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RESUMO

SOARES, Wesley Pereira, M.Sc., Universidade Estadual de Montes Claros, agosto de 2011.
Análise de diversidade genética de Enterolobium contortisiliquumm (Vell.) Morong por
marcadores ISSR em fragmentos de Mata Seca no Norte de Minas Gerais. Orientador:
Dario Alves de Oliveira.

As Florestas Estacionais Deciduais, as chamadas Matas Secas são formações tropicais
caracterizadas por diferentes níveis de caducifolia durante a estação seca, com mais de 50%
dos indivíduos sem folhagem no período desfavorável. A flora endêmica já começa a
apresentar extinções locais no território nacional. Desta forma, o presente trabalho objetivou
avaliar a diversidade genética de Enterolobium contortisiliquum por meio de marcadores
moleculares ISSR, em populações no interior da área de proteção do Parque Estadual da Lapa
Grande e fora da unidade de conservação. O DNA total foi extraído de tecido foliar de
indivíduos adultos e progênies. Foram calculados a porcentagem de locos polimórficos (P), a
heterozigosidade esperada (He), o índice de Shannon (I) e estimado fluxo alélico (Nm). A
identidade genética e a distância genética também foram calculadas. Uma análise hierárquica
de variância molecular (AMOVA) foi usada para verificar a estrutura genética dentro de cada
população e entre as populações. No total foram avaliados 313 indivíduos de Enterelobium
contortisiliquum, sendo 162 da população LAP (148 progênies e 14 adultos) e 151 da ELP
(144 progênies e 7 adultos). Cinco primers foram selecionados por apresentar bandas de boa
intensidade. Os primers utilizados geraram 49 locos, com 25 polimórficos. A análise de
variância molecular indicou que maior porcentagem de variação genética ocorreu dentro das
populações e não entre elas. Os dados mostram que os adultos e progênies de ELP são os mais
distantes geneticamente. As progênies das duas áreas são os indivíduos que compartilham a
maior similaridade genética.
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ABSTRACT

SOARES, Wesley Pereira, M.Sc., Universidade Estadual de Montes Claros, August 2011.
Analysis of genetic diversity of Enterolobium contortisiliquumm (Vell.) Morong by ISSR
markers in Dry Forest fragments in northern Minas Gerais. Adviser: Dario Alves de
Oliveira.

The deciduous forests, the so-called tropical dry forest formations are characterized by
different levels of shedding during the dry season, with more than 50% of subjects without
foliage in the unfavorable period. The endemic flora is beginning to show local extinctions in
the country. Thus, this study aimed to evaluate the genetic diversity of Enterolobium
contortisiliquum by ISSR molecular markers, populations within the protected area of Lapa
Grande State Park and outside the protected area. Total DNA was extracted from leaf tissue of
adults and progeny. We calculated the percentage of polymorphic loci (P), expected
heterozygosity (He), the Shannon index (I) and estimated allelic flow (Nm). The genetic
identity and genetic distance were also calculated. A hierarchical analysis of molecular
variance (AMOVA) was used to examine the genetic structure within each population and
between

populations.

A

total

of

313 individuals

were

evaluated

Enterelobium

contortisiliquum, being of the population LAP 162 (148 adults and 14 progeny) and the ELP
151 (144 adults and 7 progeny). Five primers were selected to present bands of good
intensity. The primers used generated 49 loci with 25 polymorphic. The analysis of molecular
variance indicated that a greater percentage of genetic variation occurred within populations
and not between them. The data show that adults and progenies of ELP are genetically more
distant. The progenies of the two areas are the individuals who share the greatest genetic
similarity.
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1. INTRODUÇÃO

As Florestas Estacionais Deciduais, as chamadas Matas Secas são formações tropicais
caracterizadas por diferentes níveis de caducifolia durante a estação seca, com mais de 50%
dos indivíduos despidos de folhagem no período desfavorável, dependentes das condições
químicas, físicas e, principalmente, da profundidade do solo (Ribeiro & Walter 1998; Veloso
et al. 1991). A temperatura anual média é de 25°C, e precipitação média entre 700 e 2.000
mm, com pelo menos três ou mais meses secos ao ano (Sánchez- Azofeifa et al., 2005). A
Mata Seca geralmente ocorre sobre solos de origem calcária, às vezes com afloramentos
rochosos típicos, mas também pode ocorrer em solos de outras origens (Ribeiro & Walter
1998).
Com o aumento da temperatura e umidade ao final do último período glacial, as
florestas de Mata Seca se retraíram dando origem a formação e distribuição atual que temos
hoje (Pennington et al., 2000), sendo consideradas por Prado & Gibbs (1993) formações
residuais de climas secos do Pleistoceno. Esse tipo de formação vegetal ocorre em forma de
manchas disjuntas em toda a região Neotropical, estende desde o México e Caribe até o
sudeste do Brasil e o Chacos na Argentina (Pennigton et al. 2000). Na América do Sul as
Matas Secas são distribuídas de forma fragmentada formando pequenas manchas isoladas nos
vales da Cordilheira dos Andes, entre a Colômbia e Bolívia (Mayle, 2006). No Brasil,
ocorrem na região Central, distribuídas pelos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e
Bahia (Rizzini, 1979).
Estas florestas naturais apresentam estratificação desenvolvida e espécies arbóreas de
maiores dimensões (altura total e forma do fuste) que a vegetação de cerrado nas suas
distintas fitofisionomias (Ribeiro & Walter 1998). Para as florestas secas sob afloramento de
calcário em Minas Gerais Pedralli (1997) descreveu um estrato arbóreo com dossel
descontínuo, e onde a floresta apresenta dossel, este se possui maior adensamento, e são locais
que se pode observar clareiras naturais. Os indivíduos que se sobressaem (emergentes) podem
atingir alturas de 20 metros. Neste estrato ocorrem Anadenanthera colubrina (angico),
Myracrodruon urundeuva (aroeira), Phytolacca dioica (cebolão), Celtis iguanea (esporão-degalo), Cedrela odorata (cedro), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), dentre outras
espécies.
A flora endêmica das florestas estacionais deciduais, localizadas em áreas calcárias, já
começa a apresentar extinções locais no território nacional (Pereira et al. 1996). Nos últimos
1

séculos, essas florestas foram seriamente reduzidas a pequenos fragmentos e severamente
perturbadas pela pecuária extensiva, fogo, retirada indiscriminada de madeira e exploração
pelas fábricas de cimento (Turner, 1996; Ramos, 1989).
Essas perturbações antrópicas constantes representam uma importante ameaça à
biodiversidade, principalmente nas regiões onde o processo de fragmentação iniciou-se há
várias décadas (Turner, 1996). Estudos se fazem necessários para adotar uma política de
conservação desses ecossistemas (Ramos, 1989). A singularidade, o nível de endemismos e o
desconhecimento dessa vegetação caracterizam a importância das mesmas para a
conservação, aliadas ao fato de serem pouco representadas em unidades de conservação (Silva
& Scariot, 2003). No Estado de Minas Gerais 10 unidades de conservação abrangem áreas de
Florestas Estacionais Deciduais. Essas unidades somam 194.160 hectares de áreas protegidas.
No entanto, esses números não se referem apenas às Florestas Decíduas, mas também a outras
fitofisionomias, o que fortalece a necessidade de criação de novas unidades de conservação
nas áreas de Matas Secas (Biodiversitas, 2003).
Dada a alta biodiversidade em florestas tropicais, estudos genético-ecológicos em
espécies representativas é uma maneira de avaliar o nível de preservação das populações no
interior de unidades de conservação e o efeito da ação antrópica em fragmentos não
protegidos (Kageyama & Gandara, 1998). As análises de DNA realizadas com técnicas
moleculares tem sido de grande utilidade para programas de conservação in situ. A utilização
de marcadores moleculares tem permitido um grande avanço nos estudos de genética
populacional de espécies arbóreas florestais, principalmente para descrever a organização da
variação genética (Kageyama, 1987).
Marcadores moleculares baseados em técnica de PCR, como SSR, ISSR, AFLP,
RAPD, etc, têm sido aplicados com sucesso em diversas espécies de plantas para a
genotipagem e análise da diversidade (Caetano-Anollós & Gresshoff, 1998; Jain et al., 2004).
Os marcadores ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) representam uma das classes mais
recentes e foi desenvolvida a partir da necessidade de explorar repetições microssatélites sem
o conhecimento prévio da seqüência de DNA (Zietkiewicz et al. 1994). A técnica consiste na
amplificação da região que flanqueia as regiões microssatélites que são orientadas em
direções opostas, com a utilização de apenas um primer com tamanho variando de 16-25 pb
de comprimento (Reddy et al. 2002; Wolff, 2005). O marcador ISSR pode ser altamente
variável dentro de uma espécie e apresenta algumas vantagens em relação a outras técnicas,
pois possui maior reprodutibilidade, permite temperaturas de hibridização mais rigorosas e
revelam muito mais fragmentos polimórficos (Lei et al. 2006).
2

Desta forma, este trabalho objetivou avaliar a diversidade genética de Enterolobium
contortisiliquum por meio de marcadores moleculares ISSR; em populações no interior da
área de proteção do Parque Estadual da Lapa Grande e fora da unidade de conservação. Os
objetivos específicos foram:
i.

Avaliar a diversidade genética e o fluxo gênico em duas gerações, adultos e progênies,
das populações estudadas;

ii.

Analisar a distribuição da variabilidade genética dentro e entre as populações;
Além disso, a seguinte hipótese foi levantada para este estudo: os indivíduos juvenis

de Enterolobium contortisiliquum localizados dentro da área protegida possuem maior
variabilidade genética do que os indivíduos no entorno do Parque Estadual da Lapa Grande,
assim como os indivíduos adultos desta espécie.

3

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O presente estudo foi realizado no Parque Estadual da Lapa Grande, considerado um
dos maiores parques urbanos do País (Figura 1 e 2). Criado em 10 de janeiro de 2004 com
área aproximada de 7.000 hectares, localizado no perímetro urbano do município de Montes
Claros, Região Norte do Estado de Minas Gerais. O Parque Estadual da Lapa Grande está
inserido no domínio cerrado, ecossistema predominante no Estado, com ocorrência de
fragmentos de Matas Secas (IEF, 2011). Há no local a predominância do relevo cárstico,
caracterizado por maciços calcários, dolinas, arcos, pontes, torres e cavernas (Miranda et al.,
2011).

Figura 1: Mapa de localização do município de Montes Claros e do Parque Estadual da Lapa
Grande. Fonte: Veloso e Nery (2011).
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Figura 2: Imagem de satélite com delimitação do município de Montes Claros e do Parque
Estadual da Lapa Grande. Fonte: pedagogiaunimontes (2011)

A criação do Parque Estadual da Lapa Grande teve como objetivos proteger e
conservar o complexo de grutas e abrigos do local. O parque é patrimônio natural e
arqueológico do Estado, com cerca de 60 grutas de especial valor espeleológico, entre elas a
gruta da Lapa Grande, que dá nome à Unidade de Conservação (UC), e nascentes que
abastecem cerca de 40% da população do município de Montes Claros A administração do
parque é realizada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) em parceria com a Companhia de
Saneamento de Água e Esgoto de Minas Gerais (Copasa) (IEF, 2011).

2.2. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

A família Fabaceae possui distribuição praticamente cosmopolita; é a terceira maior família
de angiospermas e uma das principais do ponto de vista econômico, ocorrendo em uma ampla
diversidade de hábitats. Inclui cerca de 650 gêneros e aproximadamente 18000 espécies. No
Brasil ocorrem por volta de 175 gêneros e 1500 espécies. Atualmente a família
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Fabaceae é dividida em quatro subfamílias sendo elas: Caesalpinioideae, Cercideae,
Faboideae e Mimosoideae (Souza e Lorenzi, 2008; Judd et al., 2009).
A subfamília Mimosoideae posssui aproximadamente 3275 espécies distribuídas em
82 gêneros (APG, 2011), dentre eles o gênero Enterolobium com três espécies de ocorrência
no cerrado, Enterolobium gummiferum, Enterolobium schomburgkii e Enterolobium
contortisiliquum (Figura 3) (Rede de sementes do cerrado, 2011).
O Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, conhecido como orelha de negro,
orelha de macaco, timburí, timbaúba, tamboril, tambori, pau-de-sabão, timbaíba, timbó,
tambaré, pacará, tamburé, é uma árvore de até 20-35 m de altura, encontrada em diversas
regiões, desde Pará até o Rio Grande do Sul. É uma planta decídua, heliófita, seletiva higrófita
e dispersa em várias formações vegetais. Apresenta inflorescências branco-esverdeadas em
capítulos axilares. A frutificação ocorre em junho-julho, mas as favas podem permanecer nas
árvores por tempo mais longo E. contortisiliquum se caracteriza por produzir favas pretas,
com a forma de uma orelha humana, com 6-10 cm de comprimento (Lorenzi, 2002).

Figura 3: Árvore de Enterelobium contortisiliquum, inflorescência e fruto maduro.
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É uma espécie pouco exigente quanto a características do solo, tem crescimento rápido
e por esse motivo é empregada na utilização de florestamento e reflorestamento (Mainieri &
Chimelo 1989). Por todas essas características E. contortisiliquum pode ser classificado no
grupo sucessional das espécies pioneiras (Melo et al. 2008).

2.3. Coleta do material vegetal

O material genético de Enterelobium contortisiliquum foi coletado em duas
populações. A primeira população foi denominada LAP, composta por indivíduos protegidos
dentro do perímetro do Parque Estadual da Lapa Grande. A segunda foi nomeada de ELP
(entorno da Lapa), local fora da área de proteção do parque, que se encontra sob efeito
constante da antropização.
Em cada população foram coletadas amostras de tecido foliar de 15 indivíduos adultos
em estágio reprodutivo e registradas as suas coordenadas geográficas com auxílio do Sistema
de Posicionamento Global (GPS) modelo Garmin Map 76CSX. O material foi acondicionado
em recipientes contendo sílica gel para conservação até o Laboratório de Bioprospecção e
Recursos Genéticos da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, onde as
análises laboratoriais foram conduzidas.
Além do material foliar, foram coletados frutos das duas populações com o auxílio de
tesoura de poda alta, ou quando necessário, com realização de escalada em cada indivíduo
adulto. Tomou-se o cuidado de não coletar frutos que se encontravam no solo. De cada
indivíduo foram coletados aproximadamente 10 frutos e colocadas em sacos de papel com
porosidade. As sementes dos frutos foram extraídas, posteriormente escarificadas com o uso
de lixa, e colocadas em placas de petry de vidro 100X15, contendo papel mata borrão
umidificado com hipoclorito de sódio a 12% para evitar o crescimento de microorganismos
que pudessem danificar as sementes, em seguida foram levadas ao germinador. Após as
radículas atingirem 10 cm as progênies foram maceradas utilizando todo o material vegetal
para extração de DNA .

2.4. Extração de DNA

A extração do DNA genômico total foi realizada com utilização do método CTAB
descrito por Doyle & Doyle (1987), com algumas modificações necessárias. Dos indivíduos
adultos foram utilizadas 200 mg de tecido foliar e das progênies toda a parte aérea germinada,
7

incluindo caule e folha. O material vegetal foi macerado com almofariz e pistilo de porcelana,
juntamente com areia lavada e autoclavada. Adicionou-se tampão de extração composto por
2% de CTAB (cationichexadecyl trimethylammonium bromide), 0,2% de β-mercaptanol, 1M
Tris HCL (pH 8,0), 0,2M (pH 8,0) EDTA (ethylenediaminetetracetate), NaCl 1,4 M e 1%
PVP (polivinilpirrolidona). O material foi transferido para microtubos com capacidade de 2
ml e incubados em banho-maria, a 65ºC, por 40 minutos. Em intervalos de 10 minutos todos
os tubos foram agitados em vórtex. As amostras foram retiradas do banho-maria e em seguida
foram adicionados 600 µL de solvente orgânico composto de clorofórmio e álcool isoamílico
na proporção de 24:1 até a formação de emulsão. Os tubos foram agitados manualmente por 5
minutos colocados em centrifugação a 12.000 g, por 10 minutos. O sobrenadante foi
transferido para novo tubo e adicionado 450 µL de isopropanol acondicionado em baixa
temperatura e levado para precipitação por 12 horas no freezer. Após esse período, os tubos
foram centrifugados novamente a 12.000 g 10 minutos, em centrífuga refrigerada, até a
formação de precipitado (pellet). O sobrenadante foi descartado e o pellet lavado por duas
vezes com 100 µl de etanol a 70% e uma vez com etanol a 95%, para a retirada dos sais. As
amostras foram secas à temperatura ambiente e depois ressuspenpendidas em 100µl de TE
(1% v/v Tris-HCL 1 M pH 8,0 e 0,2% v/v de EDTA 0,5 M pH8,0 em água ultrapura
autoclavada). Ao final desta etapa, as amostrada foram armazenadas no freezer a -20ºC.
As soluções estoque foram preparadas por diluição em água ultrapura autoclavada
para a sua utilização nas reações de amplificação de DNA. Todas as diluições foram
padronizadas, pegando-se 3 µl do DNA ressuspendido em TE e adicionando-se 97 µl de água
ultrapura autoclavada.

2.5. Seleção e amplificação de primers

Dentre as técnicas para análise genética populacional foi escolhido o marcador
molecular ISSR (inter simple sequence repeat). Em uma análise preliminar, foram testados 10
primers e selecionados cinco para este estudo com base na definição, reprodutibilidade,
intensidade e polimorfismo das bandas (Tabela 1).
As reações de amplificação foram feitas em volume final de 15/µl, em solução que
consistiu de: 4 µl do DNA diluído, 1,5 µl de tampão PCR 10X, 1,0 µl de BSA (2,5mg/ml), 1,0
µl de dntp (25 mM), 2,0 µL de primer (10 micromolar), 0,5 µl de MgCl 2 (25mM), 0,2 de taq
polimerase (5u/µl) e 4,8 µl de água ultrapura.
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As amplificações foram conduzidas em termociclador Applied Biosystems Mod: Verti
96, nas seguintes condições: etapa inicial de desnaturação a 94ºC, por 4 minutos seguida por a
37 ciclos de amplificação por 1 minuto a 94ºC, 2 minutos na temperatura de 47 ºC, 2 minutos
a 72ºC e na etapa final 7 minutos a 72ºC, em seguida, resfriado a 4ºC.
Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose a
1,5% que continha brometo de etídeo (0,003% v/v a 5 ng/ml), em tampão TBE 0,5X (TrisBorato EDTA), a uma tensão constante de 100V, por quatro horas.
Os fragmentos de DNA foram visualizados por meio de luz ultravioleta, e as imagens
foram digitalizadas em sistema de captura com utilização de o fotodocumentador Vilber Lour
Mart. O tamanho dos fragmentos amplificados foi estimado por comparação com marcador de
peso molecular de 100 pb DNA Ladder (Invitrogen).

2.6. Análise dos dados

Fragmentos de ISSR inconsistentes ou coalescentes foram excluídos da amostragem.
Uma matriz binária de similaridade foi elaborada, onde 1 indica a presença da banda no gel e
0 a ausência.
No intuito de verificar se o número de bandas polimórficas geradas pelos primers de
ISSR foi suficiente para determinar com precisão as estimativas de similaridades genéticas
entre os indivíduos, foi realizada a análise de bootstrap. Para cada par de indivíduos, a
similaridade genética foi estimada a partir de simulações com reamostragens de diferentes
tamanhos, sendo cada banda repetida 10.000 vezes por meio do programa GENES (Cruz,
2001). Foram obtidas as estimativas de correlação de valores da matriz de similaridade
original com os de outras matrizes de similaridade, as quais são obtidas levando em
consideração diferentes números de bandas. Outro parâmetro também disponibilizado durante
as análises é o valor de estresse (E), que indica o ajuste entre matriz original e a matriz
amostral.
O programa POPGENE versão 1.31 (Yeh et al., 1999) foi utilizado para calcular a
estatística de variação genética de cada população tendo em vista que para dados dominantes,
as populações estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foram calculados a porcentagem de
locos polimórficos (P), a heterozigosidade esperada (He) e o índice de Shannon (I). O índice
de Shannon (I) é um identificador de diversidade genética que varia entre 0 a 1; quanto mais
próximo de 1, mais diversa será a espécie (Perry & McIntosh, 1991). Esse índice é baseado na
freqüência fenotípica da banda na população (Moura, 2003). Além disso, também foi
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estimado fluxo alélico (Nm). Para os índices avaliados foi realizada análise de variância
(ANOVA) F-teste, a 95% de probabilidade para comparação dos valores obtidos para as duas
populações.
A identidade genética e a distância genética também foram calculadas com utilização
do mesmo programa. Estas estimativas variam de zero a um, sendo que, na identidade
genética quanto mais próxima de um é a estimativa maior o grau de similaridade genética; em
contraposição na distância genética, quanto mais próximo de um, mais distantes
geneticamente são os pares comparados.
As fórmulas para heterozigosidade, índice de Shannon e fluxo gênico são mostradas
abaixo:
He= 1-Ʃpi2
pi= freqüência estimada do iésimo alelo

I= -Ʃpi. log2pi
pi= presença ou ausência de uma banda

Nm= 0,5(1-Gst)/Gst
Gst= coeficiente de variação populacional

Uma análise hierárquica de variância molecular (AMOVA) foi usada para verificar a
estrutura genética dentro de cada população e entre as populações, por meio do programa
Arlequin versão 3.1 (Excoffier et al., 2005). A significância da estruturação foi testada com
1.000 permutações.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Seleção de primers

No total foram avaliados 313 indivíduos de Enterelobium contortisiliquum, sendo 162
da população LAP (148 progênies e 14 adultos) e 151 da ELP (144 progênies e 7 adultos). Do
material foliar coletado para extração de DNA dos 15 indivíduos adultos de cada área, apenas
amostras de boa qualidade foram usadas, justificando a diferença entre o número de
indivíduos coletados e utilizados para a amplificação dos iniciadores ISSR.
Dos 10 primers testados, foram selecionados cinco que apresentaram bandas
amplificáveis e de boa intensidade (Tabela 1 e Figura 4). Os primers utilizados geraram 49
locos, com 25 considerados polimórficos. O número de bandas por primer variou de 8 a 13
bandas, com média de 9,8 bandas por primer. As bandas polimórficas analisadas para as
progênies de LAP totalizaram 25 e 22 bandas para as progênies da população ELP. O
polimorfismo foi menos acentuado nos indivíduos adultos das duas populações, LAP com 11
bandas polimórficas e ELP com 15 bandas.

Tabela 1: Primers utilizados para amplificação de ISSR, seqüência correspondente e total de
bandas amplificadas.
Código

Seqüência (5’ – 3’)

Número de bandas amplificadas

UBC 827

5’-ACACACACACACACACG-3’

8

UBC 840 5’-GAGAGAGAGAGAGAGAYT-3’

9

UBC 880

5’-GGAGAGGAGAGGAGA-3’

10

MANNY

5’-CAC CACCACCACRC-3’

13

MAO

5’-CTCCTCCTCCTCRC-3’

9

Total

49

R = A ou G; Y = C ou T
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8
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Figura 4: Fotografia do gel de agarose 1,5% mostrando a amplificação do primer MAO em
indivíduos da população LAP (1 a 48) de Enterelobium contortisiliquum.

3.2. Número ótimo de fragmentos polimórficos
O método de reamostragem (bootstrap) foi aplicado para estimar o número de
fragmentos necessários para fornecer informações estatisticamente confiáveis. O número
ótimo de bandas para as populações amostradas no Parque Estadual da Lapa Grande foi
considerado consistência quando a correlação (r) atingiu 0,94 e o valor de estresse 0,049, em
37 fragmentos (Figura 5). Conforme Kruskal (1964), o número de bandas é considerado ideal
quando o estresse apresenta valor inferior a 0,05. Os valores obtidos sugerem que o número
de marcadores utilizados e o número de fragmentos gerados por eles, são suficientes para a
análise genética da espécie Enterollobiumm contortiliqumm.
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Figura 5: Análise de reamostragem contendo as correlações obtidas para a determinação do
número ideal de fragmentos gerados por marcador ISSR para população de Enterollobiumm
contortiliqumm amostrada no Parque Estadual da Lapa Grande e no seu entorno.

3.3. Diversidade genética

Os valores estimados para diversidade genética encontram-se nas Tabelas 2 e 3. A
porcentagem de polimorfismo foi próxima para as duas áreas de amostragem, 46,30% para
LAP e 42,59% para ELP. Marcadores dominantes como ISSR podem apresentar diferentes
níveis de polimorfismo de acordo com a espécie, como encontrado neste estudo e por outros
autores, como Souza (2008) trabalhando com as espécies Dimorphandra wilsonii e D. mollis,
onde a porcentagem foi de 10,6% a 43,5% por população. Rodrigues (2010) obteve 13
primers amplificando 253 fragmentos polimórficos (85,76%), para 158 indivíduos, referentes
às populações de Cattleya coccinea e Cattleya mantiquerae. Para a espécie Tibouchina
papyrus (Melastomataceae), Batista et al (2008) testaram 20 iniciadores e selecionaram seis,
obtendo 42 locos, sendo 25 polimórficos (59,5%). Brandão (2008) obteve porcentagem de
polimorfismo de 75,7% a 94,3% para Myrcia splendens. Almeida (2006) trabalhando com a
espécie Aechmea fulgens em fragmentos de Mata Atlântica encontrou 93 bandas, sendo 84
polimórficas, ou seja, 90,3% de polimorfismo por meio de oito primers ISSR. Figueroa et al.
(2010) analisaram a estrutura genética de Dendropanax arboreus, uma espécie pioneira em
fragmentos de floresta tropical no México, utilizou DNA de 219 indivíduos (adultos e
juvenis) pertencentes a nove populações, por meio de quatro primers obteve 75 locos com 60
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deles polimórficos, resultando em 80% de polimorfismo para a espécie, variando de 54,7% a
78,7% por área amostral. Diante desses valores percebe-se a dificuldade em afirmar se a
porcentagem de polimorfismo encontrada para as populações de Enterollobiumm
contortiliqumm é recorrente para a espécie, ou se existe influência do grau de conservação da
área, uma vez que até o momento não foram realizados outros trabalhos com mesmo
marcador e espécie para se ter um nível de comparação.

Tabela 2: Estimativas de diversidade de Enterollobiumm contortiliqumm em duas
populações. P: porcentagem de locos polimórficos, I: índice de Shannon e He:
diversidade genética de Nei.
Populações

P

I

He

LAP

46,30

0,202 (0,243)

0,127 (0,162)

ELP

42,59

0,113 (0,160)

0,062 (0,095)

FANOVA

–

4,953*

6,292*

Média

44,44

0,157

0,094

( ): desvio padrão; NS: não significativo; * P <0,05 teste F

Tabela 3: Estimativas de diversidade de Enterollobiumm contortiliqumm em quatro
populações. P: porcentagem de locos polimórficos, I: índice de Shannon e He:
diversidade genética de Nei, Pro: progênies e Ad: adultos.
Populações

P

I

He

Pro-LAP

46,30

0,204 (0,244)

0,129 (0,163)

Ad-LAP

20,37

0,118 (0,244)

0,081 (0,170)

Pro-ELP

40,74

0,103 (0,154)

0,057 (0,091)

Ad-ELP

27,78

0,153 (0,263)

0,104 (0,183)

FANOVA

–

2,05NS

2,12NS

Média

33,79

0,144

0,092

( ): desvio padrão;

NS

: não significativo; * P <0,01 teste F complementado pelo exame t

Bonferroni (Rice, 1989).

Ao analisar os indivíduos como subpopulações de adultos e progênies por local de
amostragem, foi observado que entre as progênies, aquelas oriundas da população LAP
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obtiveram 46,30% de polimorfismo e 40,74% em ELP. Os indivíduos adultos apresentaram
baixo polimorfismo quando comparado com as progênies, resultando em 27,78% a população
ELP e 20,37% LAP. A diferença de polimorfismo encontrada neste trabalho para progênies e
adultos de Enterollobiumm contortiliqumm pode ter sido influenciada pelo reduzido tamanho
amostral da geração adulta, principalmente na população ELP. O mesmo resultado deste
estudo foi obtido também por Póvoa (2002) analisando a variação genética de Cedrella fissilis
em três fragmentos de mata por meio de isoenzimas. As progênies se destacaram com 76,92%
de locos polimórficos e os adultos com 48,72%. A mesma espécie foi estudada por Gandara
(1996) e o valor de polimorfismo para progênies foi maior (84,6%) do que nos indivíduos
adultos (76,9%). A análise das progênies, ou seja, de plântulas de sementes coletadas
diretamente da árvore matriz, se concentra na migração de alelos potencialmente realizada
pela polinização, e não a migração de alelos realizada pela dispersão de sementes, uma etapa
seguinte, após a queda do fruto ao solo ou da sua retirada da planta matriz por um dispersor
(Seoane et al. 2005). Considerando que as populações de LAP possuem maior número de
indivíduos reprodutivos por estarem em uma área de proteção, tal condição permite maior
número de recombinações e múltiplas paternidades nas progênies. Esse fato favorece o
aumento dos níveis de diversidade genética em função das taxas de cruzamento segundo
Franceschinelli & Bawa (2000) e Van Treuren et al. (1993); justificando maior número de
polimorfismo encontrado para as progênies neste estudo.
Para o índice de Shannon (I), o maior valor foi verificado para os indivíduos de LAP
(0,202), enquanto para ELP foi de 0,113, com média de 0,157. Entre adultos e progênies, o
maior valor foi obtido para as progênies de LAP (0,204) e o menor para progênies de ELP
(0,103).
A heterozigosidade esperada corrigida de Nei (1978) (He) para a população LAP foi
de 0,127 e para ELP de 0,062, verificado diferença significativa das duas áreas para esse
índice. Ao analisar a heterozigosidade para adultos e progênies por área amostral, os valores
variaram de 0,057 (progênie ELP) a 0,129 (progênie LAP), com média de 0,092.
Semelhante aos resultados obtidos para esses dois parâmetros, Rodrigues (2010)
encontrou valores similares para cinco populações de Cattleya coccinea e Cattleya
mantiquerae, onde o maior valor de índice de Shannon foi de 0,178 e de heterozigosidade de
0,116. Costa et al (2011) ao analisar banco de germoplasma de Hancornia speciosa obteve
He= 0,17 e I = 0,25. Entretanto, os valores estimados para Enterollobiumm contortiliqumm
podem ser considerados baixos para todas as populações amostradas. Análises feitas com a
utilização de marcadores moleculares para espécies arbóreas tropicais atingiram valores
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superiores ao do presente estudo como as populações de Caryocar brasilensis coletadas no
norte de Minas Gerais atingiram heterozigosidade de 0,45 a 0,53 (Melo-Júnior et al., 2004),
Tabebuia cassinoides com He = 0,455 (Neto, 2004), Myrcia splendes com I = 0,37 e He =
0,53 (Brandão, 2008), Eugenia dysenterica com He = 0,236 (Zucchi, 2002), Calophyllum
brasiliense com He = 0,453 (Reis et al 2009), Eremanthus erythropappus com He = 0,500 e
índice de Shannon variando de 0,498 a 0,539 (Moura, 2005). Copaifera langsdorffii
(Carvalho et al 2010) atingiu maior heterozigosidade nos subadultos do que nos adultos, com
0,9 e 0,879, respectivamente. Kawaguici e Kageyama (2001) estudando a diversidade
genética em Calophyllum brasiliense, em diferentes estágios de vida, verificaram que a maior
parte da heterozigosidade observada estava presente no grupo de plântulas e não nos adultos.
Eles explicam esse fato levando em consideração que o cruzamento de indivíduos
homozigotos geraram indivíduos heterozigotos, refletindo nas plântulas. Tal fato pode estar
ocorrendo com a população LAP, onde os indivíduos adultos obtiveram menor índice de
Shannon e heterozigosidade do que as suas progênies.
Segundo Hamrick e Godt (1990) as heterozigosidades médias esperadas para espécies
de cruzamento e polinização entomófila é de 0,167, espécies amplamente dispersas de 0,202,
tropicais com 0,148 e arbóreas de 0,177. Todas essas características são enumeradas para
Enterollobiumm contortiliqumm, entretanto os valores obtidos são inferiores a todos os
descritos pelos autores supracitados, evidenciando novamente a baixa heterozigosidade da
espécie e a necessidade de estratégias para a sua conservação.
Comparando as populações LAP e ELP, nota-se que as duas se diferem nos três
parâmetros analisados, ou seja, polimorfismo, índice de Shannon e heterozigosidade esperada,
e que LAP sobressaiu em todos eles. Esses dados confirmam a hipótese levantada no presente
estudo da importância das unidades de conservação como locais propícios para resguardar e
manter a variabilidade genética de espécies vegetais. Existe uma concordância geral de que as
reservas e os parques florestais tropicais deveriam ser estabelecidos e manejados de maneira a
preservar a máxima variabilidade genética dentro das espécies (Whitmore 1980).
O fluxo gênico dado como número de migrantes na população (Nm) estimado para as
populações de Enterollobiumm contortiliqumm foi de 1,407. Em espécies tropicais, os valores
obtidos para Nm têm se mostrado, em geral superiores a 1 (Reis, 1996; Ciampi, 1999; Moraes,
1997; Gaiotto, 2001), com algumas exceções como descrito por Moraes e Derbyshire (2002)
que observaram valor de fluxo gênico de 0,42 para Cryptocarya aschersoniana. Seoane et al.
(2000) analisando a estrutura genética de progênies e adultos de Esenbeckia leiocarpa
encontrou Nm de 0,66 e 0,45 para as respectivas populações. Entretanto, Neto (2004)
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estudando a espécie Tabebuia cassinoides encontrou valores de Nm de 1,12 a 3,83. Para a
espécie Copaifera langsdorffii, Martins et al. (2008) analisaram indivíduos adultos e
regenerantes obtendo fluxo gênico de 6,93 e 3,06. Valores muito superiores foram relatos por
Jaeger (2004) para Xylopia emarginata, com Nm = 13,87 e Sebbenn (1997) para a Genipa
americana com fluxo estimado em 41,4. Espécies pioneiras, como Enterollobiumm
contortiliqumm, apresentam características próprias de extinção local e recolonização o que
pode contribuir, efetivamente, para aumento de fluxo gênico, reduzindo a diferenciação
genética entre populações (Slatkin, 1985, 1987). Segundo Wright (1951), um fluxo gênico
superior a 1, ou seja, quando um ou mais indivíduos migram por geração, os efeitos da
migração são suficientes para impedir perdas aleatórias de alelos dentro de populações
(efeitos de deriva). O valor encontrado para Enterollobiumm contortiliqumm mostrou-se
suficiente para contrapor os efeitos da deriva genética. A dispersão das sementes por animais
tem grande potencial para influenciar os padrões de fluxo gênico e a estrutura genética intra e
interpopulacional (Sork et al., 1999). A literatura é escassa quanto ao polinizador efetivo e
dispersor das sementes da espécie Enterollobiumm contortiliqumm. Segundo Carvalho (2003)
suas flores apresentam importância apícola e a dispersão de suas sementes é realizada por
roedores, como pacas e cutias. Estudos sobre o sistema reprodutivo e a fauna relacionada a
Enterollobiumm contortiliqumm são de fundamental importância para nortear estratégias de
conservação da espécie e manutenção do seu fluxo gênico.
A manutenção da diversidade genética é extremamente necessária para que a
população seja capaz de responder as variações ambientais (Frankham et al. 2002). A
diversidade genética é importante em longo prazo para manutenção do potencial adaptativo
evolutivo, bem como em curto prazo, para manutenção do valor adaptativo (Frankham, 1996).
Desta forma, o nível de variação genética, e de como esta variação está distribuída dentro e
entre populações naturais é fundamental, não apenas para o delineamento de estratégias de
conservação in situ e ex situ, como também para compreensão da história evolutiva das
espécies (Frankham et al 2002: O`Brien. 1994, Reis, 1999).
A análise de variância molecular (AMOVA) realizada para dois níveis hierárquicos
(Tabela 4), indicou que maior porcentagem de variação genética de Enterollobiumm
contortiliqumm ocorreu dentro das populações (83,99%) e apenas 16,01% da diversidade
genética total está presente entre as populações LAP e ELP. Dados semelhantes de maior
diversidade intrapopulacional foram como encontrado por Mendonça (2006) em Calophyllum
brasiliense, Zucchi (2002) em Eugenia dysenterica, Costa et al (2011) em Hancornia
speciosa, Ruschel (2007) em Sorocea bonplandii, Brandão (2008) em Myrcia splendens,
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Zimback et al. (2004) em Trichilia pallida e por Ribas e Kageyama (2004) para Trema
micrantha.
Espécies arbóreas, em geral, mostram maior variação genética dentro de populações
do que entre populações (Yun et al., 1998; Aagaard et al., 1998) devido principalmente pelo
sistema de cruzamento misto (Berg & Hamrick, 1997), com predominância de alogamia
(Ward et al., 2005). Hamrick e Godt (1990) observaram que, em média, 82% da variabilidade
genética total se concentra dentro das populações para espécies arbóreas tropicais. Hamrick
(2004) e Nybom (2004) consideraram que, ao lado da grande longevidade, do potencial para
elevadas taxas de fluxo de pólen e fecundação cruzada, os altos níveis de diversidade genética
dentro das populações podem fazer com que as espécies arbóreas persistam durante períodos
de alterações ambientais. Em espécies com pequenas populações, de autofecundação e ou
propagação vegetativa, com limitada dispersão de pólen e sementes, tendem a apresentar
baixa diversidade dentro das populações e alta diferenciação entre elas (Loveless & Hamrick,
1984).

Tabela 4: Análise de variância molecular (AMOVA) em duas populações de Enterollobiumm
contortiliqumm. GL = graus de liberdade e SQ = soma do quadrado dos desvios.
Fonte de variação

GL

SQ

Componentes da variância (%)Variação

P*

Entre populações

1

116,89

0,723

16,01

< 0,0001

Dentro de populações

312

1180,38

3,795

83,99

< 0,0001

Total

313

1297,27

4,57

100

FST :

0,160

*Valores de P são a probabilidade de ter um componente de variância maior que os valores observados
ao acaso. As probabilidades foram calculadas por 1000 permutações ao acaso.

As estimativas de identidade genética e distância genética de Nei (1972) foram
calculadas para os pares de populações das progênies e adultos LAP e ELP (Tabela 5). Estas
estimativas variam de zero a um, sendo que, na identidade genética quanto mais próxima de
um é a estimativa maior o grau de similaridade genética; em contraposição na distância
genética, quanto mais próximo de um, mais distantes geneticamente são os pares comparados.
A estimativa de identidade genética de Nei (1972) calculada para as populações das progênies
e adultos variou de 0,919 a 0,988. A estimativa de distância variou de 0,012 a 0,084. Os dados
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mostram que os adultos e progênies de ELP são os mais distantes geneticamente. As
progênies das duas áreas são os indivíduos que compartilham a maior similaridade genética.

Tabela 5: Estimativas de identidade (acima da diagonal) e distância genética (abaixo da
diagonal) de Nei (1972), entre populações de progênies e adultos de Enterollobiumm
contortiliqumm.
Populações Pro-LAP Ad-LAP Pro-ELP Ad-ELP
Pro-LAP

****

0,979

0,988

0,931

Ad-LAP

0,021

****

0,960

0,931

Pro-ELP

0,012

0,040

****

0,919

Ad-ELP

0,071

0,071

0,084

****

Um dendrograma foi produzido a partir dos valores da identidade genética de Nei
(1978) pelo método UPGMA (Figura 6). Na análise de agrupamento foram identificados dois
grupos, um constituído pelos adultos de LAP e pelas progênies das duas áreas e no segundo
grupo apenas os adultos de ELP.

Figura 6: Dendrograma UPGMA das populações de Enterollobiumm contortiliqumm.
Amostradas nos sistema corredor-fragmento, calculado de acordo com a identidade genética
de Nei (1972)
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A menor relação dos adultos da população ELP com as outras populações,
provavelmente se deve pelo número reduzido de indivíduos coletados nesta área, não sendo
suficientes para a identificação da real diversidade genética da espécie, visto que no geral
apresenta um baixo polimorfismo.
De acordo com os dados obtidos neste trabalho pode-se inferir que o fluxo gênico tem
ocorrido entre as populações LAP e ELP, pois não foi encontrado padrão genético exclusivo
de apenas um grupo, dada a similaridade entre as progênies, não existindo evidências de
isolamento reprodutivo até o momento. A criação do Parque Estadual da Lapa Grande ainda é
muito recente quando comparado com o ciclo de vida de uma espécie arbórea, sendo assim, a
barreira imposta pela criação da unidade de conservação e consequentemente a segregação
das populações de Enterollobiumm contortiliqumm em indivíduos protegidos e fora desse
domínio, ainda não foi refletida na diversidade genética. As populações permanecem
geneticamente interligadas como um grande contínuo, visto pela maior porcentagem de
diversidade total estar limitada à diversidade intrapopulacional e pelos altos valores de
identidade genética das populações estudadas.
Uma preocupação constante no estudo de genética de populações é que imediatamente
após a fragmentação de habitats, tem-se um efeito de gargalo na diversidade genética. O
isolamento de populações de espécies arbóreas em pequenos fragmentos reduz o número de
indivíduos reprodutivos, a densidade populacional, podendo afetar processos genéticos como
deriva genética, fluxo de genes, perda de alelos, redução na heterozigosidade, seleção e
sistema de reprodução (Young et al. 1996; Young & Boyle 2000). Dessa forma, acarretando
em menor variabilidade genética podendo reduzir a resistência da população a novas doenças
ou mudanças ambientais (Nei et al. 1975, Allendorf & Leary 1986). Entretanto, estudos
realizados por Apsit e colaboradores (2001) não encontraram evidências de que a alteração de
habitat nas matas secas em Guanacaste, Costa Rica, afeta o fluxo gênico em Enterolobium
cyclocarpum. Ocorre situação contraria existindo fluxo gênico, recebendo pólen de indivíduos
distantes. Os autores afirmam que este fato pode ser devido a floração da espécie que ocorre
durante a estação seca em que os recursos são escassos e a disponibilidade de flores da
espécie poderia promover o fluxo gênico graças a atração de seus polinizadores. Situação
similar pode estar ocorrendo Enterollobium contortisiliqumm, com maior polimorfismo visto
nas progênies.
A manutenção da diversidade genética dessa espécie encontra-se ameaçada fora dos
domínios das unidades de conservação, onde é alvo de corte pelos avanços das áreas urbanas
sobre os remanescentes de Mata Seca ainda existentes no município de Montes Claros e, além
20

disso, pela retirada de árvores dessa espécie pelos criadores de gado. A diminuição do número
de indivíduos da espécie Enterollobiumm contortiliqumm se deve muitas vezes pelos seus
compostos biologicamente ativo presentes em suas favas, as saponinas, que são tóxicas ao
gado provocando abortos e lesões na pele. Esse composto quando introduzido na corrente
sanguínea determinam a hemólise de hemácias e subcutaneamente tais substâncias causam
inflamação e necrose, atuando sobre o sistema nervoso central (Garner, 1970). Os criadores
de gado vêem a espécie como uma ameaça à criação e procuram eliminá-la dos pastos e áreas
onde o rebanho possa pastorear. A presença de espécies em áreas de proteção é uma
alternativa para a sua conservação, mas ainda não se sabe até que ponto a sua variabilidade
genética poderá ser mantida, com a diminuição das populações próximas a essas áreas.
Uma maneira de minimizar a retirada dos indivíduos de Enterollobiumm
contortiliqumm das áreas de externas ao parque é conscientizar a população sobre a
importância de preservar a espécie em fragmentos de vegetação nativa, para que o fluxo
gênico possa permanecer por meio de corredores ecológicos, para garantir a sua perpetuação.
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4. CONCLUSÕES

O estudo da diversidade genética da espécie Enterolobium contortisiliquum por meio do
marcador molecular ISSR possibilitou chegar às seguintes conclusões:


A metodologia desenvolvida para extração de DNA e amplificação de iniciadores
ISSR foi eficiente para a espécie Enterolobium contortisiliquum;



As progênies das duas áreas de amostragem mostraram maior diversidade genética do
que os indivíduos adultos;



A variabilidade genética da espécie é considerada baixa quando comparada a outras
espécies arbóreas tropicais.



A maior parte da variabilidade genética está contida dentro dos grupos analisados,
inferindo que as populações no interior do Parque Estadual da Lapa Grande (LAP) e
no seu entorno (ELP) não possuem diferença quanto à diversidade genética;



Programas de manejo e conservação na região de entorno do Parque Estadual da Lapa
Grande são de extrema importância para manter a variabilidade genética de
Enterolobium contortisiliquum.
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