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A diversidade genética é a variação das sequências de DNA dentro de uma espécie. Essa 

variação se traduz na capacidade de um determinado organismo de sobreviver em um ou vários 

habitats. Para a detecção da diversidade genética existem, atualmente, várias técnicas, como a 

seleção de marcadores moleculares. Dentre esses, os marcadores microssatélites ou SSR (Simple 

Sequence Repeat), que estão uniformemente distribuídos no genoma, oferecem um número 

praticamente ilimitado de polimorfismos genéticos, são codominantes, não sofrem influência do 

ambiente, geram um grande número de informações por loco gênico e são facilmente obtidos por 

meio de PCR (Polymerase Chain Reaction). A caracterização da diversidade genética permite 

subsidiar o melhoramento genético e o delineamento de estratégias de conservação de espécies de 

interesse. Assim, o objetivo deste estudo foi de identificar o potencial de transferabilidade de 

marcadores microssatélites desenvolvidos para Mimosa scabrella Benth. para o genoma de 

espécies da subfamília Mimosoideae (Família Fabaceae). 

O material vegetal utilizado nesse estudo é oriundo de quatro locais: Florianópolis, Pedras 

Brancas – Lages, Epagri – Lages e CAV/UDESC - Lages. As espécies testadas foram: Mimosa 

bimucronata (DC.) Kuntze, Mimosa ramosissima Benth., Mimosa taimbensis Burkart, Calliandra 

tweedii Benth., Calliandra brevipes Benth. e Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan. O método 

de extração do DNA foi fundamentado no uso do detergente CTAB (tampão de extração CTAB 

2% + β-mercaptoetanol). Depois de extraído, o DNA foi quantificado por meio do 

espectrofotômetro NanoDrop. Após a diluição do material extraído para concentrações de dois 

ng/μl, realizou-se o procedimento de PCR. As amplificações foram conduzidas em termociclador 

Veriti (Applied Biosystems). Testaram-se volumes totais entre 12,5 μl e 15 μl contendo: Tampão 

(10x), DNTps (10mM), MgCl2 (50 mM), Taq DNA polimerase (5u), 1 μl de DMSO, 2 μl de 

DNA, primers marcados nas cores FAM, VIC, NED e PET (1 μM) e água em quantidade 

suficiente para completar o volume total. Foram utilizados 10 primers desenvolvidos para M. 

scabrella denominados: MSC003, MSC009, MSC041, MSC045, MSC072, MSC98, MSC124, 

MSC161, MSC217 e MSC229. O programa de amplificação foi realizado com um ciclo inicial de 

desnaturação de 95°C por 10 minutos, seguido de 25 ciclos de 95°C por 45 segundos, 

temperaturas de anelamento entre 55°C e 55,5°C por 1 minuto, 72°C por 2 minutos e 72°C por 30 
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ou 60 segundos para extensão final. Os produtos da amplificação foram separados por 

eletroforese capilar, utilizando 1,0 μl de produto amplificado, 0,3 μl de GSLiz e 8,7μl de 

formamida. A verificação da transferabilidade foi executada através da interpretação dos picos de 

florescência dos eletrogramas gerados no programa Gene Mapper ID-X versão 3.2. 

Dos dez primers desenvolvidos para M. scabrella, sete se mostraram promissores para a 

transferabilidade para espécies da subfamília Mimosoideae (Tabela 1). O primer que apresentou o 

maior potencial de transferabilidade foi o MSC124, sendo amplificado em todas as espécies, com 

exceção de M. taimbensis. Os primers MSC045 e MSC072 foram verificados em M. taimbensis, 

M. ramosissima e M. bimucronata, enquanto o MSC098 e MSC229 foram encontrados somente 

nas duas primeiras espécies. Os primers MSC003, MSC161 e MSC217 apresentaram 

transferabilidade apenas para M. taimbensis. Já os primers MSC009 e MSC041 não foram 

encontrados em nenhuma das espécies.  

Tab. 1 Resultado para a Transferência de SSR desenvolvidos para M. scabrella para espécies da 

subfamília mimosoideae. 
Marcador M. taimbensis M. ramosissima M. bimucronata C. tweedii C.brevipes P. rigida

MSC003 x - - - - -

MSC009 - - - - - -

MSC041 - - - - - -

MSC045 x x x - - -

MSC072 x x x - - -

MSC098 x x - - -

MSC124 - x x x x x

MSC161 x - - - - -

MSC217 x - - - - -

MSC229 x x - - - -  
Onde: (x) apresentou transferência; (-) não apresentou transferência. 

Assim, a espécie M. taimbensis demonstrou o maior potencial de transferabilidade, 

apresentando um total de sete marcadores transferidos (70%), seguida das espécies M. 

ramosissima (50%) e M. bimucronata (30%). Em contra partida, as espécies C. tweedii, C. 

brevipes e P. rigida apresentaram o menor potencial de transferabilidade, 10% do total de dez 

marcadores. E 20% dos locos testados não apresentaram amplificação. A maior taxa de 

transferabilidade entre as espécies do gênero Mimosa (80%) confirma o que foi sugerido pela 

literatura, que consideram que nas espécies de mesmo gênero, as regiões onde se encontram os 

sítios de ligação desses primers são mais conservadas, apresentando maior potencial de 

transferabilidade. No sentido da transferabilidade, os resultados sugerem que os marcadores 

microssatélites desenvolvidos para a espécie M, scabrella demonstram ser promissores para 

transferência em espécies da subfamília mimosoideae. Contudo, ainda são necessárias mais 

repetições de PCR para ajustes das concentrações de DNA, Taq DNA polimerase e primers para 

cada espécie testada. 

 


