os taninos possuem a capacidade de precipitar proteínas presentes em peles, 

sendo dessa forma muito empregada pela população nordestina para produção de couro. 

Durante o processo de precipitação do DNA genômico a presença de taninos, 

polissacarídeos e polifenóis presentes em espécies com altas quantidades de metabólitos 

secundários, podem representar um problema para os estudos moleculares, pois estes 

contaminantes associados ao DNA podem oxidá-lo, bem como podem inibir a atividade da 

enzima Taq DNA polimerase, dificultando as reações de PCR (Polymerase Chain Reation) 

[8]. Os polissacarídeos podem co-precipitar juntamente com o DNA, formando uma solução 

altamente viscosa [9] já os polifenóis em contato com o DNA tornam-se agentes oxidante e o 

pellet formado durante a extração apresenta uma coloração escura, comprometendo o 

rendimento e a qualidade do DNA genômico extraído [10-11]. 

Atualmente, existem diversas técnicas moleculares para a detecção do polimorfismo 

na sequência de DNA, dentre elas podemos destacar ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism), SSR (Simple Sequence Repeats), SNP (Single Nucleotide Polymorphism), 

ITS (Internal Transcribed Spacer) muito utilizados em estudos populacionais, taxonomia 

molecular, filogeografia, filogenia e em programas de melhoramento genético de plantas [12]. 

Para estudos de identificação e caracterização da diversidade genética de plantas, utilizando 

marcadores moleculares, é necessário avaliar um grande número de indivíduos, exigindo a 

utilização de métodos eficientes e rápidos de extração do DNA genômico [13]. 

Adequação sobre metodologias específicas que possam otimizar extrações de DNA 

genômico de quantidade e qualidade adequados é de grande importância para que regiões de 

interesse do genoma sejam acessadas e, com isso, garantir sucesso dos estudos com biologia 

molecular [14]. Já existem vários protocolos de extração descritos na literatura, entretanto é 

necessário um protocolo que vise solucionar os problemas específicos da espécie em estudo. 

Neste contexto o presente estudo teve como objetivo otimizar um protocolo de extração de 

DNA genômico para Mimosa tenuiflora visando a remoção de metabólitos secundários, 

especialmente os taninos que se prendem ao DNA genômico bem como, testar esse DNA 

extraído com marcadores  ISSR, ITS e trnL. 

 

2. Resultados  

A concentração média de DNA extraído das folhas de Mimosa tenuiflora a partir dos 

oito protocolos utilizados está apresentada na Tabela 1, assim como as relações de 

absorbância A230, A260 e A280nm. 
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Tabela 1. Quantificação e análise da pureza dos DNAs genômicos extraídos a partir 

dos oito protocolos testados a partir de amostras de tecido foliar provenientes de 

Mimosa tenuiflora (jurema preta), utilizando leituras de absorbância a 230, 260 e 280 

nm. 

Protocolo Razão 

A260/280 

Razão 

A260/230 

Concentração 

(ng/μL) 

Cor/ Viscosidade 

Faleiro et al. (2003) [15] 1,45 ab 1,40 de          155 b Escura/ não  

Bonato et al. (2002) [16] 1,46 ab 1,56 de 859 a Escura/ viscoso  

Murray & Thompson 
(1980) [17] 

1,61 ab 1,37 de 780ab Escura/ não  

Roy et al. (1992) [18] 1,65 ab 1,59 de 470 ab Escura/ não  

Doyle e Doyle (1987) 
[19] 

1,54 ab 1,54 de  234 ab Escura/ viscoso  

Haberer et al. (1996) [20] 1.53 ab       1.25 d   412 ab Escura/viscoso 

 

  

Kit promega [21]       0,93 a      1,19 f 189 b Escura/viscoso 

Protocolo otimizado       1,83 c       2,05 d   399 ab Clara/não 

CV(%)** 17.13 18.38  52.32 - 

*- As médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade.**- Coeficiente de Variação. 

A concentração média de DNA variou consideravelmente entre os diferentes métodos 

utilizados (Tabela 1). O protocolo [15] obteve a menor concentração de DNA (155 ng/mL) 

sendo o menos eficiente em relação à concentração de DNA extraído. O método de extração 

[16] apresentou a maior quantidade de DNA extraído (859 ng/mL), entretanto é o protocolo 

que apresenta uma alta contaminação por polissacarídeos e polifenóis, devido as razões 

A260/A280 (1,46) e A260/A230 (1,56). Os protocolos [17], [18], [19], [20] e [21] também 

produziram DNAs contaminados por proteínas segundo a razão A260/A280 (Tabela 1), todos 

os protocolos, exceto o protocolo otimizado, apresentaram valores inferiores para a razão 

A260/A230 é de 2,0-2,2, para um DNA puro e livre de contaminação por metabólitos 

secundários. 

Os coeficientes de variação (CV) e o teste de Tukey para cada fonte de  variação e 

cada variável são apresentadas na (Tabela 1). Foi verificado que não houve  diferença 

significativa entre os protocolos para a variável quantitativa razão A260/A230, o protocolo 

otimizado apresentou superioridade significativa pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

em relação ao [21], é importante ressaltar que o kit [21] não é especifico para espécies com 

altas quantidades de metabólitos secundários, entretanto é eficiente para muitas espécies 

vegetais. Para as variáveis qualitativas, cor e viscosidade, houve diferenças relevantes em 

relação ao aspecto dos pellets formados, a maioria deles apresentou uma cor escura e aspecto 

pegajoso. O protocolo [19] foi modificado para Mimosa tenuiflora, e as suas principais 

diferenças em relação as demais protocolos utilizados foram: aumento na concentração do 

CTAB de 1-2% para 3%, NaCl de 2-5M para 2,5M, adição de fenol ao processo de 

desproteinização, redução no tempo de banho-maria de 30 a 60 minutos para 20 minutos, 
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menor  encubação de 65-70ºC para 60ºC, maior concentração de PVP-40 2% e β-

mercaptoetanol 5%. 

Os resultados obtidos mostram que o DNA extraído a partir do protocolo otimizado 

possui qualidade adequada para reações de PCR. O padrão foi evidenciado pela técnica de 

ISSR-PCR, ITS-PCR e trnL-PCR. Para técnica ISSR foi utilizado uma população com 15 

indivíduos, utilizando o primer UBC-864 (Figura 1A), já para o ITS e trnL, (Figura 1B) 

utilizou apenas um indivíduo de M. tenuiflora.  

Figura 1. Padrão de amplificação de 15 indivíduos de Mimosa tenuiflora (Willd) Poir. 

, utlizando a técnica de PCR-ISSR usando o primer UBC-864 (A),e utilizando os primers 

ETS (700pb), ITS (~500pb) e trnL (~350pb) para um indivíduo de Mimosa tenuiflora (B). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discussão 

Segundo [22] razões superiores indicam contaminação por fenóis e razão inferiores 

contaminação por proteínas, já que as proteínas absorvem luz no comprimento de onda de 280 

nm. Já para a razão A260/A230 todos os protocolos testados, exceto o protocolo otimizado, 

encontram-se fora dos valores limítrofes estabelecidos como referencial que é de 2,0-2,2, para 

um DNA puro e livre de contaminação por metabólitos secundários e componentes do tampão 

de extração. Apesar do protocolo otimizado não ter se diferenciado estatisticamente pelo 

Teste de Tukey a 5% de probabilidade em relação a razão A260/A230, foi o único protocolo 

que obteve a média dentro do intervalo sugerido. Para os demais protocolos, é recomendado 

segundo [23] que situações em que as razões A260/A280 e A260/A230 encontram-se fora dos 

valores estabelecidos, uma reprecipitação do DNA [24]. Para as varáveis qualitativas, os 
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DNA 

 

39 

ITS 

 

trnL ETS 
(B) 

PPGGBC



protocolos testados [15-21] apresentaram coloração escura do pellet formado, além disso, os 

protocolos [16], [19] e [20-21] também apresentaram viscosidade no pellet formado. De 

acordo com [10] pellets escuros, indicam oxidação e contaminação por polifenóis, já a 

viscosidade presença de polissacarídeos. 

Os reagentes utilizados e as suas concentrações podem interferir na qualidade e 

quantidade de DNA extraído. Assim, para o protocolo otimizado as concentrações do CTAB e 

NaCl foram aumentadas para 3% e 2,5M, respectivamente, o que favoreceu uma melhor 

remoção de polissacarídeos, pois em concentrações elevadas do CTAB e NaCl os 

polissacarídeos tem a sua solubilidade aumentada e diferenciada dos ácidos nucléicos, 

favorecendo assim sua remoção dos polissacarídeos durante a lavagem com etanol [10]. [25] 

indicaram que a maior molaridade de cloreto de sódio (NaCl) foi mais eficaz na remoção de 

polissacarídeos em (Vitaceae). Na presença do CTAB e NaCl há formação de um complexo 

com o DNA, favorecendo assim a sua precipitação. [26] também recorreu o aumento na 

concentração do NaCl para a presença de altos níveis de polissacarídeos para 

Cymbopogon winterianus Jowitt, Pelargonium graveolens L. e Taxus wallichiana Zucc. 

Os polifenóis e outros compostos das plantas podem provocar danos ao DNA e/ou 

podem inibir as enzimas de restrição, bem como a Taq DNA polimerases. Esses compostos 

ligam ao DNA quando as células são quebradas no processo de maceração, oxidando o DNA 

de forma irreversível [27].  Para evitar o efeito oxidativo dos polifenóis, deve ser adicionado 

ao tampão de extração agentes anti-oxidadentes, como PVP (polivinilpirrolidona), BSA 

(albumina de soro bovino) ou β-mercaptoetanol [22]. Os protocolos propostos por [16], [15], 

[19] e [18] contém estes reagentes com propriedade antioxidantes o β-mercaptoetanol e PVP, 

as suas concentrações variavam de 0,2% a 2% β-mercaptoetanol e 1 a 2% de PVP. No 

protocolo otimizado, a concentração de β-mercaptoetanol foi elevada para 5%. Segundo [26] 

aumento na concentração desse reagente é essencial para promover a diminuição na 

quantidade de polifenóis em extrações de DNA de amostras com altas quantidades de 

metabólitos secundários. [28] também obteve amostras contaminadas por polifenóis e 

polissacarídeos para espécies de manguezal, a maioria das amostras apresentaram pellets 

pegajosos e cor escura. Para contornar o problema foi aumentada a concentração de β-

mercaptoetanol de 2% para 5% e PVP de 1% para 2%, produzindo pellets claros e sem a 

presença de viscosidade nas amostras de DNA obtidos. 

O tempo de banho-maria para a maioria dos protocolos é de 30 a 60 minutos e 

temperatura de 65 a 70ºC. O tempo de banho-maria foi reduzido para 20 minutos, assim como 

a temperatura para 60ºC. As amostras foram invertidas a cada 10 minutos. Houve um 

clareamento na coloração dos mesmos, em relação as amostras que foram incubadas por 

maior tempo e em temperaturas mais elevadas. A coloração escura indica uma possível 

oxidação por compostos fenólicos. [29] perceberam que temperatura acima de 60º C pode 

promover ligações entre os taninos solúveis e outras moléculas da amostra, a oxidação do 

DNA é irreversível. [30] também utilizaram a temperatura mais baixa para extração de 

Broussonetia papyrifera (Moraceae), encontrando resultados satisfatórios.  
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O processo de desproteinização foi realizado com um solvente orgânico fenol, que 

propicia juntamente com o clorofórmio álcool-isoamílico, uma desnaturação mais eficiente 

das proteínas e a inibição da ação das nucleases. O protocolo otimizado apresentou a razão 

A260/A280 e A260/A230 dentro dos valores ótimos, 1,8 e 2,05, respectivamente [31]. O 

método otimizado utilizou a desproteinização duas vezes, diferentemente dos demais 

protocolos utilizados, exceto [16]. A primeira desproteinização foi realizada com fenol-

clorofórmio álcool-isoamílico (24:24:1) e a segunda apenas com clorofórmio álcool-

isoamílico (24:1).As amostras tornaram-se mais puras, apesar do menor rendimento na 

concentração de DNA (399 ng/mL) (Tabela 2). [32] observaram que para a espécie Arbutus 

unedo (Ericaceae) que também apresenta grande quantidade de polissacarídeos, o método que 

apresentou a maior eficiência foi o que utilizou o fenol e o clorofórmio-álcool isoamílico 

(24:24:1), obtendo assim um DNA mais puro e livre de contaminação. 

Para uma análise molecular segura, é importante observar as condições ideais de 

concentração de cada reagente no momento da extração de DNA, pois não existe um 

protocolo padrão que possa ser aplicado em todas as espécies vegetais [33-34]. Dessa forma, a 

adequação do protocolo de extração de DNA é essencial para técnicas de biologia molecular, 

sendo úteis para avaliar a diversidade genética, relações de filogenia, grau de parentesco [35-

36].  

O DNA isolado a partir do protocolo otimizado, foi avaliado utilizando a técnica ISSR, e 

pode-se verificar que os fragmentos amplificados (Figura 1A) são de boa qualidade e 

permitindo a realização de estudos populacionais, sendo úteis para avaliar a diversidade 

genética e relações filogenéticas. Além disso, foram utilizadas duas regiões específicas região 

espaçador5a dos genes ribossomais (ITS), uma região  espaçadora externa de transcrito (ETS 

e  uma região cloroplastidial (trnL) (Figura 1B), essas variações nas regiões espaçadoras têm 

sido utilizadas para identificar espécies, sendo um bom marcador em estudos de genética de 

populações  e estudos filogenéticos [37-38], assim o DNA extraído a partir do protocolo 

otimizado possui qualidade necessária para ser utilizada em estudos moleculares.  

4. Material e Métodos 

 

4.1. Material biológico 
 

O trabalho foi desenvolvido de Agosto de 2012 a Junho de 2013 a Abril de 2014 no 

laboratório de Genética Molecular da UESB, Campus de Jequié. O material genético utilizado 

para o teste de protocolo foi constituído de folhas de três indivíduos Mimosa tenuiflora, 

coletadas no município de Jequié (13º 51' 51" S, 40º 04' 54" W, 216 m), armazenadas a -20ºC. 

Para obtenção do DNA foram testados oito protocolos: [15], [16], [17], [18], [19], 

[20], [21] e, Protocolo otimizado. Foram realizadas três repetições de extração para todos os 

protocolos, descritos na Tabela 2 (em anexo). 

 Para o teste de amplificação ISSR-PCR foi utilizado 15 indivíduos de M. tenuiflora, e 

para o teste de primers ITS e trnL foi utilizado  um indivíduo de M. tenuiflora. As três 

técnicas utilizaram o DNA extraído segundo o protocolo otimizado. 
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4.2. Análise da quantidade e qualidade de DNA extraído 

A quantidade e a qualidade do DNA genômico obtido foi avaliada usando-se o valor 

de absorbância a um comprimento de onda de 230nm, 260nm e 280nm utilizando-se 

espectrofotômetro (L-Quant). A pureza do DNA foi determinada por cálculo da razão de 

absorção A260/A280. A contaminação por polissacarídeo foi avaliada pelo cálculo da razão 

A260/A230 [13]. 

A partir dos dados da quantificação do DNA obtidos em de cada protocolo realizou-se 

a analise de variância em que foram calculadas as médias e posteriormente foram comparadas 

pelo teste Tukey, utilizando os softwares SAS (2003) [39], e Assistat (Versão 7.1) [40]. 

4.3. Amplificação utilizando a técnica de ISSR-PCR 

Para reação de amplificação foi utilizada uma amostragem de 15 indivíduos de M. 

tenuiflora coletados no município de Jequié. A reação de amplificação por PCR foi realizada 

utilizando o primer UBC-864 um volume de reação de 25 μL contendo 10 mM Tris-HCl, pH 

8,3, 2,5 mM de MgCl2, 1 mM, mistura de dNTP, 0,2 M de cada iniciador, 5 U de Taq DNA 

polimerase (Biotools), e 30 ng de DNA genômico. As amplificações foram realizadas em um 

termocliclador (MG108+). Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel 

de agarose a 1,2% e os fragmentos amplificados foram visualizados e fotodocumentadas em 

transiluminador (L-pix).  

 

4.4. Amplificação utilizando a técnica de ITS-PCR e trnL-PCR 

Para reação de amplificação foi utilizado um indivíduo de M. tenuiflora coletados no 

município de Jequié. A reação de amplificação por PCR foi realizada utilizando primers ITS e 

trnL em um volume de reação de 25 μL. Para ITS (ITS-1, 5.8S e ITS-2, através dos primers 

17SE (5’ AGCAATTCATGGTCCGGTGAAGTGTTCG 3’) e 26SE (5’ 

TAGAATTCCCCGGTTCGCTCGCCGTTAC 3’)) e trnL (primers C 

(5’CGAAATCGGTAGACGCTACG 3’) e F (5’ AATTGAACTGGTGACACGAG 3’)) 

contendo 10 mM Tris-HCl, pH 8,3, 1,5 mM de MgCl2, 1 mM, mistura de dNTP, 0,5 M de 

cada iniciador, 5 U de Taq DNA polimerase (Biotools), e 20 ng de DNA genômico. As 

amplificações foram realizadas em um termocliclador (MG108+), as condições da reação de 

PCR para ITS foram: 94ºC por 1 minutos, 30 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 1 minuto 

e 72ºC por 1 minuto e 72ºC 47 por 7 minutos; já as condições de reação trnL foram: 94ºC por 

2 minutos, 30 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 48ºC por 1 minuto e 72ºC por 1 minuto e 30 

segundos, e 72ºC por 7 minutos. Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 1,5% e os fragmentos amplificados foram visualizados e 

fotodocumentadas em transiluminador (L-Pix) [41]. 

5. Conclusão 

O protocolo desenvolvido se mostrou eficiente para isolar DNA genômico de alta 

qualidade a partir de folhas de Mimosa tenuiflora, que contém grandes quantidades de 

polissacarídeos, polifenóis e outros contaminantes. Sendo um método simples, seguro, 
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confiável que fornece um DNA de alta qualidade. O protocolo resultante permite o isolamento 

de DNA genômico de alta qualidade passível de ser utilizado em estudos moleculares 

utilizando o marcador molecular ISSR, ITS e trnL e outras técnicas moleculares. 
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Resumo A Caatinga é o terceiro maior bioma do Brasil e, em detrimento da sua importância 

ambiental e sócio-econômica, ainda tem recebido pouca atenção governamental e científica 

estando entre os mais desvalorizados e menos estudados bioma. A Mimosa tenuiflora (Willd.) 

Poir. é uma espécie de grande relevância para a manutenção da biodiversidade e 

funcionamento da Caatinga. Além disso, devido ao seu crescimento rápido e a sua capacidade 

de rebrota tem sido utilizada em programas de recuperação de áreas degradadas da Caatinga. 

Para estimar a diversidade e estrutura genética foram utilizadas amostras foliares de 217 

indivíduos de 10 populações do estado da Bahia de M. tenuiflora.  O DNA extraído foi 

amplificado com 10 marcadores ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). Foram obtidos 118 

fragmentos, sendo que número de fragmentos por primer variou entre 8 e 16, com média de 

11,8 fragmentos por primer. O número total de locos polimórficos foi 99, variando de 5 a 15 

por primer. O polimorfismo médio das populações foi 83,89%, diversidade genética (He) foi 

de 0,3995 e índice de Shannon (I) 0,5750. A AMOVA mostrou que 57,23% da variação está 

dentro das populações e que 42,77% da variação está entre as populações, o valor encontrado 

para o FST foi de 0,2268 indicando diferenciação genética entre as populações analisadas. Os 

resultados do agrupamento obtido pelo UPGMA e pela analise Bayesiana são congruentes, 

indicando que as populações de M. tenuiflora formaram dois grupos que podem ser 

explicados pelo processo de fragmentação da caatinga, dispersão de pólen e síndrome de 

dispersão de sementes. 
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Introdução 

A caatinga ocupa uma área de aproximadamente 844.453 km2, 11% do território 

brasileiro e abrange os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais, com população aproximada de 27 milhões 

de pessoas (MMA, 2014). É um dos biomas brasileiros menos conhecidos quanto a sua 

biodiversidade e, por isso, menos atenção conservacionista tem recebido. As ameaças à 

conservação da caatinga devem-se, principalmente, a desmatamentos para estabelecimento de 

pastagens e uso de madeira nativa como fonte energética além do uso de técnicas inadequadas 

de irrigação que intensificam a desertificação, o assoreamento dos rios e aceleram o desgaste 

do solo da Caatinga (Leal et al. 2005a). 

Mimosa L. é uma dos maiores gêneros de Leguminosae com cerva de 540 espécies 

alocadas em cinco seções (Simon et al., 2011). Ocorre nas regiões tropicais e subtropicais das 

Américas, nos mais variados ambientes e tipos vegetacionais apresentando como importantes 

centros de diversidade o Brasil, México, Paraguai, Uruguai e Argentina (Barneby 1991). Para 

o Brasil, estima-se cerca de 350 espécies (Dutra & Morim, 2014), das quais 38 são referidas 

para a caatinga Queiroz (2009). 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema preta) tem sido reconhecida como um 

importante recurso vegetacional para a caatinga brasileira por causa de sua madeira que é 

como fonte energética para carvão, além de ser usada na fabricação de estacas, móveis, 

construção de pontes e moirões (Maia, 2004). Na medicina popular o pó da casca da M. 

tenuiflora é muito utilizado em tratamentos de ferimentos, queimaduras e acne, além de 

possuir efeito antimicrobiano, analgésico e adstringente (Albuquerque, 2007). É considerada 

como planta sagrada pelos grupos indígenas do semiárido, que a partir da casca preparam o 

vinho de jurema, bebida usada em cerimônias dos pajés e, posteriormente, usado nos cultos 

afro-brasileiros (Maia, 2004). Souza (2008) através de estudos químicos verificou à presença 

do alcalóide triptamina N,N-dimetiltriptamina (DMT), os quais proporciona efeitos 

psicoativos. Além disso, compõem a dieta de bovinos na caatinga e, possuindo boa 

palatabilidade para o gado (Braga, 1989). 
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Além da importância sócio-econômica e cultural, a M. tenuiflora é uma espécie de 

grande importância para a manutenção da biodiversidade e funcionamento da caatinga, 

principalmente devido ao seu crescimento rápido e a sua capacidade de rebrota, sendo 

recomendada para a restauração de áreas degradadas nesse bioma (Queiroz, 2009; Silva et al. 

2012). Embora de grande importância para região semiárida, não existem pesquisas genéticas 

sobre a M. tenuiflora. Sabe-se que o conhecimento acerca da estrutura genética das 

populações é importante para o delineamento de estratégias de conservação, melhoramento, 

manejo sustentável, definição de tamanho de reservas, recuperação de áreas degradadas e 

coleta de sementes para plantios com espécies nativas (Kageyama et al. 2003). Além disso, a 

definição de populações geneticamente divergentes e áreas com alta diversidade genética são 

importantes para a indicação das unidades operacionais, que são unidades que podem nortear 

estratégias eficientes de conservação de uma espécie in situ ou ex situ. (Diniz-Filho; Telles, 

2001). 

A fragmentação florestal pode ocasionar a redução no tamanho populacional podendo 

resultar em aumento da endogamia e, consequentemente redução na variabilidade genética 

tornado as populações mais vulneráveis a alterações ambientais, demográficos e genéticos 

(Rajora; Mosseller, 2001) mesmo em populações com ampla distribuição como a M. 

tenuiflora.  

Diversos métodos de análise molecular têm sido utilizados em estudos de 

variabilidade genética de plantas (Almeida et al.2009) dentre eles os marcadores moleculares 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) que embora com caráter dominante, vem sendo 

amplamente utilizados por ser uma técnica simples, eficiente, possuir alta reprodutibilidade e 

gerar altos índices de polimorfismo quando comparados com outros marcadores (Reddy et al. 

2002). 

A partir do exposto o objetivo deste estudo foi avaliar a diversidade e a estrutura 

genética de populações naturais de Mimosa tenuiflora no estado da Bahia, Brasil, por meio de 

marcadores moleculares ISSR a fim de obter informações que possam ser usadas para 

preservação da espécie, definição de estratégias para a coleta de sementes e a produção de 

mudas para serem utilizadas em programas de recuperação de áreas degradadas da Caatinga.  

 

Material e Métodos 

 

Material biológico 

 

49 

PPGGBC



O material genético utilizado foi constituído de amostras de folhas jovens de 217 

indivíduos de Mimosa tenuiflora coletadas em 10 localidades no estado da Bahia (Tabela 1, 

Fig.1). Foi traçado um transecto no estado da Bahia utilizando com referência as rodovias 

BR-116 e BR-242, essas rodovias cortam o estado, assim foram realizadas coletas nas 

direções leste-oeste e norte-sul, perfazendo um total de 1200 Km em rodovias. Cada indivíduo 

de M. tenuiflora foi identificado com plaqueta enumerada e georreferenciado com o auxílio de 

GPS (Global Position System), modelo Garmin 12. As coordenadas geográficas foram 

utilizadas para construção do mapa de localização desses indivíduos. As amostras foliares 

coletadas foram acondicionadas em envelopes de papel alumínio e acondicionadas em gelo 

durante a expedição, e posteriormente foram encaminhadas e armazenadas a -20ºC, no 

laboratório de Genética Molecular da UESB, campus de Jequié, até o momento da sua 

utilização para as análises moleculares. Amostras das populações amostras foram depositadas 

no Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

 Tabela 1. Populações amostradas de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. no estado da Bahia. Localidade, 

número de indivíduos amostrados (N), altitude (m) e coordenadas geográficas das áreas estudadas.  

 

 

 

Extração de DNA e ISSR-PCR 

O DNA de 217 amostras foliares de M. tenuiflora foi extraído utilizando o protocolo 

otimizado de Doyle e Doyle 1987 (Capítulo 1). A pureza e a quantidade de DNA das amostras 

foram verificadas em gel de agarose 0,8% e em espectrofotômetro (L-Quant). Foram testados 

40 primers ISSR da serie 9-UBC (University of British Columbia), dos quais 10 foram 

selecionados por apresentarem boa resolução, repetibilidade e bandas polimórficas (Tabela 2). 

Localidades Denominação Latitude 

(S) 

Longitude 

(W) 

Altitude 

(m) 

N 

Vitória da 
Conquista 

VC1 14°85'85'' 40°84'85'' 920 20 

Poções PO2 14°52'17'' 40°37'28'' 680 20 
Jequié JE3 13°85'67'' 40°08'65'' 222 25 
Itaberaba IT4 12°51'43'' 40°29'04'' 260 20 
Seabra SE5 12°42'85'' 41°77'31'' 812 20 
Ibotirama IB6 12°18'70'' 43°20'69'' 115 24 
Barreiras BA7 12°14'94'' 44°97'84'' 442 16 
Santo Amaro SA8 12°32'48'' 38°42'43'' 524 23 
Serrinha SE9 11°39'51'' 39°00'27'' 379 24 
Euclides da 
Cunha 

EC10 10°30'27'' 39°00'57'' 472 25 

Total - - - - 217 
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Fig. 1 Distribuição geográfica das dez populações amostradas de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. no estado da 

Bahia. 

 

As reações de amplificação foram realizadas em um volume de reação de 25 μL 

contendo 10 mM Tris-HCl pH 8,3, 2,5 mM de MgCl2, 1 mM mistura de dNTP, 0,2 M de cada 

primer, 5 U de Taq DNA polimerase (Biotools) e 40 ng de DNA genômico. As amplificações 

foram realizadas em um termocliclador (MG108+).  

As condições de amplificação envolveram uma etapa inicial de 3 minutos a 94º e em 

seguida 40 ciclos de 1 minuto a 92° (desnaturação), 2 minutos de temperatura ótima de 

anelamento (Tabela 2), 2 minutos a 72º (polimerização), seguido por um ciclo final de 7 

minutos a 72º (extensão). Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel 

de agarose a 1,2% e os fragmentos foram visualizados e fotodocumentados em 

transiluminador (L-Pix). 

 

Análise estatística  

 

A partir da leitura das bandas no gel foi construída uma matriz binária, em que (0) 

indicava ausência e (1), a presença de bandas. Os fragmentos que apresentaram coloração 

fraca e com baixa definição não foram considerados. Com a matriz binária calculou-se a 

porcentagem de polimorfismo, por meio da expressão: 

 

 

Em que:  

𝑃 =
𝑛𝑏𝑝

𝑛𝑏𝑡
× 100 
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P = porcentagem de polimorfismo; 

nbp = número de bandas polimórficas; 

nbt = número de bandas totais. 

 

O índice de diversidade genética de Shannon (I), a diversidade genética (Nei, 1973) 

(He), distância genética enviesada de Nei (Nei, 1978), índice de diferenciação genética entre 

populações FST  e fluxo gênico (Nm) foram obtidos com o programa TFPGA 1.3 (Miller, 

1997), sendo determinada a porcentagem de fragmentos polimórficos (critério de 95%) e a 

partir da matriz de distância genética  de Nei foi gerado o dendrograma de agrupamento 

pareado não ponderado (UPGMA) baseado na média aritmética das distâncias. A fim de 

verificar a existência de correlação entre as distâncias genéticas e geográficas dos indivíduos 

analisados no estudo, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson, por meio do teste 

de Mantel (Manly, 1997) com 1000 permutações, utilizando o programa TFPGA 1.3 (Miller, 

1997). O programa Arlequin 3.0 (Excoffier et al. 2005) foi utilizado para a análise de 

variância molecular (AMOVA), a significância desse teste foi verificada pelo método de 

permutações aleatórias com 10.000 permutações. 

Para avaliar a mistura genética entre populações, a análise Bayesiana da estrutura 

populacional foi realizada através o programa STRUCTURE 2.3 (Pritchard et al. 2000), 

estimando assim o número de populações (K) da amostra, para a análise foi definido que o 

número de populações (K) variasse entre 1 a 10. O modelo foi executado por 15 simulações 

independentes para cada K, usou-se um comprimento “burn-in” de 50 mil e a um 

comprimento de execução de 100 mil iterações MCMC (Markov chain Monte Carlo) para 

cada K. Foi utilizado o modelo “com mistura” e as frequências alélicas não correlacionadas 

entre as populações foram assumidas para marcadores dominantes (Wang et al. 2012),  O 

número mais provável de populações (K) foi calculado pelo programa STRUCTURE 

HARVESTER  Web v.0.6.9 (Earl; Vonholdt, 2012) estimando-o de acordo com o valor do 

modelo (ΔK) baseado na taxa da segunda ordem de mudança que respeita o valor K, na 

função de probabilidade, seguindo os procedimentos de Evanno et al. (2005), foram 

realizadas análises de Coordenadas Principais (PCO) através do software PAST (Hammer et 

al. 2001). 
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Resultados  

 

Diversidade Genética 

 

A amplificação do DNA de 217 indivíduos de M. tenuiflora com 10 primers ISSR, 

coletados em 10 localidades do estado da Bahia, produziu um total de 118 bandas sendo que o 

número de bandas amplificadas por primer variou entre 8 e 16 (UBC-864 e UBC-827, 

respectivamente) com uma média de 11,8 (Tabela 2). Das 118 bandas amplificadas, 83% 

foram polimórficas, variando de 5 a 15 por primer, e 19 bandas (17%) foram monomórficas. 

O tamanho dos fragmentos variou de 250 a 2000 pares de bases (pb). Ao nível das 

populações, a porcentagem de bandas polimórficas (PPL) por população variou de 53% 

Jequié a 75 % Ibotirama.  

 

Tabela 2. Primers ISSR utilizados com suas respectivas sequências, temperatura de anelamento, número total de 

bandas e número de bandas polimórficas . 

Nome do 
primer 

Sequência (5’-3’) Temperatura de 

anelamento (°C) 

Número 

total de 

bandas 

Número de 

bandas 

polimórfica

s 

UBC-807 AGAGAGAGAGAGAGT 53 10 8 
UBC-811 GAGAGAGAGAGAGAGAC 53 11 9 
UBC-812 GAGAGAGAGAGAGAGAA 52 10 9 
UBC-815 CTCTCTCTCTCTCTCTG 55 14 12 
UBC-827 ACACACACACACACACG 53 16 14 
UBC-836 AGAGAGAGAGAGAGAGYA 52 10 5 
UBC-845 CTCTCTCTCTCTCTCTRG 53 11 10 
UBC-854 CTCTCTCTCTCTCTCRG 54 16 15 
UBC-856 ACACACACACACACACYA 53 12 10 
UBC-864 ATGATGATGATGATGATG 53 8 7 

Total - - 118 99 

Média - - 11,8 9,9 

* Y: C/T; R: A/G. 

 

A diversidade genética de Nei (He) e de índices de Shannon (I), entre as dez 

populações foram estimados em 0,3995 e 0,5750, respectivamente. Ocorreu uma grande 

variação entre os níveis de diversidade genética (He) entre as populações (Tabela 3). A 

população de Itaberaba apresentou a maior taxa de diversidade genética (He=0,3246 e 

I=0,4546), enquanto a população de Ibotirama apresentou a menor (He=0,2714 e I=0,4005).  

 

Tabela 3. Diversidade genética em populações de Mimosa tenuiflora (jurema preta) do estado da Bahia, Brasil. 
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População He I PLP (%) 

VC1 0,3108 0,4483 60% 

PO2 0,2890 0,4282 55% 

JE3 0,2814 0,4135 53% 

IT4 0,3246 0,4546 67% 

SE5 0,2765 0,4503 73% 

IB6 0,2714 0,4001 75% 

BA7 0,2879 0,4246 50% 
SA8 0,2790 0,4228 65% 

SE9 0,3001 0,4119 63% 
EC10        0,2991       0,4178         54% 

Total       0,3995      0,5750      73,897 

 

 

 

He: diversidade genética de Nei (1973); I: índice de Shannon; PLP: percentual de loci polimórficos. 

 

Estrutura genética de Mimosa tenuiflora 

A AMOVA evidenciou que a variação genética entre as populações de M. tenuiflora foi 

de 42,77%, sendo que a variação dentro das populações foi de 57,23% (Tabela 4). A análise 

apresentou um alto nível de diferenciação genética entre populações (FST=0,2268) e um fluxo 

gênico de (Nm=0,87).  

          O coeficiente de estruturação genética das populações (FST) foi 0,2268, significativo 

(p<0,001), com probabilidades calculadas por 15.000 permutações ao acaso. Com base no 

dendrograma UPGMA (Fig.3A) foi visto que dentre as populações analisadas dois grupos 

maiores foram formados, o primeiro reuniu as populações distribuídas ao longo da BR 242 

(Itaberaba, Seabra, Ibotirama e Barreiras) no sentido leste-oeste. O segundo grupo reuniu as 

populações distribuídas ao longo da BR 116, o qual foi subdividido em dois subgrupos, o 

primeiro subgrupo formado pelas populações mais ao sul (Vitória da Conquista, Porções e 

Jequié) e         o segundo pelas populações mais ao norte (Santo Amaro, Serrinha e Euclides da 

Cunha) (Fig. 3a).De acordo com os cálculos do software STRUCTURE HARVESTER tendo 

como base a análise Bayesiana, o pico mais alto do seu valor modal correspondendo ao número 

de grupos detectados pelo software para os 217 indivíduos foi K=2 (Fig. 2). O dendrograma 

UPGMA (Fig. 3a) corroboram com o resultado programa STRUCTURE (Fig. 3b). De acordo 

com o teste de Mantel existe uma correlação baixa entre as distâncias genéticas e geográficas (r = 

0,01, P<0,011) das populações analisadas. No entanto com os dados de UPGMA e 

STRUCTURE foi visto que as populações mais próximas são similares  e se agruparam.  
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Tabela 4. Análise de variância molecular (AMOVA) para dois níveis hierárquicos  nas dez populações de 

Mimosa tenuiflora analisadas no estado da Bahia utilizando dez marcadores ISSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Resultados da análise utilizando o software STRUCTURE HARVESTER para sugerir o melhor valor de 

K para os indivíduos de Mimosa tenuiflora (jurema preta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de variação G.L. SQ VC PTV (%) P* 

Dentro das  

populações 

3 324,253 2,31075 42,77 0,000 

Entre populações 213 1042,476 1,91811 57,23 0,000 

Total 216 1366,729 10,1469   

G.L.: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; VC: variância dos componentes; PTV: porcentagem total de variação. 

*Teste de significância após 1023 permutações 

a 

b 
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Fig. 3 Dendrograma UPGMA baseado na distância genética enviesada de Nei (1978) entre as populações de 

Mimosa tenuiflora (a) da Bahia. As relações genéticas das dez populações de Mimosa tenuiflora (217 
indivíduos) foram estimadas utilizando programa STRUCTURE baseado em marcadores ISSR (b), as 
linhas verticais indicam os indivíduos e as cores mostram as frequências alélicas. As abreviações das 

populações são apresentadas na Tabela 1. 

 

Fig. 4 Análise das Coordenadas Principais (PCO) em populações de Mimosa tenuiflora 

baseada em 117 alelos de ISSR. 

Discussão  

Os marcadores moleculares baseados em ISSR têm sido empregados com sucesso para 

estudos populacionais em diversas espécies vegetais. Em populações naturais, alguns eventos 

têm sido citados como importantes para influenciar a variabilidade genética, como modo de 

reprodução, tamanho populacional, distribuição geográfica, fluxo gênico, taxas de mutação, 

taxa, de migração, seleção natural e deriva genética (Loveless & Hamrick 1984). Devido às 

constantes mudanças do ambiente, a diversidade genética é um dos atributos mais importantes 

para que as populações possam a evoluir e se adaptar a novas situações (Freeland et al. 2011). 

Os resultados demonstram que os valores de polimorfismo detectados em M. tenuiflora 

(73,87%) foram superiores aos de outras espécies da mesma família também analisadas com 

marcadores dominantes, tais como 71% de locos polimórficos para Plathymenia reticulata 

Benth. (Lacerda et al. 2001), 64,9% para Plathemenia foliolosa Benth. Lacerda et al. (2002), 

Touil et al. (2008) encontrou 60% de polimorfismo para Medicago sativa L. e Ulloa et al. 
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(2003) encontraram 74,2% utilizando o RAPD Trifolium pratense L., Phong et al. (2011) 

obtiveram 75% em Dalbergia oliveri (Fabaceae), Liu et al.(2013) encontraram um valor 

superior de 96,91% Vicia amoena L. (Fabaceae) e Gonçalves et al., (2014) encontraram 100% 

para Erythrina velutina Willd, 

O alto polimorfismo encontrado para M. tenuiflora pode ser explicado devido a 

heterogeneidade da Caatinga e a colonização da espécie a diferentes tipos de solos. Estudos 

realizados em plantas com estresse hídrico no deserto revelaram que essas populações 

possuíam alto polimorfismo e alta diversidade genética como resultado da adaptação das 

espécies ao ambiente altamente heterogêneo e estressante (Martínez-Palacios et al. 1999; 

Shrestha et al, 2002). Li et al. (2013) encontraram 80,4% para Medicago ruthenica (L.) 

Trautv. (Fabaceae), já Sheng et al. (2004) encontraram 89,7% para Haloxylon ammodendron 

(Amaranthaceae), ambos os ambientes eram desérticos e altamente heterogêneos. Assim 

como no deserto, a Caatinga possui ambientes altamente heterogêneos, e os parâmetros 

meteorológicos oscilam desde: alta radiação solar, baixa nebulosidade, a alta temperatura 

média anual, as mais baixas taxas de umidade relativa, evapotranspiração potencial mais 

elevada, e, sobretudo precipitações mais baixas e irregulares, limitadas, na maior parte da 

área, a um período muito curto do ano, além disso, a caatinga possui diferenças topográficas e 

diferenças litológicas (Leal et al., 2003b), esses podem agir como fatores de seleção natural.  

Os valores de diversidade genética de Nei e Índice de Shannon (Tabela 3) foram 

semelhantes aos encontrados para outras leguminosas, como Medicago ruthenica (L.) Trautv. 

(Fabaceae) (Li et al. 2013). A partir da diversidade genética torna-se possível a formação de 

várias combinações genotípicas, permitindo assim uma melhor adaptação á mudanças em 

fatores bióticos aumentando o potencial evolutivo da espécie (Sebbenn et al. 2000). A 

existência de diversidade genética indica também que nas populações estudadas podem ser 

utilizadas na coleta de sementes, produção de mudas para projetos de recuperação de áreas 

degradadas, assim como podem ser incluídos em programas de melhoramento vegetal.  

A diferenciação genética detectada no estudo está em consonância com o relatado para 

outras espécies, Medicago ruthenica (L.) Trautv. (Fabaceae) (Li et al. 2013), Caryocar 

brasiliense camb. Melo Jr. et al. (2012) para, Sheng et al.(2004) Haloxylon ammodendron, 

ocorrendo maior variação dentro das populações. Sendo que a biologia reprodutiva da espécie 

é o fator mais importante na determinação da estrutura genética de populações de plantas 

(Hamrick & Godt, 1989). O nível de diferenciação genética populacional encontrada dentro 

de uma espécie pode ser explicado por vários fatores, distribuição geográfica, sistema 
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reprodutivo, deriva genética ou isolamento genético das populações. Os resultados apontam 

para uma estruturação genética das populações estudadas indicando um fluxo gênico 

moderado (FST 0,2268; Nm=0,87) segundo Yeh (2000). 

Foi identificado pelo dendrograma (Fig. 3a) a formação de dois grupos. O primeiro 

grupo é composto pelas populações de IB6, SE5, IT4 e BA7. No segundo grupo houve a 

formação de dois subgrupos, que foram denominamos de subgrupo 1 (VC1, PO2 e JE3) e 

subgrupo 2 (SA8, SE9 e EC10), que apresentaram uma discreta relação entre distribuição 

geográfica. O grupo 1 possui populações com distâncias geográficas que compreendem 189 

km entre Itaberaba e Seabra, já entre Seabra e Ibotirama são 192 km, e entre Ibotirama e 

Barreiras são 151 km, as populações amostradas do grupo 1 encontram-se distantes das 

demais populações amostradas, sendo localizadas na porção mais oeste do estado da Bahia. Já 

o subgrupo 1, do grupo 2, possuem distâncias que variaram de 70 a 90 km entre elas, o 

subgrupo 2 possui as distâncias geográficas variaram de populações 192 a 142 km entre as 

populações. A formação dos dois grupos e subgrupos pode ser devido ao fluxo de genes entre 

vizinhos mais próximos, de acordo com o modelo de isolamento por distância proposto 

Wright (1943) a troca de alelos ocorre localmente entre vizinhos em uma população de 

distribuição continua, além disso, o regime de chuvas e os índices pluviométricos podem estar 

favorecendo uma troca de alelos entre essas populações mais próximas, já que período de 

floração pode ocorrer em épocas próximas ou sincronizadas, favorecendo o fluxo gênico. 

Apesar do teste de Mantel ter apresentado uma correlação baixa entre as distâncias genéticas e 

distâncias geográficas, houve de acordo com o dendrograma e STRUCTURE o agrupamento 

das populações em relação às distancias físicas.  

As hipóteses para explicar a estruturação genética: fenologia, fragmentação do bioma 

Caatinga e tipo de dispersão das sementes da espécie. A Mimosa tenuiflora apresenta floração 

influenciada pelos índices pluviométricos (Silva, 2013), a floração da espécie ocorre durante 

todo o ano, mas é altamente dependente das chuvas locais e florescendo geralmente no final 

do período chuvoso, esse fenômeno proporciona uma maior disponibilidade de recursos 

florais durante vários meses do ano na Caatinga. De acordo com Queiroz (2009), um fato 

interessante da M. tenuiflora que merece ser investigado é a permanência de espigas jovens 

durante muito tempo, em estado dormente se expandindo rapidamente no início da estação 

chuvosa. Este fato, se confirmado, ilustraria um interessante ajuste fenológico desta espécie à 

distribuição estocástica de chuvas na região da caatinga. Quando consideramos a 

fragmentação da Caatinga e períodos de floração dependentes dos índices pluviômetros, e as 
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chuvas ocorrendo em diferentes épocas do ano, o fluxo gênico entre populações torna-se 

difícil já que os prováveis polinizadores da espécie são insetos, que geralmente voam 

distâncias curtas. Até o momento, não existem estudos sobre a dispersão de pólen para M. 

tenuiflora, entretanto há relatos na que os agentes de polinizadores são espécies de abelhas, 

vespas e moscas (Silva et al. 2012a). uma maior frequência de transferência de pólen entre os 

vizinhos mais próximos em Fabaceae, pois geralmente os  

Segunda hipótese, a fragmentação causa a descontinuidade da distribuição da 

vegetação, reduzindo a quantidade de nichos disponíveis à flora e fauna, além disso, 

acrescenta bordas a uma paisagem originalmente continua (Fonseca, 2000). Dessa maneira, o 

processo de polinização pode ser interrompido, resultando em prejuízo para espécies vegetais, 

tais como, redução e isolamento de populações de plantas (Murcia, 1996). Assim, a 

fragmentação florestal pode estar causando restrição no fluxo gênico entre populações, já que 

o Nm foi de 0, 87. Alguns estudos têm mostrado que Nm desempenha um papel fundamental 

na diferenciação e na diversidade genética de espécies (Garant et al. 2007). Estudos indicam 

que os valores de fluxo gênico forem superiores a 1,0, então o fluxo gênico será alto o 

suficiente para prevenir a diferenciação (Slatkin e Barton, 1989). Os valores encontrados de 

estruturação genética e fluxo gênico são semelhantes a outros estudos de espécies arbóreas a 

Fabaceae, como por exemplo, Liu et al. (2006b) com Sophora moorcroftiana. além disso, 

quando o fluxo gênico é restrito, as populações deverão apresentar divergência entre as 

populações (Loveless; Hamrick, 1984). De acordo com o dendrograma gerado pelo 

agrupamento UGPMA (Figa 3a), é possível inferir com a formação dos subgrupos e o valor 

Nm, que está ocorrendo médio fluxo gênico entre populações próximas, sendo consequência 

da dispersão de pólen por polinizadores, entretanto o fluxo não é suficientemente alta para 

evitar a estruturação observada entre as populações estudadas.  

A terceira hipótese para a alta estruturação encontrada pode ser devido a autocoria que 

é síndrome de dispersão das sementes de M. tenuiflora (Silva & Rodal, 2009; Silva et al.. 

2013). Na autocoria as sementes são dispersas pelas próprias plantas, e os seus frutos se 

abrem por deiscência explosiva e as sementes são lançadas a poucos metros da planta-mãe. 

Segundo Silva & Rodal (2009), a autocoria é um dos processos menos eficientes de dispersão, 

contudo em regiões com alta sazonalidade e baixa pluviosidade como na Caatinga há um 

predomínio de espécies com a síndrome de dispersão autocórica. Hamrick & Loveless (1986) 

estudando espécies arbóreas tropicais perceberam que espécies que apresentavam mecanismo 

de dispersão autocórico obtiveram a maior diversidade genética entre populações, ou seja, 
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maior estruturação das populações. Kageyama et al. (2003) considerando os grupos 

sucessionais acre dita que espécies pioneiras, assim como a M. tenuiflora, apresentam padrões 

caraterísticos de estruturação genética, essas espécies geralmente possuem alta densidade 

populacional, ocorrência agregada, ciclo de vida curto (~20) anos, sementes dispersas em 

curtas distâncias, devido a essas características é provável que apresentem fluxo genético de 

curta distância, ocasionando alta diversidade genética entre populações  (FST=15-25) o valor 

encontrado corroboraram  os estudos acima citados. 

Além disso, o agrupamento evidenciado no APC (Fig. 4) também pode ser explicado 

considerando os ambientes das populações amostradas. Os ambientes das populações de 

Vitória da Conquista e Poções assemelham-se em relação ao tipo de vegetação, altitude 

elevada e os índices pluviométricos que variam de 700 a 800 mm por ano, a população de 

Jequié, apesar de não pertencer ao planalto de Conquista, a proximidade entre essas 

populações pode estar favorecendo o fluxo de genes. Assim como o agrupamento anterior, 

houve o agrupamento das populações de Euclides da Cunha e Serrinha, estas populações 

amostradas possuem regime de chuvas com médias de 700 mm por ano, apesar da população 

de Santo Amaro pertencer a uma região considerada zona de transição entre caatinga e mata 

atlântica, e devido a sua proximidade com o litoral baiano possui um regime de chuva acima 

de 1000 mm por ano, apesar das diferenças pluviométricas e consequentemente diferenças nas 

paisagens, esse agrupamento ocorreu possivelmente devido a essas populações encontrarem 

mais ao norte do estado e devido as proximidades geográficas. As populações de Itaberaba, 

Seabra e Ibotirama se agruparam, essas populações possuem semelhanças na paisagem, assim 

como nos índices pluviométricos e altitudes. A população de Barreiras agrupou com este 

grupo apesar dessa localidade não pertencer ao bioma caatinga, foi evidenciada a presença da 

espécie Mimosa tenuiflora no bioma cerrado, contrariando os relatos da literatura. 

Conclui-se que a espécie estudada apresenta altos níveis de diversidade genética, e que 

a mesma encontra-se moderadamente estruturada devido aos possivelmente as efeitos de 

fragmentação do bioma Caatinga que reduziram as conexão entre as populações, além disso, 

fatores da biologia reprodutiva podem estar favorecendo uma diferenciação entre as 

população amostradas. Entretanto a Mimosa tenuiflora apresenta valores superiores de 

diversidade genética em relação á outras espécies da mesma família, assim as populações 

amostradas apresentam potencial para a serem utilizadas em programas de manejo e para 

conservação genética in situ da espécie. 
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5.CONCLUSÕES GERAIS 

O protocolo desenvolvido mostrou-se eficiente para a extração de DNA genômico de 

alta qualidade. 

Os marcadores ISSR mostraram ser uma alternativa de detecção de diversidade 

genética para a Mimosa tenuiflora, espécies que não dispõem de marcadores espécie-

específicos.  

A diversidade genética encontrada para a espécie M. tenuiflora com os dez primers 

ISSR avaliados foi considerada alta, a estrutura genética mostrou que a maior diversidade 

genética encontra-se dentro de suas populações, entretanto a uma estruturação ocorrendo 

possivelmente devido a efeitos de fragmentação, dispersão de pólen e sementes.  

A caracterização genética de espécies de plantas é um passo importante para o 

delineamento de estratégias de conservação in situ ou ex situ. Contudo, adicionalmente, 

informações sobre a biologia reprodutiva e polinizadores devem ser realizados, para subsidiar 

as estratégias de conservação. 
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