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RESUMO 
 

Ricardo Micolino. Uso de marcadores microssatélites da família Asteraceae para 

estudos genéticos em Carqueja (Baccharis crispa Spreng., Asteraceae) 

Baccharis crispa Spreng. (Asteraceae), popularmente conhecida como Carqueja, é 

nativa da América do Sul e amplamente utilizada na medicina tradicional. Além de suas 

propriedades medicinais, é uma espécie pioneira e melífera, o que ressalta sua 

importância ecológica. Apesar da relevância da espécie, há escassez de estudo sobre 

suas características genéticas. Os marcadores moleculares recomendados para estudos 

genéticos são os microssatélites, por serem codominantes e apresentarem elevado 

polimorfismo. Contudo, para a espécie não há microssatélites descritos, o que torna a 

transferibilidade de primers uma estratégia importante. Dessa maneira, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar a transferibilidade de primers microssatélites de espécies 

pertencentes a família Asteraceae para B. crispa e seu uso para estimar a diversidade e 

estrutura genética de populações desta oriundas do Sul do Brasil. Para as análises de 

transferibilidade, foram avaliados 15 pares de primers de Asteraceae em 10 indivíduos 

de B. crispa. Destes 15 pares de primers, seis apresentaram polimorfismo (40%) e 

foram os utilizados para estimar os dados genético-populacionais de seis populações de 

B. crispa. As populações avaliadas foram coletadas nos municípios de Guarapuava (A) 

e General Carneiro (B), no estado do Paraná; Joaçaba (C) e Xanxerê (D), no estado de 

Santa Catarina e Coxilha (E) e Panambi (F), no estado do Rio Grande do Sul. O número 

médio de alelos por loco foi 3,66. As populações A e C apresentaram os maiores valores 

de diversidade genética (He=0,50; I=0,85 e He=0,46; I=0,76, respectivamente). Já os 

menores valores foram para as populações E e F (He=0,13; I=0,23 e He=0,10; I=0,19, 

respectivamente). A AMOVA evidenciou que a maior variação (66%) ocorre dentro das 

populações. As populações estão estruturadas (FST=0,21) e com excesso de 

homozigotos (FIS=0,28). O valor de fluxo gênico entre as populações foi moderado 

(Nm=1,19). O teste de Mantel indicou correlação positiva entre as distâncias genéticas e 

geográficas. A análise Bayesiana e de PCoA agrupou as seis populações em dois grupos 

genéticos: o primeiro contendo as populações A, B, C e D e o segundo com as 

populações E e F. A grande diversidade encontrada nas populações A, B e C pode ser 

explicada pelas características do local onde foram coletadas. As regiões do Centro-Sul 

do Paraná e Meio-Oeste de Santa Catarina são Campos nativos preservados. Dessa 

maneira, é provável que essas populações estejam presentes nestes locais há longo 

tempo. As populações do Rio Grande do Sul (E e F) foram coletadas em regiões que 

anteriormente eram ocupadas por florestas, onde a espécie não ocorria e com o 

desmatamento criou ambiente favorável para a mesma. Desta forma, estas populações 

podem ser consideradas recentes, resultado de um possível efeito fundador, justificando 

a baixa diversidade. Ainda, estas populações apresentaram elevado fluxo gênico entre 

elas (Nm=4,05) e muito baixo com as outras populações, isso indica que o Vale do Rio 

Uruguai pode estar se comportando como uma barreira geográfica entre as populações 

do PR e SC com as populações do RS e, que o ambiente altamente aberto estaria 

favorecendo a dispersão de sementes e/ou pólen entre as populações do RS. A análise 

conjunta dos dados obtidos em nosso estudo mais os disponíveis na literatura sugere que 

a região que compreende o Centro-Sul do Paraná e Meio-Oeste de Santa Catarina pode 

ser um dos prováveis centros de diversidade da espécie B. crispa. 
 

Palavras-Chave: Mata Atlântica; Transferibilidade; SSR; Diversidade genética; 

Estrutura populacional; Plantas medicinais; Herbáceas. 
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ABSTRACT 
 

Ricardo Micolino. Using microsatellite markers of Asteraceae family for genetic 

studies in Carqueja (Baccharis crispa Spreng., Asteraceae) 

Baccharis crispa Spreng. (Asteraceae), popularly known as Carqueja, is native to South 

America and widely used in traditional medicine. Beyond to its medicinal properties, it 

is a pioneer and melliferous species, underscoring its ecological importance. Despite the 

relevance of the species, there are few studies of its genetic characteristics. 

Recommended molecular markers for genetic studies are microsatellites, being 

codominant and present high polymorphism. However, for the species described no 

microsatellites, which makes the transferability primers an important strategy. Thus, the 

aim of this study was to evaluate the transferability of microsatellite primer of species 

belonging to Asteraceae family to B. crispa and its use to estimate the diversity and 

structure genetic of populations of this from the south of Brazil. For the analysis of 

transferability were evaluated 15 pairs of Asteraceae primers in 10 individuals of B. 

crispa. Of these 15 pairs of primers, six had polymorphism (40%) and were used to 

estimate the genetic population data from six populations of B. crispa. The populations 

studied were collected in Guarapuava (A) and General Carneiro (B), in the state of 

Paraná; Joaçaba (C) and Xanxerê (D) in the state of Santa Catarina and Coxilha (E) and 

Panambi (F), in the state of Rio Grande do Sul. The average number of alleles per locus 

was 3.66. Populations A and C showed the highest genetic diversity values (He=0.50; 

I=0.85 and He=0.46; I=0.76, respectively). The lowest values were for the populations 

E and F (He=0.13; I=0.23 and He=0.10; I=0.19, respectively). The AMOVA showed 

that the biggest change (66%) occurs within populations. Populations are structured 

(FST=0.21) and excess of homozygotes (FIS=0.28). The amount of gene flow between 

populations was moderate (Nm=1.19). The Mantel test indicated a positive correlation 

between genetic and geographic distances. The Bayesian analysis and PCoA grouped 

six populations in two genetic groups: the first containing the populations A, B, C and D 

and the second with populations E and F. The great diversity found in populations A, B 

and C can be explained by the characteristics of the local where it was collected. The 

regions of South-Central of Paraná and Midwest of Santa Catarina are preserved native 

Campos. Thus, it is likely that these populations are present in these places for a long 

time. The populations of Rio Grande do Sul (E and F) were collected in areas that were 

previously occupied by forests, where the species did not occur and deforestation has 

created favorable environment for it. Thus, these populations can be considered recent, 

resulted of a possible founder effect, justifying the low diversity. In addiction, these 

populations showed high gene flow between them (Nm=4.05) and very low in other 

populations, this indicates that the Uruguay River Valley may be behaving as a 

geographical barrier among the populations of Paraná and Santa Catarina with 

populations of the Rio Grande do Sul and the environment highly open would favor the 

dispersal of seeds and/or pollen between the populations of Rio Grande do Sul. The 

analysis of the data obtained in our study most of the available literature suggests the 

region comprising the South-Central of Paraná and Midwest of Santa Catarina can be 

one of the probable centers of diversity of the species B. crispa. 
 

Keywords: Atlantic Forest; Transferability; SSR; Genetic diversity; Population 

structure; Medicinal plants; Herbs. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversidade do mundo, apresentando 

alto número de espécies de animais e plantas. Contudo, a destruição sofrida ao longo 

dos anos pela ação antrópica, levou esse bioma a se tornar um dos principais hotspots 

mundiais de biodiversidade, pela necessidade de conservação de muitas de suas espécies 

e por apresentar alto grau de endemismo. A família Asteraceae é uma das que 

apresentam maior riqueza de diversidade e é encontrada nas mais diferentes 

fitofisionomias da Mata Atlântica, mas principalmente em áreas abertas, tais como os 

Campos de Altitude. 

A flora dos Campos de Altitude é constituída principalmente por herbáceas, 

arbustos e subarbustos. Dentre essas, está Baccharis crispa Spreng., popularmente 

conhecida como Carqueja, espécie nativa da América do Sul com elevada importância 

medicinal e ecológica. Possui atividade anti-inflamatória, antimutagênica, analgésica, 

vasorrelaxante, hipoglicemiante, antiviral, gastroprotetora e hepatoprotetora. Dessa 

maneira, a espécie é usada para combater problemas hepáticos, disfunções estomacais e 

intestinais, diabetes, obesidade, reumatismo, como também gripe e resfriados. 

Além da importância medicinal, B. crispa é importante para recuperação de 

áreas degradadas. Por ser uma planta pioneira, tem facilidade em se adaptar em todos os 

tipos de solos. Também, por ser uma espécie melífera, tem elevada importância na 

manutenção de polinizadores para as demais espécies de seu ecossistema. 

Desse modo, ao considerar o valor da espécie, não apenas como recurso 

terapêutico, mas como fonte de recurso ecológico, linhas de ação voltadas para o 

desenvolvimento de manejo e exploração devem ser elaboradas. A estimativa da 

diversidade genética e estrutura populacional é um meio de obter informações genéticas 

necessárias para a elaboração de estratégias de conservação, manejo e exploração, além 

da compreensão de seus aspectos evolutivos. 

Os microssatélites (ou SSR, Simple Sequence Repeat) são os marcadores 

moleculares mais recomendados para estudos de genética de populações. Contudo, não 

existem marcadores microssatélites desenvolvidos para B. crispa. A transferibilidade de 

primers microssatélites entre espécies aparentadas é o método mais eficaz e de menor 

custo/tempo para obter esses tipos de marcadores. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Mata Atlântica 

 

A Mata Atlântica é um dos biomas com maior diversidade biológica do mundo, 

apresentando um vasto complexo de ecossistemas de grande importância. Ocupa toda a 

faixa continental atlântica leste brasileira e se estende para o interior no Sudeste e Sul 

do Brasil. Os altos níveis de riqueza e endemismo, associados à destruição sofrida no 

passado, a incluíram definitivamente no cenário mundial como um dos 34 hotspots de 

biodiversidade (MITTERMEIER et al., 2004). Atualmente, corresponde a 

aproximadamente 7% de sua extensão original (Figura 1), que está fragmentada em 

pequenas áreas remanescentes (MMA, 2012). 

A Mata Atlântica é provavelmente o ecossistema mais devastado e ameaçado do 

planeta (PINTO; BRITO, 2005). A população humana é particularmente densa na Mata 

Atlântica brasileira, onde residem mais de 100 milhões de pessoas. Esse crescimento 

populacional tem levado à destruição da mata, tendo em vista a expansão urbana 

descontrolada, a industrialização e as migrações (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). 

Segundo Leitão Filho (1987), a Mata Atlântica é a formação florestal mais 

antiga do Brasil, estabelecida a cerca de 70 milhões de anos atrás. Principalmente 

durante o período glacial, sofreu processos de expansão e retração provocados por 

intensas variações climáticas. Além disso, houve a interpenetração entre complexos 

florestais durante as épocas mais úmidas (CORTESÃO; BIGARELLA; JOLY, 1991), o 

que resultou em transições entre diferentes formações vegetacionais, diversificando, 

ainda mais o ambiente desse bioma (BROWN; BROWN, 1992). 

As flutuações climáticas da passagem de uma fase mais seca e fria durante o 

Pleistoceno terminal fizeram as florestas tropicais se retrair a escassas áreas de 

permanência de umidade, formando os chamados Refúgios (HAFFER, 1969; 

VANZOLINI; WILLIAMS, 1970). Contudo, a vegetação que foi assumida para ter 

substituído as grandes florestas tropicais sob um clima mais seco é incerta. Pennington; 

Prado; Pendry (2000) argumentaram que na Idade do Gelo, os climas foram muito mais 

secos que atualmente, ocasionando no aumento em extensão das savanas, e tem havido 

uma aceitação implícita de que Cerrado foi a vegetação dominante no Brasil no Último 

Máximo Glacial. 
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Figura 1. Mapa da Mata Atlântica 2013/2014. Em amarelo, cobertura original da Mata Atlântica; em 

verde escuro, remanescentes florestais; em verde claro, áreas naturais não florestais; em vermelho, 

desmatamento ocorrido nos anos de 2013/2014; em roxo, áreas urbanas. Fonte: Fundação SOS Mata 

Atlântica, 2015. 

 

A biota da Mata Atlântica é composta não só apenas por elementos muito 

antigos que se diferenciaram há pelo menos três milhões de anos durante o Plioceno, 

mas também por elementos que colonizaram a região mais recentemente durante a 

transição de Pleistoceno-Holoceno, há cerca de 10 mil a 20 mil anos. Isso ocorre por 
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estar isolada dos grandes blocos de florestas sul-americanas, como a Floresta 

Amazônica e as Florestas Andinas (HACKETT; LEHN, 1997).  

Vários fatores contribuíram para a evolução e diversidade das espécies na Mata 

Atlântica. Entre eles, as mudanças paleoecológicas causadas por movimentos tectônicos 

que resultam em transformações ambientais, tais como a formação de rios e montanhas 

(PLATNICK; NELSON, 1978; SILVA; CASTELETI, 2005), a seleção diversificadora 

ao longo dos gradientes ecológicos e diferentes tipos de vegetação (ENDLER, 1977), a 

restrição ao fluxo gênico devido a presença de grandes extensões de água 

(PELLEGRINO et al., 2005) e a formação de refúgios (HAFFER, 1969). 

A Mata Atlântica deriva de eventos geológicos complexos, assim apresentando 

grande variedade de formas de relevo, abrangendo cadeias de montanhas, vales e 

planícies. Essa grande diversidade ambiental decorre de quando litologias do 

embasamento Pré-Cambriano, sedimentos da Bacia do Paraná e sedimentos Cenozóicos 

se incorporaram a composição da Mata Atlântica (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006). 

Consequentemente, diversas fisionomias vegetacionais se formaram e atualmente a 

compõem, como a Floresta Ombrófila Densa, Mista e Aberta; a Floresta Decidual e 

Semidecidual; os Mangues; as Restingas e os Campos de Altitude (IBGE, 2012). 

Dentre essas fitofisionomias, os Campos de Altitude merecem destaque, pois são 

importantes centros de endemismo da flora neotropical (RAPINI et al., 2008; FIASCHI; 

PIRANI, 2009). Veloso; Rangel Filho; Lima (1991) consideram os Campos de Altitude 

como “refúgios vegetacionais” ou “relíquias de vegetação” por se tratarem de 

vegetações completamente distintas da flora dominante nas regiões onde estes campos 

se localizam, com predomínio de plantas de pequeno porte, como herbáceas e arbustos. 

Devido à sua altitude e sua exposição geográfica para a chegada de frentes polares do 

hemisfério sul, os Campos de Altitude representam os locais mais frios em todo o leste 

da América do Sul (SAFFORD, 1999) e estão distribuídos isoladamente pelos estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (SOS MATA ATLÂNTICA, 2015). 

Parte da riqueza da Mata Atlântica pode ser observada pelo seu grupo de plantas 

mais diversificado - as Angiospermas (Magnoliophyta) -, com cerca de 19000 espécies, 

sendo 7600 endêmicas (MYERS et al., 2000). Por sua vez, as famílias mais diversas são 

Orchidaceae, Fabaceae, Asteraceae, Bromeliaceae e Poaceae, respectivamente. 

Asteraceae se apresenta como a terceira família mais diversa, com 140 gêneros e 910 

espécies. O gênero Baccharis L., é o maior gênero de Asteraceae com mais de 500 

espécies distribuídas pelo continente americano (ABAD; BERMEJO, 2007). Esse 
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gênero é composto de plantas geralmente arbustivas encontradas preferencialmente em 

formações campestres, possuindo maior riqueza e endemicidade associada a regiões 

mais altas, como os Campos de Altitude (BARROSO, 1976). No Brasil, as regiões Sul e 

Sudeste concentram a maior parte da riqueza do gênero (MÜLLER, 2006). 

 

2.2 Carqueja (Baccharis crispa Spreng.) 

 

O gênero Baccharis, tribo Astereae, família Asteraceae, apresenta diversas espécies 

com elevado uso na medicina popular, distribuídas principalmente pelo Brasil, 

Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e México, ocupando as regiões mais elevadas 

(MALAGARRIGA HERAS, 1976). A alta concentração de espécies no Brasil e nos 

Andes indica que uma dessas áreas é o provável centro de origem desse gênero 

(TEODORO-LUIS, 1955). No Brasil estão descritas cerca de 120 espécies de 

Baccharis, com maior parte delas localizadas na região Sudeste do país (STEHMANN 

et al., 2009). 

Uma das espécies mais importantes do gênero é Baccharis crispa Spreng., 

popularmente conhecida como Carqueja (Figura 2), com grande utilização na medicina 

tradicional e na produção de fitoterápicos (BORELLA et al., 2006). Também é 

conhecida por suas sinonímias Baccharis cylindrica (Less.) DC.; Baccharis 

genistelloides subsp. crispa (Spreng.) Joch. Müll.; Baccharis genistelloides var. crispa 

(Spreng.) Baker; Baccharis genistelloides var. cylindrica (Less.) Baker; Baccharis 

genistelloides var. trimera (Less.) Baker; Baccharis myriocephala DC.; Baccharis 

subcrispa Malag.; Baccharis trimera (Less.) DC.; Baccharis triptera Mart.; Cacalia 

sessilis Vell.; Molina cylibdrica Less.; Molina trimera Less.; Pingaea crispa (Spreng.) 

F.H. Hellwig (REFLORA, 2015). 

 A Carqueja está distribuída principalmente pelo bioma Mata Atlântica (VIEIRA; 

SILVA, 2002), mas também pode ser encontrada nos biomas Cerrado (RODRIGUES; 

CARVALHO, 2001) e Pampas (RITTER; BAPTISTA, 2005), habitando ambientes 

ruderais com altitudes de até 2800 m (AULER, 2004). A espécie é classificada como 

subarbusto, por ter altura de até um metro. Suas principais características morfológicas 

são o caule trialado com folhas pequenas e onduladas e as flores reunidas em capítulos 

(BUDEL; DUARTE, 2009). A espécie é diploide (número de cromossomos 2n = 2x = 

18), com a propagação podendo ser cruzada, pela dispersão de sementes principalmente 

pelo vento, ou vegetativa, por rizomas (AULER; BATTISTIN; REIS, 2006). 
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A Carqueja é uma espécie considerada pioneira, ou seja, cria um ambiente 

estável para outras espécies, ocorrendo em campos, beiras de estradas e em diversos 

tipos de solos (PAVAN-FRUEHAUF, 2000). Também é considerada invasora de 

pastagens, por ser fortemente adaptada a lugares abertos (CASTRO et al., 2002) e 

considerada uma espécie bioindicadora de solos compactados (BURG; MAYER, 2002). 

Pode ser utilizada na apicultura, pois a planta é muito visitada por abelhas, 

consequência da polinização, dessa maneira apresenta importância ecológica na 

manutenção de polinizadores para outras espécies de seu ecossistema (AULER; 

BATTISTIN; REIS, 2006). 

 

 

Figura 2. Aspectos da espécie Baccharis crispa Spreng., com destaque para as inflorescências. Fonte: 

Flora de Santa Catarina, 2015. 

 

Na agricultura, a Carqueja é aproveitada pelas propriedades alelopáticas, 

retardando a velocidade na germinação de sementes (CASTRO; FERREIRA, 2000), 

inibindo o crescimento micelial de fungos (ITO et al., 2005) e de raízes de trigo 

(GONZÁLES et al., 1993). A espécie apresenta qualidades econômicas importantes, 

principalmente pela venda de seu chá com propriedades medicinais, mas também pode 
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ser utilizada na indústria de cervejaria como substituto do lúpulo e na aromatização de 

refrigerantes e de licores (CASTRO; FERREIRA, 2000).  

A Carqueja contém compostos químicos variados, como os flavonóides, os 

clerodanos, os taninos, as lactonas e os diterpenos, além de possuir diversos compostos 

aromáticos, como os óleos essenciais e entre eles o carquejol, principal e mais 

importante constituinte ativo da planta (VERDI; BRIGHENTE; PIZZOLATTI, 2005). 

A Carqueja é amplamente utilizada na medicina tradicional e seu uso é um 

hábito herdado dos indígenas. Em 1931 ocorreu o primeiro registro escrito do uso da 

espécie no Brasil, empregada na forma de infusão de folhas e ramos para o tratamento 

da esterilidade feminina e da impotência masculina (LORENZI; MATOS, 2002). A 

partir desse relato, sua utilização aumentou e consequentemente as descobertas desta 

para as mais variadas doenças (AULER, 2004; CARREIRA, 2007). 

Entre as diversas aplicações da Carqueja, destaca-se a sua importante atividade 

anti-inflamatória e analgésica, atribuída principalmente às saponinas (GENÉ et al., 

1996), atuando também, como vasorrelaxante, moluscicida, antimutagênica e 

hepatoprotetora. Assim, amplamente utilizada para disfunções estomacais e intestinais, 

para o controle da diabetes, da obesidade e reumatismo (SOICKE; LENG-

PESCHLOW, 1987; NAKASUGI; KOMAI, 1998; TORRES et al., 2000). A espécie 

ainda é utilizada como anti-helmíntico, contra gripes e resfriados e para alívio da dor em 

feridas e ulcerações (DRESCH et al., 2006). 

Uma das grandes ameaças para as espécies medicinais é a destruição de seu 

habitat, causadas pela expansão agrícola, exploração madeireira e extrativismo 

predatório (AULER; BATTISTIN; REIS, 2006). Para Reis (1996), linhas de ações 

voltadas para o desenvolvimento de técnicas de manejo deveriam ser elaboradas em 

locais de produção e consumo de espécies medicinais da flora brasileira. Ao considerar 

esses fatores prejudiciais, a Carqueja foi introduzida como uma das espécies prioritárias 

para realização de estudos de conservação e manejo da Mata Atlântica 

(EMBRAPA/IBAMA, 2002) e está entre as 10 espécies mais utilizadas na fitoterapia no 

Rio Grande do Sul (EMATER/RS, 2003). 

A China, um dos países com maior desenvolvimento científico atualmente, trata 

a conservação de plantas medicinais como uma das questões culturais e ecológicas mais 

importantes (YAO; DENG; HUANG, 2012), diferentemente do que acontece no Brasil, 

onde o mercado ainda se encontra seriamente restrito devido à falta de pesquisa e 

desenvolvimento (VILEGAS; CARDOSO, 2007). Considerando a Carqueja uma das 
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espécies medicinais mais utilizadas no Brasil e que a obtenção de informações é de 

fundamental importância para determinar se a espécie necessita de estratégias de 

manejo e conservação, a obtenção de dados genéticos moleculares faz se necessária. 

 

2.3 Genética de Populações 

 

Em plantas, a dispersão de sementes, a competição inter e intraespecífica e a 

heterogeneidade do ambiente são alguns dos processos evolutivos/ecológicos que 

podem alterar os padrões de distribuição espacial dos indivíduos, assim afetando a 

população como um todo (LOVELESS; HAMRICK, 1984). Já a estrutura genética 

resulta da ação conjunta de mutação, migração, seleção e deriva, que por sua vez, 

devem operar dentro do contexto histórico e biológico de cada espécie (ALLARD, 

1975; CLEGG, 1980).  

Os estudos genéticos populacionais são responsáveis por tentar compreender 

esses processos, de forma que possam contribuir para a preservação do pool gênico de 

uma espécie. Em virtude de a variação genética ser um fator importante para as espécies 

se adaptarem às mudanças ambientais, a preservação da diversidade genética dentro das 

espécies é um dos principais alvos da conservação (HU et al., 2010). 

A análise da diversidade genética de populações naturais permite discernir 

alguns fatores, tais como o fluxo gênico, considerado uma consequência direta dos 

processos de polinização e dispersão de sementes (HAMRICK; GODT, 1989). Com a 

chegada de indivíduos migrantes a determinada população, novos genes podem ser 

introduzidos, assim ocorrendo um acréscimo na variabilidade genética. Em 

contrapartida, a redução do fluxo gênico e consequente aumento de cruzamentos 

endogâmicos, resultaria em alterações nas frequências genotípicas de modo a favorecer 

a homozigose entre os indivíduos. Esse processo levaria a perda da variabilidade 

genética, influenciando negativamente as populações naturais com um decréscimo no 

valor adaptativo (YOUNG; BOYLE; BROWN, 1996; HARTL; CLARK, 1997). 

As alterações genéticas que ocorrem ao acaso, como na deriva genética, tendem 

a ser mais relevantes quando o tamanho da população se torna menor, podendo levar a 

divergências nas frequências alélicas ou a fixação de diferentes alelos em populações 

isoladas (MCDERMOTT; MCDONALD, 1993). As mutações podem produzir novas 

combinações de genes ou alelos, que podem estar ausentes em outras populações, dessa 

maneira, podem ser consideradas como a fonte final de toda variabilidade genética. 
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Contudo, somente a mutação não pode responder pelas rápidas mudanças genéticas nas 

populações, sendo essencial a influência de fatores evolutivos como a seleção natural ou 

a deriva genética, para que determinados genes e/ou alelos possam ser fixados ou não 

nas populações (RIDLEY, 2006; GRIFFITHS et al., 2008). 

A compreensão dos processos genético/evolutivos que asseguram a variabilidade 

e o potencial adaptativo das espécies é fundamental para o planejamento de estratégias 

de conservação de recursos genéticos, especialmente de populações naturais de espécies 

nativas. Em espécies menos estudadas é necessário considerar o problema biológico de 

como os alelos estão distribuídos nas populações (NAMKOONG, 1988). Desde meados 

dos anos 1970, autores comentam a falta de informação sobre a estrutura genética de 

populações de plantas e consideram um problema grave, uma vez que qualquer 

compreensão dos processos de especiação e adaptação devem levar em conta os padrões 

genéticos e o modo pelos quais são modificados (BRADSHAW, 1972; ANTONOVICS, 

1976). 

Nesse sentido, é necessária a obtenção de informações sobre diversidade e 

estruturação de populações naturais de Carqueja. Diversas ferramentas estão disponíveis 

para estudos genéticos populacionais, dentre elas, os marcadores moleculares são os 

mais indicados por acessar a informação direta no DNA dos indivíduos de uma 

população. 

 

2.4 Marcadores Moleculares 

 

Marcador molecular é todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene expresso 

ou de uma sequência específica de DNA (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1995). 

Conforme Milach (1998), marcadores moleculares são características do DNA que 

diferenciam dois ou mais indivíduos e apresentam herdabilidade. Surgiram devido à 

necessidade da detecção de polimorfismo genético diretamente no DNA (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998), superando as limitações que existiam com os marcadores 

morfológicos. Suas aplicações têm aumentado consideravelmente, tanto em estudos 

conservacionistas e evolucionistas, como em programas de melhoramento. 

 O marcador RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), desenvolvido 

e descrito por Botstein et al. (1980), foi um dos precursores dessas técnicas. Ele é 

baseado em hibridização, ou seja, utiliza sondas com o DNA total digerido por enzimas 

de restrição. Sua técnica é elaborada, demorada, de custo relativamente alto e o grau de 
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polimorfismo é de intermediário a baixo, dependendo da espécie (BRAMMER, 2000; 

FALEIRO, 2007). Conforme a metodologia utilizada para identificá-los, os marcadores 

moleculares podem ser classificados em dois grupos, os marcadores baseados em 

hibridização, no caso do RFLP, e os marcadores baseados em amplificação de DNA. 

Estes só puderam ser projetados a partir do desenvolvimento da técnica de PCR 

(Polymerase Chain Reaction). Destes podemos citar alguns mais amplamente 

utilizados. 

Os marcadores RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA), possuem o 

menor custo, número de etapas e tempo para obter os resultados. Contudo, tem a 

desvantagem de ser de repetibilidade baixa e pouco consistente de um laboratório para o 

outro, o que dificulta a comparação de dados obtidos em diferentes locais (BRAMMER, 

2000). Os marcadores AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphism), por sua vez, 

possuem grande capacidade para detecção de variabilidade genética e uso em 

caracterização de cultivares. Possuem algumas vantagens consideráveis, como o alto 

grau de polimorfismo e o mais alto número de marcadores obtidos por gel analisado, 

além de ser a técnica mais elaborada dentre as citadas (BRAMMER, 2000). Ambos são 

marcadores dominantes, ou seja, não se observa diferenças entre indivíduos 

heterozigotos e homozigotos. Nesse sentido, marcadores codominantes tendem a 

apresentar mais robustez nos resultados, devido a disponibilidade de maior informação 

genética dos indivíduos. 

Os marcadores microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeat) são 

amplamente utilizados em análises genéticas por serem codominantes e apresentarem 

um elevado polimorfismo (MILACH, 1998). Contudo, como os microssatélites 

apresentam elevada especificidade, no qual requer conhecimento prévio do genoma, 

foram desenvolvidos os marcadores ISSR (Inter Simple Sequence Repeat), que se 

caracterizam pela amplificação de regiões que estão entre as regiões microssatélites 

utilizando primers que são parte das próprias repetições microssatélites 

(ZIETKIEWICZ; RAFALSKI; LABUDA, 1994), permitindo acesso à variabilidade 

genética de indivíduos ou de populações sem a necessidade do conhecimento prévio da 

sequência de DNA da espécie alvo do estudo. Como o ISSR é um marcador dominante, 

isto implica em uma certa desvantagem em comparação com os microssatélites. 

Os métodos moleculares são altamente recomendados para melhor compreensão 

da dinâmica e dos processos envolvidos na distribuição das espécies. Estes processos 

estão relacionados com os mecanismos de manutenção e evolução das espécies na 
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natureza. Desde sua descoberta, os marcadores microssatélites estão constantemente 

sendo isolados e caracterizados para uma grande variedade de plantas, incluindo cereais, 

legumes, verduras, árvores florestais e frutíferas, coníferas, medicinais e ornamentais 

(MADESIS; GANOPOULOS; TSAFTARIS, 2013). 

Os microssatélites são os marcadores mais recomendados para seleção assistida, 

genética de populações, estimativa da diversidade genética, fingerprinting, mapeamento 

e estudos de associação genética. A ampla utilização desse marcador é devida, uma vez 

em que estão disponíveis, na facilidade do uso por ser baseado em PCR e por apresentar 

resultados com elevada robustez (MADESIS; GANOPOULOS; TSAFTARIS, 2013). 

 

2.5 Marcadores Microssatélites 

 

Os marcadores microssatélites ou SSR consistem em pequenas sequências com um a 

cinco pares de base, repetidas em tandem, em número variável (LITT; LUTY, 1989). As 

regiões genômicas que flanqueiam as sequências repetidas são conservadas dentro de 

uma espécie, permitindo o desenho de pares de primers que são utilizados para 

amplificar os microssatélites, por meio da PCR. Essas regiões constituem de 20 a 30 

nucleotídeos, em número suficientemente grande para que não encontre outra sequência 

complementar que não a do microssatélite (BRAMMER, 2000; PONCET et al., 2004). 

Várias vantagens tornaram esses marcadores largamente utilizados, como a alta 

frequência e a distribuição ao acaso nos genomas eucariotos, a herança codominante e o 

multialelismo, fornecendo um elevado nível de informação genética por loco. A técnica 

de SSR é de fácil execução e altamente reproduzível quando comparada com outras 

metodologias, facilitando o intercâmbio de informações entre diferentes grupos de 

pesquisa (GUIMARÃES et al., 2009). 

Os marcadores microssatélites são uma ferramenta útil para estudos ecológicos, 

conservacionistas e genéticos com populações naturais (CHASE; KESSELI; BAWA, 

1996). Em plantas, os microssatélites foram rapidamente implementados em várias 

espécies e são utilizados na construção de mapas genéticos, nos estudos de diversidade e 

no melhoramento (GUIMARÃES et al., 2009). 

Em geral, existem três maneiras que a análise com microssatélites pode 

contribuir para a conservação e/ou melhoramento de espécies de plantas com 

importância medicinal. Em primeiro lugar, eles podem ser utilizados para selecionar e 

identificar genótipos com maior potencial adaptativo para a preservação deste dentro de 
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um pool gênico de uma espécie e assim, caracterizar populações geograficamente 

diversificadas. Em segundo lugar, a análise de microssatélites pode ser usada para 

estabelecer ligação entre os diferentes locos para o desenvolvimento de mapas genéticos 

para a utilização no melhoramento. Em terceiro lugar, os microssatélites podem ser 

utilizados para a caracterização de populações, de modo a selecionar indivíduos mais 

resistentes e/ou adaptados a determinado ambiente (GROVER et al., 2010). 

Uma grande quantidade de trabalhos utilizando marcadores microssatélites 

foram realizados com as mais diversas plantas medicinais. No Oriente, o 

desenvolvimento de microssatélites é muito intenso, devido ao alto uso de suas 

inúmeras plantas medicinais (XU et al., 2006; LI et al., 2012; ZHANG et al., 2015). 

Marcadores microssatélites também foram desenvolvidos para árvores medicinais de 

grande porte, como Myroxylon peruiferum, uma espécie ameaçada de extinção da Mata 

Atlântica (SCHWARCZ et al., 2014). Em genética de populações, os microssatélites 

estão sendo muito utilizados para análises com plantas medicinais, como com a 

orquídea Gastrodia elata (CHEN et al., 2014), com a árvore frutífera Punica granatum 

(HASNAOUI et al., 2012), com a herbácea tuberosa Dioscorea sp. (MENGESHA et al., 

2012) e com o Ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), árvore nativa da Mata Atlântica 

brasileira (MORI et al., 2011). Ainda, por meio de análises com microssatélites, a 

origem da domesticação do chá Camellia taliensis pôde ser descoberta (ZHAO et al., 

2014). 

Segundo Zucchi et al. (2003), o desenvolvimento de primers específicos para 

microssatélites é um processo caro e demorado. Contudo com o avanço da 

biotecnologia, esses processos se tornaram relativamente mais baratos e com menor 

gasto de tempo para a obtenção. Entretanto, há a possibilidade de transferibilidade de 

pares de primers microssatélites entre espécies aparentadas, além de reduzir 

consideravelmente os custos e o tempo gasto nas investigações genéticas, permite ser 

uma alternativa mais acessível para a obtenção desses marcadores para plantas que não 

possuem elevada importância econômica (LORIEUX; NDJIONDJOP; GHESQUIÈRE, 

2000). 

 

2.6 Transferibilidade de Microssatélites 

 

A transferibilidade, também conhecida como amplificação heteróloga, é o uso de pares 

de primers que amplificam regiões microssatélites em uma espécie para amplificação 
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dessas regiões em outras espécies. A chance de sucesso na transferibilidade de um par 

de primers entre espécies é inversamente relacionada com a distância evolutiva entre as 

duas espécies (STEINKELLNER et al., 1997). Dessa maneira, as pesquisas sobre 

transferibilidade têm focado em avaliar a capacidade de microssatélites amplificar o 

mesmo loco em diferentes espécies e gêneros (ISAGI; SUHANDONO, 1997; 

WITSENBOER; VOGEL; MICHELMORE, 1997). 

Vários estudos têm mostrado a possibilidade da transferibilidade de primers 

microssatélites, geralmente para espécies pertencentes ao mesmo gênero (WHITE; 

POWELL, 1997). O sucesso na transferibilidade entre espécies tem sido relatado em 

plantas de grande porte como Pinus (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et al., 2004) e Euterpe 

(OLIVEIRA et al., 2010), e em espécies cultivadas, como Triticum (ADONINA et al., 

2005) e Avena (DA-SILVA; MILACH; TISIAN, 2011). 

Estudos de transferibilidade foram realizados desde plantas primitivas, como a 

pteridófita Isoetes (LI et al., 2012), até plantas frutíferas, altamente derivadas como 

Eugenia (ZUCCHI et al., 2003) e Mangifera (RAVISHANKAR et al., 2011). Para 

herbáceas, foram relatados estudos com diversas famílias, como Brassicaceae 

(MUÑOZ-PAJARES et al., 2011), Lamiaceae (RADOSAVLJEVIC et al., 2011) e 

Valerianaceae (MCEWEN; VAMOSI; ROGERS, 2011). 

Um dos inconvenientes encontrados nas análises de transferibilidade com 

microssatélites é a presença de alelos nulos e deve-se considerar a existência de tais 

alelos em qualquer conjunto de dados de microssatélites (PAETKAU; STROBECK, 

1995). Um alelo nulo é qualquer alelo que falha em amplificar durante a PCR, portanto 

não são detectados quando os indivíduos são genotipados (DAKIN; AVISE, 2004). Para 

microssatélites, tais alelos nulos podem surgir de mutações que impedem os primers de 

se ligar à sequência específica do genoma alvo (CALLEN et al., 1993). Ainda, um dos 

motivos para deficiência de heterozigotos em populações é a presença de alelos nulos, 

de modo que muitos homozigotos observados podem ser na realidade, heterozigotos 

(BROOKFIELD, 1996).  

A transferibilidade de primers microssatélites entre espécies relacionadas 

depende da conservação das regiões flanqueadoras e dos locais de ligação dos primers 

nas diferentes espécies. A alta conservação de locos microssatélites proporciona 

elevados índices de transferibilidade, como relatado com Citrus (KIJAS; FOWLER; 

THOMAS, 1995), Prunus (DIRLEWANGER et al., 2002), Vitis (SEFC et al., 1999), 
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Elaeis (BILLOTTE et al., 2001), Picea (HODGETTS et al., 2001) e Olea (RALLO et 

al., 2003). 

A transferibilidade de primers microssatélites é uma alternativa mais direta para 

a obtenção desses marcadores para espécies relacionadas, o que torna o processo mais 

rápido e mais barato em relação ao desenvolvimento de primers específicos. Nesse 

sentido, o uso de primers microssatélites disponíveis na literatura pode ser uma 

ferramenta alternativa viável para estudos genéticos em B. crispa. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a transferibilidade e uso de marcadores microssatélites da Família Asteraceae 

para estudos genéticos de populações de Carqueja (Baccharis crispa Spreng.). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a transferibilidade de marcadores microssatélites da Família Asteraceae para 

B. crispa. 

 

- Disponibilizar marcadores microssatélites heterólogos para B. crispa. 

 

- Descrever a diversidade genética, por meio de marcadores microssatélites heterólogos, 

em populações naturais de B. crispa provenientes da região Sul do Brasil.  

 

- Analisar a atual estrutura genética de populações de B. crispa, provenientes da região 

Sul do Brasil, utilizando marcadores microssatélites heterólogos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Transferibilidade de Marcadores Microssatélites 

 

4.1.1 Material Vegetal 

 

Para os testes de transferibilidade foram coletadas folhas jovens de 10 indivíduos de 

populações localizadas nos municípios de Guarapuava-PR e Joaçaba-SC. As plantas 

coletadas estavam no mínimo a 10 metros uma da outra para evitar a coleta do mesmo 

indivíduo, devido à propagação ser também por rizomas. As folhas foram coletadas em 

nitrogênio líquido e mantidas a -20°C até o momento da extração do DNA. 

 

4.1.2 Extração de DNA 

 

Para a extração do DNA, as folhas foram maceradas em nitrogênio líquido até a 

obtenção de um pó fino. A extração foi realizada segundo a metodologia de DOYLE e 

DOYLE (1987). Nos tubos contendo 200 mg de material vegetal foram adicionados 700 

μL de tampão composto por: 20mM de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético); 0,1 

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

2% de CTAB (brometo de cetil-trimetilamônio); 0,4,% de β-mercaptoetanol. Os tubos 

foram incubados por 45 minutos a 65°C em banho-maria, as amostras foram lavadas 

com clorofórmio-álcoolisoamílico (24:1) em seguida centrifugadas por 10 minutos a 

12000 rpm por duas vezes. O DNA foi precipitado com isopropanol e seguido de 

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

Depois de seco o DNA foi ressuspenso em 100 μL de tampão TE, tratado com 

RNAse a 10 mg/mL
-1

 por incubação a 37°C por 1 hora. Após o DNA foi precipitado 

com 10 μL de acetato de sódio 3M e 200 μL de etanol gelado e depois de sucessivas 

lavagens com etanol as amostras foram ressuspensas em tampão TE e armazenadas a -

20°C até o momento da utilização. As amostras foram quantificadas por eletroforese em 

gel de agarose 0,9% coradas com brometo de etídio, utilizando como padrão 

quantidades conhecidas do DNA do Fago λ (50; 100; 200 e 400 ng). 
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4.1.3 Primers, PCR e Eletroforese 

 

Para a identificação dos pares de primers microssatélites a serem utilizados nos testes de 

transferibilidade, foram realizadas revisões na literatura para identificação de trabalhos 

que desenvolveram primers microssatélites em Asteraceae. Após identificação destes 

trabalhos, a seleção dos pares de primers foi feita com base no número de alelos, na 

transferibilidade em estudos anteriores, e na relação filogenética da espécie no qual foi 

desenvolvido com B. crispa. Desse modo foram selecionados 15 pares de primers 

(Tabela 1), provenientes de 10 espécies de Asteraceae (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Relação dos 15 pares de primers microssatélites selecionados para avaliação da 

transferibilidade para Baccharis crispa Spreng. com suas sequências, temperaturas de pareamento (T°C) e 

tamanho do fragmento esperado em pares de bases (pb). 

Loco Sequência (5’-3’) dos pares de primers T°C pb 

SS20E 
CACACAGACACTCAAAGCTTCA 

50 273-299 
ACCCGCCCTAAAAATAAAGA 

SS24F 
AGCTTTTCTTCGCCATTTCCTTCC 

59 156-222 
AATTTGGTTACTGGGTTTTCTTGA 

EARI4-5 
ATGATGGTGGTGATGAGAAGTC 

55 212-362 
TGGGTTTCAATGGATTCAAAG 

EARI4-6 
GCGGTTTGTGTAGAAGTCC 

57 207-295 
ATCTCACTGGTGAATTTCAGAG 

19 
TTACCCGACTTGCTGAAAGG 

55 148-160 
CCTTGCGTATTTGCACTCCT 

CO189 
AGAGTAAGCACGAGACCG 

60 159-173 
AGAACTTTACCTCCCACA 

CO227 
GTTCGTCACCCTTTTCTC 

62 193-219 
ATCTGCACTTCATCTTCTTC 

3_(TG)3+7ST 
AACCCTAAATCGTATGTGTCTAGTG 

58,2 153-207 
CCTCCTTCCGAGCTATGTAGA 

AMB82 
AAACAACTAGTGTGTGTTTCAGTGTG 

55* 120 
GTCTTCGGCCGTAAAATGAC 

SG_2 
TCTAAACTGTAAGTCTTTGATGAAACC 

55* 167-248 
GCCGTCAATCCTTACAATCC 

SG_6 
TTTACCTTTGAATTGCGGC 

55* 200-244 
GTTT AGTACCAATCAACCATGGGC 

SG_8 
TCCCTCTTTATTCTTTCAACAAACC 

55* 126-172 
GTTT AACACCAACATTGCAATCCC 

ER-HAJZC 
GGATATCGGTTTGGCTTGA 

55* 179-195 
GGAATCCCTTCTCTTTCTGA 

LHO35 
AACCATCGCTGCACATTC 

57 170-210 
GCAACACCACCACTGACG 

HSALZ-12 
AAGCATCTATGAGGGGACAAA 

53,9 100-350 
AAAAATATGCTGCTGGAAGTT 

* ciclos Touchdown. 
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As reações de amplificação do DNA de cada genótipo via PCR foram 

conduzidas em volume final de 10 μL contendo: 20 ng de DNA, 0,8 μM de cada primer, 

0,2 μM de dNTP, 3 mM de MgCl2 e 0,04 U de Taq DNA Polimerase e 1X de tampão 

para PCR. Para as amplificações de cada primer o termociclador foi programado de 

acordo com o estabelecido no trabalho que o desenvolveu. As temperaturas de 

pareamento de cada par de primers utilizadas nas reações foram as descritas pelos 

autores que os desenvolveram (Tabela 1).  

Os pares de primers que não apresentaram amplificação com as temperaturas de 

pareamento descritas na Tabela 1 foram avaliados em temperaturas diferentes: para os 

primers que não apresentaram produtos de amplificação com a temperatura 

determinada, foram realizados diferentes programas no termociclador, diminuindo 2°C 

até apresentarem amplificação e/ou atingir a temperatura de 45°C; para os primers que 

foram inespecíficos com a temperatura determinada, foram realizados diferentes 

programas no termociclador aumentando 2°C até apresentarem amplificação e/ou 

atingir a temperatura de 60°C. 

 

Tabela 2. Relação dos 15 pares de locos microssatélites selecionados para avaliação da transferibilidade 

para Baccharis crispa Spreng., com as espécies no qual foram isolados, o grau mais próximo de 

parentesmo com B. crispa e a referência no qual foi publicado. 

Loco Espécie 
Grau de  

parentesco 
Referência 

SS20E 

SS24F 
Solidago sempervirens Tribo: Astereae 

WIECZOREK; 

GEBER, 2002 

EARI4-5 

EARI4-6 
Erigeron arisolius Tribo: Astereae LINDSAY et al., 2012 

19 Anacyclus clavatus Subfamília: Asteroideae 
AGUDO; PICÓ; 

ÁLVAREZ, 2013 

CO189 

CO227 
Chromolaena odorata Subfamília: Asteroideae YU; LI, 2011 

3_(TG)3+7ST Hieracium spp. Subfamília: Cichorioideae 

JONSSON; 

WELLENREUTHER; 

TYLER, 2010 

AMB82 Ambrosia artemisiifolia Subfamília: Asteroideae GENTON et al., 2005 

SG_2 

SG_6 

SG_8 

Solidago spp. Tribo: Astereae BECK et al., 2014 

ER-HAJZC Erigeron rupicola Tribo: Astereae 
TAKAYAMA et al., 

2012 

LHO35 Ligularia hodgsonii Subfamília: Asteroideae MAO et al., 2009 

HSALZ-12 Hypochaeris salzmanniana Subfamília: Cichorioideae RUAS et al., 2009 

 

Os produtos de amplificação foram resolvidos em gel de agarose 3% corados 

com brometo de etídio (0,5 μg mL
-1

), submetidos a corrida de aproximadamente 6 horas 
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a 110 V. Para determinação do tamanho dos fragmentos amplificados foi utilizado o 

marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb. O resultado da eletroforese foi 

visualizado em luz UV e fotodocumentado com sistema digital. 

 

4.2 Diversidade Genética e Estrutura Populacional 

 

4.2.1 Material Vegetal 

 

Para a avaliação do status genético de Baccharis crispa foram coletadas folhas de 

indivíduos de seis populações da espécie. As populações foram coletadas nos 

municípios de Guarapuava e General Carneiro (no Paraná), Joaçaba e Xanxerê (em 

Santa Catarina) e Coxilha e Panambi (no Rio Grande do Sul) (Figura 3). A descrição 

dos locais de coleta encontra-se na Tabela 3. De cada população, foram coletados folhas 

de 17 a 20 indivíduos (Tabela 3). As plantas amostradas estavam no mínimo 10 metros 

de distância uma da outra. As folhas coletadas foram acondicionadas em embalagens 

contendo sílica gel. 

O material coletado foi encaminhado ao Laboratório de Genética e Biologia 

Molecular Vegetal, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas, no campus 

CEDETEG, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná, onde o 

projeto foi desenvolvido. No laboratório, o material foi macerado e armazenado a -

20°C, até o momento da extração do DNA. 

 

4.2.2 Extração de DNA 

 

Para as seis populações, a extração do DNA foi realizada conforme o item 4.1.2. 

 

4.2.3 Primers, PCR e Eletroforese 

 

Para as seis populações, a amplificação via PCR e a visualização dos resultados via 

eletroforese foi realizada conforme o item 4.1.3. Os primers utilizados foram aqueles 

que apresentaram transferibilidade e foram polimórficos conforme a Tabela 4. 
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Figura 3. Localização geográfica das seis populações de Baccharis crispa Spreng. avaliadas neste 

trabalho. Modificado de GÓRSKI (2015). 

 

 

Tabela 3. Dados das populações de Baccharis crispa Spreng. coletadas no Sul do Brasil e utilizadas neste 

trabalho. UF: Unidade da Federação e N: número de indivíduos amostrados. Fonte: GÓRSKI (2015). 

Local da coleta 

(Município) 
UF N 

Código da 

população 

Formação 

vegetal 

original
*
 

Situação 

vegetacional 

atual
**

 

Guarapuava PR 20 A Mosaico
1
 Pastagens 

General Carneiro PR 17 B Mosaico
1
 Pastagens 

Joaçaba SC 19 C Transição
3
 Pastagens 

Xanxerê SC 17 D Transição
2
 Pastagens 

Coxilha RS 20 E Mosaico
1
 Agricultura 

Panambi RS 20 F Mosaico
1
 Agricultura 

¹ Floresta Ombrófila Mista e Campos.  

² Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista.  

³ Floresta Estacional Semidecidual com encraves de Floresta Ombrófila Mista. 
*
  Fonte: IBGE, 2012. 

** 
Fonte: Map-Biomas, 2015. 
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Tabela 4. Relação dos seis pares de primers microssatélites utilizados para o estudo genético de seis 

populações Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil, com suas sequências, temperaturas de pareamento 

(T°C) e tamanho do fragmento esperado em pares de bases (pb). 

Loco Sequência (5’-3’) dos pares de primers T°C pb 

SS20E 
CACACAGACACTCAAAGCTTCA 

50 273-299 
ACCCGCCCTAAAAATAAAGA 

SS24F 
AGCTTTTCTTCGCCATTTCCTTCC 

59 156-222 
AATTTGGTTACTGGGTTTTCTTGA 

EARI4-6 
GCGGTTTGTGTAGAAGTCC 

57 207-295 
ATCTCACTGGTGAATTTCAGAG 

SG_2 
TCTAAACTGTAAGTCTTTGATGAAACC 

55* 167-248 
GCCGTCAATCCTTACAATCC 

SG_8 
TCCCTCTTTATTCTTTCAACAAACC 

55* 126-172 
GTTT AACACCAACATTGCAATCCC 

ER-HAJZC 
GGATATCGGTTTGGCTTGA 

55* 179-195 
GGAATCCCTTCTCTTTCTGA 

* ciclos Touchdown. 

 

4.2.4 Análise Estatística 

 

Os indivíduos foram genotipados para cada loco microssatélite, com contagem direta 

dos alelos e sua distribuição entre as populações. Para cada loco, o número de alelos 

observados (N), o número de alelos efetivos (Ne), as heterozigosidades observada (Ho) 

e esperada (He) (NEI, 1987), o índice de diversidade de Shannon (I) e o índice de 

fixação (F) foram estimados no programa GENALEX 6.5 (PEAKALL; SMOUSE, 

2012). O teste de desequilíbrio de ligação entre pares de locos foi realizado pelo 

programa POPGENE 1.32 (YEH et al., 1999). 

Para as populações com o auxílio do programa GENALEX foi estimado o 

número médio de alelos observados (Na), o número de alelos efetivos (Ne), o número 

de alelos exclusivos (Np), a porcentagem de locos polimórficos (%P), os desvios em 

relação ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), as heterozigosidades observada (Ho) 

e esperada (He) e o índice de diversidade de Shannon (I). 

Para a construção do dendrograma foi utilizado o método de agrupamento 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Averege), modificado para 

NEIGHBOR por meio do programa PHYLIP (FELSENSTEIN, 1993) baseada na 

distância genética de Nei (NEI, 1978) pelo programa POPGENE. 

Para determinar a variância entre os componentes e seus níveis de significância, 

além da soma aos valores dos índices de diferenciação genética, foi realizada a Análise 

de Variância Molecular (AMOVA). O Teste de Mantel foi utilizado para correlacionar 
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as distâncias genéticas com as distâncias geográficas (MANTEL, 1967). Ambas as 

análises foram realizadas pelo programa GENALEX, como também, a Análise de 

Coordenadas Principais (PCoA), gerada a partir das distâncias genéticas. 

Foi calculado os índices de fixação de Wright ou estatística F, que medem a 

variação existente entre e dentro de populações, por meio de três parâmetros: FIT, FST e 

FIS. O programa GENALEX gerou os valores de FIS, FIT, FST, como também de GST 

(análogo ao FST, entretanto redefinido para alelos múltiplos) e Nm (= (1 / FST) - 1 / 4), 

número efetivo de migrantes, uma medida de fluxo gênico (HUTCHINSON; 

TEMPLETON, 1999). 

A análise Bayesiana foi realizada para inferir o número de agrupamentos 

genéticos nas populações amostradas utilizando o programa STRUCTURE 2.3 

(PRITCHARD; WEN; FALUSH, 2010). O número de agrupamentos presumidos (K) 

foi extraído de K = 1 a K = 10, e 10 corridas independentes foram realizadas para cada 

valor de K. Cada corrida foi realizada para 500000 interações de MCMC (Cadeia 

Markov de Monte Carlo) com um burn-in inicial de 100000 interações, com o modelo 

de ascendência sem mistura e frequências alélicas independentes. Para definição do K 

(número de clusters/grupos genéticos) mais provável em relação aos propostos pela 

análise, foram utilizados os critérios sugeridos por Evanno; Regnaut; Goudet (2005), 

com o auxílio do programa STRUCTURE HARVESTER (EARL; VONHOLD, 2012). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Transferibilidade de Marcadores Microssatélites 

 

Dos 15 locos microssatélites desenvolvidos para a família Asteraceae testados em B. 

crispa, sete amplificaram o tamanho de fragmento esperado pela temperatura de 

pareamento descrita na literatura. Um desses locos foi monomórfico, enquanto que os 

outros seis foram polimórficos e transferidos com sucesso para B. crispa (Tabela 5). A 

Figura 4 mostra um gel de agarose 3% com o padrão de amplificação do loco SG_8. 

O número de alelos amplificado por loco variou de dois a quatro. Não foi 

observado desequilíbrio de ligação em nenhum dos seis locos analisados. A presença de 

alelos nulos foi encontrada para os locos SS24F e EARI4-6 (Tabela 5). Os alelos nulos 

foram observados nos indivíduos que não apresentaram amplificação via PCR para 

determinado primer.  

Todos os locos que não apresentaram amplificação e/ou foram inespecíficos com 

a temperatura de pareamento descrita no seu desenvolvimento, foram testados para 

diferentes temperaturas, conforme o item 4.1.3. 

Os locos que foram inespecíficos, isto é, que apresentaram diversos fragmentos 

de DNA nos géis de forma aleatória, foram os seguintes: EARI4-5, CO189, AMB82 e 

HSALZ-12. Já, os locos que não apresentaram produtos de amplificação foram os 

seguintes: 19, CO227, 3_(TG)3+7ST, SG_6 e LHO35. Várias tentativas foram feitas, ou 

aumentando, ou diminuindo as temperaturas de pareamento desses locos 

microssatélites, entretanto não foram suficientes para amplificar os fragmentos de 

tamanho esperado para cada loco. 
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Tabela 5. Amplificação heteróloga de 15 locos microssatélites da família Asteraceae em 10 indivíduos de 

Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil. 

Loco Transferibilidade Alelos Nulos 

SS20E + A 

SS24F + P 

EARI4-5 - - 

EARI4-6 + P 

19 - - 

CO189 - - 

CO227 - - 

3_(TG)3+7ST - - 

AMB82 - - 

SG_2 + A 

SG_6 - - 

SG_8 + A 

ER-HAJZC + A 

LHO35 - - 

HSALZ-12 +* A 

(+) Locos amplificados; (-) Locos não amplificados; (*) Locos monomórficos; A: ausência de alelos 

nulos; P: presença de alelos nulos. 

 

 

Figura 4. Gel de Agarose 3% com o padrão de amplificação do loco SG_8 em 10 indivíduos de 

Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil. M indica o marcador de peso molecular DNA Ladder 100pb. 
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5.2 Diversidade Genética e Estrutura Populacional 

 

Os seis locos microssatélites avaliados nas seis populações de B. crispa amplificaram 22 

alelos com média de 3,66 alelos por loco (Tabela 6). O número de alelos observados 

variou de dois (loco EARI4-6 e SG_8) a cinco (loco SS24F e ER-HAJCZ) (Tabela 6). 

A heterozigosidade observada (Ho) variou de 0,076 (loco EARI4-6) a 0,329 

(loco SG_8), com média de 0,194. O loco EARI4-6 apresentou a menor 

heterozigosidade esperada (He = 0,067), enquanto que a maior foi observada no loco 

ER-HAJCZ (He = 0,454). A média da heterozigosidade esperada para todos os locos foi 

de 0,318. O índice de diversidade de Shannon (I) variou de 0,116 (loco EARI4-6) a 

0,797 (loco ER-HAJCZ), com valor de 0,532 entre todos os locos, ao mesmo tempo em 

que o índice de fixação (F), teve média de 0,311 (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Estimativas de diversidade genética apresentados por seis locos microssatélites com dados das 

seis populações de Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil avaliadas neste trabalho. N: número de 

alelos; Ho: heterozigosidade observada; He: heterozigosidade esperada; I: índice de diversidade de 

Shannon; F: índice de fixação. 

Loco N Ho He I F 

SS20E 4 0,083 0,372 0,612 0,553 

SS24F 5 0,177 0,397 0,664 0,460 

EARI4-6 2 0,076 0,067 0,116 -0,131 

SG_2 4 0,221 0,354 0,616 0,454 

SG_8 2 0,329 0,262 0,386 -0,239 

ER-HAJCZ 5 0,276 0,454 0,797 0,346 

Média 3,66 0,194 0,318 0,532 0,311 

 

O número de alelos, dado como a média de todos os locos para cada população, 

variou de 3,000 (População C) a 1,667 (População E) e o número de alelos efetivos 

variando de 2,261 (População C) a 1,132 (População F) (Tabela 7). Apenas as 

populações A e C apresentaram alelos exclusivos (Tabela 7). 

A heterozigosidade observada variou de 0,035 (População D) a 0,298 

(População C). A população C apresentou a maior heterozigosidade esperada (He = 

0,501), enquanto que as populações E e F apresentaram os menores valores (He = 0,136 

e He = 0,105, respectivamente). O índice de diversidade de Shannon por população 

variou de 0,857 (População C) a 0,198 (População F) (Tabela 7). 
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Tabela 7. Estimativas de diversidade genética apresentadas pelas seis populações de Baccharis crispa 

Spreng. do Sul do Brasil, utilizando dados de seis locos microssatélites. Na: número de alelos; Ne: 

número de alelos efetivos; Np: número de alelos exclusivos; Ho: heterozigosidade observada; He: 

heterozigosidade esperada; I: índice de diversidade de Shannon; %P: porcentagem de polimorfismo. 

Populações Na Ne Np Ho He I %P 

Pop A 2,667 2,156 0,333 0,257 0,460 0,766 83,33 

Pop B 2,667 1,893 0,000 0,280 0,420 0,689 83,33 

Pop C 3,000 2,261 0,167 0,298 0,501 0,857 100,00 

Pop D 2,000 1,583 0,000 0,035 0,285 0,449 66,67 

Pop E 1,667 1,220 0,000 0,175 0,136 0,232 50,00 

Pop F 1,833 1,132 0,000 0,118 0,105 0,198 66,67 

Média 2,306 1,708 - 0,194 0,318 0,532 75,00 

Pop A: Guarapuava/PR; Pop B: General Carneiro/PR; Pop C: Joaçaba/SC; Pop D: Xanxerê/ SC;           

Pop E: Coxilha/RS; Pop F: Panambi/RS. 

 

Os resultados da AMOVA evidenciaram uma estrutura genética significativa nas 

populações amostradas, com 34% da variação total explicada pelas diferenças entre 

populações e 66% por diferenças dentro das populações (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Análise de Variância Molecular (AMOVA) para as seis populações de Baccharis crispa 

Spreng. do Sul do Brasil avaliadas neste trabalho, utilizando dados de seis locos microssatélites. 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Componentes da 

variância 

Porcentagem da 

variância 

Entre populações 5 147,377 1,420 34% 

Dentro 

populações 
107 294,943 2,756 66% 

Total 112 442,320 4,177 100% 

 

Da mesma forma, o índice de diferenciação populacional (FST), foi de 0,218 

entre as populações e o GST, índice análogo ao FST, foi de 0,229 (Tabela 9). Os valores 

pareados de FST entre as populações variaram de 0,054 (População B vs. População C) a 

0,241 (População D vs. População E), com todas as estimativas significativamente 

maiores que zero (P = < 0,001) (Tabela 10). Os valores médios de FIS e FIT foram 

ambos positivos (FIS = 0,283 e FIT = 0,422) (Tabela 9). 
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Tabela 9. Estimativas de fixação e diferenciação genética de seis locos heterólogos microssatélites, 

considerando os dados de seis populações de Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil. FIS: coeficiente 

de endogamia dentro de indivíduos; FIT: coeficiente de endogamia dentro de indivíduos, relativo ao total; 

FST: coeficiente de diferenciação genética entre populações; GST: análogo ao FST; Nm: número efetivo de 

migrantes. 

Loco FIS FIT FST GST Nm 

SS20E 0,777 0,810 0,147 0,108 1,450 

SS24F 0,554 0,728 0,390 0,365 0,391 

EARI4-6 -0,144 -0,040 0,091 0,071 2,503 

SG_2 0,375 0,562 0,299 0,273 0,586 

SG_8 -0,255 -0,059 0,156 0,141 1,349 

ER-HAJCZ 0,393 0,529 0,225 0,198 0,864 

Média 0,283 0,422 0,218 0,229 1,190 

 

Tabela 10. Estimativas de estrutura populacional pareados entre as seis populações de Baccharis crispa 

Spreng. do Sul do Brasil avaliadas neste trabalho utilizando dados de seis locos microssatélites. FST 

(abaixo da diagonal). Nm (acima da diagonal). 

 Pop A Pop B Pop C Pop D Pop E Pop F 

Pop A  0,644 0,758 0,724 0,227 0,308 

Pop B 0,110  2,023 0,427 0,396 0,456 

Pop C 0,056 0,054  1,741 0,538 0,635 

Pop D 0,105 0,200 0,081  0,369 0,539 

Pop E 0,217 0,205 0,159 0,241  4,053 

Pop F 0,216 0,230 0,149 0,197 0,068  

Pop A: Guarapuava/PR; Pop B: General Carneiro/PR; Pop C: Joaçaba/SC; Pop D: Xanxerê/ SC;           

Pop E: Coxilha/RS; Pop F: Panambi/RS. 

 

O número de migrantes (Nm) encontrado para as seis populações de B. crispa foi 

de 1,190 (Tabela 9). Já quando comparados populações aos pares, este resultado foi 

variável, com valores mais altos entre as populações E e F (Nm = 4,053) e entre as 

populações B e C (Nm = 2,023) e valores mais baixos entre as populações A e E (Nm = 

0,227) e A e F (Nm = 0,308) (Tabela 10). 

Os menores valores encontrados para a distância genética de Nei (1978) foram 

0,029 (População E vs. População F) e 0,096 (População C vs. População D). As 

populações que apresentaram as maiores distâncias genéticas foram A com E (0,334) e 

B com D (0,315) (Tabela 11). 
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Tabela 11. Estimativas de distâncias genéticas e geográficas pareadas entre as seis populações de 

Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil avaliadas neste trabalho, utilizando dados de seis locos 

microssatélites. Distâncias genéticas de Nei (1978) (abaixo da diagonal) e distâncias geográficas, 

apresentadas em quilômetros (acima da diagonal). 

 Pop A Pop B Pop C Pop D Pop E Pop F 

Pop A  186 300 288 447 531 

Pop B 0,232  115 158 262 411 

Pop C 0,142 0,118  119 199 347 

Pop D 0,128 0,315 0,096  203 272 

Pop E 0,334 0,237 0,186 0,264  151 

Pop F 0,283 0,278 0,166 0,212 0,029  

Pop A: Guarapuava/PR; Pop B: General Carneiro/PR; Pop C: Joaçaba/SC; Pop D: Xanxerê/ SC;           

Pop E: Coxilha/RS; Pop F: Panambi/RS. 

 

A partir da matriz da distância genética de Nei (1978), foi construído um 

dendrograma das populações de B. crispa pelo método UPGMA. Neste dendrograma 

houve a formação de dois grupos, as populações C e D unidas com a população A e 

mais distante com a população B; e as populações E e F unidas formando um grupo 

mais distante das demais (Figura 5). O teste de Mantel evidenciou correlação positiva 

entre as distâncias geográficas e as distâncias genéticas (R
2
 = 0,288; P = <0,05) (Figura 

6). 

 

Figura 5. Dendrograma com base na distância genética de Nei (1978), gerado pelo método UPGMA e 

estimado a partir de dados de seis locos microssatélites em seis populações de Baccharis crispa Spreng. 

do Sul do Brasil avaliadas neste trabalho. Pop A: Guarapuava/PR; Pop B: General Carneiro/PR; Pop C: 

Joaçaba/SC; Pop D: Xanxerê/ SC; Pop E: Coxilha/RS; Pop F: Panambi/RS. 
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Figura 6. Gráfico gerado pelo teste de Mantel, correlacionando distâncias genéticas (eixo Y) e distâncias 

geográficas (eixo X) das seis populações de Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil, utilizando dados 

de seis locos microssatélites. P = <0,05. 

 

A Análise de Coordenadas Principais (PCoA) reduziu a dimensionalidade dos 

dados e permitiu a observação da estrutura espacial das populações quanto a sua 

distribuição. Desse modo, as populações E e F ficaram limitadas aos quadrantes 1 e 4, 

enquanto que as populações A, B, C e D  ficaram distribuídas pelos quadrantes 2 e 3 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) em seis populações de Baccharis crispa Spreng. do 

Sul do Brasil, com base em dados obtidos com dados de seis locos microssatélites. Pop A: 

Guarapuava/PR; Pop B: General Carneiro/PR; Pop C: Joaçaba/SC; Pop D: Xanxerê/ SC; Pop E: 

Coxilha/RS; Pop F: Panambi/RS. 
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Nas simulações realizadas pelo programa STRUCTURE com abordagem 

Bayesiana, o número de K (clusters, grupos genéticos) foi definido como dois (Figura 

8). A distribuição das seis populações nos grupos genéticos obtidos demonstra que as 

populações A, B, C e D pertencem a um grupo genético, claramente com maior riqueza 

alélica e as populações E e F a outro grupo genético (Figura 9). 

 

Figura 8. Determinação do número ótimo de K (grupos genéticos) obtidos pelo método Evanno com base 

nos dados da análise Bayesiana em seis populações de Baccharis crispa Spreng. do Sul do Brasil, 

utilizando dados de seis locos microssatélites. O ponto de intersecção entre o maior valor no eixo Y com 

o eixo X indica o número ótimo de K. 

 

 

 

Figura 9. Estrutura genética das seis populações de Baccharis crispa Spreng. coletadas no Sul do Brasil 

de acordo com a divisão em dois grupos genéticos (K) obtidos pelo método Evanno com base na análise 

Bayesiana, utilizando dados de seis locos microssatélites. 



 

31 
 

6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Transferibilidade de Marcadores Microssatélites 

 

A transferibilidade de primers microssatélites entre espécies é uma alternativa para a 

obtenção de marcadores microssatélites para espécies que não apresentam elevado valor 

comercial. A alta taxa de transferência entre espécies aparentadas pode reduzir a 

necessidade do desenvolvimento de marcadores microssatélites para determinada 

espécie, assim economizando custos e tempo (BARBARÁ et al., 2007). 

Os primers aqui testados foram selecionados de espécies de Asteraceae 

aparentadas a B. crispa. Foram utilizados primers de espécies de outros gêneros, 

pertencentes a mesma tribo (Astereae; 53,3% do total), a mesma subfamília 

(Asteroideae; 33,3% do total) ou a subfamília mais próxima de Baccharis, 

Cichorioideae (apenas 13,3% do total). 

Os critérios utilizados para esta seleção foram baseados, além da filogenia das 

espécies, no número de alelos apresentados por cada loco e pela taxa de transferência 

desses microssatélites. O número de alelos apresentados pelos autores que 

desenvolveram os primers microssatélites utilizados nesse trabalho variou de cinco a 

48, com taxa de transferência de 41,66% a 100% (WIECZOREK; GEBER, 2002; MAO 

et al., 2009; BECK et al., 2014). A possível explicação para os altos índices encontrados 

por esses autores se deve ao fato de utilizarem espécies pertencentes ao mesmo gênero 

para tais análises. 

Dos 15 primers analisados, seis foram polimórficos, resultando na taxa de 40% 

de transferibilidade. Esse valor foi similar ao encontrado por BARBARÁ et al. (2007) 

para a média de transferibilidade entre gêneros pertencentes a mesma família (42%), 

considerando animais, vegetais e fungos. Entretanto, as taxas de transferibilidade entre 

gêneros para eudicotiledôneas tiveram média muito inferiores, com apenas 10% de 

sucesso. Médias superiores foram encontradas quando analisadas espécies pertencentes 

ao mesmo gênero (67%) ou entre espécies de reprodução cruzada (60%) (BARBARÁ et 

al., 2007). 

Os primers transferidos são todos da tribo Astereae, confirmando a maior taxa 

de transferibilidade entre espécies de plantas mais próximas filogeneticamente 

conforme afirmado por PEAKALL et al. (1998). Outros estudos com plantas reforçam 
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esta afirmação (BRONDANI et al., 1998; GAO et al., 2005; LÓPEZ-VINYALLONGA 

et al., 2011; KRAK et al., 2012). 

Um dos inconvenientes da transferibilidade de microssatélites é sua elevada 

especificidade, o que resulta em baixo sucesso de amplificação cruzada. A amplificação 

heteróloga de microssatélites é afetada por vários fatores, como: as divergências nas 

sequências de DNA, o tamanho e complexidade do genoma e nas diferentes taxas de 

evolução das espécies (BARBARÁ et al., 2007; XIE et al., 2010). Ao analisar a 

transferibilidade dentro de Poaceae, Singh et al. (2014) perceberam que o número 

diferente de cromossomos haplóides entre as espécies interfere negativamente na taxa 

de transferibilidade. 

Os alelos nulos são frequentes em estudos de transferibilidade de microssatélites 

(SMULDERS et al., 1997). Estes são resultado de divergências nas sequências que 

flanqueiam o microssatélite. Essa divergência se dá pela falta de conservação das 

regiões flanqueadoras, o que pode impedir a amplificação do loco (WHITTON; 

RIESEBERG; UNGERER, 1997; GARNER, 2002). Teklu; Hammer; Röder (2007) 

evidenciaram que 10 dos 29 microssatélites utilizados em suas análises resultaram em 

alelos nulos. 

A presença de alelos nulos deve ser levada em consideração em análises 

utilizando marcadores microssatélites. Por exemplo, em humanos, a exclusão de poucos 

indivíduos não amplificados pode ter efeitos dramáticos na interpretação das 

distribuições de frequências genotípicas e poderia levar a interpretações equivocadas 

sobre o nível de endogamia em uma população, como também, na identificação de 

paternidade (PEMBERTON et al., 1995). 

Altas taxas de transferibilidade de primers microssatélites foram relatadas em 

diversos estudos com Poaceae (ZHOU; LI; GE, 2011; NDIAYE et al., 2013; DONG; 

YANG, 2014; SANTOS et al., 2015) e Rosaceae (DIRLEWANGER et al., 2002; 

DOBES; SCHEFFKNECHT, 2012; LEE et al., 2015). Para Asteraceae, há uma escassez 

de estudos de transferibilidade entre gêneros diferentes, geralmente os estudos 

envolvem espécies do mesmo gênero, restringindo sua ampla utilização para outras 

espécies relacionadas (LINDSAY et al., 2012; TAKAYAMA et al., 2012; AGUDO; 

PICÓ; ALVAREZ, 2013; BECK et al., 2014). Aqui, foram encontrados 40% de sucesso 

na transferibilidade, o que é considerado baixo em comparação as outras famílias 

citadas. WEBER (comunicação pessoal) testou os mesmos pares de primers 

microssatélites utilizados neste trabalho em cinco diferentes espécies de Asteraceae e 
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encontrou resultados muito baixos de transferibilidade, com grande quantidade de alelos 

nulos. 

Os dados observados neste trabalho mostram que para B. crispa a 

transferibilidade de marcadores microssatélites de espécies não pertencentes ao seu 

gênero é praticável, ao contrário do que vêm sendo observado para as Asteraceae em 

geral. 

 

6.2 Diversidade Genética e Estrutura Populacional 

 

No presente trabalho, a média de diversidade genética observada em B. crispa foi 

considerada moderada (He = 0,31 e I = 0,53), quando comparada com valores de 

referência citados por Nybom (2004), onde menciona um valor médio de 0,65 para 

heterozigosidade em espécies de plantas alógamas com marcadores microssatélites. 

Como também abaixo da média observada para plantas com dispersão de sementes 

principalmente pelo vento (He = 0,61; NYBOM, 2004). A média de diversidade 

encontrada aqui foi superior à descrita para a mesma espécie oriunda das mesmas 

regiões utilizando marcadores ISSR (GÓRSKI, 2015), o que já era de esperar pelos 

resultados obtidos por Nybom (2004), onde menciona que marcadores codominantes 

podem apresentar valores de diversidade genética até três vezes maiores do que 

marcadores dominantes. Ainda, Vaco (2011) utilizando marcadores RAPD e 

comparando populações de B. crispa provenientes do Uruguai, obteve valores baixos de 

diversidade (He = 0,10). 

Outras Asteraceae como as espécies alógamas pertencentes ao gênero 

Centaurea, apresentaram diversidade genética superior ao observado em B. crispa, 

estimadas a partir de marcadores microssatélites (He = 0,58; FERRIOL; MERLE; 

GARMENDIA, 2014 e He = 0,46; PETIT; ARNAL; DARMENCY, 2015). Em 

contrapartida, resultados similares foram encontrados para Robinsonia (He = 0,31; 

TAKAYAMA et al., 2015), Helianthus (He = 0,34; ELLIS et al.,2006), Argyroxiphium 

(He = 0,28; FRIAR et al., 2000) e foram ditos como altos. 

Os níveis de diversidade genética de B. crispa provavelmente decorrem de suas 

características, tais como ser uma espécie pioneira, comum em áreas abertas, apresentar 

elevada densidade espacial e dispersão de sementes pelo vento, permitindo assim, se 

beneficiar de certos tipos de ações antrópicas. Por exemplo, em uma área de floresta, a 
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dispersão seria restrita pela vegetação existente, contudo, o desmatamento para 

implantação de áreas de pastagens oferece novos espaços para a propagação da espécie. 

A fragmentação do habitat pode promover a perda de variabilidade genética 

devido a gargalos que reduzem o pool gênico das populações remanescentes e à deriva 

genética que provoca a perda de alelos (YOUNG; BOYLE; BROWN, 1996). 

Consequentemente, esta fragmentação gera áreas abertas com diversas alterações no 

microclima, o que pode proporcionar a B. crispa se expandir. Tabarelli; Mantovani; 

Peres (1999) argumentam que plantas que tem o comportamento semelhante ao da B. 

crispa são favorecidas com as alterações do microclima geradas pela criação destes 

microhabitats. 

Em complemento, B. crispa é considerada pelos pecuaristas como invasora de 

pastagens, tal sua capacidade de colonização de novas áreas abertas, chegando a serem 

elaboradas medidas de controle para a espécie (NABINGER et al., 2009). Isso fortalece 

que B. crispa se beneficia da mudança de áreas florestais em áreas abertas de pastagens 

expandindo seu local de ocorrência e assim aumentando o número de populações, o que 

pode levar a variação positiva na variabilidade genética. 

Auler (2004) estimou os níveis de diversidade genética entre populações de B. 

trimera (atualmente considerada sinonímia de B. crispa) coletadas em locais próximos 

às populações analisadas neste trabalho. Esta autora obteve o valor médio de 

diversidade (He = 0,21) inferior ao encontrado aqui, variando de 0,16 a 0,29. 

Comparando os dados, ambos com marcadores codominantes, as regiões das 

populações de Guarapuava, General Carneiro e Joaçaba (pops. A, B e C) apresentaram 

valores muito superiores aos encontrados por Auler (2004), entretanto, as populações de 

Xanxerê, Coxilha e Panambi (pops. D, E e F) apresentaram resultados similares. Os 

dados aqui apresentados para as populações do Rio Grande do Sul (pops. E e F) são 

muito semelhantes aos encontrados por Vaco (2011), analisando populações da mesma 

espécie deste trabalho, o que sugere que quanto mais próximas dos polos sejam as 

populações de B. crispa, menores serão os níveis de diversidade genética, pois 

conforme McIntosh (1987), as populações mais próximas aos trópicos tendem a 

apresentar maior diversidade. 

As populações do Paraná e Santa Catarina (pops. A, B, C e D) apresentaram a 

heterozigosidade observada menor que a esperada. Algumas hipóteses podem explicar 

tal fato, como o cruzamento preferencial, o endocruzamento (onde está incluída a 

autopolinização) e o efeito Wahlund. Contudo, a mais aceitável aqui é a ocorrência de 
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alelos nulos, comum em estudos de transferibilidade (CRAFT; ASHLEY; KOENIG, 

2002; MORAND et al., 2002). A presença de alelos nulos pode levar à resultados 

equivocados das frequências alélicas, pois impacta diretamente a contagem de locos 

heterozigotos (TANKSLEY; ORTON, 1983).  

Já nas populações oriundas do Rio Grande do Sul (pops. E e F), a 

heterozigosidade observada foi maior que a esperada, o que pode indicar efeito 

fundador recente, dado o baixo número de alelos observados. Essas populações podem 

estar perdendo variabilidade genética, dado que o ambiente em que se encontram é 

altamente degradado, devido à intensa atividade agrícola, e por não ter sido observado a 

presença de alelos exclusivos. A ausência de alelos exclusivos pode indicar que essas 

populações tiveram determinado alelo em certo momento e o perderam por meio de 

algum fator evolutivo e/ou nunca tiveram tais alelos. 

Os dados gerados pela AMOVA evidenciaram que a maior parte da variação 

está distribuída dentro das populações (66%), com 34% compartilhada entre as 

populações, o que corrobora com o que foi identificado com marcadores ISSR, 57% e 

43%, respectivamente (GÓRSKI, 2015). O tipo de sistema de reprodução de 

determinada espécie pode ser um dos principais fatores responsáveis pela manutenção 

da variação genética dentro das populações (GOMES et al., 2004), assim esse padrão é 

consistente com a estratégia de reprodução e dispersão de sementes da espécie 

(HAMRICK; GODT, 1996). 

Vários estudos evidenciam essa tendência, como os apresentados para B. crispa 

por Auler (2004) e Vaco (2011) e com os dados de Alopecurus myosuroides 

(CHAUVEL; GASQUEZ, 1994) e Raphanus raphanistrum (KERCHER; CONNER, 

1996), espécies muito semelhantes à B. crispa tanto pelo sistema reprodutivo, como 

pelo estilo de vida, pois são herbáceas muito abundantes e bem-sucedidas em áreas 

antropizadas. 

O índice médio de fixação dentro de populações apresentou valor positivo (FIS = 

0,28), corroborando com o F médio de Wright (F = 0,31), indicando deficiência de 

heterozigotos nas populações. Provavelmente essas populações estão sob efeito da 

deriva genética, altamente influenciadas pelas atividades antrópicas ali existentes, como 

a exploração sem controle e a destruição de seu habitat para plantio de lavouras. 

Níveis muito elevados de variabilidade dentro das populações, comumente 

encontradas em locos microssatélites, podem levar a medidas muito baixas de 

diferenciação (HEDRICK, 1999). Contudo, os valores médios de diferenciação genética 
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entre populações (FST = 0,21 e GST = 0,22) demonstram que as populações estão 

estruturadas, isto é, apresentam baixo fluxo gênico entre elas, provavelmente devido a 

remanescentes florestais e às áreas urbanas que limitam a troca de genes entre as 

populações. 

 O valor médio de fluxo gênico (Nm = 1,19) indica que há aproximadamente, um 

migrante entrando nas populações por geração. Em geral, esse valor de fluxo gênico 

(Nm = 1) é suficiente para evitar os efeitos da deriva genética entre populações 

(HEDRICK, 2005), entretanto, alguns autores consideram este valor inadequado para 

sobrepor os efeitos da deriva genética em populações naturais, chegando a quatro 

migrantes por geração para que isso ocorra (SLATKIN, 1987; HART; CLARK, 1997). 

 Quando as populações foram analisadas aos pares, maiores valores de fluxo 

gênico que a média foram observados nas mesmas populações que apresentaram as 

menores distâncias genéticas e geográficas (Tabela 10; Tabela 11). 

Correspondentemente, o grau de divergência genética foi positivamente correlacionado 

com a distância geográfica ao longo de um intervalo de aproximadamente 600 

quilômetros. Dessa forma, as populações estão estruturadas no espaço geográfico, 

havendo fluxo gênico restrito pela distância geográfica. Este padrão está de acordo com 

o modelo clássico de isolamento por distância de Wright (1943), no qual prevê que a 

distância genética entre os pares de populações irá aumentar à medida que aumentar a 

distância geográfica entre elas devido à limitada dispersão dos genes por pólen ou 

sementes.  

As populações do Rio Grande do Sul apresentaram o maior fluxo gênico entre 

elas (Nm = 4,05), porém muito inferiores à média de fluxo destas para as outras 

populações. Isso indica que há um isolamento destas duas populações das demais. 

Reforçando esse fato, o dendrograma agrupou as populações E e F, deixando-as isoladas 

das demais. As análises de estrutura populacional realizadas pelo STRUCTURE 

evidenciaram que as seis populações de B. crispa foram agrupadas dentro de dois 

grandes grupos genéticos (K = 2; Figura 9), em grande parte de acordo com a sua 

origem geográfica. O primeiro grupo contendo as populações do Paraná e Santa 

Catarina e o segundo com as populações do Rio Grande do Sul. 

A formação desses dois grupos pode ser explicada pela presença do Vale do Rio 

Uruguai, que estaria se comportando como uma barreira geográfica, assim isolando as 

populações do Rio Grande do Sul das populações de Santa Catarina e Paraná. O Vale do 

Rio Uruguai é composto por florestas, como a Estacional Decidual e a Ombrófila Mista 
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e se apresenta em regiões de baixa altitude que provavelmente se manteve desde o 

Último Máximo Glacial, o que dificultou o fluxo gênico dessas populações com as 

demais, uma vez que as mesmas não ocorrem em regiões de florestas. Ainda, outra 

hipótese para explicar esta distância genética, é que essas populações podem ser 

consideradas recentes e com possível efeito fundador, pois foram coletadas em regiões 

anteriormente ocupadas por florestas e com o desmatamento frequente criou-se áreas 

abertas, o que poderia ter se tornado um ambiente favorável para a mesma. 

Ainda, essas populações (pops. E e F) por apresentarem elevado fluxo gênico 

entre si devida a pequena distância geográfica, leva a acreditar que estejam se 

comportando como uma metapopulação ou como uma população, onde cada qual destas 

seria uma subpopulação; ou ainda por estarem localizadas em regiões amplamente 

abertas (MAP-BIOMAS, 2015), que favorecem a dispersão de sementes e pólens a 

distâncias mais longas, proporcionando a troca de genes entre essas duas populações. 

As populações provenientes dos estados do Paraná e do Meio-Oeste de Santa 

Catarina (pops. A, B e C) apresentaram valores muito superiores de diversidade 

genética (média He = 0,41) que as pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul (pops. 

E e F; média He = 0,12). A grande diversidade encontrada nessas populações pode ser 

explicada pelo local onde foram coletadas. As regiões do Centro-Sul do Paraná e Meio-

Oeste de Santa Catarina são Campos nativos preservados e/ou com implantação de 

pastagens (IBGE, 2012; MAP-BIOMAS, 2015). Dessa maneira é provável que essas 

populações estejam presentes nestes locais por um longo período. 

Nesse sentido, surge a hipótese que as regiões do Paraná e Santa Catarina 

contenham populações mais antigas de B. crispa e que experimentaram e/ou 

experimentam condições de maior fluxo gênico no tempo (durante milhares de anos). A 

região estudada do Paraná (Centro-Sul do estado) tem os Campos de Altitude como uma 

das composições mais antigas do ambiente, sendo que a vegetação ali encontrada é 

considerada mais antiga do que a de florestas, que se desenvolveu em virtude da 

modificação gradual do clima para uma condição de maior umidade (BEHLING, 1997; 

MAACK, 2002). Essa região compreende os Campos Gerais do Paraná, caracterizados 

pela elevada altitude e principalmente pela presença de herbáceas, tais como Poaceae e 

Asteraceae, em associação com a Floresta Ombrófila Mista, cuja origem está associada 

ao final da última era glacial que ocorreu durante o Quaternário (MAACK, 2002; 

RODERJAN et al., 2002). 
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Dessa forma, a maior diversidade genética encontrada nessas populações pode 

ser consequência das codições atuais e de milhares de anos atrás, pois durante o Último 

Máximo Glacial havia grandes faixas campestres por essa região (AB’SABER, 1977; 

SAFFORD, 1999; BEHLING, 2002), onde B. crispa teria sido favorecida pela 

diminuição da temperatura e umidade, assim se distribuindo de forma contínua por essa 

larga extensão. Concomitantemente, com a transição entre os períodos Pleistoceno-

Holeceno, houve aumentos significativos de temperatura onde possibilitou a formação 

de climas mais quentes e úmidos, resultando no recuo de áreas abertas e na expansão de 

florestas (ORTIZ-JAUREGUIZAR; CLADERA, 2006). Essas florestas isolaram estas 

populações, porém com acentuados desmatamentos, consequência da ação antrópica 

cada vez mais intensa nos últimos 500 anos, resultou novamente na criação de 

ambientes favoráveis à espécie, como as áreas de pastagens amplamente encontradas 

nessa região, facilitando novamente a ocorrência de fluxo gênico entre estas populações. 

Existem dois objetivos quando uma floresta é derrubada: (1) a formação de 

pastagens e (2) o estabelecimento de áreas de lavouras anuais. As áreas de pastagens, 

por apresentar pouca perturbação ambiental em relação à agricultura, podem resultar em 

ambientes benéficos para o desenvolvimento e crescimento de populações naturais de B. 

crispa, de modo a proporcionar maior fluxo gênico entre indivíduos, assim favorecendo 

a manutenção da diversidade genética das populações. Em contrapartida, o 

estabelecimento de áreas abertas destinadas à agricultura torna-se prejudicial para B. 

crispa, visto que poderá não permitir o desenvolvimento completo da espécie até a 

maduração de sementes. As áreas de lavouras se caracterizam pelo plantio de espécies 

anuais, onde ocorre o reviramento de solo ano após ano, dessa forma afetando 

diretamente o desenvolvimento de B. crispa. Esse elevado distúrbio ambiental, além de 

prejudicar a espécie em questão, pode afetar também as regiões de Campos nativos. A 

invasão cada vez mais intensa da agricultura nesses locais pode vir a perturbar o 

ambiente como um todo, atingindo várias espécies ali adaptadas. Nesse sentido, a 

manutenção de áreas de pastagens nas regiões de Campos se torna menos prejudicial 

que a implantação de áreas agrícolas. 

Os marcadores codominantes tais como os microssatélites, podem ser usados 

para análises filogeográficas como demonstrado por alguns estudos (CHARRIER et al., 

2014; ZHAO; GONG, 2015) e segundo Müller (2006), as regiões montanhosas do Sul e 

Sudeste do Brasil são apontadas como áreas de diversidade do gênero Baccharis. Nesse 

sentido, com a análise conjunta dos resultados obtidos neste trabalho e com os 
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disponíveis na literatura, sugere-se que a região de Campos nativos de grande altitude 

que engloba o Centro-Sul do Paraná e Meio-Oeste de Santa Catarina pode ser um dos 

prováveis centros de diversidade da espécie B. crispa. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os marcadores microssatélites desenvolvidos para espécies da família 

Asteraceae são uma ferramenta efetiva para análises de genética de populações 

em Baccharis crispa. 

 Espécies mais próximas filogeneticamente de B. crispa apresentam maior taxa 

de sucesso na transferibilidade de primers microssatélites. 

 As seis populações de B. crispa analisadas estão estruturadas e, em geral, com 

excesso de homozigotos. 

 As populações de B. crispa dos municípios de Guarapuava, General Carneiro e 

Joaçaba apresentaram maior diversidade genética que as demais populações. 

 O tipo de atividade antrópica, pastagens ou áreas agrícolas, parece contribuir 

com o aumento e a diminuição, respectivamente, da variabilidade genética em B. 

crispa. 

 A região de Campos de Altitude do Centro-Sul do Paraná e do Meio-Oeste de 

Santa Catarina pode ser um provável centro de diversidade da espécie B. crispa. 
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