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RESUMO 

 

 
MACIEL, R. V. Composição genômica de cinco espécies arbóreas do bioma cerrado 2013. 59 f. 

Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Escola de Agronomia, Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2013.
1 

 

Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, e um dos hotspots mundiais para a 

conservação. O estudo da diversidade genética em populacões naturais é importante para 

orientar estratégias e políticas de conservação. Análises genéticas do Cerrado sofrem com 

a falta de marcadores moleculares para suas espécies. Os marcadores moleculares são 

ferramentas importantes para estimar a diversidade genética e avaliar como ela está 

estruturada através das populações. Sequências genômicas de espécies de plantas do 

Cerrado são praticamente inexistentes em bancos de dados públicos, dificultando o 

desenvolvimento de marcadores moleculares como microssatélites ou SSR. Nesse trabalho, 

foram analisadas sequencias aleatórias (shotgun) obtidas com a plataforma ABI 3100 para 

amostrar os genomas de cinco espécies de plantas do Cerrado: Dipteryx alata, Tibouchina 

papyrus, Eugenia dysenterica, Mauritia flexuosa, Dimorphandra mollis. O número total de 

placas de 96 poços sequenciadas para cada espécie variou de 12 para T. papyrus a 23 para 

D. alata. Após análise da corrida de sequenciamento, atribuição de valores de qualidade 

(phred) às bases, e remoção das sequências de baixa qualidade e dos vetores de clonagem, 

procedeu-se à montagem de sequências sobrepostas em sequências contíguas (contigs). 

Infelizmente, mais de 70% das sequências de cada espécie foram filtradas, principalmente 

devido à baixa qualidade. A exceção ocorreu com D. mollis, para a qual 57% das 

sequências foram removidos. Após a filtragem, a montagem foi realizada com um total de 

~ 1600 Kpb, variando de 170 Kpb para M. flexuosa a 591 Kpb para D. mollis. As 

sequências que passaram pelos filtros de qualidade foram reunidas em 726 contigs e 3681 

singlets (sequências não montadas). Os contigs e singlets de cada espécie foram anotados 

utilizando o programa BlastX para identificar possíveis sequências codificadoras (genes) 

com base em homologias com sequências de proteínas de outras espécies. T. papyrus e D. 

alata foram as espécies com maior proporção de sequências gênicas, 4,2% e 4,1%, 

respectivamente. Grande parte dessas sequências está relacionada com genes de elementos 

transponíveis. Com o programa Msatfinder foram identificados um mínimo de 18 

microssatélites para M. flexuosa e um máximo de 93 para D. alata. Elementos 

transponíveis foram encontrados e anotados com o programa RepeatMasker, evidenciando 

diferenças na composição desses elementros entre os genomas amostrados. Esse trabalho 

representa o início de um importante trabalho para caracterização dos genomas de espécies 

que compõem os recursos genéticos do Cerrado. 

Palavras-chave: Cerrado, amostragem genômica, anotação gênica, elementos 

transponíveis, microssatélites. 
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ABSTRACT 

 

 
MACIEL, R. V. Genomic composition of five Cerrado tree species. 2013. 59 f. Dissertation (Master in 

Genetics and Plant Breeding)-Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.
1 

 

 

Cerrado is the second largest biome of Brazil, and one of the world’s hotspots for 

conservation. Population genetics studies are important to guide conservation strategies 

and policy. Genetic analyses on Cerrado suffer from the lack of molecular markers for its 

species. Molecular markers are important tools to estimate genetic diversity and evaluate 

how it is structured across populations. Virtually no genomic sequences of Cerrado plant 

species are currently available, preventing the development of molecular markers such as 

microsatellite or SSR markers. A shotgun sequencing was performed, with the ABI 3100 

platform, to sample the genomes of five Cerrado plant species: Dipteryx alata, Tibouchina 

papyrus, Eugenia dysenterica, Mauritia flexuosa, Dimorphandra mollis. The total number 

of 96-well plates sequenced for each species ranged from 12 for T. papyrus to 23 for D. 

alata. CodonCode Aligner was used to perform the base calling, remove low quality and 

vector sequences, as well as for assembly. Unfortunately, more than 70% of the sequences 

of each species were filtered out mainly due to low quality. The exception was D. mollis, 

for which 57% of the sequences were removed. After filtering, the assembly was 

conducted with a total of ~1600Kb, ranging from 170Kb for M. flexuosa to 591Kb for D. 

mollis. The filtered sequences were assembled into 726 contigs and 3681 singlets 

(unassembled sequences). The contigs and singlets of each species were annotated using 

BlastX to identify protein-coding genes based on homologies with protein sequences from 

other species. T. papyrus and D. alata were the species with the highest proportion gene 

sequences, 4,2% and 4,1% respectively. Most of these genes were actually related to 

transposable elements. The software Msatfinder was used to identify microssatelite loci. 

Msatfinder identified a minimun of 18 microssatelites for M. flexuosa and a maximum of 

93 for D. alata. Transposable elements were found and annotated with the software 

RepeatMasker, evidencing different composition of these elements across species. For 

example, the main transposable elements identified were the LTR Ty3-gypsy e 49 Ty1-

copia, but these were not the most common element in E. dysenterica. Thjs research 

represents the first step towards genoma characterization of species from Cerrado’s genetic 

resources. 

 

 

 

Keywords: Cerrado, genome sampling, gene annotation, transposable elements, 

microssatelites 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo o conjunto de DNA de um organismo representa o seu genoma. O genoma de 

cada indivíduo possui as informações necessárias para o controle do seu funcionamento, 

crescimento e reprodução. Essas informações estão “impressas” na fita de DNA na forma 

de uma sequência de nucleotídeos. O acesso às informações contidas no DNA começou a 

ser possível com o desenvolvimento de tecnologias criadas a partir da elucidação de sua 

estrutura por Watson e Crick (1953). O isolamento e elucidação do funcionamento da 

DNA polimerase de E. coli (Lehman et al., 1958) e das enzimas de restrição, associados ao 

desenvolvimento de técnicas como a eletroforese, o sequenciamento do DNA (Sanger et al. 

1977) e a reação de cadeia da polimerase (PCR) (Saiki et al., 1988), formam a base para o 

estudo dos genomas. A genômica, ciência que investiga as informações contidas no 

genoma de uma espécie, está se tornando cada vez mais presente em nosso dia-a-dia. O 

estudo dos genomas apresenta diversas finalidades, como filogenia, descoberta de genes e 

suas funções, desenvolvimento de marcadores moleculares para análise da diversidade 

genética e conservação de populações naturais, bem como para auxiliar os avanços nas 

áreas agrícola e médica. 

Vários organismos já tiveram seu genoma sequenciados, desde Sanger et al. 

(1977), que realizou o primeiro trabalho desse tipo com um fago chamado φX174, com 

5.375 pb. A partir daí genomas mais complexos foram estudados, como por exemplo, o de 

Saccharomyces ceravisae, que foi o primeiro eucarioto a ter seu genoma de 12 Mpb 

sequenciado (Goffeau et al. 1996). Em 1998, os integrantes do Caenorhabditis elegans 

Sequencing Consortium divulgaram o sequenciamento do primeiro genoma animal com 

aproximadamente 100 Mpb. Um pouco mais tarde, em 2000, outro grupo denominado 

Arabidopsis Genome Initiative sequenciou o primeiro genoma de planta com cerca de 157 

Mpb. Com o avanço das tecnologias de sequenciamento, o número de trabalhos gerados 

pela comunidade científica sobre genoma vem aumentando. 

Novas metodologias (pós-Sanger) foram surgindo desde 2005 (Schlebusch & Illing, 

2012). Estas atingiram outro nível em relação à quantidade de dados produzidos por 
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permitirem o sequenciamento de uma grande quantidade de DNA em paralelo, e foram 

denominadas de sequenciamento de nova geração (Glenn, 2011). Com isso, o custo e o 

tempo necessários para sequenciamento de todo um genoma vem caindo vertiginosamente 

com o desenvolvimento dessas plataformas de alta-performance. Com o revolucionário 

advento das novas tecnologias de sequenciamento, o número de organismos com o genoma 

completamente sequenciado aumenta rapidamente a cada ano (Shendure & Li, 2008).  

A primeira plataforma de sequenciamento de nova geração foi a plataforma de 

pirosequenciamento 454 da empresa Roche (Margulies et al., 2005). Essa tecnologia é 

capaz de produzir 700 Mbp a cada uso (Glenn, 2011). A segunda plataforma de 

sequenciamento disponível no mercado foi da Solexa (Illumina), que atualmente tem como 

principal sequenciador o chamado HiSeq 2000. Este sequenciador possui a maior 

performance dentre as plataformas atualmente disponíveis, gerando até 600 Gbp de 

sequências por vez, resultando no menor custo por base (US$0,04 por Mb) (Schlebusch & 

Illing, 2012). A terceira empresa a produzir uma metodologia de sequenciamento bastante 

usada na comunidade científica foi a Life Technologies. Duas plataformas desta empresa 

podem ser utilizadas de acordo com a necessidade do pesquisador. A plataforma SOLiD é 

um sequenciador que produz até 180 Gbp de dados, e o Ion Torrent gera 800 Mbp de 

sequências (Schlebusch & Illing, 2012). Cada plataforma possui suas vantagens e 

desvantagens e o pesquisador deve escolher qual é a mais adequada para o trabalho que 

deseja realizar (Glenn, 2011). 

Com essa tecnologia a favor da ciência, o principal desafio nos trabalhos 

genômicos não é mais obter as sequências de DNA, e sim a bioinformática, ou seja, como 

utilizar tantos Gbp para montar o genoma desejado e estudar os elementos presentes neste 

genoma. Essa dificuldade deve-se à quantidade de informação que é produzida nas 

plataformas de sequenciamento de nova geração. Assim, os programas desenvolvidos para 

auxiliar o pesquisador na montagem do genoma também avançaram. Os novos softwares 

otimizam o uso da memória computacional, já que o processamento de centenas de Gbp 

não é trivial (Schlebusch & Illing, 2012). Com estes avanços, dados como número de 

genes de uma espécie, tamanho do genoma, composição nucleotídica (conteúdo GC), 

estudo das sequências não codantes e várias outras informações agora podem ser obtidas 

com um baixo custo e boa precisão. 

A importância dos estudos genômicos já é clara para a comunidade científica. 

Atualmente mais 40 espécies vegetais encontram seus genomas disponíveis no banco de 
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dados do Phytozome (Goodstein et al., 2012) Essas incluem desde organismos modelo 

como Arabidopsis (Arabidopsis Genome Initiative, 2000) e medicago (Young et al., 2011), 

até a maior parte das espécies economicamente importantes, como arroz (Goff et al., 

2002), tomate (The Tomato Genome Consortium, 2012), milho (Schnable et al., 2009), soja 

(Schmutz et al., 2010), entre outros. Porém, ainda há muito para ser feito, visto que a quase 

totalidade dos recursos genéticos vegetais ainda encontra-se completamente 

descaracterizado do ponto de vista genômico. Essa realidade é ainda mais flagrante nos 

ecossistemas tropicais, que concentram a maior parte da biodiversidade mundial. Em 

ecossistemas neotropicais, como o Cerrado, nenhuma de suas espécies vegetais tem 

genoma caracterizado, seja parcial ou totalmente. O estudo do genoma de algumas das 

espécies desses biomas podem subsidiar estudos para elucidar importantes perguntas 

relacionadas a adaptabilidade, evolução e dispersão das plantas nos ecossistemas 

neotropicais.  

O Cerrado (latu sensu) ocupa aproximadamente uma área de dois milhões de 

km², representando cerca de 23% do território brasileiro, a maior parte distribuída no 

Planalto Central (Furley & Ratter, 1988). Esse bioma possui uma vegetação com ramos 

tortos, caules contorcidos, cascas grossas e com baixa altura das árvores. O Cerrado possui 

uma alta biodiversidade, com a estimativa de cerca de 160.000 espécies, dentre animais, 

plantas e fungos (Ratter et al., 1997). A distribuição das espécies de plantas no Cerrado é 

influenciada por diversos fatores, como clima, frequência do fogo, disponibilidade de água, 

pH do solo, fatores antrópicos, e outros (Furley & Ratter, 1988). Com essas características 

e sua alta taxa de degradação o Cerrado é um dos 34 hotspots terrestres do planeta para fins 

de conservação (Mittermeier et al., 1993; Mittermeier et al., 2004). Considerando somente 

a flora, foram catalogadas 12.423 espécies de plantas, das quais 44% são endêmicas desse 

bioma. Essa diversidade faz com que a flora do Cerrado seja a mais rica dentre as savanas 

do planeta (Mendonça et al., 2008). Mesmo assim pouco se sabe sobre a diversidade 

genética das espécies desse bioma (Collevatti, 2000), e absolutamente nada se sabe sobre a 

composição genômica de suas espécies vegetais.  

Dentro desta perspectiva, o objetivo desse trabalho foi explorar uma amostra de 

sequências do DNA genômico de cinco espécies arbóreas do Cerrado, para caracterização 

preliminar de seus genomas através da identificação de elementos genéticos e repetitivos 

na amostra. As espécies estudadas foram Dimorphandra mollis Benth. (faveira), Dipteryx 

alata Vogel (baru), Eugenia dysenterica DC (cagaita), Mauritia flexuosa L. f. (buriti), e 



16 

 

Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo (pau-papel). Com esse estudo, espera-se disponibilizar 

informações para subsidiar novos estudos para caracterização genética e genômica dessas 

espécies. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES UTILIZADAS 

 

2.1.1 Dipteryx alata Vogel 

 

O Dipteryx alata Vogel é uma espécie da família Fabaceae popularmente 

conhecido como cumbaru, cumaru, baru, barujo, coco-feijão, cumarurana, emburena-

brava, feijão-coco, pau-cumaru (Figura 1a). De acordo com Torres (2001), esta espécie 

apresenta o número de cromossomos 2n = 16. Na maturidade pode chegar a até 25 m de 

altura, seu tronco da cor parda tem um diâmetro entre 40 e 70 cm e apresenta ritidoma 

escamoso. As folhas são compostas pinadas, possuem pecíolo e raque alados (Figura 1b), 

com até 12 folíolos glabros variando de 8 a 12 cm. Suas flores são brancas, dispostas em 

panículas apicais. O florescimento ocorre a partir de outubro prolongando-se até janeiro, 

com atrativos que chamam a atenção das abelhas das famílias Apidae e Halictidae 

(principais polinizadores). Quanto ao fruto, que amadurece entre setembro e outubro, é um 

legume lenhoso também da cor parda com apenas uma semente, que é comestível (Figura 

1c) (Lorenzi, 1992).  

Esta planta é perenifólia, ou seja, suas folhas são mantidas durante todo o ano. 

Está distribuída principalmente em terrenos secos do Cerrado e de floresta semidecídua. 

Sua dispersão é irregular, ocorrendo uma grande concentração de indivíduos em algumas 

áreas enquanto em outras ela é praticamente ausente (Lorenzi, 1992). A produção de 

sementes viáveis é alta, sendo que essas são disseminadas por diversos mamíferos como 

morcegos e macacos (Collevatti et al., 2010). 

Indivíduos de D. alata podem ser usados no paisagismo em geral e a sua 

madeira, de alta durabilidade e densidade (1,10 g/cm³), pode ser utilizada na construção 

naval e civil, confecção de assoalhos, batentes, janelas, mourões, carrocerias (Lorenzi, 

1992), para a confecção de papéis de rápida impressão, papéis de embrulho e de 
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embalagens (Andrade & Carvalho, 1996). A polpa dos frutos é aromática e empregada 

para se fazer doces e geleias e a semente, crua ou torrada, para doces e paçoca (Silva et al., 

1994). As sementes também são utilizadas como anti-reumáticas (Brandão, 1993). 

Filgueiras e Silva (1975) mostraram que o baru apresenta alto teor de proteína bruta, 

extrato etéreo, fibras e de minerais. Em muitas propriedades tradicionais essas árvores são 

mantidas nas pastagens. Além de fornecer sombra e diminuir o estresse térmico dos 

animais, na época seca a polpa do fruto é consumida pelo gado (Almeida et al., 1987). 

Devido ao seu poder nutricional, os frutos também podem ser utilizados para produção de 

ração animal (Sano et al., 1999). 

 

 

 

Figura 1. Dipteryx alata (Fabaceae), também conhecido como baru, cumaru, entre outros. 

1a: Barueiro, 1b: Raque e pecíolos alados característicos desta espécie, 1c: Fruto 

seccionado com uma única amêndoa (semente comestível), 1d: Flor do barueiro. 

 

a b 

d 
c 
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2.1.2   Mauritia flexuosa F. f. 

 

Mauritia flexuosa L. f. é uma palmeira da família Arecaceae que está presente 

nas regiões alagadas e úmidas do Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Esta palmeira 

é conhecida também como buriti, buriti do brejo e miriti (Figura 2a) (Storti, 1993). Esta 

espécie é dióica e possui monocaule liso, com 2,8 a 35 m de altura e 23 a 50 cm de 

diâmetro. Suas folhas, do tipo costapalmadas, variam de 8 a 25 por indivíduo, e possuem 

bainha com 1 a 2,56 m de comprimento e pecíolo com 1,6 a 4 m de comprimento. As 

folhas podem chegar a até 5,83 m de comprimento, com 120 a 236 segmentos. O buriti 

possui inflorescência interfoliar (Figura 2b) e seus frutos são classificados como elipsóide-

oblongos. Estes são cobertos por escamas córneas e medem 5,0 x 4,2 cm de diâmetro. 

Quando maduros, os frutos do buriti apresentam coloração marrom-avermelhada (Figura 

2c). 

Em seu estado silvestre, o buriti é encontrado em várias formações vegetais, 

principalmente em áreas de inundação permanente ou periódica, em agrupamentos mais ou 

menos homogêneos, sobre solos hidromórficos, formando populações quase mono-

específicas, às quais se dá o nome de miritizais ou buritizais (Storti, 1993). Neste ambiente, 

elas podem ser utilizadas pela fauna tanto como fonte de alimento quanto como abrigo e 

local para a reprodução. Muitas aves, como a arara (Ara ararauna), utilizam do tronco e 

folhas do buriti para construir seus ninhos, além de se alimentar dos frutos (Figura 2d) 

(Kuniy et al., 2001). Seus frutos quando secos caem, tornando-se fontes de alimentos tanto 

para mamíferos, como queixadas e antas (Villalobos, 1994; Lorenzi et al., 2004), quanto 

para peixes (Lorenzi et al., 2004). O néctar presente em suas flores é utilizado por vários 

himenópteros, como abelhas, vespas e formigas, além de moscas (dípteros). Além disso, 

coleópteros usam as flores como locais para reprodução tendo em vista que os estágios 

larvais são predadores dos grãos de pólen do buriti (Abreu, 2001). 

  M. flexuosa é uma espécie fitotelmata, isso significa que o pecíolo, devido 

ao seu tamanho e formato, pode armazenar uma quantidade de água suficiente para criar 

um microecossistema, com certa riqueza de macroinvertebrados aquáticos (Neiss, 2007). 

Os triatomíneos, incluindo o gênero Rhodnius, vetor da doença de Chagas, por exemplo, 

utilizam destas “poças” como ecótopos naturais (Gurgel-Gonçalves, 2004). 

Além da importância ecológica, M. flexuosa também é usada como fonte 

alternativa de renda por comunidades rurais, sendo explorada de forma extrativista em 
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algumas regiões. A polpa dos frutos pode ser consumida in natura e também empregada 

nas indústrias alimentícias, onde é utilizada no preparo de doces e geleias e na extração do 

óleo, rico em vitamina A (Martins et al., 2010), além do uso nas indústrias farmacêuticas e 

de cosméticos (Almeida et al., 2008). 

 

 

Figura 2. Mauritia flexuosa (Arecaceae), o buriti, presente principalmente nas regiões de 

veredas. 2a: Árvore de buriti, 2b: Flor do buriti, 2c: Frutos do buriti, 2d: Frutos 

na árvore de buriti sendo predados pelas araras (Ara ararauna). 

 

Várias partes dessa palmeira são utilizadas como fonte de renda. As sementes 

são usadas no artesanato e produção de álcool combustível. O óleo de buriti tem várias 

utilidades, é usado na fabricação sabão e cosméticos e como combustível para lamparina. 

O pecíolo fornece matéria-prima leve e macia para criação de artesanatos e confecção de 

brinquedos e rolhas de garrafa, entre outros. As folhas ainda fechadas, conhecidas como 

“olhos”, são transformadas em corda, cestas, cintos, bolsas, esteiras, chapéus, sandálias, 

a 
b 

d c 
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capas de agendas e redes (Cymerys et al., 2005). Também podem ser empregadas na 

indústria de celulose e papel (Pereira et al., 2003) e na construção civil (Lima, 2005).  

 

2.1.3  Eugenia dysenterica DC 

 

Esta espécie pertence à família Myrtaceae e é conhecida popularmente como 

cagaita ou cagaiteira.  Descrita por Rizzini (1971) e Lorenzi (1992) como uma árvore 

mediana, possui entre quatro e dez metros de altura quando adulta (Figura 3a). Seu tronco 

é cilíndrico e tortuoso, apresentando diâmetro entre 25 e 35 cm, com casca suberosa e 

grandes fendas características desta planta. As folhas são membranáceas quando jovens e 

coriáceas quando adultas, aromáticas, glabras nas duas faces, apresentando pecíolo curto e 

nervuras visíveis. As medidas das folhas variam de 4 a 9 cm de comprimento por 3 a 5 cm 

de largura, seu formato é ovalado a elíptico, com filotaxia oposta cruzada (Figura 3b). As 

flores são vistosas, perfumadas, axilares, sobre pedúnculos de até dois centímetros, 

possuem quatro pétalas, cálice ciliado e são solitárias ou formam panículas fasciculadas. 

Os estames são exertos e claros (Figura 3d). Os frutos são bagas globosas, suculentas, de 

cor amarelo claro, assim como a polpa, que é acidulada e de sabor agradável (Figura 3c). 

As sementes são elipsóides e achatadas, sendo encontradas em número que varia de uma a 

três sementes por fruto. 

O florescimento é exuberante nos meses de agosto e setembro, geralmente com 

a árvore sem folhas (Lorenzi, 1992). A cagaiteira apresenta tanto autofecundação quanto 

fecundação cruzada, sendo a polinização realizada principalmente pelas mamangavas das 

espécies Bombus atratus e B. morio, no período matinal (Proença & Gibbs, 1994). 

A cagaiteira ocorre em regiões onde predomina o clima subtropical mais fresco. É 

uma planta perene, típica do bioma Cerrado, ocorrendo preferencialmente em formações 

primárias nos Cerrados e Cerradões de altitude dos estados de Goiás, Tocantins, Bahia, 

Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul (Lorenzi, 1992). Esta espécie é adaptada a 

solos pobres, consequentemente, é pouco exigente quanto à fertilidade (Naves, 1999). 

 Indivíduos de E. dysenterica merecem destaque pela sua multifuncionalidade. A 

madeira é pesada com densidade de 0,82 g/cm³, dura e moderadamente resistente ao ataque 

de microorganismos (Lorenzi, 1992). Portanto, pode ser usada para pequenas obras de 

construção civil, confecção de móveis rústicos, mourões, extração de cortiças, assim como 

para a fabricação de lenha e carvão. A casca já foi bastante utilizada em curtumes. A 
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árvore no período de florescimento se faz elegante e é admirada, podendo ser empregada 

em paisagismos em geral e ainda faz parte da flora apícola do Cerrado. As folhas têm 

utilidades antidiarreicas, existindo relatos do seu uso para o tratamento da diabete e 

icterícia. Os frutos, por outro lado, têm propriedade laxativa (Heringer & Ferreira, 1974). 

Além disso, o sabor dos frutos é apreciado pelas pessoas, podendo ser consumidos in 

natura, ou utilizados como matéria prima para confecção de licores, sucos, sorvetes, doces, 

geleias e, quando fermentados, pode-se produzir álcool e vinagre (Almeida et al., 1987). 

 

 

Figura 3. Eugenia dysenterica (Myrtaceae), cagaita, espécie endêmica do Cerrado. 3a: 

Cagaiteira, 3b: Detalhes da folha da cagaita, 3c: Frutos (cagaita) que podem ser 

consumidos de várias formas, inclusive in natura, 3d: Flores da cagaita com 

seus estamos exertos. 

 

a b

d
c 
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2.1.4  Dimorphandra mollis Benth 

 

Dimorphandra mollis Benth., pertencente a família Fabaceae, é conhecida 

popularmente como fava d’anta, faveira, favinha, barbatimão de folha miúda, barbatimão 

falso, canafístula ou faveiro (Figura 4a). D. mollis possui o número de cromossomos 2n = 

28 (Fedorov, 1969; Moore, 1977). Esta espécie endêmica do Cerrado ocorre nos estados do 

Pará, Goiás, Mato Grasso, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sua altura pode 

atingir de oito a catorze metros e o diâmetro do tronco varia de trinta a cinquenta 

centímetros, apresentando ritidoma escamoso. As folhas são compostas bipinadas contendo 

de seis a dezenove pares de folíolos, cada folíolo é formado por entre dez a vinte pares de 

foliólulos de dez a doze milímetros (Figura 4b) (Lorenzi, 1992). 

 

Figura 4. Dimorphandra mollis (Fabaceae), também conhecida como faveira, barbatimão-

falso, entre outros. 4a: Árvore de D. mollis, 4b: Detalhes das folhas, que são 

compostas for folíolos e foliólulos, 4c: Frutos maduros (coloração escura) e 

sementes da faveira, 4d: Flores de D. mollis. 

a 

d 
c 

b 
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O florescimento ocorre a partir de julho e a produção e o amadurecimento dos 

frutos entre agosto e setembro (Bizerril et al., 2005). O fruto é um legume verde, 

indeiscente, com mesocarpo farináceo que se torna mais rígido e negro com o 

amadurecimento (Figura 4c) (Ferreira et al., 2001).  

Apesar de servir de alimento para alguns vertebrados (Bizerril et al., 2005), a 

planta é considerada tóxica para algumas espécies de Arthropoda (Cintra et al., 2002). 

Além disso, a espécie tem sido amplamente explorada para fins comerciais (Giuliano et al., 

2005), já que em seus frutos (favas) é sintetizada a rutina (8g de rutina por 100g de 

pericarpo). Essa molécula tem grande utilização na indústria farmacêutica e de cosméticos, 

tanto no mercado nacional como internacional. Este glicosídeo é portador de vitamina P, 

vitamina que quando associada à vitamina C normaliza a resistência e permeabilidade dos 

vasos capilares. A rutina diminui a permeabilidade dos glóbulos vermelhos e protege a 

vitamina C contra a oxidação, sendo empregada como anti-hemorrágica (Sousa et al., 

1991). Já na indústria de cosméticos a rutina é empregada na composição de cremes 

antienvelhecimento. Assim, para atender à demanda do mercado, frutos de D. mollis têm 

sido coletados indiscriminadamente, comprometendo a dinâmica natural das populações. 

Sua madeira pode ser usada para tabuado, confecção de caixas, compensados, forros, 

painéis, brinquedos, lenha e carvão, além da espécie poder ser utilizada em paisagismo e 

regeneração de áreas degradadas. A casca é rica em tanino, bastante utilizado para curtir 

couro (Lorenzi, 1992). 

Com o extrativismo desenfreado das populações naturais de Dimorphandra 

mollis, a dinâmica natural das populações é comprometida. A falta de plantios comerciais 

de D. mollis e o pouco conhecimento a respeito da biologia da espécie são os maiores 

obstáculos para a exploração sustentável da faveira (Panegassi et al., 2000). A coleta 

indiscriminada dos frutos pode ter como consequência a diminuição da variabilidade 

genética, alterando, consequentemente, os processos ecológicos e evolutivos da espécie. 

Isso por causa do dano causado no sucesso reprodutivo, bem como na regeneração natural 

da espécie (Gonçalves et al., 2010). 
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2.1.5  Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo 

 

Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo pertence à família Melastomataceae e é uma 

espécie arbórea endêmica do Cerrado. Essa espécie está ameaçada de extinção, pois é 

endêmica de áreas restritas às fitofisionomias de campos rupestres do Cerrado nas regiões 

da Serra dos Pireneus em Pirenópolis, Goiás, da Serra Dourada também em Goiás e 

Natividade, Tocantins (Figura 5) (Almeida et al., 1998, Montoro & Santos, 2007) . 

 

Figura 5.  Locais de distribuição de populações de Tibouchina papyrus. NAT, 

Serra da Natividade, Natividade, TO; PIR, Serra dos Pirineus (PIR), 

Pirenópolis, GO; SDO, Serra Dourada, Cidade de Goiás, GO. Onde as linhas 

brancas são as divisões físicas dos estados e as linhas pretas os principais rios 

da região. Fonte: Collevatti et al. (2012). 

 

Esta árvore chega a atingir até três metros de altura, apresentando ritidoma 

escamado (Figura 6a), com lâminas finas. Como essas lâminas se assemelham ao papel de 

seda, T. papyrus ficou conhecida popularmente como Pau-papel (Rizzo, 1991).  A floração 

é composta por flores alvas e é abundante durante a estação chuvosa (Figura 6b). No 

entanto, ao término da estação chuvosa e início da seca, as folhas caem para diminuir a 

perda de água através dos estômatos, permanecendo assim até o fim do período seco. 

Devido às suas características e endemismo, T. papyrus foi considerada, a partir do decreto 
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do Governo de Goiás (Diário oficial de oito de dezembro de 1972), a árvore símbolo do 

Estado. 

Palma (1972) descreveu vários aspectos morfológicos dos órgãos vegetativos e 

da flor desta espécie. O lenho, em caules de estrutura secundária mais avançada, é 

constituído de elementos de vaso com perfuração simples, traqueídes, fibrotraqueídes e 

fibras septadas. A folha é provida de sete nervuras, das quais cinco são visíveis a olho nu. 

As epidermes adaxial e abaxial são diferentes quanto ao tamanho das células. Os estômatos 

anomocíticos ficam em criptas, restritos à face abaxial. Suas folhas são simples, opostas e 

pecioladas.  

 

 

Figura 6. Tibouchina papyrus (Melastomataceae), o pau papel. 6a: Indivíduo da espécie T. 

papyrus, 6b: Inflorescência tipo panícula de T. papyrus, 6c: Detalhe do caule, 

ritidoma fino característico desta espécie, 6d: Copa da árvore, folhas e flores. 

 

O pau-papel possui inflorescência do tipo panícula, com flores de coloração 

lilás, hermafroditas, actinomorfas de aproximadamente 1,5 cm, com ovário pentacarpelar, 

a b 

d c 
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pólen granular prolato, possuindo três colpos e três pseudocolpos. O fruto possui sementes 

cocleares e secas em cápsula rúptil (Almeida et al., 1998). A dispersão das pequenas 

sementes desenvolvidas é realizada principalmente por anemocoria, ou seja, é feita pelo 

vento (Collevatti et al., 2010).  

De acordo com os resultados dos trabalhos sobre a fenologia realizados por 

Chaves-Filho (1997) e Montoro & Santos (2004), os autores consideram que T. papyrus é 

uma espécie xenógama facultativa. A polinização cruzada é realizada principalmente por 

abelhas do gênero Xylocopa spp., Bombus spp. e Centris spp. (Montoro & Santos, 2007). 

 

2.2  ELEMENTOS GENÉTICOS REPETITIVOS 

 

Elementos genéticos repetitivos podem ser definidos como sendo o conjunto de 

segmentos lineares de DNA que se encontram repetidos no genoma dos seres vivos. 

Devido à sua abundância nos genomas de organismos eucariotos, esses elementos 

repetitivos são extremamente importantes na definição da composição e estrutura desses 

genomas. Vários destes elementos estão distribuídos por todo o genoma de organismos 

eucariotos. Em genomas vegetais, geralmente, os elementos genéticos repetitivos 

constituem o maior componente. Um dos motivos da falta de correlação entre 

complexidade biológica e tamanho dos genomas, conhecida como paradoxo do valor C, é 

atribuído às flutuações na quantidade de elementos genéticos repetitivos. Variações no 

tamanho e diferenciação dos genomas eucariotos se correlacionam com a variação de tipos 

e número de cópias dos elementos repetitivos (Kumar & Bennetzen, 1999). 

Elementos genéticos repetitivos podem ser classificados em elementos 

genéticos móveis e não móveis. Regiões que possuem sequências repetidas em tandem de 

duas a seis bases nitrogenadas são denominadas microssatélites e aquelas com repetições 

de 6 a 100 bases de minissatélites (Jeffreys et. al., 1985). Estes elementos repetitivos como 

as regiões microssatélites e minissatélites são classificados como não-móveis, já que não 

possuem a capacidade de se replicarem em outras regiões do genoma. Dentro dos 

elementos móveis estão os transposons e retrotransposons, que serão descritos nesta seção 

(Richard et al., 2008). 

O trabalho que apresentou à comunidade científica os elementos genéticos 

móveis, também conhecidos como transposons, foi desenvolvido por Barbara McClintock 

(1950) em milho. McClintock  apontou os transposons como responsáveis pela alteração 
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na pigmentação dos grãos. Essa descoberta juntamente com a caracterização das 

propriedades genéticas dos transposons, resultaram no prêmio Nobel de Fisiologia em 

1983. Após este estudo, o número de trabalhos realizados com a finalidade de estudar estes 

elementos cresceu, sendo eles descritos em vários organismos.  

Além dos transposons, um outro tipo de elemento genético móvel são os 

retrotransposons. A diferença básica entre eles é o seu mecanismo de movimentação e 

multiplicação. Os retrotransposons são sequências genômicas que, inicialmente, são 

transcritas em RNA intermediário. Em seguida, este RNA é transformado em DNA 

extracromossomal pela atividade da enzima transcriptase reversa, sendo posteriormente 

inserido no genoma. Geralmente, na própria sequência dos retrotransposons existem genes 

para síntese das enzimas, incluindo a transcriptase reversa, utilizadas para a transposição. 

Este mecanismo de transposição faz com que estas sequências sejam duplicadas no DNA, 

criando duas ou mais cópias de um mesmo fragmento. O resultado é o aumento do 

tamanho genoma caso esse processo não seja contido, por exemplo, com a metilação dos 

genes para impedir a síntese das enzimas de transposição (Kumar & Bennetzen, 1999). 

A transposição realizada pelos transposons é diferente. Essas sequências 

apenas se “movimentam” no genoma, ou seja, elas são recortadas de uma região e inseridas 

em outra. Este processo não influencia tanto no tamanho do genoma, tendo em vista que, 

não são criadas novas cópias destes elementos, uma vez que essas sequências são apenas 

transferidas para outro local no genoma (Kumar & Bennetzen, 1999).  

Os retrotransposons são divididos em duas classes: os LTR (Long Terminal 

Repeat) e os não-LTR. Nas plantas, os retrotransposons LTR normalmente são mais 

frequentes que os não-LTR. Em milho, por exemplo, vários LTRs são encontrados em 

grande quantidade, enquanto praticamente não se encontra retrotransposons  do tipo não-

LTR. Já em seres humanos é o contrário, retrotransposons não-LTR são mais frequentes 

(Meyers et al., 2001).  

Dentre os LTR de plantas encontram-se duas subclasses principais, Ty1-copia, 

presente no reino vegetal desde algas unicelulares até as angiospermas (Voytas et al., 

1990), e Ty3-gypsy, também bem distribuído dentro das gimnospermas e angiospermas 

(Suoniemi et al., 1998). A diferença entre estes subgrupos de retrotransposons é a 

organização dos genes que compõem suas sequências (Figura 7). Outra característica 

interessante destes subgrupos é sua abundância, sendo encontrados com milhões de cópias 

em plantas com genomas relativamente grandes (Kumar & Bennetzen, 1999). 
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Figura 7. Estruturas gerais dos retrotransposons Ty1-copia, Ty3-gypsy, LINE e SINE. Os retrotransposons LTR têm repeticões terminais 

longas em cada extremidade. Dentro dos LTRs as regiões U3, R e U5 possuem sinais para o início e término da transcrição. Os 

genes dentro dos retrotransposons codificam proteínas de capsídeo (CP), endonucleases (EN), integrases (INT), proteases (PR), 

transcriptase reversa (RT) e RNAase-H. Outras sequências são sítios de ligação do primer (PBS), regiões popipurinas (PPT), 

porção de ligação de ácido nucleico (NA), repetições terminais invertidas (IR), repetições que flanqueiam o LTR (DR), região 5’ 

UTR, região 3’ UTR, Polimerase III (A) e sítios de reconhecimento do promotor para RNA polimerase III (B). Fonte: Kumar e 

Bennetzen (1999). 
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Os não-LTR podem ser subdivididos em outros dois subgrupos principais, os 

LINE (Long Interespersed Repetitive Element) e os SINE (Short interespersed Repetitive 

Element). Estes dois subgrupos assim como os da classe LTR estão presentes por todo o 

reino vegetal. Mesmo não sendo tão frequentes quanto os retrotransposons LTR, em 

plantas, os não-LTR também podem ser encontrados em grande quantidade de cópias 

(acima de 250 mil) (Leeton & Smyth, 1993). 

Os quatro subgrupos de retrotransposons (Ty1-copia, Ty3 gypsy, LINE e 

SINE) estão distribuídos por todo o genoma de eucariotos de forma aleatória. A quantidade 

de cópias encontradas e a proporção destes elementos varia de acordo com a espécie. No 

entanto, algumas regiões com maior concentração destes elementos foram identificadas, 

sugerindo que cada subgrupo possui preferência por certas regiões ou sequências do 

genoma. Para os elementos Ty1-copia, por exemplo, estes sítios estão geralmente situados 

na eucromatina, enquanto os Ty3-gypsy localizam-se preferencialmente em 

heterocromatina. Já os LINEs tem afinidade por regiões teloméricas ou próximos a outros 

LINEs. Porém, ainda não foi comprovada se a afinidade por esses sítios acontece devido à 

facilidade de inserção nestas regiões ou se existe uma menor força de seleção atuando na 

remoção destes elementos nessas regiões (Kumar & Bennetzen, 1999). 

Os elementos transponíveis (retrotransposons e transposons de DNA) podem 

gerar mutações quando inseridos dentro ou próximo de genes. Esta propriedade fez com 

que estes elementos fossem utilizados em estudos funcionais para mutação ou knockout 

gênico (Watson, 1992). As plantas possuem a menor taxa de “turnover”, isso significa que 

existem mais elementos transponíveis sendo inseridos no genoma do que removidos dele. 

Assim, quanto maior o número de retrotransposons maiores as chances de surgir novos 

sítios de mutação, ampliando a variabilidade. Por isso, em plantas existe uma maior 

quantidade e variabilidade de retrotransposons do que em outros eucariotos (Kumar & 

Bennetzen, 1999). 

Além de serem responsáveis pela variação no tamanho do genoma, 

retrotransposons também geram rearranjos genômicos. Quando a inserção ocorre dentro de 

genes, após uma possível aquisição de partes destes, a movimentação de um 

retrotransposon pode multiplicar o número de cópias destes genes ou, pelo menos, de seus 

fragmentos no genoma. Existe ainda a possibilidade de acontecer um evento raro, mas não 

impossível: a ação da enzima transcriptase reversa proveniente de retrotransposons sobre 

mRNAs normais de uma célula, podendo levar à inserção de pseudogenes sem íntrons. 
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Assim, no futuro, estes fragmentos poderão sofrer alterações e passar a funcionar como 

genes (White et al., 1994). Durante a recombinação, retrotransposons também podem agir 

na reorganização do genoma. Devido aos seus elevados números de cópias, esses 

elementos podem criar pontos de recombinação não homóloga, gerando assim, mutações 

de larga escala no material genético, como deleções, duplicações, inversões e translocações 

(Kumar & Bennetzen, 1999). 

O alcance das "mutações" induzidas pela atividade de elementos transponíveis 

estende-se desde modificações no tamanho e arranjo de genomas inteiros até substituição, 

deleção, inserção de um ou poucos nucleotídeos. Esta atividade confere aos elementos 

transponíveis o potencial para alterar em pequena e grande escala a reorganização, 

amplificação e redução do genoma (Kidwell, 2002). Isso demonstra a importância destes 

elementos nos genomas vegetais e a necessidade de conhecer ainda mais sobre estes 

elementos repetitivos. 

 

2.3  MICROSSATÉLITES NO GENOMA 

 

Marcadores microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeat) são sequências 

genômicas repetidas lado a lado (em tandem), podendo apresentar de dois a seis 

nucleotídeos. Tais sequências são denominadas motivos de repetição (Ferreira & 

Grattapaglia, 1998). Quando estas repetições possuem motivos com duas, três ou quatro 

bases são denominadas di, tri e tetranucleotídeos. Estes microssatélites são mais comuns 

que aqueles formados por penta ou hexanucleotídeos. Repetições com o motivos maiores 

podem ser denominadas minissatélites, ou dependendo do tamanho, DNA satélite 

(Ellegren, 2004). 

Geralmente, o mecanismo que causa a variação no número de motivos de 

repetição dos microssatélites no genoma é o “slippage” ou deslize. O slippage é resultado 

do mau pareamento dos motivos de repetição durante a replicação do DNA. Após o início 

da replicação de uma região repetitiva, as duas fitas de DNA se desassociam. Se a nova fita 

que está sendo formada se realinhar incorretamente, a replicação resultará em uma fita de 

comprimento diferente da fita molde. O desalinhamento (“loop”) pode ocorrer tanto na fita 

molde como na nova fita de DNA, sendo que, no primeiro caso, o número de repetições irá 

diminuir na nova fita e no segundo, o número de repetições será maior (Figura 8). 

Normalmente estes erros são corrigidos pelo sistema de reparo da célula, mas alguns 
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permanecem, gerando fitas de DNA complementares com número de repetições dos 

motivos de microssatélites diferente, formando os alelos polimórficos (Schlotterer & 

Tautz, 1992; Ellegren, 2004).  

As regiões microssatélites apresentam uma taxa de mutação elevada (10
-3

), 

gerando grande variação na quantidade de repetições dos motivos (Grattapaglia et al., 

2004; Moura et al., 2009). Essa elevada variação faz com que os microssatélites 

apresentem caráter multialélico, ou seja, presença de dois alelos ou mais por loco gênico. 

Outra importante característica deste marcador é o seu caráter codominante, ou capacidade 

de diferenciar os genótipos homozigotos e os genótipos heterozigotos (Morgante & 

Olivieri, 1993). Tais características fazem com que os marcadores microssatélites sejam 

bastante informativos e amplamente utilizados em vários estudos, como na identificação de 

indivíduos, gerenciamento da diversidade genética em populações de melhoramento, 

mapeamento genético, entre outros (Grattapaglia et al., 2004; Moura et al., 2009). Os 

microssatélites são também considerados um dos marcadores mais poderosos para estimar 

parâmetros de genética de populações e entender padrões detalhados de fluxo gênico e 

composição parental (Morgante & Olivieri, 1993). 

 

 

Figura 8. Slippage durante a replicação do DNA. Fonte: Ellegren (2004). 

 

A variação das sequências microssatélites entre os indivíduos pode ser 

analisada por meio de amplificação via PCR, utilizando primers específicos construídos 
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para serem complementares às sequências que flanqueiam os microssatélites. Logo, para a 

construção dos primers é preciso saber previamente a sequência da região flanqueadora do 

microssatélite de interesse (Carrer et al., 2010). Sendo assim, é necessário realizar o 

sequenciamento genômico total ou de bibliotecas enriquecidas para motivos 

microssatélites, o que gera um alto custo por marcador identificado (Agarwal et al., 2008).  

Outra limitação da utilização destes marcadores é o baixo paralelismo, ou seja, 

o baixo número de marcadores que podem ser avaliados ao mesmo tempo (dezenas). Esse 

baixo nível de multiplexagem é suficiente para estudos de populações e parentesco, mas 

não para construir um mapa genético de alta resolução, onde são necessários centenas a 

milhares de marcadores. Quando milhares a milhões de marcadores são necessários, como 

nos estudos de associação, os SNPs (Single Nucleotide Polimorfisms) são geralmente 

preferíveis aos microssatélites, dada sua maior abundância no genoma e existência de 

ferramentas de alto desempenho para genotipagem.  

As sequências que flanqueiam os microssatélites possuem uma alta taxa de 

conservação entre espécies, tornando possível a transferabilidade dos mesmos marcadores 

SSR entre espécies do mesmo gênero (Alves et al., 2006; Cota et al., 2012) ou até mesmo 

de gêneros próximos filogeneticamente (Moore et al., 1991; Zucchi et al., 2002). A 

transferibilidade de marcadores entre espécies racionaliza tempo e dinheiro investidos no 

processo de desenvolvimento do primer (Zhang et al., 2005). 

Por fim, estudos mostraram ainda uma maior abundância relativa dos 

microssatélites em regiões gênicas. Morgante et al. (2002) estudaram cinco espécies de 

plantas e encontraram uma associação entre as regiões codificantes ou ricas em genes e os 

locos microssatélites. Estes pesquisadores também notaram que, em regiões codantes, os 

microssatélites trinucleotídicos são mais frequentes que os dinucleotídicos, enquanto que 

em regiões não codantes ocorre o inverso. O motivo provável para essa diferença é uma 

seleção negativa contra mutações que mudam a fase de leitura gênica. Estudos realizados 

com outras espécies também demonstraram esta relação entre regiões codificantes e os 

microssatélites (Toth et al., 2000). A maior abundância dos microssatélites em regiões 

gênicas é uma vantagem para diversas aplicações, como por exemplo, no mapeamento 

genético para identificação de locos controladores de caracteres quantitativos (QTL). 
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2.4 CONTEÚDO NUCLEOTÍDICO (GC) 

 

O conteúdo nucleotídico, também conhecido como conteúdo GC, é uma 

medida da contribuição relativa dos nucleotídeos GC (guanina e citosina) versus AT 

(adenina e timina) na composição das moléculas de DNA. O estudo da variabilidade do 

conteúdo nucleotídico, entre e dentro de genomas, é importante por estar associado a 

alterações na estrutura, composição e funcionalidade da molécula de DNA. Isso decorre do 

fato dos pareamentos do tipo GC conferirem maior estabilidade à dupla hélice de DNA 

quando comparado ao pareamento entre adenina e timina (AT). Essa maior estabilidade em 

regiões ricas em GC advém do fato dos pareamentos entre guanina e citosina ocorrerem 

com três pontes de hidrogênio, enquanto os pareamentos AT ocorrem com duas. Além 

disso, o conteúdo GC também influencia a estabilidade da dupla hélice através de 

alterações no empilhamento de nucleotídeos adjacentes da fita de DNA (Yakovchuk et al., 

2006). O conteúdo GC também influencia a ligação de nucleossomos à molécula de DNA 

(Kaplan et al., 2009), provavelmente devido a modificações nas moléculas de histonas 

(Dekker, 2007). Com isso, o conteúdo GC é importante na determinação da acessibilidade 

dos fatores de transcrição a promotores e outros elementos de regulação da expressão 

gênica (Fenouil et al., 2012). Foi demonstrado, por exemplo, que genes mais ricos em GC 

são mais ativos (Dekker, 2007; Marin et al., 2003) 

Em eucariotos, o conteúdo GC tende a ser maior em regiões codantes do que 

no restante do genoma (Bernardi, 2000). Por exemplo, uma análise das sequências 

genômicas de cinco espécies de plantas (Arabidopsis thaliana, Eucalyptus grandis, 

Medicago truncatula, Oryza sativa e Solanum lycopersicum) indica que o conteúdo GC de 

transcritos é 6,4 a 10,8% maior do que no genoma como um todo. Já os promotores tendem 

a ser menos ricos GC supostamente para aumentar a acessibilidade dos fatores de 

transcrição. Porém, em mamíferos, os promotores também são ricos em GC devido a uma  

maior frequência de ilhas CpG (dinucleotídeo CG), associadas a depleção de nucleossomos 

(Fenouil et al., 2012). O conteúdo GC também varia entre íntrons e éxons. Mizuno & 

Kanehisa (1994) encontraram 32% de GC nos íntrons e 43% de GC nos éxons de 

Arabidopsis thaliana. Oliver & Marin (1996) verificaram correlação positiva entre o 

tamanho dos éxons e o conteúdo GC. Os autores explicam essa associação com o fato dos 

códons de parada (TAG, TAA, and TGA) serem ricos em AT. 
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Estudos revelaram que a estrutura do gene também é significativamente 

diferente entre genes localizados em regiões com conteúdo GC contrastantes (Bernardi, 

2001; Amit et al., 2012). Por exemplo, resultados revelam dois grupos de arquitetura para 

íntrons-éxons. Os íntrons com baixo conteúdo GC são mais longos e também possuem 

conteúdo GC significativamente menor do que nos éxons dos flancos. Já os íntrons de 

regiões ricas em GC são menores e exibem níveis similares de conteúdo GC quando 

comparados aos éxons que os flanqueiam. Os autores atribuem esses padrões ao 

reconhecimento dos íntrons por dois diferentes mecanismos de splicing (Amit et al., 2012). 

Os dois padrões foram observados no genoma humano e também nos genes ortólogos de 

vaca, rato, gambá, ornitorrinco e frango. No entanto, esta diferença não foi observada em 

rã, Fugu, peixe-zebra, C. elegans e A. thaliana (Amit et al., 2012). 

Além das variações de conteúdo GC observadas em regiões gênicas, resultados 

também indicam uma maior densidade dos elementos de DNA repetitivos SINEs (Short 

Interespersed Repetitive Elements) nas regiões genômicas ricas em GC (Bernardi, 2000). O 

conteúdo GC varia não só entre diferentes regiões do genoma, como também entre os 

genomas de diferentes espécies (Romiguier et al., 2010). Por exemplo, o genoma de Oryza 

sativa é composto por 43,6% de GC, enquanto Medicago truncatula possui 29,6%. Já 

Arabidopsis thaliana e Eucalyptus grandis possuem 36% e 36,4%, respectivamente. Sato 

et al. (1998) observaram, comparando íntrons e éxons de mono e dicotiledôneas, que o 

conteúdo GC é maior em monocotiledôneas. A hipótese mais aceita para a evolução do 

conteúdo nucleotídico é a de que a proporção de GC aumenta com as taxas de 

recombinação devido a um viés no reparo de bases não pareadas (mismatches) durante o 

processo de conversão gênica (Galtier et al., 2001). Corroborando com essa hipótese, 

Romiguier et al. (2010) observaram que cromossomos menores, com maior taxa de 

recombinação, possuem maiores conteúdos GC. 

O conteúdo GC também pode sugerir padrões que podem auxiliar na escolha 

de locos microssatélites. Glenn et al. (1996) observaram uma correlação negativa entre o 

conteúdo GC das regiões flanqueadoras de microssatélites e seu polimorfismo, ou seja, 

quanto menor o conteúdo GC das regiões flanqueadoras maior tende a ser o polimorfismo 

do marcador. Além disso, os autores relataram que quanto mais polimórficos foram os 

locos microssatélites em jacarés, menor era taxa de amplificação destes locos em outros 

gêneros de crocodilos. Estas correlações podem ser valiosas na escolha de um determinado 

conjunto de microssatélites. Por exemplo, primers em regiões com baixo conteúdo GC 
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podem ser desenvolvidos preferencialmente para obter marcadores altamente polimórficos 

na espécie alvo. Por outro lado, se o objetivo for amplificação das mesmas regiões 

microssatélites em espécies diferentes, locos com maior conteúdo GC podem ser 

escolhidos (Balloux et al., 1998). 

Por fim, destaca-se uma escassez de literatura sobre a análise do conteúdo GC 

nos genomas de plantas quando comparado com animais. Dado a importância do conteúdo 

GC em diversos aspectos da estrutura, composição e funcionamento dos genomas, 

justifica-se uma maior atenção para o estudo do conteúdo nucleotídico nos genomas de 

plantas. 

 

2.5 CONTEÚDO GÊNICO 

 

Os genes, definidos aqui como elementos codificadores de proteínas, ainda podem 

ser considerados os fatores genéticos mais importantes do genoma. Apesar de recentes 

avanços tecnológicos estarem permitindo a identificação de uma série de outros elementos, 

como os RNA não codantes (Djebali et al., 2012), a grande maioria das análises funcionais 

ainda apontam para os genes como sendo os mais importantes na definição dos fenótipos. 

Sendo assim a caracterização de toda sequência genômica, seja ela total ou parcial, requer 

a anotação e estudo dos genes. O conteúdo gênico dos genomas de diferentes organismos 

varia tanto em termos do número de genes, como da proporção em relação ao tamanho do 

genoma. 

Existe uma tendência de organismos com maiores genomas possuírem maior 

número de genes. Essa relação entre tamanho de genoma e número de genes é linear em 

vírus e microorganismos procariotos (Hou & Lin, 2009; Konstantinidis & Tiedje, 2004). Já 

em eucariotos, essa relação é melhor descrita por um modelo logaritmo em que, a partir de 

um certo tamanho, o aumento dos genomas não é acompanhado pela adição de genes na 

mesma proporção (Hou & Lin, 2009). Com isso, enquanto a grande maioria (~90%) dos 

vírus e procariotos possui genoma compacto, com mais de 80% sendo codante, em 

eucariotos o conteúdo gênico é altamente variável entre espécies. Em eucariotos, a 

proporção do conteúdo gênico diminui, a medida que o tamanho do genoma aumenta. Por 

exemplo, enquanto 73% dos 12Mb do genoma de Saccharomyces são codantes, em 

Neurospora (genoma com 37Mb), Drosophila (120Mb), galinha (1Gb) e humanos (3Gb) 
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essa proporção cai para 37,6%, 15%, 3,1% e 1,2%, respectivamente (Hou & Lin, 2009). 

Em plantas essa relação também pode ser observada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número de genes, tamanho e proporção do conteúdo gênico dos genomas de 

cinco espécies de plantas. 

 

  Genes   Genoma 

Espécies Número Bases (Mpb)*   Bases (Mbp) %Genes* 

Arabidopsis thaliana 27.416 60   135 44,78% 

Eucalyptus grandis 36.376 113  691 16,34% 

Medicago truncatula 44.135 99  241 41,03% 

Oryza sativa 39.049 111  372 29,93% 

Solanum lycopersicum 34.727 110   900 12,20% 
* O conteúdo gênico foi estimado com os transcritos e, portanto, contém sequências não codantes (UTRs). 

Fonte dos dados: Phytozome (Goodstein et al., 2012) 

  

Essa relação negativa observada nos eucariotos decorre do fato da variação do 

conteúdo gênico, em pares de base, ser bem menor do que a variação no tamanho dos 

genomas. Isso porque o aumento no tamanho do genoma não é acompanhado pelo aumento 

no número de genes (Bennetzen et al., 2005). Em plantas, os fatores preponderantes na 

determinação do tamanho dos genomas são o número e idade dos eventos de 

poliploidização (Freeling, 2009), bem como a atividade dos elementos genéticos móveis 

(tranposons e retrotransposons) (Kidwell, 2002; Peigu et al., 2006). Apesar de a 

poliploidização ser um mecanismo dramático, capaz de dobrar o tamanho do genoma e o 

número de genes, estudos têm demonstrado que a maior parte da variação no tamanho dos 

genomas de plantas está associada a diferenças no conteúdo dos elementos repetitivos 

(Bennetzen et al., 2005). As flutuações dos elementos repetitivos alteram a proporção do 

conteúdo gênico de maneira muito mais significativa que a poliploidização. A 

poliploidização aumenta genoma e número de genes na mesma proporção. Já a 

amplificação dos elementos repetitivos tende a ocorrer com maior frequência em regiões 

intergênicas, dado o efeito da seleção purificadora quando essa afeta os genes. 

Dentre os elementos repetitivos, os retrotransposons do tipo LTR, são os maiores 

responsáveis pelas alterações na estrutura e tamanho do genoma das plantas (Kidwell, 

2002; Bennetzen, 2005). Os retrotransposons são replicados através de um RNA 

intermediário. Assim, é capaz de criar várias novas cópias, se inserindo em diversas 

regiões do genoma. Caso esse processo de amplificação não seja contido, por exemplo, via 

metilação e/ou silenciamento gênico, o genoma da planta pode aumentar 
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significativamente. Além desse aumento, os elementos transponíveis também induzem 

rearranjos cromossomais, tais como deleções, inversões, duplicações e translocações. Esta 

atividade confere aos elementos transponíveis o potencial para alterar em pequena e grande 

escala a organização e tamanho dos genomas (Kidwell, 2002). 

Apesar da poliploidia afetar menos a proporção do conteúdo gênico, esta é uma 

força importante para a variação no tamanho das famílias gênicas entre genomas. Freeling 

(2009) destaca que os genes duplicados tendem a ser retidos com maior frequência quando 

se originam de eventos de poliploidização, em comparação com duplicações locais em 

tandem. O balanço gênico é a hipótese utilizada pelos autores para explicar esse fato. 

Segundo essa hipótese, genes mais conectados a outros genes, por interação em complexos 

protéicos e/ou em vias metabólicas, tendem a ser mantidos após um evento de duplicação 

somente quando os elementos com os quais interagem também se duplicaram. Sendo 

assim, as duplicações locais ou em tandem geram desbalanços, pois não são acompanhadas 

por duplicações nos genes de outras regiões do genoma. 

Através da análise da literatura, fica evidente a importância de se estudar o 

conteúdo gênico e repetitivo para entender as forças evolutivas que moldaram a expansão 

de famílias gênicas, bem como o tamanho e a estrutura do genoma em estudo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. FILTRAGEM E MONTAGEM DAS SEQUÊNCIAS DAS CINCO 

ESPÉCIES 

 

Para a realização deste trabalho foram analisadas sequências de uma amostra 

aleatória (shotgun) dos genomas de cinco espécies arbóreas do Cerrado: Dipteryx alata 

Vogel (Fabaceae), Mauritia flexuosa L. f. (Arecaceae), Eugenia dysenterica DC. 

(Myrtaceae), Dimorphandra mollis Benth. (Fabaceae) e Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo 

(Melastomataceae). Estas sequências foram previamente obtidas e utilizadas para o 

desenvolvimento de marcadores microssatélites (Olivatti et al., 2010; Telles et al., 2011; 

Soares et al., 2012; Souza et al., 2012; Telles et al., 2013).  

Em quatro das cinco espécies a extração de DNA foi realizada a partir de 

material foliar utilizando o protocolo proposto por Doyle & Doyle (1987). A fragmentação 

das sequências, para construção das bibliotecas, foi feita através da sonicação. O DNA de 

D. mollis foi extraído utilizando uma metodologia diferente, desenvolvida por Russel et al. 

(2010). As sequências obtidas foram fragmentadas utilizando a enzima de restrição RSA I 

para adição dos adaptadores RSA 21 e RSA 25 para construção da biblioteca enriquecida. 

Os vetores de sequenciamento utilizados foram o pmosBlue (GE Healthcare) para as 

espécies Dipteryx alata, Eugenia dysenterica e Tibouchina papyrus, e PCR4-topo 

(Invitrogen) para Mauritia flexuosa e Dimorphandra mollis. O sequenciamento foi 

efetuado com o método de Sanger (Sanger et al., 1977) utilizando eletroforese capilar para 

leitura dos fragmentos na plataforma ABI 3100 (Applied Biosystems).  

O número de sequências obtidas para cada espécie foi de 1148 para T. papyrus, 

1448 sequências para M. flexuosa, 1608 para D. mollis, 1824 sequências para a espécie E. 

dysenterica e 2195 para D. alata, totalizando 8223 sequências utilizadas para a realização 

deste estudo em primeiro momento. Na primeira etapa, utilizou-se o programa CodonCode 

Aligner (CodonCode Corporation, Dedham, MA, USA) para filtragem e montagem 

(assembly) das sequências obtidas. O assembly consiste na junção de sequências (reads) 

com regiões complementares em sequências maiores (contigs). Todas as análises foram 

realizadas separadamente para cada espécie. A sequência das análises (pipeline) de 
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bioinformática realizadas bem como os programas utilizados estão sumarizados na Tabela 

1. 

Primeiramente, os eletroferogramas resultantes das leituras das fluorescências 

durante a eletroforese capilar foram analisados com o algoritmo phred (Ewing et al., 1998) 

para identificação das bases nitrogenadas sequenciadas e atribuição dos valores de 

qualidade phred às bases (base calling). As sequências obtidas passaram, então, por uma 

filtragem para remoção das sequências de baixa qualidade e das sequências dos vetores 

utilizados para clonagem dos fragmentos de DNA. Essa filtragem foi realizada com a 

utilização do software CodonCode Aligner. Posteriormente, foi efetuado o end clipping, ou 

seja, a remoção das bases nitrogenadas de baixa qualidade localizadas no início e final das 

sequências. Para isso foram utilizados os parâmetros padrões, cujas sequências menores de 

25 pb são excluídas imediatamente e sequências menores de 50 pb com phred 20 também 

são removidas. Nas sequências maiores a remoção foi feita até a localização de uma região 

onde a taxa de bases nitrogenadas de baixa qualidade era menor que 1% numa janela de 25 

pb, ou seja, o software excluiu as bases nitrogenadas do ínicio e do final de todas as 

sequências, normalmente estas regiões possuem uma qualidade pior no sequenciamento de 

Sanger, até encontrar um região com 25 bases nitrogenadas de ótima qualidade. 

 

Tabela 2.  Sequência das análises de bioinformática (esquerda) com o respectivo software 

utilizado para cada análise (direita). 

 

Pipeline das análises Software 

Base call 

Vector Trim 

Filtros de qualidade 

 

CodonCode Aligner (phred, cross match) 

Assembly CodonCode Aligner (phrap) 

Porcentagem do conteúdo GC 

Sequências repetitivas 

RepeatMasker 

Marcadores microssatélites Msatfinder 

 

Anotação do Genoma  

BlastX contra os peptídeos (Phytozome) 

Maker (snap, exonerate, blast) 

 

A eliminação das sequências dos vetores de clonagem (vector trimming) foi 

feita através da comparação das sequências geradas com as sequências dos vetores usados 

para cada espécie. Após o alinhamento das sequências obtidas com as dos vetores, foram 

removidas as partes das sequências que apresentaram sobreposição de pelo menos 20 pb e 

uma identidade mínima de 80% com os vetores. Assim, pode-se identificar e remover as 



41 

 

sequências dos vetores, geralmente localizadas nas pontas das sequências. Nesta etapa, 

foram utilizadas as sequências dos vetores pmosBlue e PCR4-topo, e também as dos 

adaptadores T3 e T7. Após a remoção as sequências que possuíam menos que 50 pb foram 

excluídas automaticamente. Com as sequências de boa qualidade e sem contaminantes 

(vetores ou adaptadores) foi realizado o assembly, também utilizando o programa 

CodonCode Aligner, que utiliza o algoritmo phrap (Green, 1994) para tal finalidade. Os 

parâmetros utilizados foram  porcentagem mínima de identidade de 85%, sobreposição de 

pelo menos 25 pb e valores de match, mismatch, first gap e gap, de 1, -2, -3 e -2 

respectivamente. A partir do assembly, obtiveram-se os contigs e singlets, ou sequências 

únicas que não participaram da montagem de nenhum contig. O conjunto de contigs e 

singlets de cada espécie foi analisado para anotação de elementos gênicos e repetitivos. 

 

3.2. ANOTAÇÃO DE ELEMENTOS GÊNICOS E REPETITIVOS  

 

Com o software RepeatMasker (www.repeatmasker.org) foi obtida a 

porcentagem do conteúdo GC além da identificação e anotação da porcentagem das 

diferentes classes de elementos genéticos repetitivos (retroelementos, regiões de baixa 

complexidade e small RNA).  

Um dos marcadores moleculares mais utilizados em trabalhos de genética de 

populações são os microssatélites. Para a identificação dos microssatélites foi utilizado o 

programa Msatfinder (Thurston & Field, 2005). Foi definido como microssatélite aquelas 

repetições com motivo de repetição de no mínimo duas bases nitrogenadas e pelo menos 

cinco repetições destes motivos. Com este software pode-se identificar a quantidade de 

microssatélites presentes nas sequências das cinco diferentes espécies, bem como o motivo 

(AT, AG, AGG, etc.) e a classe (di, tri, tetra e pentanucleotídeo) das repetições 

microssatélites. 

 Para identificação e anotação de sequências gênicas, também foram usadas as 

sequências obtidas após as filtragens e o assembly. Para identificação de sequências 

gênicas, utilizou-se o programa BlastX contra todo o banco de peptídeos presente no banco 

de dados do Phytozome (Goodstein et al., 2012) em 02 de abril de 2012. Os critérios 

usados foram E-value < 10
-20

 e ao menos 50 aminoácidos homólogos no alinhamento. Nas 

regiões em que foram identificadas homologias de acordo com esses critérios, tomou-se a 

anotação do gene com maior similaridade, isto é menor E-value. As anotações obtidas da 
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sequência com melhor homologia foram aquelas relacionadas às categorias processo 

biológico, componente celular e função molecular do Gene Ontology (The Gene Ontology 

Consortium, 2000).  

  



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 FILTRAGEM E ASSEMBLY DAS SEQUÊNCIAS 

 

Com o objetivo de caracterizar os genomas de cinco espécies do bioma 

Cerrado, foram geradas sequências de uma pequena amostra do genoma de Dipteryx alata, 

Mauritia flexuosa, Eugenia dysenterica, Dimorphandra mollis e Tibouchina papyrus. O 

sequenciamento aleatório (shotgun) feito com os fragmentos de DNA genômico destas 

cinco espécies possibilitou uma avaliação geral sobre o conteúdo dos elementos genéticos 

e repetitivos na amostra do genoma dessas plantas. 

 

4.1.1 Dipteryx alata Vogel 

 

As 2195 sequências geradas (Tabela 3) para D. alata possuem um tamanho 

médio de 672,5 bp (Tabela 4), totalizando 1,48 Mpb (Tabela 3). A partir dos valores de 

qualidade phred associados às bases nitrogenadas estimadas durante o base calling, foram 

identificadas 585 sequências com baixa qualidade (Tabela 5). Essas sequências foram 

removidas e, consequentemente, 1610 sequências de boa qualidade permaneceram após 

esta etapa. Além disso, durante o processamento das sequências eliminou-se as bases 

nitrogenadas de baixa qualidade no início e no final das sequências. Com isso, o tamanho 

médio das sequências, que era de 672,5 pb, caiu para 278 pb (Tabela 4). Em uma segunda 

etapa de filtragem dos dados, foram removidas as sequências dos vetores encontradas em 

1219 das 1610 das sequências restantes. Mais 70 sequências foram removidas por 

possuírem menos de 50 pb após essa etapa (Tabela 5), restando 1540 sequências de boa 

qualidade e sem fragmentos das sequências dos vetores. Esses 1540 fragmentos totalizaram 

0,428 Mpb de sequências (Tabela 3). 

Utilizando essas 1540 sequências, foi realizada a montagem (assembly) de 

eventuais sequências que se sobrepõem. O assembly gerou 113 sequências contíguas 

(contigs), sendo que o maior contig foi composto pela união de oito sequências enquanto 
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outros 103 contigs foram formados por duas sequências. No total, 246 sequências foram 

utilizadas para a formação dos 113 contigs, restando 1294 sequências únicas não montadas 

(singlets) (Tabela 6). 

 

4.1.2 Mauritia flexuosa L.f. 

 

Um número menor de sequências (1545) foi gerado para buriti (Tabela 3). As 

1545 sequências geradas possuem em média 559pb, totalizando somente 809kpb (Tabela 

4). O número de sequências excluídas devido à baixa qualidade foi 665 (Tabela 5). Após 

remoção das sequências de baixa qualidade dos flancos, a média do tamanho dos 

fragmentos passou de 559pb para 229pb (Tabela 4). Com as 880 sequências restantes 

realizou-se a procura e remoção de sequências contaminantes (vetores), que foram 

encontrados em 601 sequências. Nesta etapa, mais 51 sequências foram excluídas por 

serem formadas quase que exclusivamente por vetores (Tabela 5). 

Assim, o assembly foi efetuado utilizando as 829 sequências restantes (Tabela 

3). Foram formados 120 contigs a partir de 265 sequências, a junção de seis sequências foi 

responsável pela formação do maior contig, enquanto 101 contigs foram formados com 

duas sequências. Após montagem, a amostra genômica de Mauritia flexuosa foi composta 

por 120 contigs e 564 singlets (Tabela 6). 

 

4.1.3 Eugenia dysenterica D.C. 

 

Foram geradas 1824 sequências (Tabela 3) com um tamanho médio de 777pb 

para cagaita (Tabela 4), totalizando 1,42Mpb (Tabela 3). A filtragem dos dados removeu 

985 sequências com baixa qualidade (Tabela 5). O tamanho médio das sequências 

restantes, que era de 676pb, caiu para somente 170pb (Tabela 4). As 839 sequências de 

melhor qualidade foram utilizadas na segunda etapa de filtragem, que é a remoção das 

sequências dos vetores. Fragmentos de vetores foram encontrados em 618 sequências e 

foram retirados, e dentre essas 74 foram excluídas completamente por conterem 

praticamente apenas sequência do vetor utilizado (Tabela 5). 

Foram utilizadas as 765 sequências restantes de boa qualidade e livre de 

contaminantes para efetuar o assembly (Tabela 3). O assembly gerou 42 contigs, sendo que 

o maior foi composto pela união de 12 sequências e 27 contigs por apenas duas. No total 
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foram utilizadas 114 sequências para a formação dos contigs, restando 651 singlets ou 

sequências não montadas (Tabela 6). 

 

4.1.4 Dimorphandra mollis Benth 

 

Para faveira, foram geradas 1608 sequências (Tabela 3), com um tamanho 

médio de 865pb (Tabela 4), totalizando 1,39Mpb (Tabela 3). A qualidade das sequências 

geradas para essa espécie é superior em comparação com as sequências das outras espécies 

analisadas. Após a filtragem das bases de baixa qualidade, 215 sequências foram 

completamente descartadas (Tabela 5), e o tamanho médio das sequências de faveira caiu 

para 424,3pb (Tabela 4). A identificação e remoção das sequências dos vetores foram 

feitas em 785 sequências, porém nenhuma das sequências precisou ser excluída 

completamente (Tabela 5).  

O assembly foi feito utilizando as 1393 sequências obtidas depois da remoção 

das sequências de baixa qualidade (Tabela 3). Com isso, foram formados 470 contigs, onde 

o maior deles foi montado a partir de 45 sequências, enquanto 441 contigs foram montados 

a partir de somente duas. Para a formação dos 470 contigs, 1051 sequências foram 

utilizadas, restando ainda 342 singlets (Tabela 6).  

  

4.1.5 Tibouchina papyrus Pohl 

 

Para pau-papel, foram obtidas 1148 sequências (Tabela 3), com tamanho médio 

de 675pb (Tabela 4), totalizando aproximadamente 0,774Mpb (Tabela 3). Na etapa de 

filtragem das bases nitrogenadas de baixa qualidade, apenas 184 sequências das 1148 

foram completamente removidas (Tabela 5). Nas 964 sequências restantes foi feito uma 

busca por fragmentos do vetor de clonagem utilizado. Com a remoção destes fragmentos 

49 sequências foram descartadas (Tabela 5), restando 915 sequências para a execução do 

assembly (Tabela 3). 

O assembly resultou em 39 contigs, sendo que o maior deles foi composto pela 

união de oito sequências, enquanto que 32 contigs foram formados por apenas duas. Para 

compor todos os 39 contigs, 99 sequências foram utilizadas, restando 816 singlets (Tabela 

6). 
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Tabela 3. Número total das sequências iniciais obtidas através do sequenciamento shotgun 

e após o processo de filtragem. Quantidade de sequências em Mpb antes e 

depois da filtragem realizada com o uso do software CodonCode Aligner. 

 

Espécies                        Número de sequências Sequências em Mpb 

 Antes Depois Antes Depois 

D. alata 2195 1540 1,48 0,43 

M. flexuosa 1448 829 0,81 0,17 

E. dysenterica 1824 765 1,42 0,17 

D. mollis 1608 1393 1,39 0,59 

T. papyrus 1148 915 0,77 0,23 

Total 8223 5442 5,87 1,59 

 

 

Tabela 4. Tamanho médio das sequências obtidas por sequenciamento, no início da análise 

e após o processo de filtragem. 

 

Espécies Tamanho médio das sequências (pb) 

 Antes Depois 

D. alata 672,52 277,92 

M. flexuosa 558,94 228,63 

E. dysenterica 777,23 226,94 

D. mollis 865,44 424,29 

T. papyrus 674,63 245,93 

Total 709,752 280,74 

 

 

Tabela 5. Número de sequências que foram completamente descartadas após o end 

clipping e vector trimming, ou seja, a remoção das bases nitrogenadas de baixa 

qualidade, para cada espécie e a remoção das sequências dos vetores e 

adaptadores, ou sequências com menos de 50pb após o processo de filtragem. 

 

Número de sequências excluídas 

Espécies End clipping Vector Trimming 

D. alata 585 70 

M. flexuosa 665 51 

E. dysenterica 985 74 

D. mollis 215 0 

T. papyrus 184 49 

Total 2634 244 
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Tabela 6. Número de singlets e contigs formados em cada espécie.  

 

Espécies Número de singlets Número de contigs 

D. alata 1294 113 

M. flexuosa 564 62 

E. dysenterica 651 42 

D. mollis 342 470 

T. papyrus 816 39 

Total 3667 726 

 

No total, para as cinco espécies estudadas, foram obtidas 8323 sequências que 

somam 5,87Mpb. Para D. alata, E. dysenterica e D. mollis foram obtidas mais de 1Mpb, 

enquanto que para M. flexuosa e T. papyrus gerou-se 0,809Mpb e 0,774Mbp 

respectivamente (Tabela 3). Porém, devido a baixa qualidade das sequências geradas, uma 

média de quase 73% foram removidas pela filtragem realizada com o software CodonCode 

Aligner. As taxas de filtragem variaram de 58% para a espécie D. mollis a 88% para E. 

dysenterica. As altas porcentagens de sequências removidas indicam uma baixa qualidade 

do sequenciamento. 

Após a filtragem das sequências de baixa qualidade e de vetores, restou um 

total de 1,58Mpb considerando as sequências de todas as espécies. Com o assembly, ou 

montagem de sequências contíguas, foram formados 726 contigs somando todas as cinco 

espécies analisadas. A partir dessa montagem, restaram ainda 3681 sequências que não 

foram unidas no assembly, denominadas singlets. Esses 3681 singlets também foram 

utilizados nas análises subsequentes de caracterização dos genomas das cinco espécies. O 

maior número de contigs (470) foi obtido para a espécie D. mollis, seguida por D. alata 

com 113 contigs. O menor número de contigs foi obtido com T. papyrus, com apenas 39 

sequências contíguas (Tabela 6). O tamanho médio dos 726 contigs foi de 353,11pb, onde 

foi verificado que D. mollis teve o maior tamanho médio de contigs, com 497,39pb, 

enquanto M. flexuosa apresentou o menor tamanho, com 260,31pb (Figura 9). 
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Figura 9. Tamanho médio em pb de contigs (azul) e singlets (vermelho) dentro de cada 

espécie. 

 

Já em termos de sequências que não foram utilizadas para montagem dos 

contigs (singlets), D. alata apresentou 1294 singlets, T. papyrus foi a segunda com 816 

singlets, enquanto em D. mollis foram observados apenas 342 singlets (Tabela 6). O 

tamanho médio dos 3667 singlets foi de 284pb. Como esperado, esse tamanho é menor do 

que o tamanho médio dos contigs (353,11pb) (Figura 9). Quando comparou-se o tamanho 

médio dos singlets entre as espécies, obteve-se um resultado similar ao obtido para os 

contigs. A espécie com o maior tamanho médio dos singlets foi D. mollis, com 459,6pb, 

enquanto que em M. flexuosa observou-se o menor tamanho, com apenas 215,58pb. D. 

mollis foi a espécie que obteve o sequenciamento de melhor qualidade, isso pode ser 

evidenciado a partir do tamanho médio dos contigs e singlets obtidos para esse espécie, 

assim como pelo menor número e porcentagem de sequências removidas. 

 

4.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO NUCLEOTÍDICO (GC) E CONTEÚDO 

GÊNICO 

 

Com o RepeatMasker foram identificados elementos repetitivos e também 

avaliadas as porcentagens do conteúdo GC (guanina e citosina). O conteúdo GC é diferente 

entre as espécies analisadas. Três espécies possuem aproximadamente 44% de GC, sendo 

elas M. flexuosa, T. papyrus e E. dysenterica, muito próximo do conteúdo GC encontrado 
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no genoma sequenciado de Oryza sativa (43,55% GC). Já o conteúdo GC de D. alata foi 

de 34,4% assemelhando-se ao observado no genoma de Arabidopsis thaliana (36% GC). 

De maneira similar, D. mollis, apresentou apenas 32,9% de GC, o que representa 0,77% de 

GC a mais que na espécie Solanum lycopersicum (32,13% GC) (Figura 10).   

 

 

Figura 10. Porcentagem do conteúdo de GC para cada uma das espécies. 

 

Estudos relatam uma correlação entre a porcentagem de GC e conteúdo gênico 

(Morgante et al., 2002; Xia et al., 2003). No entanto, esta relação não foi encontrada nas 

sequências deste estudo. Uma possível razão para essa discrepância pode estar na 

dificuldade em se identificar os genes, com base em homologia de sequências (BlastX), em 

espécies que não possuem sequências de espécies filogeneticamente próximas nos bancos 

de dados. Em M. flexuosa, uma palmeira da família Arecaceae, obteve-se o menor 

conteúdo gênico (1,8%) possivelmente pela falta de representantes dessa mesma família 

nos bancos de dados de sequências. 

O BlastX foi utilizado para identificar o conteúdo gênico através de buscas por 

homologia contra o banco de dados do Phytozome (Goodstein et al., 2012). Enquanto em 

M. flexuosa obteve-se apenas 1,8% das sequências anotadas contra todos os peptídeos 

presentes no banco de dados do Phytozome, em D. alata e T. papyrus foram obtidos 4,1% 

e 4,2%. E. dysenterica e D. mollis apresentaram 2,9% de conteúdo gênico anotado (Figura 

11).  
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Figura 11. Porcentagem de sequências com anotação Gene Ontology (GO) para cada 

espécie. 

 

A anotação Gene Ontology (GO) dos best hits, identificou 83 funções 

moleculares e 64 processos biológicos. Dentro da categoria molecular function as duas 

anotações mais frequentes foram DNA binding e RNA binding, ambas associadas a genes 

envolvidos nos mecanismos de transposição de sequências, isto é genes de transposons e 

retrotransposons. A espécie com maior porcentagem de sequências gênicas associadas às 

função molecular DNA binding e RNA binding foi M. flexuosa com 17,4% e 10,9% 

respectivamente (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Porcentagem das sequências com anotação GO dentro das principais funções 

moleculares encontradas nesta categoria para cada espécie. 
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Dentro da categoria de processos biológicos, foram encontradas principalmente 

as anotações DNA integration e RNA dependent DNA replication, também representados 

por genes ligados aos elementos transponíveis. Dentro desta categoria GO, M. flexuosa 

apresentou aproximadamente 17% e 11% de sequências anotadas como relacionados a 

DNA integration e RNA dependente DNA replication respectivamente (Figura 13). Os 

elementos transponíveis são os componentes mais frequentes no genoma vegetal. Assim, é 

compreensível que as sequências gênicas estejam, na sua maioria, relacionadas com estes 

elementos. Funções moleculares como ligação de DNA e RNA, e processos biológicos 

como replicação de DNA dependente de RNA são necessários para a transposição de 

sequências dos elementos genéticos móveis, os quais são extremamente comuns nos 

genomas de plantas. 

 

 
 

Figura 13. Porcentagem das sequências com anotação GO dentro dos principais processos 

biológicos encontrados nesta categoria para cada espécie. 

 

4.3 ANOTAÇÃO DOS ELEMENTOS REPETITIVOS 

 

Em termos dos elementos repetitivos, o RepeatMasker identificou uma maior 

proporção de repetições nos genomas de D. alata e D. mollis, com 8,96% e 8,7% 

respectivamente. Já as outras três espécies tiveram aproximadamente 3,5% de elementos 
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repetitivos. A anotação destes elementos revelou que a classe de repetição mais comum foi 

aquela representada pelas sequências de baixa complexidade, normalmente, compostas por 

homopolímeros e regiões de repetição em tandem, como os microssatélites. A frequência 

média dessas sequências foi de 2,64% nos genomas amostrados, variando de 0,91% para 

M. flexuosa até 5,62% para D.mollis. Além disso, M. flexuosa foi a única espécie na qual 

esta classe de repetição não foi a mais frequente (Figura 14).  Os elementos 

retrotransponíveis do tipo LTR (Long Terminal Repeat) foram a segunda classe de 

repetição mais encontrada, com uma frequência média de 2,05%. A porcentagem de LTRs 

variou de 0,44% em E. dysenterica até 3,84% em D. alata. Os small RNAs, outra classe de 

elementos repetitivos representadas por pequenas sequências de RNA, estão presentes em 

média com uma frequência de 0,32% nos genomas. E. dysenterica e T. papyrus 

apresentaram a maior proporção de small RNAs, com 0,46%, enquanto que em M. flexuosa 

observou-se este elemento em somente 0,04% da amostra genômica (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Proporção das diferentes classes de elementos repetitivos identificados com o  

RepeatMasker. Em azul estão representadas as regiões de baixa complexidade 

(homopolímeros e sequências repetidas em tandem), retroelementos em 

vermelho, small RNAs em verde, enquanto o roxo representa outros elementos 

encontrados pelo RepeatMasker. 

3.87% 

0.91% 
1.68% 

5.62% 

1.14% 

3.84% 

2.03% 0.44% 

2.35% 

1.60% 

0.30% 

0.04% 

0.46% 

0.33% 

0.46% 

0.95% 

0.65% 
0.65% 

0.40% 

0.25% 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

D. alata M. flexuosa E. dysenterica D. mollis T. papyrus

El
em

en
to

s 
re

p
et

it
iv

o
s 

(R
ep

ea
tM

as
ke

r)
 Outros

Small RNA

Retroelementos
(LTR)

Regiões de baixa
complexidade



53 

 

Devido à importância dos transposons e retrotransposons para evolução do 

tamanho e estrutura do genoma das plantas, foi feito o detalhamento destes elementos 

repetitivos encontrados para cada espécie. O número total de retrotransposons e 

transposons identificados nas espécies foi 147 e 8, respectivamente. Dos retrotransposons 

encontrados 96 são LTR do tipo Ty3-gypsy e 49 Ty1-copia. Além desses, somente um 

retrotransposon pertencente à família LINE foi identificado na espécie D. mollis e um 

retrotransposon identificado em M. flexuosa não foi classificado (Tabela 7). A espécie D. 

alata apresentou 76 retroelementos (55 Ty3-gypsy e 21 Ty1-copia) e um transposon de 

DNA. D. alata foi a espécie com o maior número de elementos identificados. 

Aproximadamente 4% das sequências identificadas nesta espécie foram descritos como 

retrotransposons. A espécie em que foram encontrados mais transposons de DNA foi E. 

dysenterica, com três transposons contendo 420pb ou 0,27% das sequências da espécie 

(Tabela 7). A proporção entre o número de retrotransposons do tipo Ty3-gypsy e Ty1-

copia varia de acordo com cada espécie. Em sorgo, por exemplo, encontrou-se 3,7 Ty3-

gypsy para 1 Ty1-copia, já em milho essa relação é de 1,6 para 1 e em arroz de 4,9 para 1 

(Peterson et al., 2009). Igualmente variável é a porcentagem do genoma com transposons 

de DNA que pode ir de 2,7% para milho até 13,7% em arroz (Peterson et al., 2009).  

 

Tabela 7.  Detalhamento das classes de elementos repetitivos identificados pelo software 

RepeatMasker. Número de retroelementos totais, Ty1-copia, Ty3-gypsy e 

Transposons de DNA, tamanho dos elementos encontrados em pares de base 

(pb) e porcentagem destes elementos dentro de cada espécie (%). 

 

Espécies  

D. 

alata 

M. 

flexuosa 

E. 

dysenterica 

D. 

mollis 

T. 

papyrus 

Retroelementos 

(Total) 

Total 77 22
a
  5 31

b 
20 

pb 15943 3532 783 9316 3718 

% 3,98 2,3 0,5 2,39 1,74 

Retrotransposons 

Ty1-copia 

Número 21 3 3 14 8 

pb 3432 487 568 3482 1094 

% 0,86 0,32 0,36 0,89 0,51 

Retrotransposons 

Ty3-gypsy 

Número 55 15 1 14 11 

pb 11954 2561 116 5636 2331 

% 2,99 1,67 0,07 1,44 1,09 

DNA transposons 

Número 1 3 1 2 1 

pb 557 420 99 142 293 

% 0,14 0,27 0,06 0,04 0,14 
a
: Obteve um elemento encontrado que não pertence a nenhuma classificação estabelecida 

pelo software, possui 64pb e corresponde a 0.04% das sequências usadas para esta espécie. 
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Os elementos genéticos móveis são importantes para a evolução e estruturação 

dos genomas vegetais. De acordo com Kidwell (2002) os transposons e retrotransposons 

são agentes mutagênicos potentes capazes de produzir uma grande variedade de alterações 

no genoma dos organismos onde estão presentes e ativos. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 

 

Com o uso do programa Msatfinder foi possível identificar microssatélites nas 

sequências únicas (contigs e singlets) obtidas após o assembly. Nas cinco espécies 

estudadas, um total de 257 microssatélites ou SSR (do inglês Simple Sequence Repeats) 

foram encontrados. A quantidade de microssatélites variou de 18 para M. flexuosa a 93 

para D. alata. Como esperado, existe uma correlação positiva significativa (r = 0,92) entre 

o número de microssatélites encontrados para cada espécie (Figura 15) com a porcentagem 

de regiões de baixa complexidade (Figura 14). Quanto mais regiões de baixa complexidade 

identificadas, maior o número de microssatélites encontrados para a espécie. No entanto, 

como há diferenças na quantidade de sequências obtidas para cada espécie, calculou-se a 

proporção de microssatélites encontrados por 100Kpb para comparar a densidade de 

microssatélites entre as diferentes espécies. A densidade de microssatélites média somando 

todas as espécies é de 16 SSRs/100Kpb. No entanto, há diferenças entre as espécies, com  

densidade de microssatélites variando de 11 SSRs/100Kpb para M. flexuosa até 22 

SSRs/100Kpb para D. alata (Figura 15). Esses valores estão próximos da densidade de 

aproximadamente 17 SSRs/100Kpb encontradas nos cromossomos 2 e 4 de Arabidopsis 

(Katti et al., 2001). Em Arabidopsis considerou-se SSRs com no mínimo 20 pb de 

repetições mono a tretranucleotídeos. Por outro lado, nos genomas de arroz e Populus 

foram encontradas densidades maiores dos que as das espécies estudadas nesse trabalho. 

Em Oryza sativa foram encontrados 29 SSRs/100Kpb (Temnykh et al., 2001), o que é 

quase o triplo da densidade encontrada em M. Flexuosa. Já em Populus tremuloides a 

densidade de SSRs é ainda maior, com um microssatélite a cada 2,5Kpb (Yin et al., 2009), 

ou seja, 40 SSRs/100Kpb. 
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Figura 15.  Número total de microssatélites (SSR) identificados com o programa 

Msatfinder (azul) e densidade de microssatélites por 100Kpb em 

cada espécie (vermelho). 

 

Dos 257 microssatélites identificados nas cinco espécies, 205 (79,8%) são 

dinucleotídeos, 44 (17,1%) trinucleotídeos, cinco (1,9%) tetranucleotídeos e três (1,2%) 

pentanucleotídeos (Tabela 8). Enquanto as outras quatro espécies apresentam proporções 

similares de classes de microssatélites, variando de 78,1% a 83,3% para os dinucleotídeos 

e de 11,1% até 16,1% para trinucleotídeos, T. papyrus apresenta significativamente menos 

microssatélites formados por dinucleotídeos (62%) e mais trinucleotídeos (34,5%) (Figura 

8) do que as outras quatro espécies estudadas. Além disso, 10,3% dos microssatélites 

encontrados em T. papyrus foram constituídos pelo trinucleotídeo ACG, não encontrado 

em nenhuma outra espécie. Outra exceção pode ser atribuída a mais alta incidência de 

microssatélites tetranucleotídeos observada em E. dysenterica – 9,4% comparado com 0-

1,2% para as outras espécies. Toth e colaboradores (2000) observaram que na maioria dos 

eucariotos o tipo de microssatélite mais frequente são os dinucleotídeos. As cinco espécies 

arbóreas do Cerrado estudadas apresentaram o mesmo padrão que os animais 

invertebrados, ou seja, dinucleotídeos são a classe mais frequente seguidos pelos 

trinucleotídeos, enquanto nos animais vertebrados os tetranucleotídeos foram a segunda 

classe mais frequente (Toth et al., 2000). A única classe dentro destes eucariotos, 

estudados por Toth e colaboradores (2000), na qual os dinucleotídeos não foram o tipo de 

microssatélite mais comum foi a Fungi. Os fungos apresentaram mais trinuclotídeos do que 
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dinucleotídeos. Já em Oryza sativa os tetranucleotídeos com tamanho entre 12pb e 20pb 

foram os mais encontrados (Temnykh et al., 2001). 

 

Tabela 8. Quantidade de cada classe de microssatélite encontrada para cada espécie. 

 

Espécies Classe do microssatélite 

 Dinucleotídeo trinucleotídeo tetranucleotídeo pentanucleotídeo 

D.alata 77 15 1 0 

M. flexuosa 15 2 0 1 

E. dysenterica 25 4 3 0 

D. mollis 70 13 1 1 

T. papyrus 18 10 0 1 

Total 205 44 5 3 

 

O motivo de repetição mais frequente dentre os SSRs identificados no presente 

estudo foi o AT, encontrado em 101 microssatélites (39,3%), seguido pelo motivo AG que 

foi encontrado em 81 microssatélites (16,3%) (Tabela 9). O dinucleotídeo AT também foi 

o mais encontrado em uma busca realizada por Morgante & Olivieri (1993) em sequências 

genômicas de cinco espécies de plantas (Arabidopsis, milho, arroz, soja e trigo). Por outro 

lado, em sequências expressas (ESTs) dessas mesmas espécies, os autores observaram que 

o motivo AG é o mais frequente. No presente trabalho, o motivo AT foi o mais encontrado 

em três das cinco espécies, sendo elas D. alata, D. mollis e T. papyrus. Por outro lado, em 

E. dysenterica e M. flexuosa o dinucleotídeo AG foi o mais comum, com 21 (67,74%) e 8 

(44,44%) SSRs encontrados respectivamente.  

 

Tabela 9. Principais motivos de repetição dos microssatélites encontrados pelo software 

Msatfinder e respectivas quantidades encontradas em cada espécie. 

 

Espécies Motivos de repetição dos microssatélites 

 AT AG AAT AAG 

D.alata 36 13 1 3 

M. flexuosa 5 3 0 0 

E. dysenterica 3 14 0 2 

D. mollis 48 11 9 0 

T. papyrus 9 1 0 2 

Total 101 42 10 7 
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Foram encontrados 44 SSRs formados por trinucleotídeos. Dentre estes os 

motivos de repetição mais amostrados foram AAT e AAG, identificados 13 (5,1%) e 11 

(4,3%) vezes respectivamente (Figura 16). Os microssatélites com motivo AAG foram os 

mais encontrados em três espécies, T. papyrus (2), E. dysenterica (2) e D. alata (3). Isto 

também ocorre nas regiões codantes de A. thaliana (Morgante et al., 2002). Já no trabalho 

feito por Ferguson e colaboradores (2004) em amendoim o trinucleotídeo ATT foi o mais 

frequente (110) entre os microssatélites.  

 
 

Figura 16. Proporção dos diferentes motivos di-, tri-, tetra- e penta-nucleotídeos dentre os 

microssatélites identificados nas cinco espécies estudadas.  

 

Os microssatélites tetranucleotídeos foram encontrados em três das cinco 

espécies estudadas, E. dysenterica (3), D. alata (1) e D. mollis (1). Da mesma forma, os 

microssatélite pentanucleotídeos também foram observados em três espécies M. flexuosa, 

T. papyrus e D. mollis, um em cada espécie. 

Diferenças foram encontradas em todas as áreas estudadas da composição 

genômica destas cinco espécies arbóreas. Não pode ser observado um padrão dessas 

mudanças, nem de uma espécie com outra ou dos grupos de sequências genômicas 

estudadas. A comparação dos resultados obtidos com os de outros estudos também mostra 

a dificuldade de se encontrar qualquer padrão na composição genômica das espécies 

vegetais. 
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Este trabalho é o primeiro realizado para disponibilizar informações sobre 

amostras genômicas sobre espécies vegetais nativas do Cerrado. Assim, é necessário 

incentivar a criação de novos estudos nesta área para aprimorar o conhecimento sobre este 

bioma. Por exemplo, um trabalho para desenvolver marcadores moleculares microssatélites 

nestas espécies vegetais pode ser feito a partir das sequências utilizadas para identificar 

regiões microssatélites.  

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÕES 

 

Foram observadas diferenças entre os genomas das cinco espécies, tanto em 

termos de conteúdo nucleotídico, como de conteúdo gênico e de sequências repetitivas. No 

entanto, nenhum padrão foi encontrado. É importante salientar que uma fonte de variação 

indesejável para a anotação das amostras genômicas é o fato de que algumas espécies, 

como M. fleuxuosa (família Arecaceae) e T. papyrus (família Melastomataceae), não 

possuem representantes filogeneticamente próximos com sequências nos bancos de dados 

genômicos. Para essas espécies as estimativas de conteúdo gênico e de sequências 

repetitivas podem estar subestimadas devido a dificuldades na anotação. 

Este trabalho representa um primeiro passo para caracterização dos genomas de 

espécies do Cerrado. São necessários novos estudos de genômica com essas espécies para 

disponibilização de sequências expressas e genômicas, com a finalidade de viabilizar 

estudos de genética para aumentar o conhecimento sobre este bioma. 
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