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RESUMO 
 

MELO, Z. P. Tamanho genômico e marcadores microssatélites para Pterodon pubescens 

e Pterodon emarginatus (Leguminosae) 2018. Dissertação (Mestrado em Melhoramento 

Genético de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 20181 
 

Pterodon pubescens Benth (Leguminosae) é conhecida popularmente como sucupira-branca 

ou faveiro, amplamente distribuída no Cerrado, muito utilizada como planta medicinal e na 

construção civil. Os marcadores microssatélites são ferramentas valiosos para se acessar a 

variabilidade genética de plantas e sua estrutura genética populacional, em função de 

características como a natureza polimórfica, herança co-dominante e abundancia no genoma. 

Este trabalho teve por objetivos estimar o tamanho genômico, montar o genoma parcial, 

desenvolver marcadores microssatélites para P. pubescens e testar a transferibilidade destes 

marcadores para P. emarginatus. O tamanho do genoma P. pubescens obtido por meio de 

citometria de floxo para verificar o quanto do genoma foi sequenciado. O DNA de um 

indivíduo da espécie P. pubescens foi sequenciado de acordo com o protocolo Nextera DNA 

(Illumina) e as sequências montadas com o software Dipspades. A identificação de regiões 

microssatélites perfeitas e o desenho dos primers foram realizados utilizando o software 

QDD. Pares de primers desenhados foram testados quanto à eficácia da amplificação e 

identificação de locos polimórficos nas espécies P. pubescens e P. emarginatus. Pares de 

primers foram escolhidos para serem marcados com fluorescência para a avaliação do 

polimorfismo e variabilidade genética dos locos, utilizando 24 indivíduos de P. pubescens e 

24 de P. emarginatus. O tamanho haplóide estimado do genoma de P. pubescens foi 0,725 

pg, que corresponde a 117 Mpb. A montagem do genoma de P. pubescens resultou em um 

total de 711 Mb, portanto, as sequências montadas representam 16.4% do genoma da 

espécie. Nestas sequências foram detectadas 6.090 regiões microssatélites, com o número de 

repetições em tandem variando entre 5 a 30 vezes. Assim foi possível desenhar 17.546 pares 

de primers para regiões microssatélites, destes, 30 pares primers foram sintetizados para os 

testes de amplificação. Dos 30 pares de primers testados em P. pubescens 27 apresentaram 

um bom padrão de produto de amplificação e 26 locos foram polimórficos. Em P. 

emarginatus 26 pares de primers foram transferidos com sucesso e todos os locos foram 

polimórficos. Assim foi possível avaliar uma população de P. pubescens e outra de P. 

emarginatus com dois sistemas de multipliex composta por 10 locos. O número médio de 

alelos por locos para P. pubescens e P. emarginatus foi de 7,1 e 7,7 respectivamente. A 

heterozigosidade média esperada foi 0,684 e 0,646, sendo que, a heterozigosidade média 

observada foi 0.662 e 0.578, respectivamente para P. pubescens e P. emarginatus. Houve 

um desvio significativo do HWE (p<0,05) locos Pem 21 e Pem 22 em P. pubescens e Pem 

22 e Pem 26 e Pem 24. Foi encontrada evidência de desequilíbrio de ligação nos locos (Pem 

21/Pem 22, Pem 15/Pem 21, Pem 23/Pem 22, Pem 21/Pem23 e Pem 10/22) para P. 

pubescens, enquanto em P. emarginatus nos locos (Pem 21/Pem 22, Pem 21/Pem23, Pem 

15/ 21, Pem 23/Pem 22, Pem 10/ Pem 22). A probabilidade combinada de identidade de P. 

pubescens e P. emarginatus foi (I) 7,9 x 10-10 e 1,4 x 10-6 respectivamente e probabilidade 

de exclusão de paternidade foi 0,999 para as duas espécies. Os marcadores microssatélites 

disponibilizados são uma ferramenta promissora para futuros estudos genéticos 

populacionais para as espécies, além da possibilidade de serem transferidos para espécies da 

mesma família. 

 

Palavra-chave: Illumina MiSeq, marcadores moleculares, sucupira-branca. 
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ABSTRACT 
 

MELO, Z. P. Genomic size and microsatellite markers for Pterodon pubescens and 

Pterodon emarginatus (Leguminosae) 2018. Dissertação (Mestrado em Melhoramento 

Genético de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 20181 

 

Pterodon pubescens Benth (Leguminosae) is popularly known as sucupira-branca or faveiro, 

widely distributed in the Cerrado, widely used as a medicinal plant and in civil construction. 

Microsatellite markers are valuable tools for accessing the genetic variability of plants and 

their population genetic structure, due to characteristics such as the polymorphic nature, co-

dominant inheritance and abundance in the genome. Thus, the objective of this work was to 

estimate the genomic size, to assemble the partial genome, to develop microsatellite markers 

for the P. pubescens species and to test the transferability of these markers to P. emarginatus. 

The size of the P. pubescens genome obtained by floxo cytometry to verify how much of the 

genome was sequenced. The DNA of an individual of the P. pubescens species was 

sequenced according to the Nextera DNA (Illumina) protocol and the sequences assembled 

with the Dipspades software. The identification of perfect microsatellite regions and primer 

design were performed using the QDD software. Pairs of primers designed were tested for 

the amplification efficiency and identification of polymorphic locos in P. pubescens and P. 

emarginatus species. Pairs of primers were chosen to be fluorescently labeled for the 

evaluation of polymorphism and genetic variability of the locos, using 24 individuals of P. 

pubescens and 24 of P. emarginatus. The estimated haploid size of the genome of P. 

pubescens was 0,725 pg, which corresponds to 117 Mpb. Mounting the genome of P. 

pubescens resulted in a total of 711 Mb, so the assembled sequences represent 16,4% of the 

genome of the species. In these sequences 6,090 microsatellite regions were detected, with 

the number of tandem repeats ranging from 5 to 30 times. Thus, it was possible to design 

17.546 pairs of primers for microsatellite regions. Of these, 30 primer pairs were synthesized 

for the amplification tests. Of the 30 pairs of primers tested in P. pubescens 27 presented a 

good pattern of amplification product and 26 locos were polymorphic. In P. emarginatus 26 

pairs of primers were successfully transferred and all locos were polymorphic. Thus it was 

possible to evaluate a population of P. pubescens and another of P. emarginatus with two 

systems of multipliex composed by 10 locos. The mean number of alleles per locus for P. 

pubescens and P. emarginatus was 7,1 and 7,7 respectively. The expected mean 

heterozygosity was 0,684 and 0,646, and the mean heterozygosity observed was 0,662 and 

0,578, respectively for P. pubescens and P. emarginatus. There was a significant deviation 

of the HWE (p <0.05) locos Pem 21 and Pem 22 in P. pubescens and Pem 22 and Pem 26 

and Pem 24. It was found evidence of linkage imbalance in the locos (Pem 21 / Pem 22, Pem 

15 / Pem 21, Pem 23 / Pem 22, Pem 21 / Pem23 and Pem 10/22) for P. pubescens, while in 

P. emarginatus in the locos (Pem 21 / Pem 22, Pem 21 / Pem23, Pem 15/21, Pem 23 / Pem 

22, Pem 10 / Pem 22). The combined probability of identity of P. pubescens and P. 

emarginatus was (I) 7,9 x 10-10 and 1.4 x 10-6 respectively and paternity exclusion probability 

was 0,999 for the two species. The available microsatellite markers are a promising tool for 

future population genetic studies for the species, besides the possibility of being transferred 

to species of the same family. 

Key words: Illumina MiSeq, molecular markers, sucupira-branca. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

P. pubescens e P. emarginatus são popularmente conhecidas como "faveira", ou 

"sucupira-branca" (Carvalho, 2004). São plantas arbóreas pertencente à família 

Leguminosae e à subfamília Papilionoideae, encontradas predominantemente no bioma do 

Cerrado (Lima & Lima, 2015; APG IV, 2016). A principal utilização da sucupira-branca é 

como planta medicinal como, por exemplo, no tratamento de reumatismo (BARROS, 1982) 

e inflamações e dores de garganta (Lorenzi, 2009). Mas também é utilizada na construção 

civil por ter uma madeira resistente mesmo em contato com solo úmido (Lorenzi, 2002).  

O gênero Pterodon (Leguminosae) possui quatro espécies com ocorrência no 

Brasil: P. abruptus Benth., P. appariciori Pedersoli., P. pubescens Benth. e P. emarginatus 

Vog.). Entretanto, existem incertezas quanto a sua taxonomia, segundo a literatura Lewis 

(1989) considerou Pterodon pubescens Benth. e P. polygalaeflorus Benth. sinônimos de 

Pterodon emarginatus Vogel, por não reconhecer características morfológicas que as 

separassem efetivamente (Carvalho, 2004; Hansen et al., 2010). Porém a lista de espécies da 

Flora do Brasil 2020 considera P. pubescens uma espécie distinta de P. emarginatus, assim 

como Rocha (2006) que,  através de análises com marcadores moleculares RAPD (random 

amplified polymorphic DNA) e aspectos taxonômicos, concluiu que P. polygalaeflorus é 

sinônimo de P. emarginatus Vog. e que P.pubescens deve ser mantida como espécie distinta 

der P. pubescens. 

Embora exista uma grande quantidade de estudos quanto aos potenciais 

medicinais de Sucupira-branca ainda não tem marcadores microssatélites desenvolvidos para 

as espécies deste gênero. Existem alguns trabalhos de transferibilidade de marcadores 

microssatélites de Dipteryx alata e Phaseolus vulgaris para P. emarginatus (Santana, 2014 

e Pinto, 2017). As regiões microssatélites são sequências compostas por conjuntos de 

nucleotídeos, que se repetem em tandem, podendo ter motivos que variam de um a seis 

nucleotídeos. Estas regiões são altamente polimórficas se comparadas à outras regiões do 

genoma, por este motivo são muito utilizadas como marcadores genéticos para a detecção 

de variação alélica, avaliar dados como estrutura genética de populações e diversidade 

genética (Bhargava & Fuentes, 2010; Vieira et al., 2016). Esses parâmetros são importantes 

para o direcionamento de estratégias de conservação, manejo e uso sustentável de plantas 

(Zalapa et al., 2012; Yahya et al., 2014; Mason, 2015).  
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Assim, várias pesquisas com espécies vegetais nativas do Cerrado brasileiro têm 

utilizado os marcadores microssatélites para avaliar estas características genéticas. Neste 

sentido, destacam-se as pesquisas com as espécies: Caryocar brasiliense (Collevatti et al., 

2001), Hymenaea stigonocarpa (Defavari et al., 2009), Dipteryx alata  (Soares et al., 2015 

e Guimarães et al., 2017), Tibouchina papyrus (Telles et al., 2010) Acrocomia aculeata 

(Lanes et al., 2014) e Eugenia dysenterica (Barbosa et al., 2015).  

Dentre as metodologias já utilizadas para o desenvolvimento de novos 

marcadores microssatélites a plataforma Illumina é a mais utilizada com esse objetivo 

(Vieira et al., 2016 e Taheri et al., 2018). Pois tem a capacidade de produzir grande 

quantidade de sequências de nucleotídeos, de maneira muito rápida e com baixo custo por 

base (Zalapa et al., 2012; Buermans & Dunnen, 2014) que desta forma, possibilita a 

descoberta rápida e eficaz de regiões microssatélites (Vieira et al., 2016). Considerando a 

importância da sucupira-branca e a escassez de estudos que avaliem a sua diversidade e 

estrutura genética populacional, o desenvolvimento de ferramentas para estes estudos é 

fundamental.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Desenvolver e caracterizar um painel informativo de marcadores microssatélites 

para estudos de genética populacional de P. pubescens e realizar a transferibilidade destes 

marcadores para P. emarginatus. 

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

i. Estimar o tamanho genômico de P. pubescens; 

ii. Montar o genoma parcial de P. pubescens; 

iii. Realizar a busca por regiões microssatélites e desenhar pares de primers que 

flanqueiam essas regiões no genoma de P. pubescens; 

iv. Padronizar as condições de termociclagem para os locos microssatélites dos 

pares de primers desenvolvidos; 

v. Disponibilizar sistemas multiplex de genotipagem com marcadores 

microssatélites polimórficos para P. pubescens e P. emarginatus; 

vi. Caracterizar a variabilidade genética em cada loco microssatélite dos pares 

de primers desenvolvidos para P. pubescens e transferidos para P. emarginatus;   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

3.1 Sucupira-Branca 

 

O gênero Pterodon (Leguminosae) segundo a lista de espécies da Flora do Brasil 

2020 (em construção) tem quatro espécies com ocorrência no Brasil: P. abruptus Benth., P. 

appariciori Pedersoli., P. pubescens Benth., e P. emarginatus Vog. Entretanto, este número 

ainda são é consenso, principalmente quanto a identificação botânica das espécies P. 

emarginatus e P. pubescens. Pois alguns trabalhos consideram que P. pubescens e P. 

emarginatus são sinônimos (Hansen et al., 2010, Lorenzi 2002), enquanto outros afirmam 

que são espécies distintas (Rocha et al., 2006 e Lima & Lima, 2015). 

Vários pesquisadores começaram a considerar P. pubescens, P. emarginatus e 

P. polygalaeflorus como sinônimas por influência do livro de Lewis sobre Legumes da Bahia 

publicado em 1989, que propôs a sinonimização entre estes táxons. Lewis neste livro, com 

observações em apenas populações do estado da Bahia considerou indivíduos com flores 

roxas e folíolos glabros (P. emarginatus) e indivíduos com flores rosas e folíolos 

pubescentes (P. pubescens) contendo um dimorfismo de um único táxon. Porém, Rocha 

(2006) em seu trabalho realizado através de análises com marcadores moleculares RAPD 

(random amplified polymorphic DNA) e aspectos taxonômicos inferiu que P. 

polygalaeflorus é sinônimo de P. emarginatus Vog. e que P. pubescens são espécies 

diferentes, mas até o presente momento não se tem uma revisão do gênero publicada. 

As espécies P. pubescens e P. emarginatus são popularmente conhecidas como 

"faveira", ou "sucupira-branca" (Carvalho, 2004), apresentam frutos secos, alados, 

indeiscentes e com endocarpo muito duro e o ovário é uni-ovulado, desta forma, cada fruto 

apresenta apenas uma semente, (Figura 1) (Lorenzi, 2002, Rocha, 2006). Suas flores são 

polinizadas principalmente por abelhas do gênero Bombus (Afonso, 1997).  

Pterodon pubescens possui folhas com 6 – 19 folíolos (variando geralmente 

entre 11-13), elípticos a pouco ovados, pubescentes na face adaxial e abaxial, o ápice dos 

folíolos são retusos a arredondados; as ráquis são densamente pubescente, as flores com 

cores diferindo entre róseo claro quase branco a róseo escuro (Figura 1), os botões com 

forma alongada e o ápice e base apresentam a mesma largura (Rocha, 2006). As populações 

de P. pubescens são distribuídas geograficamente nas seguintes localizações: 

nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí), no norte (Tocantins), centro-oeste (Distrito Federal, 
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Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), sudeste (Minas Gerais, São Paulo). Sua 

ocorrência foi apontada nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 

Pantanal (Lima & Lima, 2015). 

 

  

Figura 1. Pterodon pubescens Benth Árvore (A); Flores (B); Fruto (C); Fonte: Fonte: 

TELLES, 2016 e LIMA, 2016.  

 

Pterodon emarginatus é encontrada nas seguintes localizações: nordeste (Bahia, 

Ceará, Maranhão, Piauí), no norte (Rondônia, Tocantins), nordeste (Bahia, Ceará, 

Maranhão, Piauí), centro-oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), 

sudeste (Minas Gerais, São Paulo). Sua ocorrência foi apontada nos domínios 

fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pantanal (Lima & Lima, 2015). Possui 

folha glabra, com ráquis glabra ou glabrescente, apresentam de 4-10 folíolos, com ápice 

truncado a fortemente emarginado (Figura 2). De maneira geral estas plantas apresentam 

altura de até 20 m tronco ereto com diâmetro entre 30 e 60 cm e casca lisa branco-amarelada 

(Rocha, 2006). 

A B 

 

B 

 

B 

 

B 

C 
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Figura 2. Pterodon emarginatus Vogel: Árvore com floração (A) Flor (B). Fonte: TELLES, 

2016. 

 

A utilização de sucupira-branca é muito ampla, no entanto, o que mais se discute 

na literatura científica é o seu uso medicinal, uma vez que a medicina popular aproveita a 

planta inteira para diversas finalidades (Lorenzi, 2002) como em inflamações (Lorenzi, 

2009)  no tratamento de doença reumática (Lorenzi, 2002), antitumoral (Hansen et al., 2012) 

e dores de garganta (Lorenzi, 2009). 

A madeira pode ser usada na construção civil devido a sua rigidez e durabilidade 

mesmo em contado com solo úmido (Lorenzi, 2002).  A árvore também possui qualidades 

que podem ser importantes para a arborização paisagística como a tolerância à luz direta e 

solos pouco férteis. Desta maneira, tem potencial para ser utilizada em processos de 

reflorestamentos mistos em áreas degradadas (Lorenzi, 2002; Oliveira & Paiva, 2005). 

Ainda que se tenha estes valores agregados a sucupira-branca há uma pequena 

quantidade de estudos e marcadores que avaliem a sua diversidade e estrutura genética 

populacional.  A diversidade genética é a base molecular para a manutenção dos indivíduos, 

ela é influenciada por alguns fatores como mutação, fluxo gênico, padrões de cruzamento 

entre outros (Hartl, 2008). Portanto, torna-se importante o desenvolvimento de marcadores 

microssatélites para estas espécies.  
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3.2 Marcadores microssatélites 

 

Os marcadores microssatélites são baseados na amplificação de sequências 

repetidas de DNA, conhecidas como regiões microssatélites. Estas regiões são denominadas 

de repetições de sequências simples (SSRs) ou repetições curtas em tandem (STR), e são 

formadas por motivos de tamanho -mono, -di, -tri, -tetra, -penta ou -hexanucleotídeos 

(Foulongne-Oriol et al., 2013).   

O primeiro trabalho com microssatélites foi documentado no início de 1980 no 

estudo de Hamada e colaboradores (1982). Em seguida Tautz e Renz (1984) relataram a 

abundância e ubiquidade deles no genoma de eucariotos. Atualmente sabe-se que eles estão 

distribuídos de forma abundante no genoma das plantas e são encontrados também nos 

genomas de cloroplastos e mitocôndrias (Powell et al., 1996; Kalia et al., 2011; Taheri et al., 

2018). Por isso, são subdivididos em microssatélites nucleares (nuSSR), quando em DNA 

nuclear; microssatélites cloroplastidiais (cpSSR), no DNA dos cloroplastos; e 

microssatélites mitocondriais (mtSSR), no DNA das mitocôndrias. (Kalia et al., 2011). 

As regiões microssatélites também podem ser classificados de acordo com a as 

características da disposição dos conjuntos de motivos de repetição como: I) perfeitos, 

quando compostos apenas por repetições de um único motivo; II) imperfeitos se apresentar 

entre as repetições pares de base, que não pertence ao motivo; III) interrompidos, se tem uma 

sequência curta que não corresponde ao seu motivo IV) composto, quando é formado por 

várias repetições de motivos diferentes em tandem (Oliveira, et al., 2006). 

Quanto a composição em pares de bases destes motivos em plantas os 

mononucleotídeos são os mais frequentes com predominância do tipo A/T. Os 

dinucleotídeos estão em segundo lugar com motivos mais frequentes GA/TC e AT/TA 

(Myburg et al., 2014). Os trinucleotídeios do tipo AAG (incluindo, CTT, GAA, TTC), na 

revisão bibliográfica de Merritt et al. (2015) com 6782 marcadores microssatélites em 

plantas representaram 31,6 % dos trinucleotídeos. Neste contexto, a busca e caracterização 

de regiões microssatélites traz informações essenciais sobre a abundância de microssatélites 

nos genomas, além de ser imprescindível para o desenvolvimento destes marcadores.  

A origem das regiões microssatélites decorre de eventos como erro na 

recombinação ou crossing-over desigual. A DNA polimerase III (Strand-slippage) pode se 

deslizar nas regiões repetitivas e ao se associar novamente a fita molde de forma errada 

ocasiona a diminuição ou aumento das regiões repetitivas (Schlotterer e Tautz, 1992; 



 
 
 

18 
 

Ellegren, 2004; Vieira et al., 2016). Desta foram, estas regiões apresentarem uma alta taxa 

de mutação (10-3 e 10-6) em comparação com as mutações pontuais em sequências 

codificantes que variam de 10-9 a 10 -10, eventos por loco por geração em eucariotos 

(Schlötterer, 2000; Gemayel et al., 2012). Por consequência deste fato, estão presentas 

principalmente em regiões de eucromatina (Phumichai et al., 2015). Assim, estas regiões 

quando descobertas são ideais para serem utilizadas como marcadores genéticos para a 

detecção de variação alélica em populações (Bhargava e Fuentes, 2010; Vieira et al., 2016). 

Dentre as vantagens destes marcadores podem-se citar a de presentarem padrão 

de herança co-dominante, o que facilita a detecção de heterozigotos, sendo que, a etapa de 

análise dos dados é passível de automatização. Os experimentos necessitam de uma pequena 

quantidade de DNA para a quantificação e são fáceis de serem reproduzidos por reação em 

cadeia da polimerase (Powell et al., 1996; Duran et al., 2009).  

Por essas vantagens estes marcadores são escolhidos em estudos com diferentes 

finalidades tais como em diversidade genética (Soares et al., 2013, Collevatti et al., 2014 e 

Guimarães et al., 2017), em mapeamento de QTL´s (Quantitative Trait Locos) (Zargar et al., 

2015), seleção assistida por marcadores (SMA)(Mason et al., 2015), análise de paternidade, 

relações genéticas evolutivas entre espécies e populações (Parida et al., 2009), o 

reconhecimento de unidades de conservação, fluxo gênico e deriva genética (Heywood & 

Iriondo, 2003). 

 

3.3 Desenvolvimento de marcadores microssatélites utilizando sequenciamento de nova 

geração 

 

As propostas iniciais para o desenvolvimento de marcadores microssatélites 

adotavam uma etapa preliminar que consistia na construção de bibliotecas genômicas 

enriquecidas com marcadores microssatélites (Delmas et al., 2011). A construção destas 

bibliotecas fundamentava-se na fragmentação do DNA e sua ligação em adaptadores inseridos 

em vetores como a Escherichia coli, um processo muito laborioso (Senan et al., 2014).  Assim 

este método passou a ser desvantajoso, com o surgimento das tecnologias de NGS, devido ao 

enorme volume de dados produzido (milhões ou bilhões de bases), que permite a descoberta de 

microssatélites em larga escala. Dentre as plataformas de sequenciamento disponíveis a 

plataforma Illumina é a mais utilizada para o desenvolvimento de marcadores microssatélites 

(Vieira et al., 2016 e Taheri et al., 2018). A detecção das regiões microssatélites pode ser ainda 
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mais facilitada quando já se tem as sequências do genoma pelo qual se quer estudar, 

disponibilizadas em bancos de dados públicos como o GenBank (Delmas et al., 2011). 

O desenvolvimento de marcadores microssatélites após se obter as sequências 

do genoma de interesse, pode ser dividido da seguinte maneira: (i) identificar as regiões 

microssatélites, (ii) desenhar os primers complementares as regiões flanqueadoras dos 

microssatélites (iii) otimizar o protocolo de PCR, para tanto, visualizar o padrão de 

amplificação através da eletroforese do produto da reação e (iv) detectar os polimorfismos 

para as variações nas regiões dos microssatélites (Semagn et al., 2006; Vieira et al., 2016). 

O programa QDD é uma ferramenta muito utilizada para detecção de 

microssatélites a partir de grandes conjuntos de sequências. As principais tarefas 

desempenhadas por ele são:  seleção das sequências repetitivas, análise para manter somente 

sequências únicas (singletons), desenho personalizado dos primers e análise se as regiões 

estão associadas com elementos transponíveis (Meglécz et al., 2014). 

A escolha dos tipos de motivos de repetições também é um passo importante, 

para se obter marcadores polimórficos. Pois o tipo de motivo de repetição influencia na taxa 

de mutação dos microssatélites, os perfeitos são priorizados, por serem mais polimórficos 

do que os compostos ou imperfeitos (Buschiazzo e Gemmell, 2006 e Vieira et al., 2016). 

Regiões com motivos mais curtos e com um maior número de repetições tem maior taxa de 

mutação do que motivos mais longos e com menor número de repetições (Cavagnaro et al., 

2010).  

Uma alternativa que poder ser vantajosa para as espécies que ainda não tem o 

seu genoma sequenciado é a utilização de primers de uma espécie filogeneticamente 

próxima. Já que as regiões que flanqueiam os microssatélites exibem uma baixa taxa de 

mutação e essa conservação pode permite que marcadores desenvolvidos para uma espécie 

sejam usados em outras espécies relacionadas (amplificação cruzada ou transferibilidade) 

(Barbará et al., 2007 e Jo et al., 2015). 

 

3.4 Tecnologias de Sequenciamento de Nova Geração  
 

Sanger e colaboradores desenvolveram o método de sequenciamento de DNA 

através de inibidores de terminação de cadeia, que ficou conhecido como sequenciamento 

Sanger. Avanços na técnica possibilitaram que o primeiro sequenciamento do genoma 

humano ocorresse (Collins et al., 2004). O método de Sanger é denominado de 
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sequenciamento de primeira geração e os métodos novos são chamados de sequenciamento 

de nova geração (Next Generation Sequencing - NGS) (Dijk et al., 2009) 

A primeira tecnologia de NGS foi a 454 desenvolvida pela Life Sciences em 

2004, posteriormente comprada pela Roche. Nesta metodologia inicialmente ocorre uma 

amplificação através de PCR em emulsão dentro de beads em seguida estas beads com os 

fragmentos vão para uma placa chamada de picotiter. Esta placa contem milhares de poços 

nos quais, cada poço abriga uma bead, o sequenciamento é realizado nesta placa.  A técnica 

tem como princípio o sequenciamento por síntese, no qual, a cada nucleotídeo adicionado 

um pirofosfato é liberado ocasionando a liberação de um sinal de luz que é detectado em 

tempo real (Reinert et al., 2015). Mas apenas alguns laboratórios ainda utilizam esta 

plataforma, pois está praticamente abolida (Taheri et al., 2018).  

A segunda plataforma a ser elaborada foi a Solexa, que posteriormente foi 

adquirida pela Illumina. Uma das principais diferenças com a plataforma 454 é na etapa de 

amplificação que ocorre por meio da PCR em ponte (Goodwin et al., 2016). Os passos para 

o sequenciamento podem ser divididos nas seguintes etapas: preparo de bibliotecas, 

formação de clusters, o sequenciamento e a análise dos dados gerados. A etapa de preparo 

de biblioteca se inicia com a quebra do DNA de forma aleatória em fragmentos menores. 

Posteriormente liga as extremidades dos fragmentos a adaptadores, para que genomas 

complexos sejam sequenciados com primers comuns (Metzker, 2010; Goodwin et al., 2016).  

A clusterização consiste na formação de fragmentos clonados, para tanto os 

adaptadores dos fragmentos se ligam aos oligonucleotideos de uma flow cell (superfície de 

vidro) pela complementariedade das bases. Posteriormente ocorre reações de PCR (reação 

em cadeia da polimerase) em ponte, para geração dos clusters. Ao final desta etapa milhares 

de cópias dos fragmentos são formadas, esta etapa é importante para que o sequenciador 

tenha quantidade suficiente de sinal para detecção (Bentley et al., 2008; Buermans & 

Dunnen, 2014). 

 Feito isso, ocorre o sequenciamento com o método de ciclo de terminação 

reversível, pelo qual, se adiciona na flow cell a DNA polimerase e nucleotídeos modificados. 

Estes nucleotídeos apresentam um terminador reversível, que promove o fim da síntese ao 

bloquear a extremidade 3’OH, que é imprescindível para a formação da próxima ligação 

fosfodiéster. Após a incorporação da base e por consequência a interrupção da síntese, as 

bases não adicionadas são lavadas, uma imagem é feita para capturar a fluorescência e assim, 

identificar os nucleotídeos adicionadas. Posteriormente, o grupo de inibição da síntese é 
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removido e este processo é repetido até que se termine a leitura dos clusteres (Metzker, 2010; 

Goodwin et al., 2016). 

Com o NGS se pode obter uma enorme quantidade de sequências, podendo 

sequenciar genomas inteiros em dias ou mesmo horas o que iria levar anos pelo 

sequenciamento Sanger. Mas, ainda se tem outros desafios como o de realizar a montagem 

das sequências, pois as reads geradas são curtas (Buermans e Dunnen, 2014) e a taxa de erro 

é maior (~ 0.1-15%) quando comparada com a plataforma de sequenciamento de Sanger. 

Uma estratégia para se superar esta dificuldade é aumentar a cobertura do sequenciamento, 

essa se refere a quantidade de vezes que um genoma foi sequenciado. Quando se aumenta a 

cobertura as taxas de erros diminuem, com uma cobertura mínima de 8x por exemplo pode-

se ter taxas de erros pequenas (~ 10 -16). (Liu et al., 2012; Goodwin et al., 2016). 

Outras tecnologias foram produzidas como ABI SOLID, Pacific Biosciences 

(PacBio), Oxford Nanopore, Ion torrente e Qiagen GeneReader. Porém, no desenvolvimento 

de marcadores microssatélites a plataforma que está sendo mais utilizada é a da Illumina 

(Vieira et al., 2016, Taheri et al., 2018). A Ilumina também é a única que faz o 

sequenciamento de forma paired-end para aumentar a precisão dos dados, pois as duas 

extremidades de cada fragmento são sequenciadas (Taheri et al., 2018). Este método também 

facilita a identificação de elementos repetitivos e de rearranjos genômicos como deleção 

inversão e inserções (Ambardar et al., 2016). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  
 

4.1 Material biológico, extração e quantificação do DNA 

 

Folhas de um indivíduo adulto de P. pubescens, coletadas na cidade de Goiânia-

GO (16º 34’ 43” 5 S - 45º 16’ 26” W), foram utilizadas para a realização da citometria de 

fluxo e sequenciamento. Esse material foi depositado no herbário da UFG (Universidade 

Federal de Goiás) (Voucher: 61013). 

A amostragem dos indivíduos nas próximas etapas ocorreu da seguinte 

maneira:1) na etapa dos testes de amplificação e padronização da temperatura foram 

utilizados dois indivíduos de P. pubescens e dois de P. emarginatus (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Municípios e coordenadas geográficas (latitude e longitude) dos pontos de coleta 

de dois indivíduos de Pterodon pubescens e dois de Pterodon emarginatus 

Pterodon pubescens Pterodon emarginatus 

Município Latitude Longitude Município Latitude Longitude 

Perdizes- MG -47,366 -19,351 Nova Crixás/GO -50,319 -14,073 

Goiânia- GO -45,266 -16,567 
Santa Rita do Novo 

Destino/GO 
-49,052 -14,813 

 

 2) Na etapa de identificação de polimorfismo dos marcadores microssatélites 

foram utilizados além dois já citados (Tabela 1) mais quatro indivíduos de cada espécie, 

oriundos de diferentes localidades (Tabela 2); e 3) na etapa de caracterização da 

variabilidade genética em eletroforese capilar os marcadores selecionados foram avaliados 

em 24 indivíduos de P. pubescens pertencentes a uma população Perdizes MG e 24 

indivíduos de P. emarginatus da população de Santa Rita do Novo Destino/GO (Figura 1). 

 

Tabela 2: Municípios e coordenadas geográficas (latitude e longitude) dos pontos de coleta 

de quatro indivíduos de Pterodon pubescens e quatro de Pterodon emarginatus 

Pterodon pubescens Pterodon emarginatus 

Município Latitude Longitude Município Latitude Longitude 

Aruanã- GO -51,078 -14,940 Porangatu/GO -49,196 -13,514 

Paracatu- MG -47,045 -17,069 Fátima/TO -48,912 -10,635 

Pirenópolis- GO -48,955 -15,748 Pontes e Lacerda/MT -59,460 -15,168 

Cocalinho- MT -51,36 -14,955 Cariri/TO -49,151 -11,859 
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As extrações de DNA de todas os indivíduos foram realizadas conforme o 

protocolo CTAB (brometo de cetil-trimetil amônio) descrito por Doyle e Doyle (1987) e 

otimizado com o tempo de maceração de 10 segundos. A quantidade e a qualidade do DNA 

extraído foram verificadas por eletroforese horizontal em gel de agarose 1%, corado com 

brometo de etídio (10mg/mL), comparando-se as bandas das amostras à marcadores de 

massa molecular de DNA Lambda (λ) de concentrações conhecidas (10ng/ μL, 20ng/ μL, 

50ng/ μL, 100ng/ μL e 200ng/ μL). 

 

4.2 Tamanho do genoma de Pterodon pubescens 

 

O tamanho do genoma de P. pubescens foi estimado com a técnica de citometria 

de fluxo, com o objetivo de  identificar a porcentagem do DNA sequenciado. Folhas jovens 

de P. pubescens, foram utilizadas e como padrão de referência do tamanho genômico 

utilizou-se folhas jovens de Lycopersicon esculentum cultivar Stupicke polnityckove rane 

(1,96 pg de DNA/2C) e Raphanus sativus, cultivar Saxa (1,11 pg de DNA/2C). As sementes 

dos padrões de referência foram gentilmente cedidas pelo Centre of Plant Structural and 

Functional Genomics, localizado no Institute of Experimental Botany da Academia Checa 

de Ciências, República Checa. 

Amostras de tecido foliar de P. pubescens foram processadas junto ao padrão de 

referência L. esculentum e posteriormente com o padrão R. sativus. As folhas foram 

mecanicamente cortadas com lâmina em 1,5 mL de tampão Marie, para liberação dos 

núcleos. A solução foi filtrada em malha de nylon de 30 µm, posteriormente corada com 20 

µL de iodeto de propídeo (50 μg/ml) e analisada no citômetro de fluxo BD Biosciences 

AccuriTM C6, do Laboratório Multiusuário do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

da Universidade Federal de Goiás. 

A estimativa do tamanho do genoma nuclear foi realizada conforme a 

intensidade de fluorescência dos núcleos corados com iodeto de protídeo, mensurada pelo 

citômetro. Os picos de fluorescência das amostras com coeficiente de variação maiores do 

que 5% não foram considerados para análise. O cálculo foi realizado por meio da leitura da 

média da intensidade de fluorescências dos núcleos nas fases da interfase G1 e G0, conforme 

a equação: 
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Em que, 

 

v: valor do conteúdo de DNA nuclear 2C (pg) de P. pubescens. 

L1: leitura média do pico G0/G1 de P. pubescens. 

L2: leitura média do pico G0/G1 do padrão. 

pg: valor do conteúdo de DNA do padrão em pictogramas. 

 

A média dos valores da quantidade de DNA nuclear de todas as leituras 

realizadas com ambos padrões foi calculada para estimar o tamanho do genoma, convertendo 

picograma em mega pares de base (Mpb), no qual um picograma equivale a 978 Mpb.  

 

4.3 Sequenciamento e montagem de novo do genoma parcial de Pterodon pubescens 

 

O preparo da biblioteca consistiu em três passos: tagmentação, inserção de 

adaptadores e validação da biblioteca. No passo de tagmentação, enzimas transposases 

fragmentam o DNA e inserem adaptadores em suas extremidades (Buermans e Dunnen, 

2014). Posteriormente, uma PCR foi realizada para a inserção de adaptadores 

complementares aos oligonucleotídeos da flow cell.  

A validação da biblioteca ocorreu com o equipamento Bioanalyzer (High 

Sensitivity DNA Analysis Kit) e PCR quantitativo (Kappa Library Quantification Kit 

Illumina). O sequenciamento foi realizado na plataforma Illumina MiSeq, utilizando o MiSeq 

Reagent Kit v3. As sequências brutas foram submetidas à análise de qualidade das bases 

nitrogenadas atribuídas, com o software FastQC, que manipula arquivos no formato fastq e 

gera em relatório em html. A qualidade das reads foram avaliadas com base no valor de 

phred, que é uma nota que indica o quão confiável é cada base presente na read. Quanto 

maior o valor de phred, maior é a probabilidade da atribuição de base estar correta, desta 

forma ele é usado como o limiar para a remoção das reads de baixa qualidade. O software 

que realizou este corte e removeu os adaptadores foi o Trimmomatic (Bolger et al., 2014). 

 

 

𝑣 = (
𝐿1
𝐿2
) ⋅ 𝑝𝑔 

 

 

 

𝑣 = (
𝐿1
𝐿2
) ⋅ 𝑝𝑔 
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Assim, os valores de phred 10, 15, 20, 25 e 30 foram testados no software 

Trimmomatic para a otimização de um filtro de qualidade. Esses cinco conjuntos de reads 

foram alinhados contra o genoma de Medicago truncatula, que exerceu a função de genoma 

de referência nessa etapa, usando o software bowtie2 (Langmead et al., 2009).  O conjunto 

com maior número de reads alinhados foi selecionado para a montagem das sequências 

genômicas. 

Como P. pubescens não tem genoma de referência depositado em banco de 

dados, as reads passaram por uma etapa denominada de montagem de novo, usando 

algoritmo que se baseia na construção de grafos de bruijn. Para a montagem das reads em 

contigs e contigs em scaffolds o software utilizado foi o Dipspades (Safonova et al., 2015). 

 

4.4 Desenvolvimento de marcadores microssatélites para Pterodon pubescens e 

transferibilidade para Pterodon emarginatus 

 

4.4.1 Busca de regiões microssatélites e desenho dos pares de primers 

 

As sequências resultantes da montagem foram utilizadas para identificar regiões 

microssatélites com o software QDD versão 3.1.2 instalado em VirtualBox 5.0.14 para 

hospedeiro Windows (Meglécz et al., 2014). O QDD é um software que encontra regiões de 

microssatélites e desenha pares de primers em grandes quantidades de sequências. Suas 

análises envolvem os quatro passos: (1) identificar e extrair regiões de microssatélites do 

arquivo fasta da montagem; (2) realizar comparação de similaridade entre estas sequências 

contra todas as sequências de microssatélites utilizando o Blast e selecionar somente 

sequências únicas (singletons); (3) desenhar primers para cada região usando o software 

Primer3; (4) verificar a associação das regiões microssatélites com elementos transponíveis 

(TEs) pelo software RepeatMasker (Tarailo-Graovac e Chen, 2009) 

A busca de microssatélites perfeitos foi realizada com matriz de repetição de no 

mínimo dez para dinucleotídeos, seis para tri e tetranucleotídeos e cinco para microssatélites 

penta- e hexanucleotídeos. Os critérios usados para o desenho dos pares de primers no 

Primer3, visando-se obter um bom padrão de amplificação, foram: tamanho do amplicon 

150-400pb, proporção de GC entre 30-60%, valor de temperatura de melting (Tm) entre 56-

62 °C e comprimentos dos pares de primers de 22-25 pb. 

Pares de primers foram selecionados para serem sintetizados considerando os 

critérios apresentados no manual do QDD como, por exemplo, apresentar distância mínima 
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de 20pb com as regiões de microssatélites sendo estas com maiores números de repetições 

em tandem e pares de primers com menor score de alinhamento com outras sequências.  

 

4.4.2 Testes de amplificação dos marcadores microssatélites em Pterodon pubescens e 

transferibilidade para Pterodon emarginatus 

 

As condições para a preparação de cada reação em cadeia da polimerase 

seguiram o protocolo descrito na Tabela 3, com ajustes nas temperaturas de anelamento para 

diminuir amplificações inespecíficas. A amplificação dos fragmentos de DNA seguiu as 

etapas: (1) desnaturação do DNA por aquecimento à 94ºC durante cinco minutos, (2) 30 

ciclos de amplificação com 94ºC por minuto, um minuto para o anelamento dos pares de 

primers, extensão da molécula de DNA pela Taq polimerase a 72ºC por minuto, (3) extensão 

a 72°C durante 30 minutos.  

 

Tabela 3. Protocolo da reação de PCR (Polymerase Chain Reaction) com Pterodon 

pubescens e Pterodon emarginatus. 

Reagentes Concentração Volume (μL) 

H2O ultrapura Mili-Q: - 0,65 

DNA: 2,5ng/μL 3,0 

Primer (F e R): 0,9μM 3,0 

Tampão da enzima c/ MgCl2: 10X 1,0 

BSA (Albumina Bovina): 25mg/ml 1,3 

dNTP’s (Desoxirribonucleotídeos 

Fosfatados): 2,5 µM 0,9 

Taq-polimerase: 5 unidades/μL 0,15 

TOTAL - 10 

 

Os produtos de PCR foram verificados em eletroforese horizontal com gel de 

agarose 3%, imerso em TBE 1X, submetido a uma corrente elétrica de 65 V durante 1 hora. 

Os fragmentos amplificados (bandas) foram visualizados em um foto-documentador de 

imagem exposto a luz UV. 

As amostras que apresentaram produto de amplificação na agarose, foram 

analisadas por eletroforese vertical em gel de acrilamida 6% para se observar, em melhor 

resolução, os alelos de cada loco. Este procedimento de eletroforese ocorreu por 

aproximadamente 2 horas a 70W. Posteriormente, as placas de vidro com gel acrilamida 6% 

passaram por um sistema de coloração com nitrato de prata, conforme descrito por Creste et 
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al. (2001). As placas secas contendo gel de acrilamida 6% foram colocadas sobre a luz 

branca para a identificação dos genótipos. Cada alelo foi determinado por comparação com 

marcadores de peso molecular (Ladder 10bp e/ou 50pb da Invitrogen). Os locos que 

apresentaram um bom perfil de bandas no gel de poliacrilamida, com dois indivíduos, foram 

avaliados em uma nova PCR com mais quatro indivíduos de cada espécie (Tabela 3) para 

verificação da ocorrência de polimorfismo. 

 

4.5 Desenvolvimento do sistema multiplex de genotipagem e variabilidade genética dos 

marcadores microssatélites polimórficos 

  

Para se obter genótipos em eletroforese capilar, no analisador genético ABI-3500 

(Applied Biosystems), a extremidade 5´ foward dos primers foi marcada (Life 

Technologies®). Os pares de primers foram selecionados considerando o nível de 

polimorfismo e a ausência de amplificação inespecífica no gel de poliacrilamida. Os locos 

que apresentaram alelos na mesma amplitude de tamanho foram marcados com 

fluorescências diferentes e os que apresentaram tamanhos diferentes (mínimo 20 pb) foram 

marcados com a mesma fluorescência.  

A preparação das reações para a genotipagem em multiplex consistiu 

primeiramente na mistura dos produtos da amplificação de cada par de primer (1μL), por 

indivíduo, em uma “placa mãe”. Posteriormente 1μL da ‘‘placa mãe” foi colocado em outra 

placa juntamente com 8,75 μL de formamida Hi-Di (Applied Biosystems) e 0,25μL de 

marcador GeneScanTM 600LIZ dye Size Standard v. 2, resultando, em 10 μL de volume de 

reação. Essa mistura foi desnaturada à temperatura 95ºC por 5 minutos seguida de 

resfriamento por um minuto. Após este procedimento, a “placa filha” foi levada ao 

analisador genético para a realização da eletroforese capilar. A detecção dos alelos por meio 

dos picos de fluorescência e a genotipagem foram realizadas com o auxílio do software 

GeneMapper v. 5.0 (Applied Biosystems®).  

Uma “escada alélica” foi realizada para confirmar a existência de cada alelo, a 

partir da produção de uma nova eletroforese capilar composta pelo menor número de 

indivíduos que apresentassem todos os alelos encontrados para o loco.  

Com o software MICRO-CHECKER v2.2 (Van Oosterhout et al., 2004) foi 

verificada a presença de alelos nulos, stutter e drop-out (amplificação preferencial de algum 

alelo). A probabilidade de exclusão de paternidade (Q) e a probabilidade de identidade 
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genética (I) foram estimadas com o software IDENTITY 1.0 (Wagner e Sefc, 1999). Os locos 

foram caracterizados a partir das seguintes estimativas de variabilidade genética: número 

médio de alelos por loco (A), heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada 

(He) sob as condições do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), índice de fixação 

intrapopulacional (f) e desequilíbrio de ligação. Tais análises foram conduzidas no software 

GDA (Genetic Data Analysis) (Lewis e Zaykin, 2002) e as frequências alélicas foram 

calculadas no FSTAT 2.9.3.2 (Goudet, 2002). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

5.1 Tamanho genômico de Pterodon pubescens 

 

O tamanho do genoma de P. pubescens (Valor C) foi de 1,40 pg, quando 

calculado com o padrão de referência L. esculentum, já quando comparado com o padrão R. 

sativus o tamanho genômico resultou em 1,51 pg de DNA/2C (Figura 3). 

 

   

                                                  

Figura 3. A) Gráfico de dispersão de eventos ocorridos, com padrão Lycopersicum 

esculentum cultivar Stupicke polni tyckove rane. B) Fluorescência dos eventos 

analisados (eixo x) pelo contagem do número de eventos (eixo y), PG1: pico 

G0/G1 de P. pubescens; PG2: pico G2 de P. pubescens; LG1: pico G0/G1 do 

padrão  L. esculentum (1,96 pg); LG2: pico G2 do padrão L. esculentum (3,92 

pg). C) Gráfico de dispersão dos eventos ocorridos, para a análise de P. 

pubescens com padrão Raphanus sativus cultiva Saxa. D) Fluorescência dos 

eventos (eixo x) pelo contagem de eventos (eixo y), RG1: Pico G0/G1 de R. 

sativus (1,11 pg) e PG1: pico G0/G1 de P. pubescens. 
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O maior coeficiente de variação da população de partículas analisadas, nos picos 

mensurados, foi de 3,35% para L. esculentum em uma leitura do pico G1. Os demais 

coeficientes de variação foram menores que 2,71%, o que indica a qualidade dos resultados 

pois coeficientes de variação abaixo de 5% são aceitáveis. As diferenças no tamanho relativo 

do genoma estimado com os dois padrões escolhidos refletem diferentes interações de 

metabólitos secundários na leitura das fluorescências nucleares, pois metabólitos 

secundários como ácido tânico (Loureiro et al., 2006), antocianinas (Bennett et al., 2008) e 

compostos extremamente mucilaginosos (Cires et al., 2011) interferem na precisão dos 

resultados. 

O tamanho médio do genoma foi 1,45 pg (Valor 2C), assim, o valor 1C 

correspondente ao tamanho haploide, é 0,725 pg, convertendo este valor em pares de bases 

a espécie possui 711Mpb. Este resultado foi próximo ao de Antunes (2017), em que a 

estimativa de tamanho do genoma de Dipteryx alata  que foi de 1C = 0,825 pg. Realizando 

uma consulta na base de dados de valor 2C Kew com relação aos tamanhos de genomas de 

espécies da família Leguminosae, o menor tamanho encontrado foi  1C = 0,43 pg para 

Prosopis velutina e o maior foi 1C = 5,95 pg em Lathyrus pratensis (Tabela 4) . Esta variação 

é comum uma vez que, o tamanho do genoma geralmente é constante dentro de uma espécie, 

mas pode existir variações de tamanho até mesmo entre espécies muito próximas 

filogeneticamente (Hidalgo et al., 2015).  

 

Tabela 4. Tamanhos genômicos de espécies da família Leguminosae observados na base de 

dados de valor 2C Kew. 

Espécie 1 C (pg) 

Prosopis velutina 0,43 

Pterocarpum peltophorum 0,45 

Peltophorum dubium 0,47 

Phaseolus leptostachys 0,63 

Ceratonia siliqua 0,65 

Phaseolus angustissimus 0,66 

Anthyllis montana 0,67 

Astragalus angustifolius 0,73 

Astragalus glycyphyllos 0,75 

Trifolium alpestre 0,78 

Genista januensis 0,86 

Lathyrus pratensis 5,95 
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5.2 Montagem de novo do genoma parcial de Pterodon pubescens 

 

O sequenciamento gerou 4.86 GB de dados, que corresponde a 9,45 milhões de 

reads. O teste para o melhor filtro de qualidade mostrou que o phred 15 foi o que teve mais 

sequências se alinhando com o genoma de M. truncatula, pois se alinhou com 322167 

sequências, os outros valores de phred que apresentaram taxa de alinhamento menores 

foram: phred 10 (299398), phred 20 (319624), phred 25 (304685) e phred 30 (267940). 

Após os cortes de qualidade foram mantidos 3.4 Gb de reads, a montagem desses 

dados de alta qualidade gerou 138.319 sequências, sendo a maior com 75.962 pb. Desta 

forma, o resultado da montagem após a exclusão de sequências menores de 500pb foi de 

117Mb com o N50 de 870pb. 

Como o tamanho do genoma de P. pubescens estimado no item 4.1 foi de 

711Mb, o produto da montagem do sequenciamento compreende 16,4% do tamanho 

haploide do genoma de P. pubescens. O dipspades é um montador ideal para a montagem 

de novo, além de ser adequado para genomas abundantes em sequências repetitivas, como 

os de plantas (Compeau et al., 2011). Portanto, foi possível montar de forma satisfatória 

parte do genoma da espécie, estes dados representão muitas possibilidades de estudo para 

compreensão do seu genoma, uma vez que a espécie em questão não apresenta sequências 

genômicas disponíveis.  

 

5.3 Desenvolvimento de marcadores microssatélites para Pterodon pubescens e 

transferibilidade para Pterodon emarginatus 

 

5.3.1 Identificação de regiões microssatélites e desenho de primers 

  

Nas sequências montadas do genoma de P. pubescens os trinucleotídeos foram 

o tamanho de motivo de repetição mais frequente (48%), seguido por dinucleotídeos (42%), 

tetranucleotídeos (5%), pentanucleotídeos (3%) e hexanucleotídeo (2%) (Figura 4). Estes 

motivos se repetiram em tandem entre 5 a 30 vezes, desta forma, o total de microssatélites 

identificados ocupam 152.651 pb. Embora neste estudo os trinucleotídeos tenham sido os 

tipos de motivos mais frequentes, em eucariotos os dinucleotídeos estão em maior número 

do que os trinucleotídeos, que geralmente são mais comuns em regiões codantes (Zalapa et 

al., 2012). 
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Figura 4. Números de regiões microssatélites por tipo de motivo de repetição encontrados 

nas sequências genômicas de Pterodon pubescens. 

 

As sequências obtidas permitiram o desenho de 17.546 pares de primers, porém, 

o software RepeatMasker mostrou que das 17.546 regiões de microssatélites com primers, 

5.275 estavam associadas com TEs. Destas, 3.610 eram regiões dinucleotídeos, 1415 eram 

trinucleotídeos, 135 eram tetranucleotídeos, 54 eram pentanucleotídeos e 61 eram 

hexanucleotídeos. TEs são muito abundantes em genomas de plantas considerando espécies 

da família Leguminosae o Glycine max apresenta 58,7% do seu genoma composto por TEs, 

Phaseolus vulgaris possui 45,4% e Medicago truncatula 30,5% do genoma com TEs 

(Schmutz et al 2010; Bennett & Leitch 2011; Young et al 2011; Schmutz et 2014). 

Do total de 12.271 pares de primers não associados a TE foram selecionados 30 

pares de primers (Tabela 5), considerando os critérios indicativos de potencial para serem 

bons marcadores moleculares, descritos no item 3.3.1. Dentre os 30 marcadores 

microssatélites selecionados, 16 têm motivo de repetição do tipo tetranucleotídico e 14 com 

motivo do tipo dinucleotídico. Os mononucleotídicos não foram escolhidos por estarem 

sujeitos a altos erros de sequenciamento e de genotipagem, os trinucleotídeos e 

hexanucleotídeos foram excluídos por serem abundantes em regiões gênicas, o que pode 

diminuir o polimorfismo dos marcadores oriundos destas regiões (Xu et al., 2013).  
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Tabela 5. Pares de primers desenhados a partir do genoma da espécie Pterodon pubescens 

para a amplificação de regiões microssatélites. São apresentados motivos e 

número de repetições das regiões microssatélites, as sequências dos pares de 

primers e o tamanho esperado para o produto da amplificação. 

Primer Motivo de 

repetição 

Sequência do primer Tamanho do 

fragmento (bp) 

Pem 1 (AGCG)7 

F: CGATTACTTGAACTCTTTGGAC 

R: CCATAATAAATACAAAGCACCG 368 

Pem 2 (AAGG)7 

F: TTTCCTGAACTGTGATTCTCTC 

R: ATGAAATGATTGAGGTAGCAAG 329 

Pem 3 (AAGG)7 

F: GACTCCTGTTTCTGTGTCAAAC 

R: CAATTAACACTGCAGCTCATAG 248 

Pem 4 (AAGG)7 

F: AGAAAGATTTCTCCTTAGGCAC 

R: AAGTTTGCTAACCTATATGCGA 174 

Pem 5 (AGCC)6 

F: GAGCTTAAATAGCAGAAAGCAA 

R: ACAGTAGGGTTTGACTACGATG 158 

Pem 6 (AAGG)6 

F: ATTGCTGTACTATGCTTTCCTT 

R: AGATATTGCCCATTTGATATGT 290 

Pem 7 (AAGC)6 

F: TTGATTCAGTGATTTGTGACC 

R: TATTATTGGCGGATCAGTAAAG 240 

Pem 8 (AAGG)6 

F: CAGATGGCGTAATAAAGAAAGA 

R: CCTGGTACTGCATATTGATGAT 348 

Pem 9 (AACC)6 

F: ATAAGCCAATCCCTTGTAAGTT 

R: GAATGACATTATTGGGTAATGG 170 

Pem 10 (AAGG)6 

F: GTTAGAAATAAATGAAGCGTCG 

R: AGGAAGAAGAAGTTAGTGGCTT 214 

Pem 11 (AAGG)6 

F: TTAGACGCACAATTCATTACAA 

R: ACATTAAAGCGTCTCCACTAGA 337 

Pem 12 (AAGG)6 

F: CATAGCCAAGTTCAAAGAAGAA 

R: AAGTTAGCCAGCAATTTGATTA 324 

 

Pem 13 

 

(AGGC)8 

F: AGTTGATTTAATGAATGTTGGC 

R: CAAGAAATTACCGAACTCTCAA 

 

374 

Pem 14 (AACT)8 

F: AATGAAGAATTAAGCTGGCAT 

R: TCAGCCATCTCATTTACCTAAC 359 

Pem 15 (AGGC)6 

F: CTTTAGCTTAAATTGCCTTTCA 

R: ATACACCTTAACCGAATGTCAC 175 

Pem 16 (ACTC)6 

F: CTCTGTCTCTCTCTCAAGCAAT 

R: AAGTGGGAAGTGTTTCTAAGGT 224 

Pem 17 (AG)18 

F: AGAAGCTTTAACAACCATCCTT 

R: GGGTTAAACAACGTAGAATGAA 160 

Pem 18 (AG)24 

F: GGGAGAGACGTAGAAATCATAA 

R: ATTCCGTATAAACTTACCCTCC 227 

Pem 19 (AG)22 

F: GCTGAGTGCAAATATGTCAATA 

R: GATGGTCTCGGTTACAATAGAA 191 

Pem 20 (AG)20 

F: AAATCGCAAGCTACAAATCTTA 

R: GCTTTCCAGTTCTCATTGTTTA 245 

Pem 21 (AG)20 

F: TAATACCATGTTAGCATCCTCC 

R: CATCACACTAGTGGTCTTGTTG 281 

Pem 22 (AC)19 

F: ATCCAAATTTGTTGGTATGTTG 

R: GCCAATAGAGGATAGGAGACAC 297 

Pem 23 (AG)19 

F: CAAATCTATGCTCGCACTCTAT 

R: CACGCTTCAAATCAATATACTTT 336 

Pem 24 (AG)19 

F: CAATAGGAACATTATTCATGGG 

R: TCACAGGAAGCTTCTTTACAAC 191 

   Continua 
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Pem 25 AC)17 R: CTATCAGGCTATCAGCAGTCTC 329 

Pem 26 (AG)17 

F: TCTATAGTCCACTTGGCTTTGT 

R: AAATTACAATGAGCCATCAGAG 362 

Pem 27 (AG)22 

F: AAACCAAAGCAGAAAGAGAAA 

R: TCTCTGACCTCCATCTTCTTC 366 

Pem 28 (AC)19 

F: TTCTTATTCATTTCTCTCCGAA 

R: AAACTGTTGACCCACACTACAT 395 

Pem 29 

 

(AC)19 

F: GCTGGTAACAGGCTACAATTT 

R: AGTTCAAGCAGCATTCAAACTA 243 

Pem 30 

 

(AC)17 

F: TCCATCTAGGGCACCTATTAGT 

R: AGTGTTTGGGTGTGAGAGATT 

 

242 

 

 

5.3.2 Testes de amplificação dos marcadores microssatélites em Pterodon pubescens e 

transferibilidade para Pterodon emarginatus 

 

Dos 30 pares de primers testados 27 possibilitaram amplificar as regiões 

microssatélites do genoma de P. pubescens (Figura 5) com um bom padrão de bandas nos 

géis de agarose 3% e de acrilamida 6%. O sucesso de amplificação do presente estudo foi 

maior do que o verificado na padronização de pares de primers desenvolvidos para D. alata 

(Leguminisae), no qual dos 27 pares de primers testados e 11 foram eficientes (Guimarães 

et al., 2017). Dos 30 pares de primers de P. pubescens 26 amplificaram as regiões 

microssatélites do genoma de P. emarginatus, com um bom padrão de bandas nos géis de 

agarose 3% e de acrilamida 6% (Figura 5).  
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Figura 5. Gel de agarose 3% para a verificação do teste inicial da PCR na temperatura de 54°C para 

todos os primers desenhados com dois indivíduos de Pterodon pubescens (Perdizes- MG e Goiânia- 

GO) e dois de Pterodon emarginatus (Santa Rita do Novo Destino/GO e Nova Crixás/GO). 

 

As temperaturas de anelamento variaram de 52°C a 60°C para P. pubescens e 

50°C a 59°C para P. emarginatus (Tabela 6). É interessante notar que embora a 

transferibilidade dos microssatélites para P. emarginatus tenha sido alta, as temperaturas se 

diferiram em 44% dos pares de primers. Esta alta transferibilidade pode ser influenciada 

pelo grau de parentesco entre as espécies, pois as regiões que flanqueiam os microssatélites 

tendem a serem conservadas entre táxons próximos (Varshney et al., 2005, Taheri et al., 

2018). Santana (2014) avaliou a transferibilidade para P. emarginatus de 539 pares de 

primers desenvolvidos para Phaseolus vulgaris, desses 345 derivados de bibliotecas de ESTs 

(Expressed Sequence Tags) e 194 genômicos. Como resultado, 23 pares de primers 
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apresentaram um bom padrão de bandas, sendo 4 genômicos e 19 ESTs, desta forma, com 

índice de transferibilidade de 4 %.  

 

Tabela 6. Características dos 27 locos padronizados para P. pubescens e 26 para P. 

emarginatus. São apresentados motivos de repetições das regiões 

microssatélites, as temperaturas de anelamento (Ta), a amplitude alélica e as 

quantidades de alelos detectados (A) por espécie. 

  P pubescens P. emarginatus 

Primer Motivo de 

repetição 

Ta (0C) 

 

Amplitude A Ta (0C) 

 

Amplitude A 

Pem 1 (AGCG)7 55 372-392 9 55 360-380 4 

Pem 3 (AAGG)7 58 244-248 2 53 228-248 3 

Pem 4 (AAGG)7 58 164-168 2 59 164-184 2 

Pem 5 (AGCC)6 54 145-159 4 54 145-150 3 

Pem 6 (AAGG)6 56 284-296 3 58 284-288 3 

Pem 7 (AAGC)6 58 246-250 2 58 224-250 3 

Pem 8 (AAGG)6 60 360 1 50 360-364 2 

Pem 9 (AACC)6 54 154-168 5 50 134-154 3 

Pem 10 (AAGG)6 54 210-220 3 54 195-214 4 

Pem 11 (AAGG)6 54 340-348 4 - - - 

Pem 12 (AAGG)6 58 330-344 4 54 334-360 5 

Pem 14 (AACT)8 56 354-362 6 56 350-356 3 

Pem 15 (AGGC)6 54 166-178 6 54 166-170 3 

Pem 16 (ACTC)6 56 214-220 2 56 210-214 2 

Pem 17 (AG)18 54 152-164 5 52 152-170 6 

Pem 18 (AG)24 54 244-264 7 54 244-260 5 

Pem 19 (AG)22 53 180-230 4 54 160-178 5 

Pem 20 (AG)20 52 230-254 8 50 238-246 4 

Pem 21 (AG)20 56 310-346 6 56 306-346 7 

Pem 22 (AC)19 54 278-298 3 54 230-280 5 

Pem 23 (AG)19 54 308-328 8 54 310-338 9 

Pem 24 (AG)19 54 190-174 6 54 186-192 3 

Pem 25 AC)17 54 320-330 2 56 302-330 4 

Pem 26 (AG)17 56 390-440 3 56 390-480 6 

Pem 27 (AG)22 56 400-440 3 56 400-440 3 

Pem 28 (AC)19 58 380-384 3 58 370-392 5 

Pem 29 (AC) 19 56 226-252 8 52 229-242 5 

Total - 52-60 145-440 119 50-59 134-440 107 

 

Em P. pubescens dos 27 locos microssatélites avaliados 26 foram polimórficos, 

pois o loco Pem 08 foi monomórfico, já em P. emarginatus todos os 26 locos foram 

polimórficos (Figura 6 e Apêndices A-F). É interessante notar que o loco Pem 08 foi 

polimórfico para P. emarginatus, o que mostra a importância de se testar a transferibilidade 

inclusive de marcadores monomórficos. Essa grande quantidade de locos polimórficos pode 
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ser explicada pelos tipos de motivos e números de repetições das regiões microssatélites. 

Motivos curtos como dinucleotídeos e com maior número de repetições estão associados à 

alta taxa de polimorfismo, bem como motivos mais longos e com maior número de 

repetições (Vieira et al., 2016). Como se pode observar na tabela 6, os locos que apresentam 

maior quantidade de alelos são os com motivos de repetição dinucleotídeos e que se 

repetiram em maior quantidade (Pem 18, Pem 20, Pem 21, Pem 23 e Pem 29).   
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Figura 6. Padrão de amplificação para verificação de polimorfismos nos locos microssatélites para Pterodon pubescens (PP) e Pterodon 

emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado com nitrato de prata.
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Os 26 locos polimórficos apresentaram 119 e 107 alelos para as espécies P. 

pubescens e P. emarginatus, respectivamente, sendo que houve diferença nas amplitudes 

alélicas dos locos entre ambas (Tabela 6). Além disso, foram encontrados 54 (33,5%) alelos 

exclusivos para P. pubescens e 46 (28,5%) para P. emarginatus, sendo que, as duas espécies 

compartilham 61 alelos (37,7%) (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Número dos alelos exclusivos e compartilhados entre as espécies Pterodon                                                                              

pubescens e Pterodon emarginatus. Nas barras pretas se tem o número de alelos 

exclusivos de P. pubescens, nas barras brancas, os alelos exclusivos de P. 

emarginatus e nas barras cinzas se tem a quantidade de alelos compartilhados 

entre as duas espécies. 

 

 

5.4 Desenvolvimento do sistema multiplex de genotipagem e variabilidade genética dos 

marcadores microssatélites  

 

Dentre os 27 marcadores desenvolvidos para P. pubescens, foram escolhidos dez 

para a estimativa dos parâmetros de diversidade genética. Os dez marcadores escolhidos 

apresentaram sucesso de amplificação também em P. emarginatus, o que possibilitou a 

montagem de dois painéis de genotipagem, que podem ser utilizados em ambas às espécies, 
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cada um com cinco marcadores microssatélites. As marcações utilizadas foram 6’FAM 

(azul), NED (amarelo), VIC (verde) e PET (vermelho) e estão representados na tabela 7. 

 

Tabela 7. Multiplex de genotipagem do conjunto de pares de primers desenvolvidos para 

Pterodon pubescens 

Multiplex Marcador 

microssatélite 
Dye 

*Amplitude alélica 

Multiplex 1 

            Pem5 6 FAM 145-159 

Pem21 6 FAM 306-346 

Pem15 PET 150-180 

Pem24 NED 174-192 

Pem26 NED 390-480 

Multiplex 2 

Pem23 6 FAM 308-330 

Pem10 6 FAM 180-210 

Pem18 NED 260-215 

Pem22 VIC 230-300 

Pem25 PET 202-330 

*Amplitude alélica dos locos para os 24 indivíduos analisados em eletroforese capilar. 

 

Os 10 locos avaliados apresentaram bons perfis de eletroferogramas, a existência 

de cada alelo foi confirmada pela escada alélica. As análises mostraram um alto 

polimorfismo (Tabela 7), dado que o número médio de alelos por loco para P. pubescens foi 

7,1, variando de 5 (Pem 05) a 12 (Pem 21) alelos e para P. emarginatus o número médio de 

alelos 7,7, variando de 5 (Pem 05) a 16 (Pem 21) alelos. Resultado semelhante ao observado 

no trabalho de Pinto (2017), que obteve um número médio de alelos de 7,6 com um painel 

de multiplex composto por três marcadores de Dipteryx alata e três de Phaseolus vulgaris 

transferidos para P. emarginatus (Ho: 0,518 e He:0,555). 

O loco que apresentou a maior quantidade de alelos nas duas espécies foi o Pem 

21 que possui região microssatélite com motivo dinucleotídeo repetido 20 vezes. Este 

resultado também está em concordância de que o nível de polimorfismo está relacionado 

com o tipo de motivo de repetição e em quantas vezes se repete. Uma vez que, espera-se que 

este tipo de motivo seja mais polimórfico por estar mais propício a ocorrência de slippage 

(Ellegren, 2004 e Vieira et al., 2016). 

A amplitude alélica em P. pubescens variou de  142pb (Pem 05) a 378pb 

(Pem26) e para P. emarginatus variou de 142 pb (Pem 05) a 392 pb (Pem 26). As frequências 
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alélicas dos 10 locos para P. pubescens e P. emarginatus estão representadas graficamente 

nas figuras 8-10, onde é possível observar uma diferença aparente na abundância dos alelos 

entre as duas espécies. 
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Tabela 7. Estimativas de parâmetros genéticos com 10 marcadores microssatélites, desenvolvidos para Pterodon pucescens e transferidos para 

Pterodon emarginatus.  

Marcador 

microssatélite 

Pterodon pubescens Pterodon emarginatus 

NA Ho He FIS Q I NA Ho He FIS Q I 

Pem05 5 0,750 0,623 -0,208 0,333 0,229 5 0,5 0,453 -0,104 0,757 0,026 

Pem21 12 0,750 0,880 0,150* 0,727 0,033 16 0,916 0,926 0,010 0,699 0,039 

Pem15 5 0,333 0,336 0,010 0,187 0,462 4 0,458 0,516 0,115 0,494 0,120 

Pem24 7 0,791 0,808 0,021 0,595 0,073 6 0,791 0,656 -0,212* 0,591 0,075 

Pem26 4 0,708 0,685 -0,034 0,399 0,170 8 0,375 0,596 0,376* 0,750 0,027 

Pem23 10 0,833 0,889 0,064 0,739 0,030 12 0,739 0,814 0,094 0,553 0,091 

Pem10 4 0,375 0,472 0,209 0,228 0,350 2 0,291 0,360 0,195 0,517 0,106 

Pem 18 8 0,708 0,654 -0,084 0,437 0,157 9 0,708 0,788 0,103 0,701 0,039 

Pem22 8 0,541 0,754 0,286* 0,536 0,098 9 0,375 0,706 0,474* 0,679 0,045 

Pem25 8 0,833 0,742 -0,126 0,513 0,109 6 0,625 0,646 0,033 0,281 0,305 

Global 7,1 0,662 0,684 0,033 0,999 7,9 x 1010 7,7 0,578 0,646 0,108 0,999 1,4 x 106 

Ta: temperatura de anelamento; NA: número de alelos; HE: heterozigosidade esperada sob HWE; HO: heterozigosidade observada, FIS: índice 

de fixação Q: probabilidade de exclusão paternidade; I: probabilidade de identidade genética. Desvios estatisticamente significantes de HWE 

(P <0,05) são indicados com um asterisco (*). 
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Figura 8.  Frequências alélicas para os locos Pem 05, Pem 10, Pem 15 e Pem 18 avaliados 

em 24 indivíduos de Pterodon pubescens e 24 indivíduos de Pterodon 

emarginatus. Nos gráficos, o eixo x representa o tamanho dos alelos e o eixo 

y, a frequência alélica. 
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Figura 9.  Frequências alélicas para os locos Pem 21, Pem 22, Pem 23 e Pem 24 avaliados 

em 24 indivíduos de Pterodon pubescens e 24 indivíduos de Pterodon 

emarginatus. Nos gráficos, o eixo x representa o tamanho dos alelos e o eixo 

y, a frequência alélica. 
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Figura 10. Frequências alélicas para os locos Pem 25 e Pem 26 avaliados em 24 

indivíduos de Pterodon pubescens e 24 indivíduos de Pterodon 

emarginatus. Nos gráficos, o eixo x representa o tamanho dos alelos e o eixo 

y, a frequência alélica. 
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Verificou-se um desvio do HWE (p<0,05) em que o índice de fixação (FIS) 

foi significativo para os locos Pem 21 e Pem 22 em P. pubescens e Pem 24, Pem 26 e 

Pem 22 em P. emarginatus. Assim, pode-se observar um déficit de heterozigotos em 

relação ao esperado sob equilíbrio de HWE em P. pubescens, nos locos Pem 21 e Pem 22 

pois a Ho foi menor que a He (Tabela 7). Em P. emarginatus os locos Pem 22 e Pem 26 

também apresentaram déficit de heterozigotos em relação ao equilíbrio de HWE. Porém 

pode-se verificar um excesso de heterozigotos no loco Pem 24 em que o Ho foi maior que 

o He (Ho: 0,791 e He: 0,656).  

Os locos Pem 26 em P. pubesces e Pem 22 (P. pubescens e P. emarginatus) 

demonstraram potencial para terem alelos nulos. É comum a ocorrência de alelos nulos 

em estudos de genética de populações como foi observado nos trabalhos de Bernardes et 

al., (2014) e Waikham et al. (2018). O software Micro-checker aponta a existência de 

alelos nulos quando se tem excesso de homozigotos. Foi observado desequilíbrio de 

ligação entre os pares de locos (Pem 21/Pem 22, Pem 15/Pem 21, Pem 23/Pem 22, Pem 

21/Pem23 e Pem 10/22) para P. pubescens, enquanto em P. emarginatus nos locos (Pem 

21/Pem 22, Pem 21/Pem23, Pem 15/Pem21, Pem 23/Pem 22, Pem 10/Pem 22).  

Os dez marcadores avaliados em P. pubescens e P. emarginatus apresentaram 

probabilidade combinada de identidade (I) 7,9 x 10-10 e 1,4 x 10-6 respectivamente, 

mostrando possuir potencial para serem usados na discriminação de indivíduos. Valores 

equivalentes foram observados em Dipteryx alata (Guimarães et al., 2017) e nos 

marcadores transferidos para P. pubescens (Pinto, 2017). O poder de exclusão de 

paternidade (Q) encontrado foi 0,999 para as duas espécies, um elevado poder de excluir 

falsa paternidade, pois a probabilidade ótima de exclusão de paternidade é exatamente 

0,999 (Mommens et al., 1998). 

Assim, este conjunto de marcadores microssatélites desenvolvidos e 

transferidos representam ferramentas valiosas para a realização de estudos genéticos 

populacionais para P. pubescens e P. emarginatus. Além disso, diante do sucesso da 

transferibilidade para P. emarginatus, estes marcadores provavelmente poderão ser úteis 

para outras espécies do gênero. 
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6. CONCLUSÕES 
 

• O tamanho haploide do genoma de P. pubescens é 117 Mpb; 

• As sequências montadas no presente estudo representam 16,4% do tamanho do genoma 

estimado para a espécie; 

• Foi possível desenvolver 27 marcadores microssatélites para P. pubescens, dos quais 26 

são polimórficos; 

• Foram transferidos 26 marcadores polimórficos para espécie P. emarginatus;  

• Os dois painéis de marcadores polimórficos desenvolvidos para P. pubescens e P. 

emarginatus apresentaram elevado potencial de discriminação individual, sendo úteis 

para estudos genético-populacionais.  
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Apêndice A. Padrão de amplificação e polimorfismo dos marcadores Pem 01, Pem 03, Pem 
05 e Pem 15 para P. pubescens (PP) e P. emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado com 
nitrato de prata.
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Apêndice B. Padrão de amplificação e polimorfismo dos marcadores Pem 07, Pem 17, Pem 
04 e Pem 06 para P. pubescens (PP) e P. emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado com 
nitrato de prata.
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Apêndice C. Padrão de amplificação e polimorfismo dos marcadores Pem 08, Pem 09, Pem 
10 e Pem 12 para P. pubescens (PP) e P. emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado com 
nitrato de prata.
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Apêndice D. Padrão de amplificação e polimorfismo dos marcadores Pem 19, Pem 20 
e Pem 23 para P. pubescens (PP) e P. emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado 
com nitrato de prata.
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Apêndice E. Padrão de amplificação e polimorfismo dos marcadores Pem 24, Pem 14 e Pem 
11 para P. pubescens (PP) e P. emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado com nitrato 
de prata.
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Apêndice F. Padrão de amplificação e polimorfismo dos marcadores Pem 16, Pem 25 e Pem 
28 para P. pubescens (PP) e P. emarginatus (PE) em gel de acrilamida 6% corado com nitrato 
de prata. 
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