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RESUMO 

 

Gabriela Gomes Weber. Transferibilidade de marcadores microssatélites entre espécies 

de Asteraceae e sua utilidade na obtenção de dados genéticos-populacionais. 

A Mata Atlântica é conhecida pela sua enorme biodiversidade e, ao mesmo tempo, por 

constituir um dos biomas mais degradados e fragmentados do planeta, motivos estes, que a 

fazem integrar a lista de hostspots mundiais de biodiversidade. Este bioma, particularmente 

no estado do Paraná, é constituído por diversas fitofisionomias, como a Floresta Ombrófila 

Mista, que ocorre geralmente associada aos Campos. Nestas regiões de transição, se 

desenvolvem diversas espécies vegetais de elevada importância medicinal e ecológica, grande 

parte delas, da família Asteraceae. No entanto, pouco se sabe sobre as características 

genéticas-populacionais destas espécies, o que avaliaria o status de conservação e risco de 

extinção local das mesmas. Uma maneira de realizar este tipo de estudo é por meio de 

marcadores moleculares, dentre eles, os microssatélites. Entretanto, ainda não existem 

primers específicos para a grande maioria das espécies nativas brasileiras, tornando a 

transferibilidade de locos microssatélites desenvolvidos a partir de espécies relacionadas 

filogeneticamente, uma alternativa para esta limitação. A transferibilidade, por sua vez, 

constitui um método viável e relativamente barato, que permite pesquisas de genética-

populacional e conservação. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi verificar a 

transferibilidade de marcadores microssatélites entre espécies de Asteraceae e avaliar sua 

utilidade na obtenção de dados genéticos-populacionais. Para isso, 15 pares de primers 

microssatélites foram selecionados na literatura e testados em cinco espécies de Asteraceae 

nativas da Mata Atlântica (Achyrocline flaccida (Weinm.) DC., Baccharis articulata (Lam.) 

Pers., Baccharis milleflora (Less.) DC., Baccharis sp. e Senecio brasiliensis (Spreng.) Less). 

Posteriormente, foram avaliados os locos polimórficos quanto a sua capacidade de evidenciar 

os aspectos genéticos-populacionais destas espécies. Os resultados da transferibilidade dos 

primers mostraram porcentagem de amplificação de 66,66% em A. flaccida, 66,66% em B. 

articulata, 40,0% em B. milleflora, 53,33% em B. sp. e 26,60% em S. brasiliensis. Os 

resultados da avaliação da utilidade dos primers evidenciaram baixo número de alelos (entre 

um e três), e baixo polimorfismo. Foi observada grande quantidade de alelos nulos e as 

análises estatísticas revelaram baixos valores de heterozigosidade observada e esperada. Os 

dados obtidos demonstraram que a transferibilidade de primers microssatélites é restrita nas 

espécies avaliadas. Contudo, a transferibilidade em Asteraceae é muito variável, dependendo 

de vários fatores como a distância filogenética entre as espécies, a taxa de mutação do loco, o 

tamanho efetivo populacional, deriva genética e a conservação das regiões que flanqueiam os 

primers, entre outros. Os dados obtidos na avaliação da utilidade dos primers demonstram 

que a elevada presença de alelos nulos inviabiliza análises sobre a estrutura genética-

populacional das espécies, por subestimar o polimorfismo. Assim, os resultados obtidos em 

nosso trabalho mostram que, apesar da taxa média de amplificação em algumas das 

populações, os marcadores microssatélites desenvolvidos em Asteraceae e avaliados neste 

trabalho não são úteis para estudos genéticos de A. flaccida (Weinm.) DC., B. articulata 

(Lam.) Pers., B. milleflora (Less.) DC., Baccharis sp. e S. brasiliensis (Spreng.) Less. 

 

Palavras-chave: Bioma Mata Atlântica; herbáceas pioneiras; marcadores moleculares; 

genética de populações; amplificação heteróloga.  

 



ABSTRACT 

 

Gabriela Gomes Weber. Transferability of microsatellite markers among species of 

Asteraceae and its usefulness to obtaining genetic-population data. 

The Atlantic Forest is known for its biodiversity and at the same time, constitute one of the 

most degraded and fragmented biomes on the planet, these motives, which make part of the 

list of global biodiversity hostspots. This biome, particularly in the state of Paraná, consists of 

various vegetation types, such as Araucaria forest, which is usually associated with Campos. 

These transition regions, develop various plant species with high medicinal and ecological 

importance, most of them, of the Asteraceae family. However, little is known about the 

genetic-population characteristics of these species, which assesses the conservation status and 

risk of local extinction of the same. One way to perform this type of study is through 

molecular markers, including, microsatellites. However, there are still no specific primers for 

the vast majority of brazilian native species, making the transferability of microsatellite loci 

developed from phylogenetically related species, an alternative to this limitation. The 

transferability is a feasible and relatively inexpensive method that allows genetic research and 

population-preserving. In this sense, the objective of this study was to investigate the 

transferability of microsatellite markers among species of Asteraceae and evaluate its 

usefulness in obtaining population genetic data. For this, 15 pairs of microsatellite primers 

were selected from the literature and tested in five native species of Asteraceae from Atlantic 

Forest (Achyrocline flaccida (Weinm.) DC., Baccharis articulata (Lam.) Pers., Baccharis 

milleflora (Less.) DC ., Baccharis sp. and Senecio brasiliensis (Spreng.) Less). Subsequently, 

the polymorphic loci were evaluated for their ability to evidence-population genetic aspects of 

these species. The results of the transferability showed a 66.66% of amplification in A. 

flaccida, 66.66% in B. articulata, 40.0% in B. milleflora, 53.33% in B. sp. and 26.60% in S. 

brasiliensis. The results of evaluation of the usefulness of the primers showed low number of 

alleles (one to three) and low polymorphism. A high number of null alleles was identified and 

the statistical analyzes revealed low values of observed and expected heterozygosity. The data 

showed that the transferability of microsatellite primers is restricted in the evaluated species. 

However, transferability in Asteraceae varies widely, depending on many factors such as the 

phylogenetic distance between the species, the mutation rate of the loco, the effective 

population size, genetic drift and hence the conservation of regions flanking primers, among 

others. The data obtained in the evaluation of the usefulness of primers demonstrate that the 

high presence of null alleles prevents analysis of the population genetic structure of the 

species, for underestimating the polymorphism. Thus, the results obtained in our study 

showed that although the average rate of amplification in some populations, the microsatellite 

markers developed in Asteraceae and evaluated in this paper are not useful for genetic studies 

of A. flaccida (Weinm.) DC., B . articulata (Lam.) Pers., B. milleflora (Less.) DC., B. sp. and 

S. brasiliensis (Spreng.) Less. 

 

Keywords: Atlantic Forest; herbaceous pioneers; molecular markers; population genetics; 

heterologous amplification. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A Mata Atlântica é considerada um dos biomas mais biodiversos do planeta, 

reunindo centenas de espécies animais, vegetais e microbiológicas. Contudo, toda esta 

diversidade está sendo ameaçada pelas diferentes atividades antrópicas, tornando este bioma 

altamente degradado e fragmentado. 

Dentre as diferentes formações florestais ou fitofisionomias que compõem a Mata 

Atlântica, está a Floresta Ombrófila Mista, caracterizada principalmente, pela presença da 

espécie arbórea Araucaria angustifolia, também conhecida como Pinheiro-do-Paraná. Este 

tipo de formação florestal já foi predominante sobre o estado do Paraná, e intercala suas 

grandiosas florestas com os Campos Naturais. 

Além da característica Araucária, a Floresta Ombrófila Mista em conjunto com os 

Campos, também abriga centenas de outras espécies vegetais, inclusive pioneiras, 

pertencentes a diferentes famílias botânicas como Myrtaceae, Lauraceae e Asteraceae, por 

exemplo. Dentre as espécies herbáceas, destaca-se Asteraceae, em que diferentes espécies são 

amplamente utilizadas na medicina popular em diversas regiões do Brasil, como é o caso de 

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC., Baccharis articulata (Lam.) Pers., Baccharis milleflora 

(Less.) DC., Baccharis sp. e Senecio brasiliensis (Spreng.) Less., mais comumente 

conhecidas como macela, carqueja-doce, carqueja-do-lajeado, vassourinha e maria-mole, 

respectivamente.  

As espécies A. flaccida, B. articulata e B. milleflora são fitoterápicas utilizadas na 

medicina popular para o tratamento de distúrbios gastrointestinais, inflamatórios, infecciosos, 

diuréticos, entre outras aplicações. Sua utilização baseia-se na confecção de chás por infusão, 

e suas propriedades farmacológicas foram comprovadas pela presença, principalmente, de 

compostos flavonoídicos. Muito embora seja tóxica quando ingerida, a espécie S. brasiliensis 

também é utilizada na medicina popular devido a sua ação anti-inflamatória, geralmente na 

forma de emplastro para o tratamento de dores de ouvido.  

Apesar da importância medicinal e/ou ecológica, pouco se sabe sobre as populações 

destas plantas, pois estudos sobre suas estruturas populacionais são inexistentes. Neste 

sentido, uma das técnicas disponíveis para este tipo de pesquisa é a utilização de marcadores 

moleculares, dentre eles, os microssatélites ou SSR‟s (Simple Sequence Repeat). Os 

microssatélites são muito utilizados em estudos genéticos de plantas pela sua confiabilidade, 

praticidade, codominância e reprodutibilidade, permitindo análises de variabilidade genética, 
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entre outros usos. No entanto, o desenvolvimento desses marcadores é trabalhoso e necessita 

de equipamentos sofisticados, tornando a transferibilidade de primers microssatélites entre 

espécies relacionadas, uma importante alternativa para viabilizar estudos de genética de 

populações.  

A transferibilidade de primers consiste na transferência de locos microssatélites já 

desenvolvidos a partir de outras espécies, para espécies filogeneticamente próximas, 

permitindo a realização de diversos estudos genéticos com espécies que ainda não dispõem 

dessas ferramentas moleculares. Contudo, apesar das vantagens da transferibilidade, muitos 

fatores interferem no seu sucesso, como a presença de alelos nulos, a distância filogenética 

entre as espécies, a temperatura de anelamento do primer, o tamanho, composição e taxa de 

mutação do primer, a deriva genética, entre outros. 

Assim, considerando a importância ecológica e/ou medicinal das espécies em estudo, 

bem como a ausência de dados genéticos moleculares sobre as mesmas, estudos desta 

natureza tornam-se importantes para o conhecimento da estrutura genética de suas 

populações. Além disso, reconhecer a eficiência da transferibilidade de diferentes primers 

microssatélites já desenvolvidos, para plantas que ainda não os possuem, pode constituir uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento de novas pesquisas com estas espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Mata Atlântica 

 

A Mata Atlântica constitui um dos biomas mais biodiversos do planeta, sendo a 

segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano (TABARELLI et al., 2005). 

No Brasil, sua cobertura vegetal estende-se ao longo de 17 estados, abrangendo um mosaico 

de diferentes tipos vegetacionais, como Florestas Ombrófilas Densa, Aberta e Mista; Florestas 

Estacionais Decidual e Semidecidual; Campos de Altitude, Mangues e Restingas 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2013).  

Atualmente, restam apenas 7% de remanescentes florestais em fragmentos acima de 

100 hectares (MMA, 2015) e, somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de três 

hectares, são 12,5% (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2013) (Figura 1). Os 

impactos causados por diferentes ciclos de produção econômica e pela urbanização são, 

provavelmente, os principais responsáveis por essa drástica diminuição da sua área (DA 

SILVA, 2008), fazendo com que a Mata Atlântica seja o ecossistema mais devastado e 

seriamente ameaçado do planeta (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005).  

Contudo, mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica 

existam cerca de 20.000 espécies vegetais, incluindo diversas espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção (MMA, 2015). Tamanha diversidade é reflexo de sua ampla 

distribuíção territorial, variações de altitude, diferenças nas composições dos solos, relevo e 

climas, fatores estes que contribuem para a formação de diferentes paisagens (SILVA; 

CASTELETI, 2005). Além disso, a enorme diversidade e o alto endemismo existentes no 

bioma Mata Atlântica permitiram com que ele fosse classificado como um dos “hotspots” 

globais (MYERS et al., 2000), caracterizados como centros de altíssima biodiversidade em 

que a extensão original foi dramaticamente reduzida, colocando em risco a sobrevivência de 

incontáveis espécies de animais e plantas (GUEDES et al., 2005).  

Assim, considerando que essa riqueza é maior que a de alguns continentes, a região 

da Mata Atlântica é altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial, pois 

além de possuir extrema importância ecológica, influencia diretamente a vida de mais de 80% 

da população do Brasil, regulando o fluxo dos mananciais hídricos, assegurando a fertilidade 

do solo, controlando o clima e protegendo escarpas e encostas das serras, além de preservar 

um grande patrimônio histórico e cultural (MMA, 2015).  
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Figura 1. Mapa dos remanescentes florestais da Mata Atlântica 2013/2014. Em amarelo, a cobertura florestal 

original da Mata Atlântica; Em verde, os remanescentes florestais avaliados no ano de 2013/2014; Em vermelho, 

as áreas florestais desmatadas em 2013/2014. Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, 2015. Escala: 1: 10.000.000. 
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2.2  Floresta Ombrófila Mista 

 

Dentre as diferentes fitofisionomias que compõem a Mata Atlântica está a Floresta 

Ombrófila Mista (FOM). Típica da região sul do Brasil, apresentava originalmente uma área 

de distribuíção entre 200.000 a 250.000 km² (MEDEIROS; SAVI; BRITO, 2005) (Figura 2). 

Atualmente, estima-se que os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista não perfaçam mais 

de 7% da área original, o que a coloca entre as tipologias mais ameaçadas do bioma Mata 

Atlântica (KANIESKI, 2010).  

A Floresta Ombrófila Mista é caracterizada, principalmente, pela presença da 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze ou Pinheiro-do-Paraná, que por sua abundância, porte 

e copas corimbiformes, imprime o aspecto próprio desta fitofisionomia (SONEGO; 

BACKES; SOUZA, 2007). Contudo, apesar da A. angustifolia apresentar predominância no 

estrato superior deste tipo de floresta, os estratos médio e inferior possuem grande diversidade 

de espécies que se desenvolvem nesse ambiente (NASCIMENTO; LONGHI; BRENA, 2001).  

De acordo com Backes (2001), a Floresta Ombrófila Mista ocorre intercaladamente 

com áreas de campo, originando um sistema em mosaico que caracteriza grande parte da 

paisagem da região sul do país. A formação de mosaicos entre a Floresta Ombrófila Mista e 

os Campos de Altitude mantém uma alta diversidade florística e estrutural, onde espécies das 

duas formações podem ser encontradas em simpatria (OVERBECK et al., 2009). Assim, 

apesar da paisagem monótona e aparentemente sem grandes mudanças, os Campos possuem 

grande biodiversidade, formada por milhares de espécies vegetais, principalmente das 

famílias Poaceae, Asteraceae e Cyperaceae (HAUCK, 2011).  

Considerando todas as características e componentes da Floresta Ombrófila Mista, 

esta é classificada como prioritária para a conservação de recursos naturais (MARTINS-

RAMOS; BORTOLUZZI; MANTOVANI, 2010). Por estes motivos, estudos sobre a 

composição e a estrutura genética desses remanescentes florestais, bem como, dos 

ecossistemas associados, são essenciais por fornecerem informações básicas que possam 

auxiliar no seu manejo e conservação. 
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Figura 2. Mapa das formações vegetais da Mata Atlântica, FIBGE, 1993. Ocorrência original da Floresta 

Ombrófila Mista. Fonte: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2015. Escala: 1: 5.000.000. 
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2.3  Espécies Pioneiras 

 

As espécies de plantas tropicais têm sido classificadas de diversas maneiras quanto 

ao seu comportamento na dinâmica de sucessão (MACIEL et al., 2003). Segundo os mesmos 

autores, dentre as classificações temos as espécies pioneiras, cujas sementes só germinam em 

clareiras, com dossel completamente aberto, recebendo radiação direta em pelo menos parte 

do dia. Essas plantas são intolerantes à sombra, e necessitam de clareiras naturais como sítios 

de regeneração (HARTSHORN, 1980).  

De acordo com Swaine e Whitmore (1988), espécies pioneiras são muitas vezes 

caracterizadas por possuírem floração precoce e frequente, além da produção abundante de 

pequenas sementes que são fácilmente dispersas. Por essas e outras características, as espécies 

pioneiras fornecem condições que fomentam o recrutamento de espécies florestais mais 

persistentes, e a eventual regeneração da floresta (BROWN; LUGO, 1990).  

Neste sentido, acredita-se que as plantas pioneiras desempenhem um papel 

particularmente importante na paisagem tropical alterada, embora seus parâmetros genéticos-

populacionais tenham sido avaliados em apenas poucas espécies até agora (GUICKING et al., 

2013). Assim, compreender os efeitos desses fatores sobre a diversidade genética e a estrutura 

das populações, é importante na definição de estratégias de conservação e restauração 

florestal, a fim de garantir a manutenção da sua dinâmica evolutiva e ecológica, o mais 

semelhante possível das condições naturais (LOVELESS; HAMRICK, 1984). Dentre as 

espécies pioneiras da Floresta Ombrófila Mista, destacam-se as asteráceas. 

 

2.3.1  Família Asteraceae 

 

Dentre as muitas famílias botânicas que possuem espécies pioneiras, a Asteraceae é a 

maior e mais abundante em número de espécies. Ela constitui a maior família de 

angiospermas, compreendendo 23.600 espécies pertencentes a 1.620 gêneros (STEVENS, 

2015), dispostos em 28 tribos e 12 subfamílias (PANERO; FUNK, 2008). No Brasil, a família 

está representada por aproximadamente 2.000 espécies (SOUZA; LORENZI, 2008) e 262 

gêneros pertencentes à 14 tribos, o que corresponde a cerca de 16% dos gêneros da família e 

50% das tribos aqui consideradas (MONDIN, 2006). De grande importância econômica, as 

asteráceas são cultivadas como ornamentais, medicinais, apícolas, oleaginosas, aromáticas, 

inseticidas e comestíveis, além disso, muitas espécies são invasoras de lavouras e tóxicas, ou 

potencialmente tóxicas, para animais e para o homem (BERETTA et al., 2008). 
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Com ampla distribuíção territorial, espécies de Asteraceae podem ser encontradas 

nos mais diversos hábitats e em variadas condições climáticas, desde regiões tropicais, 

subtropicais, até temperadas (CANCELLI; EVALDT; BAUERMANN, 2007). Além disso, 

devido à grande capacidade adaptativa dos seus representantes, a família é encontrada em 

várias formações vegetais, predominando nas formações campestres do sul do Brasil, onde há 

uma grande diversidade de espécies (MATZENBACHER, 2003). Assim, juntamente com 

formações florestais da Mata Atlântica, os Campos do sul brasileiro abrigam espécies muito 

variadas desta família, dentre elas, diversas espécies pertencentes aos gêneros Achyrocline, 

Baccharis e Senecio, que serão tratados neste trabalho.  

 

2.3.1.1  O Gênero Achyrocline (Less.) DC. 

 

O gênero Achyrocline (Less.) DC. (Subfamília Asteroideae; Tribo Gnaphalieae) 

compreende mais de 40 espécies em sua maioria sul-americanas, havendo apenas cinco na 

América Central (NESOM, 1990) e quatro no continente Africano (ANDERBERG, 1991).  

Este gênero reúne plantas herbáceas, com capítulos de estruturas morfológicas 

homogêneas e difíceis de diferenciar (DEBLE, 2007). Suas espécies habitam a vegetação 

campestre, formações rochosas, beira de matas e áreas de Cerrado sujeitas a queimadas 

periódicas, havendo poucas espécies que são frequentes na margem de estradas e áreas 

antropizadas (DEBLE, 2007). Segundo o mesmo autor, o material em flor, encontra-se em 

quase todas as épocas do ano, mas floresce, todavia, com maior intensidade no final do verão 

e início do outono.  

No Brasil ocorrem 25 espécies deste gênero (DEBLE, 2007), incluindo a espécie 

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. (Figura 3). Segundo Deble (2007), trata-se da espécie 

mais frequente no sul e sudeste do Brasil, e sua identidade é normalmente confundida com 

Achyrocline satureioides.  
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Figura 3. Aspectos da espécie Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. A) Haste; B) Inflorescências. A barrra 

corresponde a 1 cm. Fonte: A autora, 2016. 

 

Conhecida popularmente como marcela, macela e macela-amarela (DA SILVA; 

MACHADO; RITTER, 2007), Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. não é endêmica do Brasil, 

mas possui ampla distribuição no território nacional, ocorrendo nos estados da Bahia, Espírito 

Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal (Figura 4) (DEBLE, 2007). De 

acordo com Ajalla et al. (2009) a macela tem ocorrência em todo o Brasil, crescendo 

espontâneamente em pastagens e beiras de estradas, Campos sujos, Campos limpos e em 

Cerrado ralo. Contudo, com o desmatamento de áreas florestais, populações de macela 

passaram a ocupar além de formações de Campo, também bordas de matas, áreas sujeitas a 

queimadas periódicas e outros locais abertos (DAVIES, 2004).  

A B 
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Figura 4. Mapa de ocorrência de Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. no Brasil. Fonte: Deble, 2007.  

 

 

A. flaccida é caracterizada por plantas de aspecto herbáceo de até 1,5 metros de 

altura, ligeiramente ramificadas na base, com folhas de até 11 centímetros de comprimento e 

1,5 centímetros de largura, e as inflorescências são chamadas capítulos (DAVIES, 2004).  

Em diversas regiões onde ocorre, esta planta é considerada medicinal, tendo suas 

inflorescências utilizadas e comercializadas, não somente para o mercado farmacêutico, como 

também para o cosmético (GATTUSO et al., 2008). Segundo Mota (2008) esta planta tem 

sido objeto de estudos farmacológicos e clínicos desde os anos 80 visando sua validação, e 

experiências com animais tem provado suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, 

sem nenhum efeito tóxico colateral.  

De acordo com Teixeira e Bassani (1997), a utilização das inflorescências de macela 

no tratamento de distúrbios gastrointestinais e estados inflamatórios deve-se à ação, pelo 

menos parcial, de compostos flavonoídicos como, quercetina, luteolina e 3-O-metilquercetina. 

Ross e Castillo (2010) enfatizam que a quercetina é um flavonóide amplamente distribuído no 

reino vegetal e, além de possuir ação na reversão ou diminuíção de lesões cerebrais, entre as 

suas principais virtudes se destaca a atividade antioxidante.  

Contudo, a disponibilidade de A. flaccida como matéria prima para fitoterapia é 

baixa, em razão da forma totalmente extrativista pela qual vem sendo explorada, podendo 

levá-la a extinção (OLIVEIRA, 2012). Recentemente, um trabalho sobre a estrutura genética-

populacional de A. flaccida foi realizado, visando o melhor conhecimento desta espécie para, 
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se necessário, o desenvolvimento de estratégias de manejo e conservação da mesma (DA-

ROSA, 2015). No entanto, estudos como este ainda são escassos, tornando as pesquisas sobre 

a estrutura genética das populações de A. flaccida ainda mais importantes.  

 

2.3.1.2  O Gênero Baccharis 

 

O gênero Baccharis (Subfamília Asteroideae; Tribo Astereae) está representado por 

mais de 500 espécies distribuídas principalmente no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e 

México, ocupando as regiões mais elevadas (VERDI; BRIGHENTE; PIZZOLATTI, 2005). A 

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

centro de origem deste gênero (TEODORO-LUIS, 1955). No Brasil, estão descritas 120 

espécies de Baccharis, com a maior parte delas distribuídas na região sudeste do país 

(BARROSO, 1975).  

As espécies deste gênero são em geral arbustos como a carqueja, a vassoura ou 

vassourinha e medem em média de 0,5 a 4,0 metros de altura (VERDI; BRIGHENTE; 

PIZZOLATTI, 2005). São consideradas importantes economicamente para o homem, pois 

ajudam no combate à erosão e podem ser utilizadas como plantas ornamentais, embora 

também possam se apresentar como pragas de difícil combate em pastagens (BUDEL et al., 

2005). Entretanto, de acordo com Carneiro e Fernandes (1996) o destaque maior deste gênero 

está na medicina popular, onde várias espécies são utilizadas. 

Segundo Verdi; Brighente e Pizzolatti (2005), o gênero apresenta ampla dispersão 

nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, entre outras regiões do 

país, em que grande número das espécies é utilizado na medicina popular para o controle ou 

tratamento de várias doenças. Sua fitoquímica destaca a ocorrência de flavonóides, diterpenos 

e triterpenos (JAKUPOVIC et al., 1990). Por isso, são consumidas principalmente na forma 

de chás com indicações para males do estômago, fígado, anemias, inflamações, diabetes, 

doenças na próstata, bem como remédio para o processo de desintoxicação do organismo 

(KORBES, 1995).  

Dentre as espécies do gênero Baccharis, estão B. articulata, B. milleflora e B. sp. 

(Figura 5), não identificada até o momento, porém, chamada na cultura popular de 

vassourinha, devido a sua utilização para varrer quintais de residências.  
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Figura 5. Aspectos da espécie Baccharis sp. A) Haste; B) Aspecto da folha. A barrra corresponde a 1 cm. 

Fonte: A autora, 2016.  

 

Baccharis articulata (Lam.) Pers. (Figura 6) conhecida como carquejinha ou 

carqueja-doce, é utilizada na medicina popular sob a forma de infusão das partes aéreas. 

Trata-se de uma espécie pioneira, encontrada em grande número nos Campos de Altitude do 

Rio Grande do Sul (SIMÕES et al., 1998). Tradicionalmente, é utilizada como diurética e 

digestiva na medicina popular local do sul do Brasil, Uruguai e Argentina, e também, como 

antidiabético no Paraguai (ABAD; BERMEJO, 2007).  

 

 
Figura 6. Aspectos da espécie Baccharis articulata (Lam.) Pers. A) Haste; B) Aspecto geral da planta. A barrra 

corresponde a 1 cm. Fonte: A autora, 2016. 

A B 

A B 
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Baccharis milleflora (Less.) DC. (Figura 7) é comumente conhecida como carqueja 

ou carqueja-do-lajeado, e é utilizada na medicina popular para ação diurética e estomacal, de 

maneira similar às outras carquejas (PEREIRA et al., 2014). Sua principal característica é a 

presença de cladódios que desempenham papel de folha (BUDEL et al., 2005). É uma espécie 

arbustiva perene e endêmica do Brasil que aprecia substratos rupícolas e terrícolas, com 

distribuíção geográfica na região Sudeste e Sul, com domínios fitogeográficos no Cerrado e 

na Mata Atlântica (HEIDEN; SCHNEIDER, 2014). Floresce de novembro a janeiro com 

dispersão das sementes até fevereiro (TOGNON, 2015). Possui flores brancas, com floração 

abundante e as populações densas atraem diversos insetos (HEIDEN; IGANCI; MACIAS, 

2009). 

 
Figura 7. Aspectos da espécie Baccharis milleflora (Less.) DC. A) Haste; B) Aspecto geral da planta. Fonte: 

TOGNON, 2015. 

 

 

 

2.3.1.3  O Gênero Senecio 

 

Plantas do gênero Senecio (Subfamília Asteroideae; Tribo Senecioneae) são nativas 

em várias regiões do mundo (BASILE et al., 2005), e constituem mais de 2.000 espécies de 

ampla distribuíção mundial (CABRERA; KLEIN, 1975). No Brasil, foram catalogadas cerca 

de 85 espécies pertencentes ao gênero, dentre as quais 33 são nativas da região sul 

(CABRERA; KLEIN, 1975). 

São consideradas causadoras de uma enfermidade de caráter marcadamente 

enzoótico em bovinos, com importante reflexo na produção animal (BASILE et al., 2005). A 

ingestão diária de 0,6 a 5,0 gramas da planta verde por quilograma de peso vivo, por um 

período de um a oito meses, provoca lesões hepáticas progressivas e irreversíveis 

A B 
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(TOKARNIA, 2000), constituindo uma das principais causas de mortes em bovinos adultos 

no Rio Grande do Sul. 

No entanto, mesmo apresentando hepatotoxicidade reconhecida devido à presença de 

alcalóides pirrolizidínicos (SMITH; CULVENOR, 1981), várias espécies deste gênero são 

utilizadas na medicina popular de diferentes países para o tratamento de infecções 

(NAVARRO-GARCÍA et al., 2003). A utilização de plantas pertencentes ao gênero Senecio 

como medicinais pode ser explicada pela presença de diferentes classes de metabólitos 

secundários, uma vez que são ricas em monoterpenóides (PÉREZ; AGNESE; CABRERA, 

1999).  

No Brasil, das espécies existentes, Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. (Figura 8) 

(maria-mole, berneira, flor de outubro, tasneirinha ou flor das almas) é a mais difundida em 

campos nativos e cultivados em toda região sul e em pequenas áreas na região sudeste 

(BASILE et al., 2005). Contudo, a intoxicação por S. brasiliensis tem causado grandes 

prejuízos econômicos para a bovinocultura da região sul do país (MÉNDEZ, 1993).  

 

 
Figura 8. Aspectos da espécie Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. A) Estrutura da planta; B) Aspecto da folha. 

A barrra corresponde a 1 cm. Fonte: A autora, 2016. 

 

 

 

 

B 

A 
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2.4  Genética de Populações 

 

Devido à degradação do bioma Mata Atlântica por ações antrópicas, populações 

naturais têm sido reduzidas a pequenos fragmentos, levando à perda da biodiversidade, 

extinção de populações e diminuição da variabilidade genética das espécies (GALINDO – 

LEAL; CÂMARA, 2005). Contudo, para que os fragmentos de vegetações naturais não sejam 

comprometidos, é necessário haver a manutenção da sua diversidade genética, que representa 

o potencial evolutivo de uma espécie e é um ponto importante para sua gestão e conservação 

(CAI et al., 2012).  

Neste sentido, é possível destacar a genética de populações que relaciona os 

processos da hereditariedade individual, o desenvolvimento da composição genética das 

populações, e mudanças nesta composição com o tempo e o espaço (GRIFFITHS, 2006). De 

acordo com Futuyma (2005), estudos em genética de populações descrevem padrões de 

variação dentro e entre populações, e como essa variação é influenciada pelos processos 

evolutivos.  

O componente genético de uma espécie é fundamental, pois é a variação genética 

que fornece o material básico para a atuação dos processos microevolutivos e, portanto, para a 

evolução de todas as espécies (SOLÉ-CAVA, 2001). Assim, os estudos genéticos-

populacionais estão diretamente relacionados ao entendimento do componente genético da 

diversidade biológica e indiretamente à variabilidade ecológica, sendo importantes para o 

delineamento de ações que assegurem o potencial evolutivo das espécies (FRANKHAM; 

BALLOU; BRISCOE, 2008). 

Estes estudos relacionados à genética-populacional ganharam grande impulso a partir 

da década de 70, com o advento das técnicas de biologia molecular, especialmente 

marcadores isoenzimáticos (ALVES, 2002). Hoje chamados de marcadores moleculares 

(isoenzimáticos ou de DNA), eles têm sido amplamente utilizados na caracterização genética 

de populações naturais de plantas e animais, por permitirem a obtenção de um grande número 

de informações com um esforço relativamente pequeno (ALFENAS et al., 1998).  

Foi com o uso dos marcadores moleculares baseados em polimorfismo ao nível de 

DNA, que os estudos de genética-populacional ganharam uma poderosa ferramenta para 

caracterizar e avaliar recursos genéticos, especialmente para entender a estrutura e 

organização da diversidade genética dentro de espécies e dentro de populações, bem como a 

diversidade geral de uma espécie (ALVES, 2002).  



 

 16 

Segundo Telles et al. (2003), os parâmetros genéticos-populacionais estimados com 

base em marcadores podem ser utilizados para diversos fins, como conservação de espécies 

importantes, domesticação de espécies e para melhor compreensão da dinâmica dos alelos nas 

populações de uma determinada espécie. Para Rocha e Lobo (1998), conhecer a estrutura 

populacional é importante para se evitar perdas adicionais de diversidade genética em 

populações que são ameaçadas por atividades madeireiras, desmatamento e fragmentação de 

hábitat. Além disso, as caracterizações populacionais podem também auxiliar na previsão de 

alternativas de manejo genético e conectividade populacional, e na identificação de potenciais 

corredores biológicos para auxiliar no planejamento de uma reserva, por exemplo (STORFER 

et al., 2007).  

Atualmente, os estudos genéticos-populacionais tem visado compreender os 

processos evolutivos que envolvem as populações, para inferir estratégias de conservação 

(HUANG et al., 2014). Segundo Vencovsky et al. (2007) o conhecimento da composição 

genética de uma espécie, bem como da maneira como ela está organizada (estruturada) em 

suas populações, é fundamental para o estabelecimento de ações que visem o seu manejo, 

conservação e/ou uso. Portanto, a preservação da diversidade genética é um dos principais 

alvos da conservação, por ser um fator importante para a adaptação e sobrevivência das 

espécies (HU et al., 2010).  

 

2.5  Marcadores Moleculares 

 

Os marcadores moleculares são características do DNA que diferenciam dois ou mais 

indivíduos e são herdadas geneticamente (MILACH, 1998). Segundo Avise (2004), eles 

podem revelar semelhança ou diferença genética entre indivíduos de uma determinada 

espécie, permitindo obter informações sobre a diversidade genética da mesma. Em geral, os 

marcadores permitem uma amostragem extensiva do genoma de interesse, sendo cada 

marcador considerado como um caráter distinto (SOUZA, 2003). 

Os marcadores moleculares foram inicialmente utilizados no melhoramento de 

plantas no início da década de 80 (SOLLER; BECKMANN, 1983). Em estudos de 

diversidade e variabilidade genética, os marcadores moleculares são bastante eficientes, pois 

as informações são acessadas diretamente no genoma das espécies-alvo, permitindo uma 

análise segura e sem interferência de fatores ambientais (FALEIRO, 2007). Sendo assim, os 

métodos moleculares têm gerado informações valiosas sobre variabilidade genética de 

espécies cultivadas e nativas para estudos de populações (CARVALHO; TORRES, 2002). 
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Através deles, é possível obter uma compreensão dos processos e dinâmica da biodiversidade, 

bem como sua evolução e conservação natural quando os marcadores certos são utilizados 

(ANDERSEN; LÜBBERSTEDT, 2003).  

Os marcadores moleculares têm tornado possível distinguir a estrutura genética 

dentro e entre populações, auxiliando no esclarecimento dos padrões de fluxo gênico, 

dispersão e seleção (CAVERS et al., 2005). Além disso, podem fornecer informações sobre o 

processo de introdução e o valor envolvido da variação genética, que finalmente determina o 

potencial de mudança evolutiva e adaptativa de uma espécie (GARAYALDE et al., 2011).  

Os marcadores aleatórios baseados na técnica de PCR (Polymerase Chain 

Reaction/Reação em cadeia da polimerase) têm sido aceitos sem restrições para estudos 

típicos de genética de populações, por facilitar a análise de número elevado de indivídios para 

um número elevado de marcadores (SOUZA, 2003). Dentre as técnicas disponíveis, a que 

envolve microssatélites, também conhecidos como SSR (Simple Sequence Repeat/Sequências 

Simples Repetidas), têm sido muito utilizada em estudos de genética de populações de 

espécies silvestres, devido a sua neutralidade, robustez, confiabilidade e praticidade 

operacional (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1996). Akkaya; Bhagwat e Cregan (1992) 

enfatizam que os microssatélites têm sido preferidos a outros tipos de marcadores, pois 

utilizam a agilidade da técnica de PCR e estão distribuidos ao acaso no genoma com uma 

frequência relativamente alta. No genoma das plantas, por exemplo, as sequências SSR são 

largamente distribuídas numa frequência de uma a cada 50 mil pares de bases (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998). 

Segundo Buso et al. (2003), essa técnica baseia-se no uso de pares de primers na 

reação de PCR, para detectar variações em locos de sequências repetidas, que são constituídas 

por 1 a 6 nucleotídios que se repetem in tandem no genoma de eucariotos. Devido a erros que 

podem ocorrer durante a replicação do DNA, diferentes indivíduos de uma mesma espécie 

podem apresentar um número variado de repetições dentro de um mesmo microssatélite, os 

quais constituem diferentes alelos (ALZATE – MARIN et al., 2005).  

Segundo Santos et al. (2010), o microssatélite é um marcador amplamente utilizado 

em estudos genéticos como conservação genética, caracterização de cultivares, melhoramento 

molecular e testes de paternidade. Dentre as diferentes pesquisas utilizando este tipo de 

marcador, encontramos avaliações da diversidade e variabilidade genética em populações 

naturais de espécies nativas como a pitangueira (Eugenia uniflora) (FAGUNDES, 2013), e 

em espécies cultivadas como a soja (VIEIRA et al., 2009); além de caracterizações 

moleculares de cultivares como a cebola (SANTOS et al., 2010), por exemplo.  
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A ampla aplicação dos marcadores microssatélites, deve-se ao fato de que estes são 

codominantes e multialélicos, altamente reproduzíveis, têm ampla resolução e são baseados 

em PCR (OLIVEIRA et al., 2006). Sua natureza codominante permite a separação de 

indivíduos heterozigotos e homozigotos e o multialelismo torna os marcadores SSR altamente 

polimórficos (VIEIRA, 2004). Além disso, suas outras características permitem rapidez na 

avaliação de um grande número de genótipos e locos (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 

1998). 

Contudo, o desenvolvimento de marcadores microssatélites é um processo trabalhoso 

e dispendioso, uma vez que requer pessoal especializado e equipamentos sofisticados 

(VIEIRA, 2004). Assim, estes marcadores têm sido identificados para um número limitado de 

espécies de importância econômica, dentre elas, milho, soja, tomate e plantas modelo, como 

Arabodopsis thaliana e Nicotiana tabacum (tabaco), tornando a possibilidade de transferência 

de microssatélites entre espécies próximas, uma forma de aplicar esses marcadores em 

espécies que ainda não os dispõem (KULEUNG; BAENZIGER; DWEIKAT, 2004). 

 

2.6  Transferibilidade de marcadores microssatélites 

 
Conhecer a estrutura genética-populacional das espécies que se tem interesse é um 

importante aliado para a genética da conservação, e uma das ferramentas para este tipo de 

estudo são os marcadores microssatélites. Esses marcadores se encontram bem relacionados 

entre muitas espécies, tornando possível a sua transferência de uma espécie para outra, 

podendo visualizar o grau de semelhança entre estas (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998).  

Segundo Da-Silva; Milach e Tisian (2011), vários estudos tem mostrado que primers 

microssatélites desenvolvidos para uma determinada espécie, apresentam grande potencial de 

serem utilizados em estudos genéticos de espécies relacionadas. Exemplos em que a 

transferibilidade de marcadores microssatélites se mostrou eficiente podem ser vistos em 

estudos com diferentes espécies, tais como de Anacyclus clavatus (Asteraceae) para outras 

espécies do gênero (AGUDO; PICÓ; ÁLVAREZ, 2013); de Phaseolus vulgaris 

(Leguminosae) para Pterodon emarginatus (Leguminosae) (DE SANTANA, 2014); de 

Capsicum annuum para Capsicum frutescens e Capsicum chinense (Solanaceae) (DE 

CARVALHO, 2014); de Hypochaeris catharinensis (Asteraceae) para outras dez espécies do 

gênero (CHAVES et al., 2015); entre diferentes espécies pertencentes a família Myrtaceae 

(FAGUNDES et al., 2016); dentre outros.  
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Visto que o isolamento de microssatélites em plantas é preferencialmente 

desenvolvido em espécies de interesse econômico, a utilização destes marcadores transferíveis 

em muitas culturas secundárias que possuem estudos baseados apenas em marcadores 

morfológicos, podem agora ser avaliadas de forma mais profunda (RAI; PHULWARIA; 

SHEKHAWAT, 2013).  

A transferibilidade de marcadores SSR possibilita obter a informação genética de 

uma espécie, utilizando primers que foram desenvolvidos para outra e, consequentemente, o 

uso desses marcadores para estudos de genética de populações (CAIRNEY; TAGGART; 

HOYHEIN, 2000). Assim, este tipo de marcador pode ser utilizado para a determinação da 

relação entre indivíduos e/ou grupos de uma mesma espécie (BLOUIN et al., 1996), para 

análise de ascendência (ISAGI et al., 2004), para avaliar níveis de endogamia (ARBELÁEZ-

CORTES et al., 2007), para determinar o tamanho efetivo populacional (HAUSER et al., 

2002), para avaliar o fluxo de genes entre as populações (GAGGIOTTI et al., 2002), entre 

outras funcionalidades.  

Contudo, apesar das múltiplas aplicações citadas para os microssatélites, sua 

utilização apresenta certa limitação no que tange o baixo índice de transferibilidade dos 

primers entre espécies, especialmente naquelas classificadas em famílias e/ ou ordens 

diferentes (MÜLLER et al., 2010). Segundo Mnejja et al. (2010) a transferibilidade dos 

microssatélites é maior entre espécies do mesmo gênero ou de gêneros estreitamente 

relacionados, do que entre gêneros distantes de uma mesma família. Isso ocorre, porque os 

microssatélites são usualmente encontrados em regiões não codificadoras onde a taxa de 

substituição é maior do que nas regiões codificadoras.  

Além da distância filogenética, muitos outros fatores podem influenciar no sucesso 

da transferibilidade de primers microssatélites, como por exemplo, o tamanho e composição 

do primer, temperatura de anelamento (ARRÚDA-JUNIOR, 2010), taxa de mutação do loco, 

deriva genética, efeito carona, tamanho efetivo populacional, entre outras causas que podem 

resultar em diferenciação nas sequencias flanqueadoras do primer. 

Baseado nisso, apesar das limitações, a transferibilidade de primers microssatélites 

constitui uma importante ferramenta para o estudo genético-populacional e filogenético de 

outros gêneros que não possuem primers desenvolvidos. Assim, os testes de transferibilidade 

de microssatélites entre espécies e, até mesmo entre gêneros, podem diminuir muito o custo 

dos trabalhos científicos e elevar a qualidade tecnológica da pesquisa, gerando dados efetivos 

para a conservação de espécies naturais (MENDONÇA, 2011).  
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a transferibilidade de marcadores microssatélites entre espécies de 

Asteraceae e a utilidade dos marcadores transferidos na obtenção de dados genéticos-

populacionais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Selecionar primers microssatélites desenvolvidos para espécies de Asteraceae que 

foram transferidos com sucesso para outras espécies; 

2) Analisar a transferibilidade de marcadores microssatélites isolados de espécies de 

Asteraceae para Achyrocline flaccida, Baccharis articulata, Baccharis milleflora, 

Baccharis sp., e Senecio brasiliensis; 

3) Determinar se estes marcadores microssatélites desenvolvidos para outras espécies de 

Asteraceae são aplicáveis aos estudos de genética de populações das espécies de 

Asteraceae, A. flaccida, B. articulata, B. milleflora, Baccharis sp., e S. brasiliensis, 

nativas da Mata Atlântica. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Transferibilidade de marcadores microssatélites entre espécies de Asteraceae 

 

4.1.1  Material vegetal 

 

Para a transferibilidade de primers microssatélites foram amostrados 10 indivíduos 

de A. flaccida (Weinm.) DC.; 19 indivíduos de B. milleflora (Less.) DC., 25 indivíduos de B. 

articulata (Lam.) Pers., 25 indivíduos de Baccharis sp., e 25 indivíduos de S. brasiliensis 

(Spreng.) Less. 

Os 10 indivíduos de A. flaccida foram utilizados, inicialmente, para a realização de 

testes de transferibilidade, visando a verificação da eficiência dos primers e o ajuste das 

temperaturas de anelamento conforme as condições de amplificação. Neste caso, foram 

utilizados cinco indivíduos que pertenciam a uma população coletada em Panambi - RS e 

cinco de uma população coletada em Marialva – PR. A população de B. milleflora foi 

coletada em Santos – SP e as demais espécies no município de Guarapuava – PR.  

A. flaccida foi identificada utilizando a chave para espécies de Achyrocline (Less.) 

DC. no Brasil (DEBLE, 2007). Para as espécies do gênero Baccharis foi utilizada a chave 

para a determinação dos táxons de Baccharis sect. Coulopterae no Rio Grande do Sul 

(HEIDEN; IGANCI; MACIAS, 2009). Já para S. brasiliensis foi utilizada a chave de 

identificação para as espécies da tribo Senecioneae do Morro Santana (FERNANDES; 

RITTER, 2009). 

Em geral, a coleta do material, constituído pelas folhas e/ou caules dos espécimes, 

baseou-se em uma distância mínima de aproximadamente 10 metros entre uma planta e outra. 

Durante e após a coleta, o material vegetal foi armazenado em sílica gel até o seu 

esmagamento e armazenamento à -20°C.  

 

4.1.2  Extração do DNA 

 

A extração do DNA das folhas de A. flaccida, B. articulata, B. milleflora, Baccharis 

sp. e S. brasiliensis foi realizada por lise das células vegetais, separação e precipitação do 

DNA. Para isso, as folhas foram esmagadas manualmente com a utilização de nitrogênio 

líquido (N2), permitindo o rompimento das paredes celulares e a formação de um pó 

extremamente fino. O material obtido foi armazenado em microtubos e mantido em 

refrigeração (-20°C) até o momento da extração do DNA. 
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O protocolo utilizado para a extração do DNA de A. flaccida e B. articulata foi o 

Método CTBA baseado em Doyle e Doyle (1987), com algumas modificações. Nos tubos 

contendo 100mg de material vegetal foi adicionado 700μL de tampão composto por: 20mM 

de EDTA (ácido etilenodiamino); 0,1M de Tris-HCl pH 8,0 (tris(hidroximetil)/aminometano); 

1,4M de NaCl (Cloreto de sódio); 2% de CTAB (Brometo de cetil-trimetilamônio); e 0,4% de 

β-mercaptoetanol. Posteriormente, as amostras foram incubadas em banho-maria (65°C) por 

45 minutos, lavadas com clorofórmio-álcoolisoamílico (24:1) e centrifugadas por 10 minutos 

à 12.000 rpm por duas vezes. O DNA, então foi precipitado com isopropanol, seguido de 

diversas lavagens com etanol para a obtenção de amostras livres de contaminantes. Após a 

secagem do DNA (pellet) por 12 horas, este foi ressuspenso em 100μL de tampão TE, tratado 

com RNAse a 10mg/mL
-1

 e incubado a 37ºC por aproximadamente 1 hora. Posteriormente, o 

DNA foi precipitado em 10μL de acetato de sódio 3M e 200μL de etanol gelado. Depois de 

sucessivas lavagens com etanol, as amostras foram ressuspensas em tampão TE e 

armazenadas à -20ºC até a sua utilização.  

Este mesmo protocolo de extração foi testado nas populações de B. milleflora, 

Baccharis sp. e S. brasiliensis, não apresentando sucesso. Portanto, o DNA dos exemplares 

destas três espécies foi extraído seguindo o protocolo do Método CTBA com PVP, baseado 

em Doyle e Doyle (1987), com algumas modificações. Neste caso, nos tubos contendo 100mg 

de material vegetal foi adicionado 700μL de tampão composto por: 20mM de EDTA (ácido 

etilenodiamino); 0,1M de Tris-HCl pH 8,0 (tris(hidroximetil)/aminometano); 1,4M de NaCl 

(Cloreto de sódio); 2% de CTAB (Brometo de cetil-trimetilamônio); 2% de PVP 

(Polivinilpirrolidona); e 2% de β-mercaptoetanol. As próximas etapas desde o banho-maria à 

65°C, até a armazenagem à -20°C, seguem o protocolo anterior. 

Após a extração, as amostras foram quantificadas por eletroforese em gel de agarose 

0,9% e corados com brometo de etídio, utilizando como padrão quantidades conhecidas do 

DNA do fago λ (50; 100; 200 e 400 ng).  

 

4.1.3  Seleção de primers microssatélites 

 

A seleção dos primers foi realizada pela revisão da literatura, a fim de identificar 

estudos de transferibilidade que tenham sido efetuados entre plantas de Asteraceae (Tabela 1). 

Dos primers encontrados, 15 deles foram selecionados (Tabela 1 e 2) com base na 

proximidade filogenética em relação à espécie A. flaccida, dando preferência aos pares de 

iniciadores que amplificaram maior número de alelos e demonstraram alta transferibilidade de 
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acordo com o descrito nos trabalhos que os desenvolveram. Após a seleção, os referidos 

primers foram sintetizados por empresa especializada. 

 

Tabela 1. Relação dos 15 pares de primers microssatélites selecionados com suas respectivas sequências e 

temperaturas de anelamento (TA°C) conforme literatura de origem. (*) PCR Touchdown. 

 

Primer Sequência (5’- 3’) (F - R) TA°C Referência 

SS20E 
CACACAGACACTCAAAGCTTCA 

50°C WIECZOREK e GERBER, 2002 
ACCCGCCCTAAAAATAAAGA 

SS24F 
AGCTTTTCTTCGCCATTTCCTTCC 

59°C WIECZOREK e GERBER, 2002 
AATTTGGTTACTGGGTTTTCTTGA 

Eari4–5 
ATGATGGTGGTGATGAGAAGTC 

59°C LINDSAY et al., 2012 
TGGGTTTCAATGGATTCAAAG 

Eari4–6 
GCGGTTTGTGTAGAAGTCC 

57°C LINDSAY et al., 2012 
ATCTCACTGGTGAATTTCAGAG 

19 
TTACCCGACTTGCTGAAAGG 

55°C 
AGUDO; PICÓ; ÁLVAREZ, 

2013 CCTTGCGTATTTGCACTCCT 

CO189 
AGAGTAAGCACGAGACCG 

60°C YU e LI, 2011 
AGAACTTTACCTCCCACA 

CO227 
GTTCGTCACCCTTTTCTC 

62°C YU e LI, 2011 
ATCTGCACTTCATCTTCTTC 

23_(TG)3+7st 
AACCCTAAATCGTATGTGTCTAGTG 

58.2°C 
JONSSON; WELLENREUTHE; 

TORBJORN, 2010 CCTCCTTCCGAGCTATGTAGA 

Amb82 
AAACAACTAGTGTGTGTTTCAGTGTG 

60°C* GENTON et al., 2005 
GTCTTCGGCCGTAAAATGAC 

Sg_2 
TCTAAACTGTAAGTCTTTGATGAAACC 

65°C* BECK et al., 2014 
GCCGTCAATCCTTACAATCC 

Sg_6 
TTTACCTTTGAATTGCGGC 

65°C* BECK et al., 2014 
GTTTAGTACCAATCAACCATGGGC 

Sg_8 
TCCCTCTTTATTCTTTCAACAAACC 

65°C* BECK et al., 2014 
GTTT AACACCAACATTGCAATCCC 

ER-HAJZC 
GGATATCGGTTTGGCTTGA 

63°C* TAKAYAMA et al., 2012 
GGAATCCCTTCTCTTTCTGA 

Lho35 
AACCATCGCTGCACATTC 

57°C MAO et al., 2009 
GCAACACCACCACTGACG 

Hsalz-12 
AAGCATCTATGAGGGGACAAA 

53.9°C RUAS et al., 2009 
AAAAATATGCTGCTGGAAGTT 
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Tabela 2. Maior grau de parentesco de acordo com Stevens (2015), entre as espécies estudadas e as espécies de onde foram isolados os 15 locos microssatélites utilizados 

neste estudo. 

 

Locos Origem 
Achyrocline flaccida 

(Weinm.) DC. 

Baccharis articulata 

(Lam.) Pers. 

Baccharis milleflora 

(Less.) DC. 
Baccharis sp. 

Senecio brasiliensis 

(Spreng.) Less. 

SS20E Solidago sempervirens Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

SS24F Solidago sempervirens Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

Eari4-5 Erigeron arisolius Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

Eari4-6 Erigeron arisolius Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

19 Anacyclus clavatus Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília 

CO189 Chromolaena odorata Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília 

CO227 Chromolaena odorata Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília 

23_(TG)3+7st Hieracium s.s. Família Família Família Família Família 

Amb82 
Ambrosia 

artemisiifolia 
Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília 

Sg-2 Solidago gigantea Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

Sg-6 Solidago gigantea Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

Sg-8 Solidago gigantea Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

ER-HAJZC Erigeron rupícola Subfamília Tribo Tribo Tribo Subfamília 

LHO35 Ligularia hodgsonii Subfamília Subfamília Subfamília Subfamília Tribo 

HSALZ-12 
Hypochaeris 

salzmanniana 
Família Família Família Família Família 
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4.1.4  Teste de transferibilidade via PCR 

 

A amplificação via PCR do DNA de cada loco utilizando os primers heterólogos, foi 

conduzida em um volume final de 10μL contendo: 1X de tampão para PCR, 3mM de MgCl2, 

0,2mM de dNTP, 0,8mM de cada primer (Forward e Reverse), 0,04U de Taq DNA 

Polimerase e 20ng de DNA.  

Os ciclos de amplificação no termociclador foram de acordo com o descrito para 

cada primer, em seu artigo de origem (Tabela 1). Contudo, foram realizadas alterações nas 

temperaturas de anelamento (Tabela 3). Para cada par de primer, primeiramente foi utilizada a 

temperatura de anelamento descrita na literatura (Tabela 1) para todos os locos. Quando 

ocorreu amplificação inespecífica, a temperatura foi aumentada de 2 em 2°C até que a 

amplificação específica fosse obtida ou 60°C fosse alcançado. Quando houve ausência de 

amplificação a temperatura foi diminuída de 2 em 2°C até que a amplificação fosse obtida ou 

45°C fosse alcançado. Os únicos primers que não sofreram alteração em sua temperatura de 

anelamento foram o Amb82, Sg-2, Sg-6, Sg-8 e ER-HAJZC, devido ao fato de possuírem 

ciclo de amplificação touchdown. 

Os produtos da amplificação foram resolvidos por eletroforese em gel de agarose 

3%, corado com brometo de etídio (0,5μg/mL
-1

), submetido a uma corrente constante de 

110V durante 4h e visualizados sob luz UV. Para determinar o tamanho dos fragmentos 

amplificados foi utilizado o marcador de pares de bases DNA Ladder 100 pb.  

Os primers que apresentaram amplificação do fragmento de tamanho esperado, 

segundo a literatura, foram considerados amplificados, porém, apenas os que apresentaram 

polimorfismo (efetivos) foram considerados transferidos. Já os primers que, mesmo após 

mudanças na temperatura de anelamento, apresentaram amplificação inespecífica ou não 

amplificaram, foram considerados ineficientes para a espécie em questão. Com os dados 

obtidos, foi calculada a porcentagem de amplificação para cada espécie considerando o 

número de primers que amplificaram e o número total de primers, e a porcentagem de 

amplificações em nível de família, subfamilia e tribo, considerando o número de 

amplificações para cada categoria e o número total de cada categoria.  
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4.2  Avaliação da utilidade de marcadores microssatélites para a obtenção de dados 

genéticos-populacionais 

 

4.2.1  Material vegetal 

 

Para a avaliação da utilidade dos marcadores microssatélites, além das espécies B. 

milleflora, Baccharis sp., B. articulata e S. brasiliensis, citadas no item 4.1.1, foram utilizadas 

mais sete populações de A. flaccida, além dos 10 indivíduos citados na seção anterior. Tais 

populações foram coletadas em sete municípios nos três estados do sul do Brasil, sendo eles: 

Guarapuava, Marialva e Porto Barreiro – PR; Xanxerê e Campos Novos – SC; Coxilha e 

Panambi – RS. De cada uma das populações foram coletadas folhas de 16 a 20 indivíduos. As 

demais características da coleta ocorreram conforme o item 4.1.1. 

 

4.2.2  Extração do DNA, Amplificação via PCR e Eletroforese 

 

Para todas as populações, a extração do DNA, a amplificação via PCR e a 

eletroforese foram feitas conforme os itens 4.1.2 e 4.1.4. 

 

4.2.3  Análises Estatísticas 

 

A genotipagem de cada indivíduo foi feita pela leitura dos géis de acordo com os 

alelos presentes em cada loco. A partir das matrizes geradas, foram calculadas as frequências 

alélicas e a porcentagem de alelos nulos. A heterozigosidade observada (Ho) e a 

heterozigosidade esperada (He), foram calculadas usando o software GENEALEX 6.5 

(PEAKALL; SMOUSE, 2006), e o Desequilíbrio de Ligação foi testado para todos os loci 

utilizando o software POPGENE (YEH; YANG; BOYLE, 1999). As análises estatísticas 

foram realizadas nas populações de B. milleflora, Baccharis sp., B. articulata e S. brasiliensis. 

Apenas a porcentagem de alelos nulos foi realizada com os dados de todas as cinco espécies. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1  Transferibilidade de marcadores microssatélites entre espécies de Asteraceae 

 

Para a maioria dos pares de primers microssatélites a temperatura de anelamento teve 

que ser alterada para a obtenção de produto de amplificação de qualidade (Tabela 3). As 

temperaturas de anelamento variaram entre 48°C e 65°C em diferentes locos e espécies. 

Contudo, a menor temperatura (48°C) prevaleceu no loco SS20E, testado com sucesso nas 

espécies B. articulata, B. milleflora, B. sp. e S. brasiliensis. A maior temperatura de 

anelamento alcançada (65°C) ocorreu nos locos com ciclo de PCR touchdown, em todas as 

populações (Tabela 3). 

A ausência de transferibilidade foi considerada nos casos de não amplificação de 

fragmento de tamanho esperado e amplificação inespecífica após o teste de variadas 

temperaturas de anelamento (Tabela 3). O número de pares de primers que não apresentaram 

amplificação variou nas espécies (Tabela 4). Os pares de primers que produziram fragmentos 

de tamanho esperado e não apresentaram amplificação inespecífica, foram considerados 

amplificados, porém, só foram considerados transferidos ao apresentarem produto de 

amplificação consistente, ou seja, polimórfico e sem a presença de alelos nulos. Apenas o 

primer Amb82 apresentou amplificação inespecífica em A. flaccida (Tabela 4).  
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Tabela 3. Temperaturas de anelamento testadas e ideal para cada par de primer microssatélite em cada espécie 

avaliada. Tt - Temperaturas testadas em °C; Ti - temperatura ideal em °C; x - não apresentou amplificação com 

nenhuma temperatura; * PCR touchdown. 

 

Espécies 
Achyrocline 

flaccida 

Baccharis 

articulata 

Baccharis 

milleflora 
Baccharis sp. 

Senecio 

brasiliensis 

Primer Tt Ti Tt Ti Tt Ti Tt Ti Tt Ti 

SS20E 50 50 
48 à 

50 
48  

48 à 

50 
48  

48 à 

50 
48  

48 à 

50 
48  

SS24F 59 59  
55 à 

59 
55  

55 à 

59 
55  

55 à 

59 
55  

55 à 

59 
55  

Eari4-5 
55 à 

59 
55  

50 à 

59 
50  

50 à 

59 
50  

50 à 

59 
50  

50 à 

59 
50  

Eari4-6 57 57  
55 à 

57 
55  

55 à 

57 
55  

55 à 

57 
55  

55 à 

57 
55  

19 
50 à 

55 
- 

50 à 

55 
50  

50 à 

55 
- 

50 à 

55 
- 

50 à 

55 
- 

CO189 60 60  
55 à 

60 
55  

55 à 

60 
- 

55 à 

60 
55  

55 à 

60 
- 

CO227 
55 à 

62 
- 

55 à 

62 
55  

55 à 

62 
- 

55 à 

62 
- 

55 à 

62 
- 

23_(TG)3+7st 
50 à 

58.2 
- 58.2 - 58.2 - 58.2 - 58.2 - 

Amb82 
50 à 

60* 
- 

50 à 

60* 
- 

50 à 

60* 
- 

50 à 

60* 
- 

50 à 

60* 
- 

Sg-2 
55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 
- 

Sg-6 
55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 
- 

Sg-8 
55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 
- 

55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 

55 à 

65* 
- 

ER-HAJZC 
55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 

55.5 à 

63* 
- 

LHO35 57 57  57 - 57 - 57 57  57 - 

HSALZ-12 
50 à 

53.9 
50  50 50  50 - 50 - 50 - 

 

 

Com base nos critérios destacados, o maior percentual de amplificação foi de 66,6% 

em A. flaccida e B. articulata, e o menor foi de 26,6% em S. brasiliensis (Tabela 4). 

Os pares de primers microssatélites SS20E, SS24F, Eari4-5 e Eari4-6 (Tabela 1 e 2) 

amplificaram em todas as cinco espécies testadas (Tabela 4). Já os três pares de primers 

23_(TG)3+7st, Amb82 e Sg-6 não amplificaram em nenhuma das cinco espécies (Tabela 4). 

Os pares de primers 19 e o par de primers CO227, amplificaram apenas em B. articulata, 

apresentando produto da amplificação monomórfico e polimórfico, respectivamente (Tabela 

4). 
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Tabela 4. Comportamento dos 15 pares de primers microssatélites nas cinco espécies de Asteraceae testadas 

neste trabalho. ✓- Apresentou amplificação; x - Não apresentou amplificação; * - Amplificação inespecífica; 

%A - Porcentagem de amplificação. 

 

Par de primers 
Achyrocline 

flaccida 

Baccharis 

articulata 

Baccharis 

milleflora 
Baccharis sp. 

Senecio 

brasiliensis 

SS20E ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SS24F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eari4-5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eari4-6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

19 x ✓ x x x 

CO189 ✓ ✓ x ✓ x 

CO227 x ✓ x x x 

23_(TG)3+7st x x x x x 

Amb82 * x x x x 

Sg-2 ✓ ✓ x x x 

Sg-6 x x x x x 

Sg-8 ✓ x ✓ ✓ x 

ER-HAJZC ✓ ✓ ✓ ✓ x 

LHO35 ✓ x x ✓ x 

HSALZ-12 ✓ ✓ x x x 

%A 66,66 66,66 40,0 53,33 26,60 

 

A amplificação dos locos microssatélites também apresentou variações em relação às 

proximidades filogenéticas entre as espécies para os quais foram desenvolvidos e para os 

quais foram transferidos. Do total de relações em nível de tribo (25), 72% (18) apresentaram 

amplificação. Do total de relações em nível de subfamília (40), 45% (18) apresentaram 

amplificação. Já para o total de relações em nível de família (10), apenas 20% (2) 

apresentaram produtos de amplificação. 
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5.2  Avaliação da utilidade de marcadores microssatélites transferidos para a 

obtenção de dados genéticos-populacionais 

 

Os produtos de amplificação das populações de A. flaccida não apresentaram 

qualidade quando observado o polimorfismo, inviabilizando as análises estatísticas.  

Na espécie B. articulata foram avaliados dez locos identificados como heterólogos 

no teste de transferibilidade (Tabela 5). Destes, quatro mostraram-se efetivos apresentando 

polimorfismo, mas nenhum deles obteve ausência de alelos nulos. Estes locos considerados 

efetivos amplificaram dois ou três alelos. O loco ER-HAJZC foi o que apresentou o maior 

número de alelos (3) nesta espécie. 

Em B. milleflora foram avaliados seis locos considerados heterólogos no teste de 

transferibilidade (Tabela 5). Destes, quatro mostraram-se efetivos apresentando polimorfismo, 

porém, todos tiveram alelos nulos em seu padrão de amplificação. Estes locos considerados 

efetivos amplificaram de dois a três alelos. O loco Eari-4-6 foi o que apresentou o maior 

número de alelos (3) nesta espécie. 

Em Baccharis sp. foram avaliados oito locos considerados heterólogos no teste de 

transferibilidade (Tabela 5). Destes, três locos mostraram-se efetivos, apresentando 

polimorfismo, mas todos tiveram alelos nulos. Todos os locos considerados efetivos 

amplificaram apenas dois alelos nesta espécie.  

Já na espécie S. brasiliensis foram avaliados quatro locos identificados como 

heterólogos no teste de transferibilidade (Tabela 5). Destes, três locos mostraram-se efetivos, 

apresentando polimorfismo, todos com a presença de alelos nulos. Todos os locos 

considerados efetivos amplificaram apenas dois alelos nesta espécie.  

Os produtos de amplificação de todos os locos e espécies demonstram alto número 

de fragmentos monomórficos e presença de alelos nulos (Tabela 5). A porcentagem de alelos 

nulos total variou de 0 à 92% entre as espécies (Tabela 6). 

Comparações par a par entre os locos microssatélites polimórficos não indicaram 

desequilíbrio de ligação, considerando que todos os valores foram iguais a zero (DL = 0).  
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Tabela 5. Parâmetros de análise de 15 locos microssatélites em cinco espécies da família Asteraceae. Ta°C: temperatura de anelamento; A: número de alelos observado por 

primer; (-) Não amplificou; (
a
) Monomórfico; (

b
) Presença de alelos nulos; (*) PCR touchdown (Consultar Tabela 3). 

 

Loco 

Microssatélite 

Fragmento 

(pb) 

Achyrocline flaccida Baccharis articulata Baccharis milleflora Baccharis sp. Senecio brasiliensis 

Ta °C A Ta °C A Ta °C A Ta °C A Ta °C A 

SS20E 273-299 50 °C 1ª
,b
 48 °C 2

b
 48 °C 2

b
 48 °C 1ª 48 °C 2

b
 

SS24F 156-222 59 °C 1ª
,b
 55 °C 2

b
 55 °C 1ª

,b
 55 °C 1ª

,b
 55 °C 2

b
 

Eari4-5 212-362 55 °C 1ª
,b
 50 °C 1ª

,b
 50 °C 1ª

,b
 50 °C 2

b
 50 °C 1ª

,b
 

Eari4-6 207-295 57 °C 1ª
,b
 55 °C 1ª

.b
 55 °C 3

b
 55 °C 1ª 55 °C 2

b
 

19 148-160 50 °C - 50 °C 1ª
,b
 50 °C - 50 °C - 50 °C - 

CO189 159-173 60 °C 1ª
,b
 55 °C 1ª

,b
 55 °C - 55 °C 1ª

,b
 55 °C - 

CO227 193-219 55 °C - 55 °C 2
b
 55 °C - 55 °C - 55 °C - 

23_(TG)3+7st 153-207 50 °C - 50 °C - 50 °C - 50 °C - 50 °C - 

Amb82 120 * - * - * - * - * - 

Sg-2 167-248 * 5
b
 * 1ª

,b
 * - * - * - 

Sg-6 200-244 * - * - * - * - * - 

Sg-8 126-172 * 1ª
,b
 * - * 2

b
 * 1ª

,b
 * - 

ER-HAJZC 179-195 * 2
b
 * 3

b
 * 2

b
 * 2

b
 * - 

LHO35 170-210 57 °C 1ª
,b
 57 °C - 57 °C - 57 °C 2

b
 57 °C - 

HSALZ-12 100-350 50 °C 2
b
 50 °C 1ª

,b
 50 °C - 50 °C - 50 °C - 
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Tabela 6. Porcentagem de alelos nulos total por loco em cada uma das populações avaliadas. (x) Não apresentou 

amplificação; (*) Amplificação inespecífica; (N) Número total de indivíduos avaliados. 

 

Loco 
Achyrocline 

flaccida 

Baccharis 

articulata 

Baccharis 

milleflora 
Baccharis sp. 

Senecio 

brasiliensis 

SS20E 60% 72% 47% 0% 52% 

SS24F 10% 68% 63% 4% 28% 

Eari4-5 40% 92% 52% 92% 52% 

Eari4-6 10% 64% 31% 0% 56% 

19 x 92% x x x 

CO189 20% 92% x 76% x 

CO227 x 44% x x x 

23_(TG)3+7st x x x x x 

Amb82 * x x x x 

Sg-2 50% 80% x x x 

Sg-6 x x x x x 

Sg-8 70% x 68% 40% x 

ER-HAJZC 80% 28% 68% 40% x 

LHO35 40% x x 40% x 

HSALZ-12 60% 80% x x x 

N  10 25 19 25 25 

 

A média da diversidade genética (He) para as populações foi de 0,17 em Baccharis 

sp., 0,19 em B. articulata, 0,22 em S. brasiliensis e 0,27 em B. milleflora (Tabela 7). 

Já a heterozigosidade observada foi de 0,08 em Baccharis sp., 0,10 em B. articulata, 

0,16 em B. milleflora e 0,29 em S. brasiliensis (Tabela 7). 

A porcentagem de locos polimórficos variou de 37,5% em Baccharis sp. à 75,0% em 

S. brasiliensis (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Heterozigosidades observada (Ho) e esperada (He), número de locos analisados (L) e porcentagem de 

locos polimórficos (%P) em quatro espécies de Asteraceae. 

 

Espécie Ho He L % P 

Baccharis articulata (Weinm.) DC. 0,10 0,19 4 40,0% 

Baccharis milleflora (Lam.) Pers. 0,16 0,27 4 66,7% 

Baccharis sp. (Less.) DC. 0,08 0,17 3 37,5% 

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. 0,29 0,22 3 75,0% 
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6.  DISCUSSÃO 

 

6.1  Transferibilidade de marcadores microssatélites entre espécies de Asteraceae 

  

Os marcadores moleculares, em especial os microssatélites, têm sido amplamente 

utilizados como uma importante ferramenta para estudos genéticos em plantas. Diferentes 

exemplos de transferibilidade de primers microssatélites entre distintas espécies de 

Asteraceae podem ser observados em trabalhos como de García-Moreno; Velasco e Pérez-

Vich (2010) utilizando Carthamus tinctorius e Helianthus annuus, Wu et al. (2010) com 

Wedelia trilobata e Wedelia chilensis, Vít et al. (2015) com espécies do gênero Pilosella e da 

família Hieraciinae, Ambreen et al. (2015) utilizando diversas espécies de Carthamus, Chaves 

et al. (2015) com diversas espécies de Hypochaeris, entre outros. Assim, a possibilidade de 

transferência de primers entre espécies próximas têm sido avaliada como uma alternativa de 

sucesso para aplicar esses marcadores em espécies que ainda não dispõem deles (SANTOS et 

al., 2010).  

No entanto, quando consideramos a transferibilidade, é importante avaliar os fatores 

que a influenciam, como é o caso da temperatura de anelamento utilizada para cada par de 

primer em seu ciclo de amplificação. A temperatura de anelamento é o passo que habilita os 

primers a anelarem na fita simples de DNA desnaturada, e leva de 30 à 45 segundos para 

acontecer. Algumas especificidades são importantes em relação à temperatura de anelamento, 

são elas: temperaturas muito altas não irão produzir suficiente hibridação do DNA molde com 

o primer, resultando em baixa quantidade do produto alvo do PCR; Já temperaturas muito 

baixas podem levar a amplificação de produtos não específicos, causado por um alto número 

de pareamentos inespecíficos das bases (ARRÚDA-JUNIOR, 2010).  

Além disso, outras especificidades sobre a temperatura de anelamento podem ser 

observadas, principalmente em relação ao tamanho e a composição de bases do primer. 

Segundo Arruda-Júnior (2010), o conteúdo de bases Citosina (C) e Guanina (G) de um 

primer, determina a temperatura na qual a reação de pareamento deve ocorrer, basicamente 

devido à formação de três pontes de hidrogênio, enquanto que o pareamento entre as bases 

Adenina e Timina ocorre pela formação de duas pontes de hidrogênio. Assim, quanto maior o 

número de bases C e G, mais fortemente “ligados” estarão o primer e o template (DNA 

molde) (ARRUDA-JÚNIOR, 2010).  

Segundo o mesmo autor, preferencialmente, uma base C ou G deve compor a 

extremidade 3‟ de um primer, por ser esta a extremidade na qual a enzima polimerase inicia a 
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extensão da fita de DNA. Assim, considerando que o pareamento C–G é mais estável, espera-

se que a polimerase inicie o processo de síntese mais eficientemente neste caso. Valores entre 

40% e 60% de CG na composição dos primers são os mais ocorrentes na literatura. Sendo 

assim, cada par de primers se comporta diferente em cada espécie na qual é utilizado, fazendo 

com que seja necessário ajustar as temperaturas de anelamento para a ocorrência das 

amplificações.  

Entretanto, mesmo realizando ajustes nas temperaturas de anelamento, a 

transferibilidade de primers entre espécies de Asteraceae é muito baixa na grande maioria dos 

trabalhos publicados. Isso ocorre porque, embora a amplificação de fragmentos de tamanho 

esperado possa representar o sucesso da transferibilidade dos primers, isso só será 

considerado válido se a amplificação for efetiva, ou seja, se os produtos da amplificação 

apresentarem polimorfismo e consistência.  

Para espécies de Myrtaceae, por exemplo, podemos observar estudos como o de 

Rai; Phulwaria e Shekhawat (2013), em que obtiveram sucesso de transferibilidade acima de 

60% em todas as quatro espécies utilizadas, sendo elas pertencentes a três gêneros diferentes 

da espécie para a qual foram desenvolvidos os primers. Nogueira; Ferreira e Ferreira (2015) 

também avaliaram a transferibilidade entre diferentes gêneros de Myrtaceae, apresentando 

altas taxas de transferência. Além destes, outros estudos com Myrtaceae revelam seu efetivo 

potencial de transferibilidade, como em pesquisa realizada por Fagundes et al. (2016) em que 

foi avaliada a transferibilidade entre diferentes espécies de Myrtaceae, com valores de 38% (5 

de 13) para Eugenia uniflora, 57% (12 de 21) para Eugenia involucrata, 62% (13 de 21) para 

Myrcianthes pungens, 67% (14 de 21) para Campomanesia xanthocarpa, 71% (15 de 21) para 

Campomanesia adamantium, 57% (12 de 21) para Psidium guajava, e 52% (11 de 21) para 

Plinia cauliflora.  

Já no caso de espécies de Rosaceae, este potencial é ainda maior, como podemos ver 

nos estudos de Zaloglu et al. (2015); Xiao et al. (2015); Lee et al. (2015), entre outros. Assim, 

independente da taxa de amplificação de fragmentos de tamanho esperado, tais pesquisas 

consideram o polimorfismo, número de alelos e baixa incidência de alelos nulos, para que 

assim seja possível caracterizar a transferibilidade dos primers avaliados. Além disso, os 

dados destes estudos revelam a alta conservação das regiões microssatélites dentro e entre os 

gêneros pertencentes à estas duas famílias botânicas, diferentemente do que ocorre em 

Asteraceae, justificando, assim, o maior número de estudos com Myrtaceae e Rosaceae. 

Considerando o que foi discutido acima, vale ressaltar que no presente estudo foram 

avaliados os valores de amplificação e não a transferibilidade efetiva dos primers, que por sua 
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vez, foi muito baixa devido ao baixo polimorfismo e número de alelos. Assim, é possível 

observar que o percentual total de amplificação alcançado para cada espécie demonstrou que, 

de maneira geral, A. flaccida (66,6%) e B. articulata (66,6%) possuem média taxa de 

amplificação com os primers testados, porém, a transferibilidade não foi efetiva, devido a 

baixas taxas de polimorfismo e altas taxas de alelos nulos. Para as espécies B. milleflora 

(40%), Baccharis sp. (53,3%) e S. brasiliensis (26,6%), a amplificação apresentada foi menor 

do que em A. flaccida e B. articulata, e a transferibilidade também não pôde ser considerada 

efetiva. 

Em pesquisa realizada por Lima (2015), foram utilizados primers SSR desenvolvidos 

para Solanum lycopersicum (tomate) em outras sete espécies da família Solanaceae. Neste 

caso, foram observadas diferentes taxas de amplificação, porém, a transferibilidade também 

não foi efetiva, o que inviabilizou as análises de genética das populações destas espécies, 

utilizando estes marcadores. Em contrapartida, no trabalho realizado por García-Moreno; 

Velasco e Pérez-Vich (2010), encontrou-se uma porcentagem de 17,6% de transferibilidade 

de primers desenvolvidos a partir de Helianthus annuus L. (Asteraceae) para Carthamus 

tinctorius L. (Asteraceae). Assim, mesmo com um valor baixo (17,6%), estes autores 

consideraram a transferibilidade efetiva, em que as amplificações apresentaram alto 

polimorfismo, baixa incidência de alelos nulos, multialelismo e, portanto, podem ser 

utilizadas em estudos genéticos com estas espécies.  

Outro exemplo de sucesso na transferibilidade apesar das baixas taxas pode ser 

observado no trabalho de Micolino (2016), em que o autor utiliza os mesmos quinze pares de 

primers utlizados em nosso estudo para a espécie Baccharis crispa (Asteraceae), e evidenciou 

40% de transferibilidade efetiva. Neste caso, apesar da porcentagem ter sido inferior a maioria 

dos nossos valores, o autor pôde realizar o estudo genético-populacional da referida espécie e 

identificar dados sobre a diversidade genética e a estrutura populacional da mesma, pois as 

amplificações foram consistentes, ou seja, apresentaram polimorfismo e baixa incidência de 

alelos nulos. 

Desta forma, considerando que o potencial de amplificação e transferibilidade de 

cada par de primers microssatélites depende da conservação das regiões que flanqueiam as 

sequências do marcador (DA-SILVA; MILACH; TISIAN, 2011), o fato de A. flaccida e B. 

articulata amplificarem com primers desenvolvidos em espécies da mesma subfamília e/ou 

tribo (Tabela 2), sugere uma afinidade bem pronunciada pela proximidade filogenética. Em B. 

milleflora, Baccharis sp. e S. brasiliensis, é possível perceber que não houve amplificação 

utilizando primers no qual o grau de parentesco era a nível de família. Em contrapartida, 
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quando o grau de parentesco era subfamília e tribo, as amplificações ocorreram, indicando a 

influência da proximidade filogenética e da conservação das regiões flanqueadoras do primer. 

Tais constatações em relação a proximidade filogenética foram igualmente observadas por 

Lima (2015) com espécies de solanáceas, e também por Micolino (2016) com a espécie 

Baccharis crispa (Asteraceae). 

Essa influência gerada pela distância filogenética das espécies pode ainda ser 

evidenciada, quando observamos as diferenças nas porcentagens de amplificação por tribo, 

subfamília e família. É possível perceber que houve uma taxa muito maior de amplificações 

entre os locos e as espécies que pertenciam a mesma tribo, seguido pelos locos e espécies da 

mesma subfamília e, por último, os locos e espécies relacionados apenas em nível de família. 

Isso pode ser explicado, segundo Rossetto (2001), porque a transferibilidade de marcadores 

moleculares entre diferentes espécies de plantas tende a aumentar conforme as distâncias 

filogenéticas diminuem. Como exemplo, estudos de transferibilidade de microssatélites entre 

soja (Glycine max) e gêneros diferentes dentro da família Leguminosae têm sido relatados 

com porcentagem de sucesso entre 3 a 13%, em comparação à 65% entre espécies do mesmo 

gênero (Glycine) (PEAKALL et al., 1998).  

Mnejja et al. (2010) ainda ressaltam que a transferibilidade dos marcadores 

microssatélites é maior entre espécies do mesmo gênero, ou de gêneros estreitamente 

relacionados, do que entre gêneros distantes de uma mesma família. No entanto, em níveis 

sistemáticos mais baixos, como gênero e subgênero, a possibilidade de transferibilidade de 

microssatélites entre as espécies é mais elevada (BARBARÁ et al., 2007), concordando com 

Grattapaglia (2007) que considera a transferibilidade entre espécies do mesmo gênero como 

uma característica desejável dos marcadores microssatélites.  

Apesar das espécies avaliadas neste trabalho pertencerem todas à mesma família 

botânica, a enorme quantidade de espécies existentes faz com que Asteraceae seja um grupo 

de plantas muito diversificado, tanto estruturalmente quanto geneticamente. Do ponto de vista 

genético, essa diferenciação ocorre porque os microssatélites são usualmente encontrados em 

regiões não codificadoras, onde a taxa de mutações é maior do que nas regiões codificadoras, 

por isso a falta de conservação das regiões flanqueadoras dos primers. Estas características 

fazem com que a transferibilidade de primers SSR seja extremamente variável em Asteraceae, 

podendo apresentar falha ou sucesso nas mais diferentes espécies.  

As amplificações apresentadas pelos primers nas cinco espécies testadas revelaram 

baixa qualidade, baixo número de alelos e polimorfismo, e não podem indicar efetiva 

transferibilidade. Assim, através deste estudo foi possível observar que a proximidade 
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filogenética possui influência direta na transferibilidade e/ou amplificação entre espécies de 

gêneros diferentes. Contudo, fatores como a posição do loco no genoma, deriva genética, 

efeito carona, fixação de alelos nulos, tamanho efetivo populacional, bem como, a alta taxa de 

mutações em regiões não codificadoras, também podem resultar em diferenciação nas 

sequencias flanqueadoras dos primers, prejudicando a transferência dos locos microssatélites. 

Por isso, a transferibilidade entre espécies dentro de uma mesma família é muito variável 

mesmo em gêneros iguais, tornando indispensável a realização dos testes prévios.  
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6.2  Avaliação da utilidade de marcadores microssatélites para a obtenção de dados 

genéticos-populacionais 

 

Para comprovar a efetiva transferibilidade de um primer microssatélite em uma 

determinada espécie, é necessário avaliar a sua capacidade para diferenciar genótipos e 

populações, considerando que o primer só será útil se for capaz de detectar essas diferenças.  

Por isso, neste estudo foram utilizados os pares de primers microssatélites 

polimórficos, com as espécies B. articulata, B. milleflora, Baccharis sp. e S. brasiliensis, para 

avaliar a geração de dados sobre a genética populacional dessas plantas. A espécie A. flaccida 

não foi utilizada para a avaliação da utilidade dos marcadores microssatélites, por razões que 

serão discutidas posteriormente. 

O número de alelos verificado foi baixo em todas as cinco espécies analisadas. Em 

comparação ao estudo realizado por Lindsay et al. (2012), o número de alelos presentes na 

população de Erigeron lemmonii variou de 7 a 12 alelos para a linha de primers Eari, já em 

Erigeron arisolius variou de 5 a 15 alelos com estes mesmos primers. Para os dois loci 

microssatélites utilizados aqui (Eari4-5 e Eari4-6), o número de alelos em cada população 

variou de 1 a 3 alelos apenas, indicando resultados abaixo do que se esperava encontrar para 

estes locos. Segundo De Moura et al. (2009), já é esperado que o número total de alelos seja 

realmente baixo em transferibilidade com locos microssatélites. Isso, provavelmente, devido 

ao fato dos iniciadores serem de espécies de gêneros diferentes. 

Outro exemplo pode ser aferido em estudo realizado com primers desenvolvidos a 

partir de Pilosella alpicola e transferidos para outras cinco espécies do gênero, em que Vít et 

al. (2015) observaram um número de alelos que variou de 7 a 16, demonstrando que os 

resultados obtidos neste trabalho são baixos quando comparados à outros desenvolvidos com 

Asteraceae.  

Apesar de todas as vantagens já citadas sobre o uso dos microssatélites, a análise de 

dados deste tipo de marcador apresenta alguns problemas, dentre eles, a ocorrência de alelos 

nulos. Por isso, além da baixa quantidade de alelos encontrados, a ocorrência elevada de 

fragmentos monomórficos apresentada em todas as espécies, constituiu juntamente com a 

presença de alelos nulos, um fator limitante para este estudo. 

O alelo nulo é caracterizado por qualquer alelo em determinado loco que falha 

consistentemente na amplificação via PCR devido a mutações (PAETKAU et al., 1995), 

inserções ou deleções (CALLEN et al., 1993), que ocorrem nas sequências flanqueadoras 

impedindo o anelamento do primer, e assim, impossibilitando a detecção do alelo em questão. 
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A. flaccida, por exemplo, não foi incorporada às análises estatísticas devido à 

incidência excessiva de alelos nulos apresentados nos géis de agarose. Neste caso, quando o 

único tipo de polimorfismo observado é alelo nulo, isso inviabiliza o cálculo dos índices de 

diversidade genética da população, pois o marcador passa a se comportar como um marcador 

dominante, onde se observa somente dois alelos, presença e ausência. 

Além disso, é possível observar que houve incidência de alelos nulos total em todas 

as outras espécies, com uma variação de 0 a 92%. Neste sentido, muitos trabalhos têm 

demonstrado que a ocorrência de alelos nulos, associada a não amplificação de um 

determinado alelo, causa a superestimação da ocorrência de genótipos homozigotos. Por isso, 

o reconhecimento dos alelos nulos em uma população é de extrema importância para estudos 

de genética de populações, principalmente porque pode resultar em estimativas de frequência 

alélica incorreta. Segundo Daklin e Avise (2004), a ocorrência de alelos nulos pode decorrer 

principalmente da falta da sequência para anelamento do primer em razão de mutações 

pontuais, e esses alelos nulos podem dificultar as interpretações das análises de parentesco. A 

presença de alelos nulos leva à subestimação das frequências alélicas, que tem um efeito 

moderado sobre os índices de diversidade genética e diferenciação, mas impacta diretamente 

na contagem dos loci heterozigotos (PETIT; ARNAL; DARMENCY, 2015).  

Outro ponto importante neste estudo foi o baixo índice de polimorfismo encontrado. 

A porcentagem de polimorfismo tem sido usada por alguns autores como uma medida de 

diversidade. No entanto, vários estudos têm mostrado que a transferência de marcadores de 

uma espécie para outra produz uma redução do polimorfismo e da diversidade alélica, que é 

mais pronunciada quando ocorre a transferência entre espécies filogeneticamente mais 

distantes (PEAKALL et al., 1998; DECROOCQ et al., 2003). O baixo polimorfismo pode ser 

explicado devido a maior conservação das sequencias de DNA localizadas em regiões 

transcritas, provavelmente devido a ação de forças seletivas (VARSHNEY et al., 2007).  

A avaliação da heterozigosidade observada nas espécies em estudo pode ser 

considerada baixa quando comparada com os índices de heterozigosidade de outras espécies 

de Asteraceae, como Hypochaeris catharinensis (0,32), Erigeron fernandezianus (0,23), 

Erigeron arisolius (0,62), e Pilosella rodhopea (0,72) (CHAVES et al., 2015; TAKAYAMA 

et al., 2012; EDWARDS et al., 2013; VÍT et al., 2015). Em contrapartida, Ambreen et al. 

(2015), encontrou uma média de Ho igual a 0,049 em seus estudos com Carthamus tinctorius, 

valor ainda mais baixo do que o encontrado na presente pesquisa, e justificado, segundo o 

autor, pela natureza autopolinizadora da espécie. 
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Em relação a diversidade genética, é possível verificar que a heterozigosidade 

observada apresentou valor menor que a heterozigosidade esperada em B. articulata, B. 

milleflora e Baccharis sp. Isso pode ser explicado pela ocorrência de alelos nulos nos locos 

em questão, fatores estes que costumam levar a uma redução da heterozigosidade observada 

em relação à heterozigosidade esperada, além de um excesso de homozigotos (CALLEN et 

al., 1993).  

Já para S. brasiliensis a heterozigosidade observada é maior que a esperada, 

indicando muitos heterozigotos pelo cruzamento ao acaso. Assim, apesar de ter apresentado a 

menor taxa de transferibilidade, S. brasiliensis revelou maior diversidade genética e maior 

porcentagem de locos polimórficos, o que não pode ser considerado um dado efetivo para a 

espécie devido à baixa taxa de amplificações.  

De maneira geral, os valores baixos de heterozigotos nas populações testadas podem 

ter sido causados por características das próprias espécies, mas a presença de alelos nulos 

deve ter aumentado a média de homozigotos na população. Assim, é importante considerar 

que estes resultados podem ser derivados de vários fatores, tais como a autopolinização, 

dimensão limitada da amostra e o efeito Wahlund, no entanto, a presença de alelos nulos é o 

fator mais comum em trabalhos de transferibilidade (GUIDUGLI et al., 2010). 

Por fim, a baixa quantidade de alelos, o baixo polimorfismo e a alta incidência de 

alelos nulos apresentados neste estudo, impossibilitam uma análise mais detalhada destas 

populações, pois a baixa quantidade de primers amplificados, juntamente com estes índices, 

provavelmente causou uma subestimação e/ou superestimação dos resultados. Qualquer que 

seja a conclusão a cerca do que pode estar ocorrendo nas populações de B. articulata, B. 

milleflora, Baccharis sp. e S. brasiliensis, ou em relação a sua diversidade genética, podem 

ser equivocadas visto que a transferibilidade aqui avaliada não proporcionou dados 

consistentes. 

Sendo assim, o presente trabalho revelou que apesar das altas porcentagens de 

amplificação de fragmentos de tamanho esperado, a transferibilidade não foi efetiva. Grande 

parte dos primers apresentou baixa qualidade, com elevado monomorfismo, excesso de alelos 

nulos e baixo número de alelos, impossibilitando sua caracterização como transferidos. Além 

disso, tais fatores impossibilitaram conclusões sobre a genética-populacional das cinco 

espécies, tornando necessária a utilização de outras alternativas, como o desenvolvimento de 

primers microssatélites específicos ou a utilização de marcadores dominantes, como os 

ISSR‟s, por exemplo. 
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Assim, em nosso estudo a transferibilidade não foi efetiva, ou seja, não pode ser 

utilizada no estudo genético-populacional de nenhuma das cinco espécies de Asteraceae 

testadas (A. flaccida, B. milleflora, B. articulata, Baccharis sp. e S. brasiliensis). Contudo, no 

trabalho realizado por Micolino (2016) utilizando Baccharis crispa (Asteraceae) e os mesmos 

15 primers utilizados em nosso trabalho, o autor conseguiu obter sucesso na transferibilidade 

efetiva com parte destes marcadores. Apesar de neste trabalho a taxa total de transferência ter 

sido considerada média (40%), o autor constatou alto polimorfismo e multialelismo, bem 

como, baixa incidência de alelos nulos, o que permitiu análises detalhadas sobre a genética-

populacional de B. crispa. Desta forma, é possível concluir que a transferibilidade em 

Asteraceae é baixa, pois como demonstramos, dentre as cinco espécies aqui avaliadas e B. 

crispa (MICOLINO, 2016), em apenas uma delas (B. crispa) foi obtido sucesso na 

transferibilidade efetiva com alguns dos marcadores SSR utilizados. 
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7.  CONCLUSÕES 

 

- A transferibilidade de marcadores moleculares microssatélites desenvolvidos em 

diferentes espécies de Asteraceae para A. flaccida, B. articulata, B. milleflora, Baccharis 

sp. e S. brasiliensis é restrita; 

 

- Os dados do presente trabalho corroboram com a literatura, quando diz que a 

transferibilidade em espécies de Asteraceae é muito baixa e diminui ao passo que a 

distância filogenética entre as espécies aumenta; 

 

- A alta taxa de amplificação de fragmentos monomórficos, elevada ocorrência de alelos 

nulos e baixa quantidade de alelos, impossibilitaram a determinação de dados genéticos 

populacionais robustos das cinco espécies de Asteraceae aqui avaliadas; 

 

- Os primers utilizados na presente pesquisa não são úteis para a obtenção de dados 

genéticos-populacionais em Achyrocline flaccida, Baccharis articulata, Baccharis 

milleflora, Baccharis sp. e Senecio brasiliensis. 
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