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RESUMO 

 

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma das oleaginosas cultivadas mais 
importantes em todo o planeta, e no Brasil, uma das principais aplicações para o 
óleo de rícino é a produção de biodiesel. Apesar da grande importância da cultura 
para o Nordeste brasileiro, pouco é conhecido a respeito da diversidade genética de 
genótipos adaptados às condições ambientais encontradas na região. Com o intuito 
de prover informações acerca dos níveis de diversidade genética de acessos de 
mamona provenientes da Embrapa Algodão, perfis de fingerprinting de DNA foram 
descritos utilizando marcadores AFLP e ISSR. A partir da amplificação de 749 
marcas no total (496 de AFLP e 253 de ISSR), foi observado o total de 53,4% de 
bandas polimórficas (44,4% para o AFLP e 71,1% para o ISSR). O AFLP apresentou 
a média mais alta de fragmentos amplificados por combinação de primers (33,1) em 
comparação com os primers únicos de ISSR (16,9). As médias obtidas para os 
índices PIC e MI foram mais altas para os primers de ISSR. No entanto, a média 
mais alta de RP foi observada para as combinações de primers de AFLP. Uma forte 
correlação positiva foi observada entre os parâmetros calculados, indicando a 
validade dos índices para a escolha de marcadores AFLP e ISSR informativos. Os 
valores de dissimilaridade genética entre os acessos variaram de 0,104 a 0,312 
(AFLP), de 0,156 a 0,454 (ISSR) e de 0,143 a 0,339 (AFLP+ISSR). Em relação à 
análise fenética, os 27 genótipos analisados dividiram-se em cinco grupos principais, 
os quais, no entanto, não apresentaram indícios de estruturação (Fst = 0,108), com 
maior variação dentro dos grupos (89,2%) sendo muito superior em relação à 
variação entre grupos (10,8%). Apesar dos indícios de baixa diversidade genética e 
ausência de estruturação entre os acessos, a associação de marcas específicas a 
determinados genótipos de mamona revelam o potencial da aplicação das 
metodologias de fingerprinting de DNA para acessar a variabilidade existente na 
espécie. Adicionalmente, a descrição de primers capazes de gerar várias marcas 
polimórficas capazes de diferenciar genótipos fornece subsídios para o melhor 
direcionamento de cruzamentos entre acessos com características de interesse. 
 
Palavras-chave: marcadores dominantes, melhoramento vegetal, perfis multilocus, 
variabilidade molecular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Castor (Ricinus communis L.) is one of the most important worldwide oilseed 
crops, and in Brazil, castor oil is largely employed for biodiesel production. Despite 
the great importance of this crop to northeast Brazil, little is known about the genetic 
diversity of genotypes adapted to the environmental conditions observed in this 
region. In order to provide information about levels of genetic diversity of castor bean 
accessions from Emprapa Cotton Station, DNA fingerprinting profiles were described 
using AFLP and ISSR marker systems. After generation of 749 fragments (496 from 
AFLP and 253 from ISSR amplifications), it was observed a total of 53.4% of 
polymorphic bands (44.4% for AFLP and 71.1% for ISSR). The highest average of 
fragments amplified per primer combination was found for AFLP (33.1), if compared 
with ISSR single primers (16.9). The mean values of PIC and MI indexes were higher 
for ISSR primers. On the other hand, the highest average of PR values was observed 
for AFLP primer combinations. A strong positive correlation was found among 
calculated parameters, indicating the validity of these indexes for the selection of 
AFLP and ISSR informative markers. Genetic divergence values among accessions 
ranged from 0.104 to 0.312 (AFLP), from 0.156 to 0.454 (ISSR) and from 0.143 to 
0.339 (AFLP + ISSR). Regarding the phenetic analysis, the 27 genotypes were 
divided into five main groups, which, however have not showed evidence of 
structuration (Fst = 0.108). Furthermore, it was observed a greater variation within 
groups (89.2%) rather than among groups (10.8%). Despite evidence of low genetic 
diversity and lack of structure among accessions, the association between certain 
castor bean genotypes and specific marks highlighted the potential application of 
DNA fingerprinting methods to access the variability within species. In addition, the 
description of primers capable of generating several different polymorphic marks for 
genotype differentiation provides input for guiding crosses between accessions with 
traits of interest. 
 
Keywords: dominant markers, molecular variability, multilocus profiles, plant 
breeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As euforbiáceas constituem um dos grupos vegetais mais diversos e 

numerosos, compreendendo várias espécies de importância econômica, como, por 

exemplo, a mamoneira (Ricinus communis L.), uma das oleaginosas cultivadas mais 

importantes em todo o mundo (Ogunniyi, 2006). O óleo de rícino é um dos principais 

produtos gerados a partir desta cultura, sendo amplamente utilizado em diversos 

setores industriais, sobretudo na produção de lubrificantes, tintas e biocombustíveis 

(Ogunniyi, 2006; Severino et al., 2007). 

A partir da década de 1970, quando o óleo de rícino começou a ganhar 

destaque pela utilização como substituto dos derivados do petróleo para a produção 

de plásticos e combustíveis, a mamona começou a ser considerada uma matéria-

prima promissora para a produção de biodiesel na região Nordeste (ver Freitas e 

Fredo, 2005; Severino et al., 2007; MAPA, 2009). O combustível derivado do óleo de 

mamona apresenta várias vantagens em relação aos demais óleos vegetais, como a 

presença de 5% a mais de oxigênio, baixos teores de fósforo e carbono residuais e 

alto número de cetano, solubilidade em álcool e ausência de hidrocarbonetos 

aromáticos (Beltrão et al., 2006; Ogunniyi, 2006; Scholz e Silva, 2008).  

O programa de melhoramento da mamona da Embrapa Algodão é o principal 

para o nordeste brasileiro, contendo em seu Banco de Germoplasma mais de 400 

acessos da espécie, provenientes de diversas regiões do Brasil e de outros países 

produtores desta oleaginosa (Milani et al., 2007). Visto que para a grande maioria 

desses acessos ainda não foi realizado nenhum tipo de avaliação além das 

características fenotípicas, o conhecimento da variabilidade genética contida no 

Banco é de fundamental importância para poder suprir a necessidade do 

desenvolvimento de cultivares adaptadas às especificidades dos vários tipos de 

microclimas encontrados no país (César e Batalha, 2010).  

Desta forma, tanto a caracterização de genótipos quanto a identificação 

individual de variedades cultivadas de mamona podem ser refinadas através da 

aplicação de várias técnicas de biologia molecular, utilizando os marcadores de DNA 

disponíveis para plantas (ver Weising et al., 2005). Dentre estas técnicas, as 

análises de perfis de marcadores multilocus, ou fingerprinting de DNA, são uma 
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fonte potencial de caracteres informativos ao nível de diferenciação de cultivares 

(Tanya et al., 2010), populações naturais (Andrade et al., 2009), espécies e até 

mesmo para gêneros próximos (Simon et al., 2007). Dois dos marcadores mais 

utilizados nas análises de fingerprinting de DNA estão o AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism – polimorfismo de tamanho de fragmento amplificado) e o 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeats – repetições entre sequências simples), os 

quais apresentam várias qualidades que fazem destes marcadores bastante 

difundidos para a caracterização molecular (Nybom, 2004).  

Até recentemente, pouco era conhecido a respeito das características 

genéticas da mamona. Contudo, a partir de meados da década de 2000, análises 

envolvendo aplicação de marcadores moleculares começaram a ser 

disponibilizadas, avaliando a diversidade genética de diferentes Bancos de 

Germoplasma da espécie. No entanto, tais estudos vêm mostrando resultados 

controversos em relação aos níveis de variabilidade observados (ver Oliveira, 2004; 

Allan et al., 2008; Foster et al., 2010; Gajera et al., 2010).  

No presente trabalho, perfis de fingerprinting de DNA foram descritos para 

diferentes genótipos de mamona do banco de germoplasma da Embrapa Algodão, 

com o intuito de suprir a deficiência acerca do conhecimento da variabilidade 

molecular entre genótipos adaptados às condições da região Nordeste, fornecendo 

assim informações de grande utilidade para programas de melhoramento genético 

da referida cultura.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SISTEMÁTICA E TAXONOMIA 

 

Euphorbiaceae Juss. 

A família Euphorbiaceae está atualmente posicionada na ordem Malpighiales 

e figura entre as maiores e mais diversas famílias das angiospermas, com 218 

gêneros e aproximadamente 5.800 espécies (Wurdack et al., 2005; Tokuoka, 2007; 

APG III, 2009; Stevens, 2011). As espécies desse grupo apresentam uma ampla 

variedade de hábito vegetativo, possibilitando assim a ocupação dos mais diversos 

tipos de habitats, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais do planeta 

(Webster, 1987). A família está bem representada na flora brasileira (Barroso et al., 

1991), com destaque para o semiárido nordestino, onde 34 de um total de 255 

espécies nativas da referida região são euforbiáceas (Santos et al., 2008). 

As euforbiáceas podem ser monoicas ou dioicas com caule suculento e/ou 

latescente, de filotaxia frequentemente alterna. Suas folhas apresentam estípulas 

livres, limbo inteiro (e.g. Euphorbia spp.) ou palmado (e.g. Jatropha spp., Manihot 

spp. e Ricinus communis L.), quando simples, ou possuem de três a cinco folíolos, 

quando compostas (Joly, 1993; Webster, 1994). As inflorescências são axilares ou 

terminais, basicamente cimosas, com flores solitárias ou agrupadas em glomérulos e 

unissexuadas. A ocorrência de estaminódios e pistilódios não é rara na família, 

sendo uma característica considerada plesiomórfica em Euphorbiaceae (Hutchinson, 

1969). Os estames variam de um a numerosos, com filetes livres ou conados; as 

anteras apresentam deiscência rimosa longitudinal e os grãos de pólen geralmente 

são tricolporados (Judd et al., 2009). O gineceu é sincárpico, geralmente com dois a 

cinco lóculos, de placentação axilar (Webster, 1994) e o fruto é do tipo seco 

esquizocarpo, dividido em três cocas, as quais se abrem posteriormente, liberando 

sementes ricas em endosperma, este muitas vezes oleaginoso, como nos gêneros 

Aleurites, Jatropha e Ricinus (Joly, 1993). 

Das cinco subfamílias de Euphorbiaceae descritas anteriormente por Webster 

(1994), Acalyphoideae, Crotonoideae, Euphorbioideae, Oldfieldioideae e 
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Phyllanthoideae, apenas as três primeiras, juntamente com Cheilosoideae e 

Peroideae (recentemente incluídas), são atualmente relacionadas como membros da 

família (Euphorbiaceae sensu stricto) (Wurdack et al., 2005; APG III, 2009). De 

acordo com as análises de Tokuoka (2007), a monofilia de Euphorbiaceae s.s. é 

suportada tanto por dados moleculares quanto por dados embriológicos. Entretanto, 

as relações intertribais e em níveis taxonômicos mais baixos permanecem mal 

resolvidas (Tokuoka, 2007). 

 

Ricinus communis L. 

A euforbiácea Ricinus communis, conhecida popularmente por mamoneira ou 

carrapateira, é a única espécie da subtribo Ricininae das Acalypheae, subfamília 

Acalyphoideae (Webster, 1994). É uma planta monoica de hábito 

predominantemente arbustivo, podendo, sob certas circunstâncias ambientais, 

apresentar porte herbáceo ou mesmo arborescente (Webster, 1994). A variação 

morfológica na espécie é tão grande que alguns sistemas de classificação a nível 

intraespecífico foram propostos, divergindo entre si quanto ao número de 

subespécies e variedades descritas. Popova e Moshkin (1986), por exemplo, 

descreveram seis subespécies (R. communis ssp. communis, R. communis ssp. 

indicus, R. communis ssp. persicus, R. communis ssp. ruderalis, R. communis ssp. 

sinensis e R. communis ssp. zanzibarinus) e 25 variedades botânicas; enquanto 

Savy-Filho (2005) reconhece apenas quatro subespécies (R. communis ssp. 

africanus, R. communis ssp. persicus, R. communis ssp. sinensis e R. communis 

ssp. zanzibarensis) e as mesmas 25 variedades. 

As folhas são simples, palmatilobadas, longo-pecioladas, com estípulas 

decíduas e variam principalmente quanto à sua coloração (de verde claro a 

vermelho vivo). O caule também se apresenta bastante polimórfico, principalmente 

quanto à coloração (muitas vezes seguindo o padrão foliar) e ao espaçamento 

internodal. As flores masculinas são multiestaminadas e localizam-se na base da 

inflorescência paniculada, enquanto que as flores femininas ocupam a porção 

terminal do racemo (Webster, 1994; ver Figura 1). Mesmo com as altas taxas de 

autogamia observadas, a fecundação cruzada na espécie é bastante comum, 

principalmente em plantas de porte alto, nas quais a alogamia chega a 40% dos 
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origem e diversificação, respectivamente, (Anjani, 2005; Severino et al., 2007), a 

espécie atualmente apresenta uma vasta área de dispersão (entre as latitudes 40ºN 

e 40ºS), sobretudo nos trópicos. Tal fato pode ser justificado tanto pela grande 

importância econômica quanto pelo amplo potencial de adaptação desta cultura, 

(Ogunniyi, 2006). A introdução da mamoneira no Brasil, a qual ocorreu durante a 

colonização portuguesa (por ocasião da vinda dos escravos africanos), foi bem 

sucedida, uma vez que a espécie adaptou-se muito bem às condições 

edafoclimáticas aqui encontradas (Savy-Filho, 2005; Severino et al., 2007). 

O óleo de rícino, composto principalmente por ésteres do ácido 12-hidroxi-9-

octadecenoico (ácido ricinoleico), é amplamente utilizado em diversos setores da 

indústria, constituindo uma importante fonte de matéria-prima vegetal (Ogunniyi, 

2006), havendo registros de sua utilização para fins terapêuticos desde o Egito 

Antigo (Gaginella et al., 1998). Tradicionalmente, uma infinidade de produtos vem 

sendo obtida a partir do processamento das sementes de mamona, como, por 

exemplo, lubrificantes, tintas e medicamentos (Ogunniyi, 2006; Dyer et al., 2008). A 

partir das décadas de 1970 e 1980, o óleo de mamona começou a ganhar destaque 

pela possibilidade de sua utilização como substituto dos derivados do petróleo para 

a produção de plásticos e combustíveis (Freitas e Fredo, 2005). Mesmo a torta 

residual pode ser aproveitada como adubo orgânico, a qual apresenta 42,5% de 

proteína bruta e consideráveis teores de fósforo (ca. 3%) e nitrogênio (ca. 5%) 

(Costa et al., 2004). Apesar de sua alta toxicidade, atribuída principalmente à ricina 

(uma toxialbumina), a torta pode ser tratada e utilizada na complementação 

alimentar de animais (Godoy et al., 2009). 

O biodiesel derivado de mamona apresenta várias vantagens em relação aos 

demais óleos vegetais, como a presença de 5% a mais de oxigênio, baixos teores de 

fósforo e carbono residuais e alto número de cetano (Scholz e Silva, 2008). A 

mistura B20, por exemplo, que apresenta 20% de biodiesel + 80% de diesel mineral, 

reduz em mais de 15% os gases do efeito estufa, 20% do enxofre e 10% do material 

particulado. Além disso, o óleo proveniente das sementes de mamona apresenta 

qualidades únicas, como solubilidade em álcool e ausência de hidrocarbonetos 

aromáticos (Beltrão et al., 2006; Ogunniyi, 2006). 

Adicionalmente, ao contrário de outras culturas utilizadas na produção de 

biocombustíveis, a mamona não é utilizada na alimentação humana. Desta forma, 
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Dos mais de 29 milhões de hectares que a região dispõe para cultivo de sequeiro, a 

mamona é uma das poucas espécies adaptadas ao semiárido (Beltrão et al., 2006), 

destacando-se três cultivares recomendadas para o Nordeste: ‘BRS Nordestina’, 

‘BRS Paraguaçu’ e ‘BRS Energia’ (MILANI et al., 2006a). 

A mamona é muito tolerante à seca, podendo produzir acima de 1200 kg/ha 

de bagas (cerca de 500 a 1000 kg de óleo/ha) com somente 500 mm de precipitação 

pluvial por ano (Beltrão et al., 2006). Contudo, o rendimento médio da produção 

nacional ainda é baixo (765 kg/ha; MAPA, 2009). Apesar de a região Sudeste ter 

apresentado alta produtividade média entre 2008 e 2009, com 1393 kg/ha, a região 

Nordeste apresentou rendimento médio muito mais baixo no mesmo período, com 

727 Kg/ha (MAPA, 2009). De acordo com Freire et al. (2001), considerando o 

panorama nacional, tal déficit na produtividade média da mamoneira é atribuído 

principalmente ao uso de sementes de baixa qualidade, multiplicadas pelos próprios 

agricultores, o que conduz a um alto grau de heterogeneidade e à grande 

diversidade de tipos locais, em grande parte pouco produtivos. Além disso, o número 

de cultivares disponíveis no mercado é insuficiente, limitando ainda mais a expansão 

da ricinocultura no Brasil (César e Batalha, 2010). 

 

2.3 MANUTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA 

 

A diversidade genética pode ser definida como a variedade de alelos ou de 

genótipos presentes em uma determinada espécie. Tal variedade é propiciada a 

partir de um conjunto de eventos, entre eles mutação e seleção, e pode ser refletida 

através de diferenças morfológicas, fisiológicas e comportamentais entre indivíduos 

e populações (Frankham et al., 2002; Ridley, 2006).  

A partir do momento em que uma espécie vegetal é domesticada e melhorada 

objetivando-se algumas características de interesse, várias outras podem se perder 

no processo, acarretando inevitavelmente uma perda de variabilidade genética 

(Gepts, 2004). Das aproximadamente 250.000 espécies de espermatófitas 

conhecidas, por volta de 0,1% são utilizadas na alimentação humana, sendo apenas 

15 espécies responsáveis por cerca de 90% de todo o consumo humano (Goodman, 

1990). Tal condição reflete uma considerável redução na diversidade de espécies e 
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uma consequente erosão genética ao longo do tempo (Nass, 2001), agravadas pelo 

foco das atividades humanas em um número limitado de plantas cultivadas (Gepts, 

2006).  

Para possibilitar o desenvolvimento de novas cultivares de plantas 

economicamente importantes, são necessários tanto o conhecimento quanto a 

conservação da diversidade vegetal existente (Gepts, 2004; Laurentin, 2009). 

Conservação, manutenção e caracterização dessa diversidade são atividades de 

Bancos Ativos de Germoplasmas (BAG), onde é armazenado o maior número 

possível de linhagens, cultivares, materiais silvestres, nativos, variedades crioulas, 

etc., para assegurar a sustentabilidade econômica e ecológica de uma cultura 

(Carvalho et al., 2006).  

No Brasil, há três programas trabalhando para o melhoramento da cultura da 

mamoneira. Em São Paulo, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) possui o 

programa mais antigo do país, assistindo os produtores do Sudeste e do Centro-

Oeste. Na região Nordeste, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A 

(EBDA), na Bahia, e a Embrapa Algodão, na Paraíba, vêm desenvolvendo cultivares 

para melhor atender às necessidades da região (Savy-Filho, 2005). 

A Embrapa Algodão possui no seu Banco de Germoplasma mais de 400 

acessos de mamona provenientes de diversas regiões do Brasil e de outros países 

produtores (Milani et al., 2007). Esses acessos têm sido caracterizados e avaliados, 

a fim de se conhecer a potencialidade dos genótipos para atender aos vários 

segmentos da cadeia produtiva dessa cultura, além de poder suprir a necessidade 

do desenvolvimento de cultivares adaptadas às especificidades dos vários tipos de 

microclimas encontrados (César e Batalha, 2010).  

A identificação de tipos morfológicos distintos quando considerada 

conjuntamente com dados de marcadores citogenéticos e moleculares, distâncias 

genéticas, avaliação per se, entre outras metodologias, podem proporcionar a 

classificação dos acessos do BAG em grupos heteróticos distintos. Tais abordagens 

são muito importantes para a definição de blocos de cruzamentos com altas taxas 

de heterose, as quais são fundamentais para a produção de híbridos competitivos 

(Milani et al., 2006b). 
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Fingerprinting de DNA  

Várias técnicas de biologia molecular, utilizando marcadores de DNA, estão 

disponíveis para a caracterização de germoplasma e identificação individual de 

variedades cultivadas de plantas (ver Weising et al., 2005). Dentre essas, as 

análises de perfis de marcadores multilocus, ou fingerprinting de DNA, constituem 

uma fonte potencial de caracteres informativos ao nível de diferenciação de 

cultivares (Tanya et al., 2010), populações naturais (Andrade et al., 2009), espécies 

e até mesmo para gêneros próximos (Simon et al., 2007). Adicionalmente, os 

marcadores moleculares são muito estáveis, diferentemente de caracteres 

morfológicos, os quais podem ser influenciados por fatores ambientais, além de 

apresentarem variação contínua e grande plasticidade (Weising et al., 2005). 

Para a realização de análises de diversidade em plantas cultivadas, utilizando 

marcadores moleculares, geralmente são adotados os seguintes procedimentos: (1) 

teste de diferentes marcadores para a seleção dos mais informativos; (2) estimativas 

dos níveis de similaridade por meio de matrizes de distância genética entre os perfis 

gerados para cada acesso; e (3) utilização das matrizes de distância para análises 

de agrupamentos, sendo o UPGMA (Unweighted Pair Group Method using 

Arithmetic average) e o neighbor-joining os métodos mais utilizados (Weising et al., 

2005).  

Entre os tipos de marcadores mais empregados nas análises de fingerprinting 

de DNA estão o AFLP, o ISSR e o RAPD – Random Amplified Polymorphic DNA 

(Weising et al., 2005). Apesar destes marcadores não mostrarem diferenças entre 

tipos alélicos (marcadores dominantes), fornecendo apenas informações em relação 

à presença ou ausência de determinada marca, várias qualidades fazem com que 

estes sejam bastante difundidos para a caracterização molecular, como o baixo 

custo, a rapidez na obtenção de um grande número de caracteres informativos e o 

fato de não haver a necessidade de conhecimento prévio da sequência do DNA do 

organismo de interesse (Weising et al., 2005). 

O polimorfismo em tamanho de fragmentos amplificados, ou AFLP, é uma 

técnica que reúne digestão do DNA a partir de enzimas de restrição com a 

amplificação dos fragmentos gerados através da técnica de PCR. O polimorfismo 

gerado por este tipo de marcador pode ser decorrente de mutações de ponto no sítio 

de corte das enzimas, provocada por deleção, inversão ou inserção de bases (Vos 
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et al., 1995). O número de loci amostrados e o nível dos polimorfismos gerados são, 

geralmente, superiores aos encontrados em outros marcadores de fingerprinting, 

dependendo, no entanto, da combinação das enzimas utilizadas, do número de 

nucleotídeos adicionados na amplificação seletiva por PCR e da complexidade dos 

genomas estudados (Weising et al., 2005). Para espécies de Euphorbiaceae, por 

exemplo, como mandioca (Manihot esculenta Crantz), pinhão manso (Jatropha 

curcas L.), seringueira [Hevea brasiliensis (Willd. ex Juss.) Müll.Arg.] e Macaranga 

Thou. spp., este sistema de marcadores vem sendo bastante utilizado em análises 

de diversidade, justamente pelos altos níveis de polimorfismo gerados (Blattner et 

al., 2001; Luo et al., 2001; Raji et al., 2009; Tatikonda et al., 2009).  

Outro tipo de marcador bastante difundido para a caracterização de 

polimorfismos de DNA é o ISSR, o qual se baseia em polimorfismos em regiões 

flanqueadas por sequências de microssatélites, um dos tipos mais variáveis de DNA 

repetitivo presentes em mamíferos e plantas (Edwards et al., 1991; Vosman e Arens, 

1997). Os microssatélites são encontrados amplamente distribuídos pelos genomas 

e são constituídos por múltiplas repetições de pequenos motivos variando de um a 

seis pares de bases (Weising et al., 2005). Ao contrário dos STMS (Sequence 

Tagged Microsatellite Site Marker) que são marcadores codominantes amplificados 

por pares de primers direcionados às sequências flanqueadoras das repetições, os 

marcadores ISSR são obtidos a partir de reações de PCR com um primer único, 

desenhado a partir de motivos semelhantes aos observados nos microssatélites. 

Tais marcadores apresentam a vantagem de gerar grandes quantidades de bandas, 

justamente pela abundância desse tipo de DNA repetitivo, os quais evoluem 

rapidamente, ao longo do genoma de eucariontes, uma característica favorável para 

a geração de bandas polimórficas que auxilia na distinção das amostras analisadas 

(Fang e Roose, 1997; Esselman et al., 1999; Reddy et al., 2002), bem como vem 

sendo reportado tanto para plantas cultivadas quanto para populações vegetais 

nativas (e.g. Fernández et al., 2002; Sarwat et al., 2008).  

 

Análises de diversidade genética em Ricinus communis 

Até relativamente pouco tempo atrás, o conhecimento a respeito das 

características genéticas da mamona era escasso. Apenas algumas informações do 
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cariótipo, como número diploide (2n = 20; Perry, 1943) e comportamento 

cromossômico durante a meiose (e.g.; Paris et al., 1978; Paris, 1981), haviam sido 

publicadas. Contudo, a partir de meados da década de 2000, começaram a ser 

disponibilizadas análises com aplicação de marcadores moleculares avaliando a 

diversidade genética de diferentes Bancos de Germoplasma da mamona (ver 

Oliveira, 2004; Allan et al., 2008; Foster et al., 2010; Gajera et al., 2010), assim 

como uma descrição mais detalhada do cariótipo por meio de diversas abordagens 

citogenéticas (Vasconcelos et al., 2010) e o sequenciamento total do genoma da 

espécie (Chan et al., 2010). Estes recentes avanços no conhecimento cito-molecular 

da organização do genoma da mamona, envolvendo esforços de diversos grupos de 

pesquisa, sem dúvida serão de grande valia para os esforços de melhoramento 

genético da cultura. 

Na primeira estimativa de diversidade genética para a espécie por meio de 

fingerprinting de DNA, Oliveira (2004) encontrou níveis significativos de 

polimorfismos com marcadores DAF (DNA Amplification Fingerprinting), utilizando 

apenas 11 primers, aplicados a 10 populações subespontâneas provenientes dos 

Estados de Pernambuco e Alagoas, juntamente com seis acessos europeus. 

Posteriormente, uma alta diversidade foi observada com um número bem maior de 

marcadores do tipo RAPD (30 primers) e ISSR (cinco primers) entre 22 genótipos de 

interesse para programas de melhoramento da mamona na Índia (Gajera et al., 

2010).  

Por outro lado, ao avaliar genótipos em escala mundial, totalizando acessos 

de 35 países, Allan et al. (2008), com a aplicação de marcadores do tipo AFLP e 

SSR (Simple Sequence Repeats), observaram uma diversidade genética limitada 

quando comparada aos resultados publicados para outras plantas cultivadas, além 

de não observarem uma estruturação geográfica entre os acessos, parecendo não 

representar a diversidade fenotípica existente na espécie. Similarmente, Foster et al. 

(2010) encontraram uma alta similaridade entre acessos dos cinco continentes (38 

países ao todo) utilizando marcadores SNPs (Single-Nucleotide Polymorphisms), 

mesmo apresentando uma maior cobertura do genoma, em relação ao trabalho 

anterior. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar molecularmente diferentes genótipos de Ricinus communis, com a 

finalidade de identificar polimorfismos e definir agrupamentos entre acessos do 

Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa Algodão, contribuindo com o 

planejamento do programa de melhoramento genético da espécie. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar polimorfismos entre acessos de mamona utilizando perfis multilocus de 

DNA gerados por meio de AFLP e ISSR, de acordo com níveis de informação 

obtidos para cada sistema de marcador.  

 Identificar combinações de primers de AFLP além de primers únicos de ISSR mais 

informativos para a geração de agrupamentos e diferenciação entre genótipos.  

 Associar os dados moleculares e as distâncias genéticas obtidos a outras análises, a 

fim de permitir a classificação dos acessos do BAG em grupos heteróticos distintos, 

os quais são importantes para a definição de blocos de cruzamentos em futuros 

programas de melhoramento. 



25 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL E EXTRAÇÃO DE DNA 

 

Sementes de 27 genótipos (Tabela 1), fornecidas pela Embrapa Algodão 

(Campina Grande – PB), foram germinadas em placas de Petri sobre uma fina 

camada de algodão, passando antes por um processo de escarificação física. Após 

a emissão de raízes, as sementes foram transferidas para vasos e então cultivadas 

em casa de vegetação até haver a possibilidade da retirada da quantidade 

necessária de folhas para o processo de extração de DNA, sem prejudicar a 

viabilidade das plântulas.  

A extração de DNA foi realizada de acordo com o protocolo descrito por 

Weising et al. (1995), com modificações introduzidas por Benko-Iseppon et al. 

(2003). Aproximadamente 2 g de folhas jovens foram lavadas e pulverizadas em 

almofariz com nitrogênio líquido utilizando um pistilo. Após transferência do material 

para tubos de polipropileno de 50 mL, foram adicionados 7,5 mL de tampão de 

extração [CTAB 2%, Tris-HCl 0,1 mM (pH 8,0), EDTA 20 mM (pH 8,0), NaCl 1,4 M 

NaCl e β-mercaptoetanol 2%] a 60 °C por pelo menos 40 min, sob leve agitação 

periódica. Após o resfriamento do extrato, foram adicionados 7,5 mL de solução de 

clorofórmio e álcool isoamílico (24:1) aos tubos, efetuando-se uma homogeneização 

seguida de centrifugação por 15 min a 12000 rpm. Parte do sobrenadante resultante 

(5 mL) foi transferida para um novo tubo, adicionando-se 60% do volume de 

isopropanol (3 mL), misturando-se cuidadosamente por inversão. Posteriormente, os 

tubos foram centrifugados a 12000 rpm por 15 min, ocorrendo assim a precipitação 

do DNA, e então o pellet foi lavado com etanol 70%.  

A precipitação seletiva de polissacarídeos contaminantes foi realizada 

conforme descrito por Michaels et al. (1994), com algumas modificações: (1) ao 

pellet de DNA foram adicionados 500 L da solução de precipitação [Tris-HCl 10 mM 

(pH 8,0) e NaCl 250 mM]; (2) ao DNA diluído foram adicionados 180 L de etanol 

absoluto gelado sob agitação e então submetidos a -20 °C por 18 h; (3) o material foi 

centrifugado a 14000 rpm por 30 min a 24 °C e a fase líquida foi transferida para um 
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novo tubo; (4) foram adicionados 700 L de isopropanol aos tubos contendo o DNA 

diluído, os quais foram invertidos por 50 vezes e então deixados por 15 min a 

temperatura ambiente; (5) o material foi centrifugado a 14000 rpm por 15 min a 24 

°C, e então o sobrenadante foi descartado para possibilitar a secagem do pellet a 

temperatura ambiente.  

O DNA obtido foi ressuspendido em 500 L de solução TE [Tris-HCl 10 mM 

(pH 8,0) e EDTA 0,1 mM], e então foi adicionado 1 L de RNase 10 g/mL para a 

digestão do RNA contaminante a 37 °C por 1 h. Para a quantificação do DNA, foi 

utilizado o método comparativo em gel de agarose a 1,2%, utilizando diferentes 

concentrações de -DNA como referencial. 

 

4.2 AMPLIFICAÇÃO DOS MARCADORES AFLP 

 

Para a amplificação dos marcadores AFLP foi utilizado o kit AFLP Analysis 

System I da Invitrogen, seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante contendo 

as seguintes etapas: (1) digestão do DNA dos acessos com enzimas de restrição; 

(2) ligação de adaptadores; (3) reação de pré-amplificação; (4) amplificação seletiva; 

e (5) separação dos fragmentos amplificados em gel de poliacrilamida desnaturado. 

O processo de digestão do DNA total dos acessos consistiu da utilização de 280 g 

de DNA genômico por amostra em 14 L, adicionando-se 5 L tampão de reação 5× 

[Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), Mg-acetato 50 mM e K-acetato 250 mM], 2 L da solução 

enzimática EcoRI/MseI [1,25 U/L cada em Tris-HCl 10 mM (pH 7,5) NaCl 50 mM, 

EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM, BSA 0,1 mg/mL, glicerol 50% (v/v) e Triton X-100 0,1%] e 

4 L de água destilada, totalizando 25 L de reação a qual foi incubada por 2 h a 37 

°C e então submetida a uma temperatura de 70 °C por 15 min para inativar as 

endonucleases de restrição. Em seguida, ao DNA digerido das amostras, foram 

adicionados 24 L de solução de ligação dos adaptadores [adaptadores EcoRI/MseI, 

ATP 0,4 mM, Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), Mg-acetato 10 mM e K-acetato 50 mM] e 1 

L de DNA ligase T4 [1 U/L em Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), DTT 1 mM, KCl 50 mM e 

glicerol 50% (v/v)], incubados a 20 °C por 2 h, sendo então realizada uma diluição de 

1:10 em TE (v/v). 
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Tabela 1. Acessos disponibilizados pela Embrapa Algodão (Campina Grande – PB) para a realização 

da caracterização molecular por meio de AFLP e ISSR. 

No. Acessos 
Teor de óleo 

das sementes 
(%) a 

Massa da 
semente (g) a 

Procedência do acesso 

1 CSRD-2 46,2 7,60 
Linhagem da Embrapa 

proveniente da Costa Rica

2 CNPAM 2001-50 51,3 11,73 Linhagem da Embrapa b 

3 CNPAM 2001-5 52,5 9,44 Linhagem da Embrapa b 

4 CNPAM 2000-9 52,3 15,99 Linhagem da Embrapa 

5 Epaba 81 43,6 2,13 Cultivar da EBDA 

6 IAC 80 43,2 8,51 Cultivar do IAC 

7 CNPAM 2001-70 48,4 4,87 Linhagem da Embrapa b 

8 BRS Energia 50,5 6,89 Cultivar da Embrapa 

9 BRS Paraguaçu 50,6 18,19 Cultivar da Embrapa 

10 SM5 Pernambucana 47,5 15,08 Linhagem da Embrapa 

11 CNPAM 2001-63 51,0 5,18 Linhagem da Embrapa b 

12 Sipeal 21 37,6 1,89 Cultivar da EBDA 

13 BRA 8745 46,6 1,48 Genótipo selvagem em F2

14 IAC Guarani 46,4 9,57 Cultivar do IAC 

15 BRA 3182 45,8 1,40 Genótipo selvagem em F2

16 Sipeal 7  44,8 1,84 Cultivar da EBDA 

17 BRA 3271 43,2 1,32 Genótipo selvagem em F2

18 Mirante-10 50,0 7,87 
Cultivar da Mirante 
Sementes da Bahia 

19 CNPAM 93-168 47,3 13,88 Linhagem da Embrapa 

20 CNPAM 2001-48 49,0 11,28 Linhagem da Embrapa b 

21 BRS Nordestina 45,5 3,03 Cultivar da Embrapa 

22 CNPAM 2001-42 50,0 11,06 Linhagem da Embrapa b 

23 BRA 3361 43,8 1,20 Genótipo selvagem em F2

24 CNPAM 2000-48 48,8 7,40 Linhagem da Embrapa 

25 BRA 6548 46,8 3,48 Genótipo selvagem em F2

26 Sipeal 20 39,7 1,76 Cultivar da EBDA 

27 IAC 2028 49,4 9,24 Cultivar do IAC 

a Dados fornecidos pela Embrapa Algodão 
b Seleção de plantas individuais em populações de cruzamento entre ‘BRS Nordestina’ e ‘BRS 

Paraguaçu’ para porte baixo e precocidade. 
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Duas reações de PCR foram então realizadas: uma para a adição de um (+1) 

nucleotídeo (adenina e citosina nos primers EcoRI e MseI, respectivamente) na 

posição 3’ do DNA previamente ligado aos adaptadores e outra para a adição de 

três (+3) nucleotídeos na posição 3’ do DNA amplificado na reação anterior, 

seguindo as 15 combinações indicadas na Tabela 2. Para a primeira, na reação de 

pré-amplificação, foram utilizados 5 L do DNA previamente diluído, adicionando-se 

8 L da solução de primer de pré-amplificação (EcoRI+1/MseI+1), 1 L de tampão 

de PCR 10× [Tris-HCl 200 mM (pH 8,4), MgCl2 e KCl 500 mM] e 0,2 L de Taq 

polimerase 5 U/L (Fermentas). A solução total foi então submetida a 20 ciclos de 

amplificação consistindo de 30 s a 94 °C, 1 min a 56 °C e 1 min a 72 °C em um 

termociclador Techne TC-412, e finalmente diluída na proporção de 1:50 em TE. A 

segunda reação de PCR, a amplificação seletiva, foi conduzida em volume final de 

10 L contendo 2,5 L do DNA pré-amplificado e diluído, 0,2 L de enzima Taq 

polimerase 5 U/L, 1 L de tampão da enzima 10× [Tris-HCl 100 mM (pH 8,8), KCl 

500 mM, Nonidet P40 0,8% (v/v)], 0,6 L de MgCl2 25mM, 0,1 L de primer EcoRI+3 

(6,7 g/L) e 2,25 L de primer MseI+3 (6,7g/L) adicionado de dNTPs. O 

programa do termociclador consistiu de duas partes: (1) 13 ciclos com o primeiro a 

94 °C por 30 s, 65 °C por 30 s, com a temperatura de anelamento sendo reduzida 

0,7 °C por ciclo pelos 12 ciclos seguintes; e (2) 23 ciclos a 94 °C por 30 s, 56 °C por 

30 s 72 °C e extensão final por 7 min a 72°C, no termociclador anteriormente citado. 

Seguindo a amplificação seletiva, foram adicionados 3 L de tampão de 

carregamento com formamida 98% em EDTA 10 mM (pH 8,0) aos produtos de PCR. 

A mistura resultante foi aquecida por 5 min a 94 °C e então rapidamente resfriada 

em gelo. Cada amostra foi aplicada em um gel de poliacrilamida desnaturado a 6%, 

conforme descrito por Vos et al. (1995). A eletroforese foi conduzida a uma diferença 

de potencial constante de 1000 v por 3 h. Após a corrida, para a revelação do gel, foi 

utilizado o seguinte procedimento: (1) fixação por 10 min em solução contendo 

etanol 10% e ácido acético 1%; (2) pré-tratamento por 5 min em ácido nítrico 1,5%; 

(3) coloração por 20 min em nitrato de prata 0,3 %; (4) revelação por 10 min em 

solução contendo carbonato de sódio 30 g/L e formaldeído 0,06%; (5) e bloqueio por 

10 min em ácido acético 5%. 



Tabela 2. Combinações de primers utilizadas nas reações de amplificação seletiva de marcadores AFLP, em 27 genótipos fornecidos pela Embrapa 

Algodão e respectivos níveis de informação e polimorfismo.  

Combinação de primers NTF a NFP b fp (%) c NFU d NFR e NFC f NFF g NFE h 
mPIC i MI j RP k 

E-AAG + M-CTC 28 7 25,0 0 1 5 1 0 0,084 0,69 3,26 

E-AAG + M-CTT 39 14 35,9 2 4 7 3 0 0,122 1,45 6,96 

E-AAC + M-CAA 25 16 64,0 2 2 9 5 0 0,229 4,85 7,93 

E-AAC + M-CAT 46 18 39,1 2 10 7 1 3 0,121 1,57 7,33 

E-AGG + M-CAA 28 7 25,0 0 2 4 1 5 0,104 0,86 4,37 

E-AGG + M-CTA 47 24 51,1 3 10 13 1 1 0,172 2,91 11,33 

E-ACA + M-CAC 8 1 12,5 0 0 0 1 0 0,032 0,13 0,30 

E-ACG + M-CAA 33 20 60,6 5 4 12 4 0 0,220 4,41 10,44 

E-ACG + M-CAC 63 41 65,1 15 31 6 4 5 0,172 3,70 12,74 

E-ACC + M-CAA 29 13 44,8 2 5 6 2 1 0,158 2,34 6,96 

E-ACC + M-CAT 20 3 15,0 0 0 0 3 0 0,021 0,10 0,44 

E-ACC + M-CTA 16 7 43,8 0 1 4 2 0 0,143 2,06 3,19 

E-ACT + M-CAC 20 1 5,0 2 1 0 0 0 0,014 0,02 0,30 

E-ACT + M-CTA 60 37 61,7 3 13 21 3 0 0,209 4,26 17,93 

E-ACT + M-CTT 34 11 32,4 3 5 5 1 4 0,106 1,14 4,74 

Média 33,1 14,7 44,4 2,6 5,9 6,6 2,1 1,3 0,127 2,03 6,55 

Total 496 220 44,4 39 89 99 32 19 – – – 
a Número Total de Fragmentos; b Número de Fragmentos Polimórficos; c frequência de fragmentos polimórficos; d Número de Fragmentos Únicos; e 
Número de Fragmentos Raros; f Número de Fragmentos Compartilhados; g Número de Fragmentos Frequentes; h Número de Fragmentos Estáveis; i 
PIC médio; j Índice do Marcador; k Poder de Resolução. 
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4.3 AMPLIFICAÇÃO DE MARCADORES ISSR 

 

De um conjunto de 100 primers (UBC set nº 9) obtidos do Laboratório de 

Biotecnologia da Universidade da Columbia Britânica, 59 primers foram testados 

inicialmente em três acessos (‘BRA 2551’, ‘BRS Nordestina’ e ‘BRS Paraguaçu’) 

para amplificação via PCR, dos quais os 15 mais informativos foram aplicados em 

todas as amostras (Tabela 3).  

A amplificação dos marcadores ISSR por PCR foi realizada de acordo com o 

protocolo descrito por Bornet e Branchard (2001), com as modificações introduzidas 

por Amorim (2009). As reações de PCR foram conduzidas em um volume final de 15 

L contendo: 0,8 U de enzima Taq polimerase (Fermentas), tampão da enzima 1×, 

MgCl2 2,5 mM, dNTPs 1 mM, 50 M de primer e 25 g de DNA genômico. As 

reações de PCR foram realizadas utilizando um termociclador Techne TC-412, com 

a programação consistindo de uma desnaturação inicial de 4 min a 94 °C, seguida 

por 35 ciclos de: (1) desnaturação a 94 °C por 30 s, (2) anelamento do primer por 45 

s a 50,0–52,8 °C, dependendo do primer utilizado (Tabela 3) e extensão a 72 °C por 

2 min; a extensão final foi realizada por 7 min a 72 °C. Os produtos de cada reação 

foram separados eletroforeticamente em gel de agarose (1,8%), corados com 

brometo de etídio (1,5 L/100 mL de gel), seguindo o protocolo utilizado por Amorim 

(2009). 

 

 4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A genotipagem dos acessos foi realizada após a documentação fotográfica, 

por meio da análise dos géis de poliacrilamida e agarose, utilizados nas 

metodologias de AFLP e ISSR, respectivamente. Para as análises de diversidade 

genética, a construção das matrizes binárias foi realizada pelo critério visual de 

presença (1) e ausência (0) de bandas (fragmentos amplificados de DNA) de cada 

peso molecular observado com os respectivos primers. As informações acerca dos 

níveis de polimorfismo seguiram o critério de Ott (1992), o qual considera os 

fragmentos presentes em menos de 5% ou mais de 95% como monomórficos. 



 

Tabela 3. Oligonucleotídeos utilizados na geração de polimorfismos de ISSR entre 27 genótipos de mamona fornecidos pela Embrapa Algodão, além 

dos respectivos níveis de informação e polimorfismo gerados por cada primer.  

Primer UBC [repetições] a Ta (°C) b NTF c NFP d fp (%) e NFU f NFR g NFC h NFF i NFE j mPIC k MI l RP m 

807 [(AG)8T] 50,4 18 10 55,6 0 0 6 4 3 0,201 1,89 5,56 

810 [(GA)8T] 50,4 12 6 50,0 1 0 3 3 0 0,165 1,39 2,59 

812 [(GA)8A] 50,4 12 10 83,3 0 0 9 1 0 0,342 4,80 6,30 

817 [(CA)8A] 50,0 11 9 81,8 0 0 5 4 0 0,293 4,04 4,81 

824 [(TC)8G] 52,0 16 16 100 0 4 9 3 0 0,308 5,19 7,26 

825 [(AC)8T] 50,4 14 11 78,6 0 0 7 4 0 0,267 3,54 5,48 

826 [(AC)8C] 52,8 23 20 87,0 2 13 3 4 0 0,209 3,06 6,37 

827 [(AC)8G] 52,8 23 18 78,3 2 6 8 4 0 0,267 3,52 8,74 

841 [(GA)8YC] 52,0 15 10 73,3 2 2 5 3 0 0,208 2,57 4,15 

855 [(AC)8YT] 52,0 25 19 76,0 3 6 9 4 0 0,267 3,42 9,56 

868 [GAA6] 50,0 14 10 71,4 0 2 3 5 2 0,212 2,56 3,85 

879 [CTTCA5] 50,4 14 9 64,3 1 0 6 3 0 0,212 2,30 4,07 

887 [DVD(TC)7] 52,0 18 9 61,1 2 3 5 1 5 0,209 2,15 5,70 

888 [BDB(CA)7] 52,0 25 16 64,0 2 4 3 9 3 0,168 1,81 5,04 

891 [HVH(GT)7] 52,0 13 7 53,8 0 1 6 0 1 0,209 1,90 4,15 

Média – 16,9 12,0 71,9 1,0 2,7 5,8 3,5 0,9 0,236 2,94 5,58 

Total – 253 180 71,9 15 41 87 52 14 – – – 
a Bases degeneradas utilizadas: B (C, G ou T), D (A, G ou T), H (A, C ou T), V (A, C ou G) e Y (C ou T); b Temperatura de anelamento; c Número Total 

de Fragmentos; d Número de Fragmentos Polimórficos; e frequência de fragmentos polimórficos; f Número de Fragmentos Únicos; g Número de 

Fragmentos Raros; h Número de Fragmentos Compartilhados; i Número de Fragmentos Frequentes; j Número de Fragmentos Estáveis; k PIC médio; l 

Índice do Marcador; m Poder de Resolução. 
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O poder discriminatório dos primers foi determinado por meio de três 

parâmetros: (1) PIC (Polymorphism Information Content – conteúdo da informação 

de polimorfismo); (2) MI (Marker Index – índice do marcador); e (3) RP (Resolution 

Power – poder de resolução). O valor do PIC para cada combinação de primers de 

AFLP ou primer único de ISSR foi calculado como proposto por Roldán-Ruiz et al. 

(2000): PICi = 2 fi (1 – fi), sendo PICi o conteúdo de informação do polimorfismo do 

marcador i, fi a frequência de fragmentos presentes do marcador por acesso e 1 – fi  

a frequência de fragmentos ausentes. Posteriormente foram obtidas médias entre os 

valores de PIC dos fragmentos de cada primer. O MI foi obtido de acordo com 

Varshney et al. (2007): MI = PIC × n × np/(np + nm), sendo n o número médio de 

fragmentos por primer, np o número de fragmentos polimórficos e nm o número de 

fragmentos monomórficos. O poder de resolução de cada primer foi calculado de 

acordo com Prevost e Wilkinson (1999): RP = Σ Ib, sendo Ib o nível de informação de 

cada fragmento. O Ib pode ser representado em uma escala de 0–1 pela seguinte 

fórmula: Ib = 1 – (2 × |0,5 – fi|). Adicionalmente, a correlação entre os índices obtidos 

foi testada pelo coeficiente de Pearson utilizando o programa BioEstat 5.0 (Ayres et 

al., 2007). 

A distância genética entre os acessos foi estimada de acordo com o 

coeficiente de Jaccard (Perrier et al., 2003) utilizando o programa DARwin 5.0 

(Perrier e Jacquemoud-Collet, 2006). Posteriormente, as matrizes de dissimilaridade 

obtidas foram utilizadas para gerar três fenogramas no DARwin 5.0 [(1) marcadores 

AFLP, (2) marcadores ISSR e (3) AFLP+ISSR] empregando o algoritmo de neighbor-

joining (bootstrap de 2000 replicações). Posteriormente foi calculada a análise de 

variância molecular (AMOVA – Analysis of MOlecular VAriance), com 1000 

replicações, para analisar a diversidade entre e dentro dos agrupamentos obtidos 

com a análise fenética, utilizando o programa Arlequin 3.5 (Excoffier e Lischer, 

2010). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DE POLIMORFISMOS 

 

Para a caracterização dos perfis de fingerprinting de DNA dos 27 genótipos 

de mamona, apenas as bandas que puderam ser facilmente visualizadas foram 

levadas em consideração nas análises. Para todos os fragmentos contabilizados foi 

atribuído o mesmo peso (1), independente de sua intensidade no gel. Por meio da 

aplicação de 15 pares de primers de AFLP, foram geradas 496 marcas, das quais 

220 (44,4%) estavam presentes entre 5–95% dos acessos, sendo assim 

consideradas polimórficas (Tabela 2). Por outro lado, apesar do número menor de 

caracteres obtidos com a aplicação dos 15 primers de ISSR nos acessos utilizados, 

perfazendo 253 fragmentos ao todo, a proporção de marcas polimórficas observadas 

foi muito superior, chegando a 71,1% (180 fragmentos; Tabela 3), em comparação 

aos resultados obtidos com AFLP. Levando em consideração os dois tipos de 

marcadores (AFLP+ISSR), foram contabilizados 400 caracteres polimórficos de 749 

fragmentos amplificados no total (53,4%).  

O número total de fragmentos (NTF) amplificados em cada reação de ALFP 

variou de oito (E-ACA/M-CAC) a 63 (E-ACG/M-CAC), com uma média de 33,1 

marcas por combinação de primers (Tabela 2). Em relação aos marcadores ISSR, a 

média do NTF por primer foi de 16,9, variando entre 11 (UBC-817) e 25 (UBC-855 e 

UBC-888), como mostrado na Tabela 3. Os fragmentos polimórficos foram 

categorizados de acordo com os respectivos intervalos de proporções: Fragmentos 

Raros (0,05 < FR < 0,20), Fragmentos Compartilhados (0,20 ≤ FC ≤ 0,80) e 

Fragmentos Frequentes (0,80 < FF < 0,95). Para os fragmentos que variaram e 

foram contabilizados, no entanto, como monomórficos, as seguintes categorias 

foram determinadas: Fragmentos Únicos (FU ≤ 0,05) e Fragmentos Estáveis (FE ≥ 

0,95). As distribuições das frequências das categorias de fragmentos através da 

amplificação com AFLP e ISSR podem ser visualizadas na Figura 3.  

Do total de 276 fragmentos considerados monomórficos por AFLP, 218 

estavam presentes em todos os acessos, ou seja, 79% do monomorfismo foram 

compostos por bandas invariáveis. Para os marcadores ISSR, a proporção de 



34 
 

fragmentos invariáveis amplificados foi de 60,3% (44 de 73 bandas). Os primers E-

ACG/M-CAC geraram o maior NFU (15 no total), possibilitando a identificação de 11 

genótipos (‘BRA 2551’, ‘BRA 3271’, ‘BRA 5894’, ‘BRA 5916’, ‘BRA 6548’, ‘BRA 

8745’, ‘IAC 80’, ‘IAC Guarani’, ‘BRS Paraguaçu’ e ‘SM5 Pernambucana’; Tabela 4). 

Por outro lado, UBC-841 e UBC-855 apresentaram o máximo NFU gerado por um 

único primer de ISSR (3), permitindo a discriminação dos acessos ‘BRA 3271’, 

‘CNPAM 2000-9’, ‘CNPAM 2000-48’, ‘CNPAM 2001-5’ e ‘CSRD-2’ (Tabela 5). Os 

genótipos ‘BRA 3182’, ‘BRA 5908’, ‘CNPAM 2001-42’, ‘CNPAM 2001-48’, ‘CNPAM 

2001-50’ e ‘CNPAM 2001-70’ não apresentaram bandas únicas para nenhum dos 

tipos de marcadores. Adicionalmente, outra parcela do monomorfismo foi atribuída 

às bandas da categoria FE, chegando a 6,9% (19) e 19,2% (14) para os marcadores 

AFLP e ISSR, respectivamente (Tabelas 2 e 3). 

 

 
Figura 3. Distribuição da frequência de Fragmentos Únicos (FU), Fragmentos Raros (FR), 

Fragmentos Compartilhados (FC), Fragmentos Frequentes (FF) e Fragmentos Estáveis (FE) por tipo 

de marcador.  

 

Um total de 89 FR foi amplificado por AFLP, constituindo 17,9% do NTF e 

40,5% do número de fragmentos polimórficos (NFP), com uma média de 5,9 por par 

de primers. Nenhum FR foi observado para a combinação E-ACC/M-CAT, enquanto 
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que o maior número (31) foi observado para o par de primers E-ACG/M-CAC (Tabela 

2). Em relação à técnica de ISSR, foram visualizados 41 FR, totalizando 22,8% do 

NFP e 16,2% do NTF e em média 2,7 marcas por primer, tendo o UBC-826 o maior 

número de fragmentos gerados (13 no total; Tabela 3).  

O número de FC para os primers de AFLP foi de 99 (45% do NFP e 20% do 

NTF), com uma média de 6,6 fragmentos por par de primers e o maior valor (21) 

para a combinação E-ACT/M-CTA (Tabela 2). Dos 87 FC observados com os 

marcadores ISSR, correspondendo a 34,4% do NTF e 48,3% do NFP, o maior 

número de FC observado (9) foi com os primers UBC-812, UBC-824 e UBC-855, e 

com uma média de 5,8 marcas por primer (Tabela 3). 

Os marcadores FF perfizeram um total 32 para os marcadores AFLP, sendo 

6,5% do NTF e 14,5% do NFP, com 2,1 fragmentos por par de primers em média, e 

o máximo de cinco (E-AAC/M-CAA; Tabela 2). Para os primers de ISSR, foi 

observado um total de 52 FF (20,6% do NTF e 28,9% do NFP), com uma média de 

3,5 marcas por primer, tendo o UBC-888 o maior número de fragmentos gerados (5 

no total; Tabela 3).  

 

5.2 ATRIBUTOS DOS MARCADORES 

 

Foi observada correlação positiva entre os valores médios de PIC e as 

frequências das categorias de fragmentos (Tabela 6), tanto para os marcadores 

AFLP (r = 0,789; p = 0,113) quanto para os marcadores ISSR (r = 0,984; p = 0,002). 

Consequentemente, além de terem sido mais frequentes, os FC foram mais 

informativos (PICAFLP = 0,427; PICISSR = 0,435; Tabela 6). Os valores de PIC para as 

marcas polimórficas de AFLP e ISSR variaram semelhantemente entre 0,137 e 

0,499, diferindo apenas em relação às médias: 0,306 para o primeiro e 0,316 para o 

último tipo de marcador. Em relação aos tipos de marcadores, o PIC médio para as 

combinações de primers de AFLP [0,127, variando entre 0,014 (E-ACT/M-CAC) e 

0,229 (E-AAC + M-CAA)] foi bem mais baixo em relação ao obtido com os primers 

únicos de ISSR [0,236, variando entre 0,165 (UBC-810) e 342 (UBC-812)], como 

mostrado nas Tabelas 2 e 3. 



 

 

Tabela 4. Distribuição de marcas únicas por acesso, geradas por pares de primers de AFLP. 

 Primer 

Acesso 
E-AAG + 
M-CTT 

E-AAC + 
M-CAA 

E-AAC + 
M-CAT 

E-AGG + 
M-CTA 

E-ACG + 
M-CAA 

E-ACG + 
M-CAC 

E-ACC + 
M-CAA 

E-ACT + 
M-CAC 

E-ACT + 
M-CTA 

E-ACT + 
M-CTT 

BRA 2551 1 – – – – 1 – – – – 
BRA 3271 –  – – – 1 1 – – – – 
BRA 3361 – 2 – – – – – – – – 
BRA 5894 – – – 1 – 1 – – 1 – 
BRA 5916 – – – – – 2 – – – – 
BRA 6548 – – – 1 – 2 – – – – 
BRA 8745 – – – – – 1 – – – – 
BRS Nordestina – – – – – – 1 – – – 
BRS Paraguaçu – – – – – 1 – – – – 
CNPAM 93-168 – – – – 1 – – – – – 
CNPAM 2000-9 – – – – 2 – – – – – 
CNPAM 2000-48 – – – – 1 – – – 1 – 
CNPAM 2001-63 – – – 1 – – – 2 – 2 
CSRD-2 – – – – – – 1 – – – 
IAC 80 1 – – – – 2 – – – – 
IAC 2028 – – 2 – – 1 – – – – 
IAC Guarani – – – – – 2 – – – – 
Mirante-10 – – – – – – – – 1 1 
SM5 Pernambucana – – – – – 1 – – – – 
Total 2 2 2 3 5 15 2 2 3 3 
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Tabela 5. Distribuição de marcas únicas por acesso, geradas por primers únicos de ISSR. 

 Primer 

Acesso UBC-810 UBC-826 UBC-827 UBC-841 UBC-855 UBC-879 UBC-887 UBC-888 

BRA 3271 – – 1 – 1 – – – 
BRA 5894 – 1 – – – – – – 
BRA 8745 – – 1 – – – – – 
BRS Energia 1 – – – – 2 – – 
BRS Nordestina – 1 – – – – – – 
CNPAM 2000-9 – – – – 1 – – – 
CNPAM 2000-48 – – – 1 – – – – 
CNPAM 2001-5 – – – – 1 – – – 
CSRD-2 – – – 2 – – – – 
IAC Guarani – – – – – – 1 – 
Mirante-10 – – – – – – – 2 
Total 1 2 2 3 3 2 1 2 
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Tabela 6. Valores médios de PIC para as categorias de fragmentos amplificados por AFLP e ISSR. 

 Categorias a 

 AFLP  ISSR 

 FU FR FC FF FE  FU FR FC FF FE 

PIC médio 0,071 0,204 0,427 0,215 0,071  0,071 0,208 0,435 0,201 0,071 

a Fragmentos Únicos (FU); Fragmentos Raros (FR); Fragmentos Compartilhados (FC); Fragmentos 

Frequentes (FF); Fragmentos Estáveis (FE). 

 

O MI calculado para cada par de primers (AFLP) ou primer único (ISSR) está 

mostrado nas Tabelas 2 e 3. Os valores de MI para os primers de AFLP variaram 

entre 0,02 (E-ACT/M-CAC) e 4,85 (E-ACC/M-CAA), com uma média de 2,03 (Tabela 

2). Por outro lado, o MI médio para os primers de ISSR foi de 2,94, variando entre 

1,39 (UBC-810) e 5,19 (UBC-824; Tabela 3). Adicionalmente foi observada uma forte 

correlação positiva entre os valores de PIC e MI para os primers de AFLP (r = 0,962; 

p < 0,0001) e ISSR (r = 0,950; p < 0,0001). 

Assim como os parâmetros anteriores, o RP também foi calculado para cada 

par de primers de AFLP e para os primers únicos de ISSR (Tabelas 2 e 3). Os 

valores de RP para os primers de AFLP variaram entre 0,30 (E-ACT/M-CAC) e 17,93 

(E-ACT/M-CTA), com uma média de 6,55 (Tabela 2). Já o RP para os primers de 

ISSR variou entre 2,59 (UBC-810) e 9,56 (UBC-855), com média de 5,58 (Tabela 3). 

Entre os valores de MI e PIC também houve a correlação positiva, sendo, entretanto, 

substancialmente mais forte para as combinações de primers de AFLP (r = 0,837; p 

< 0,0001) que para os primers de ISSR (r = 0,570; p = 0,021).  

 

5.3 DIVERSIDADE GENÉTICA 

 

Após a geração da matriz de distância para os 27 genótipos, foram 

observados diferentes valores do coeficiente de Jaccard quando comparadas as três 

abordagens, variando de 0,104 a 0,312 para o AFLP, de 0,156 a 0,454 para o ISSR 

e de 0,143 a 0,339 para a associação entre os dois tipos de marcadores 

(AFLP+ISSR), sugerindo uma base genética relativamente estreita, levando em 
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Tabela 7. Matriz de distância entre os 27 genótipos a de mamona acordo com as análises o coeficiente de Jaccard para os marcadores AFLP. 

     1          2         3         4          5         6         7         8         9       10       11       12        13       14     15       16      17        18       19       20        21       22       23       24       25       26       27 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

0,000                                                     

0,180  0,000                                                   

0,172  0,126  0,000                                                 

0,208  0,190  0,135  0,000                                               

0,190  0,149  0,104  0,156  0,000                                             

0,218  0,169  0,114  0,173  0,175  0,000                                           

0,219  0,139  0,162  0,198  0,170  0,185  0,000                                         

0,184  0,221  0,185  0,252  0,216  0,207  0,230  0,000                                       

0,259  0,217  0,173  0,181  0,195  0,172  0,203  0,270  0,000                                     

0,244  0,198  0,142  0,188  0,172  0,188  0,191  0,238  0,176  0,000                                   

0,277  0,246  0,216  0,245  0,243  0,233  0,234  0,278  0,232  0,254  0,000                                 

0,230  0,202  0,174  0,223  0,211  0,171  0,225  0,251  0,213  0,208  0,247  0,000                               

0,202  0,187  0,131  0,172  0,153  0,143  0,209  0,237  0,186  0,184  0,216  0,159  0,000                             

0,259  0,207  0,209  0,243  0,231  0,191  0,212  0,288  0,246  0,248  0,251  0,246  0,216  0,000                           

0,231  0,194  0,160  0,229  0,180  0,201  0,201  0,228  0,215  0,183  0,271  0,218  0,170  0,228  0,000                         

0,253  0,244  0,201  0,208  0,194  0,190  0,238  0,249  0,228  0,207  0,257  0,204  0,181  0,229  0,216  0,000                       

0,221  0,217  0,156  0,172  0,173  0,195  0,218  0,249  0,185  0,181  0,253  0,205  0,150  0,239  0,190  0,177  0,000                     

0,240  0,259  0,249  0,264  0,252  0,242  0,277  0,215  0,264  0,279  0,300  0,278  0,235  0,312  0,266  0,247  0,252  0,000                   

0,226  0,214  0,150  0,181  0,156  0,194  0,199  0,254  0,156  0,182  0,227  0,231  0,148  0,249  0,212  0,204  0,152  0,248  0,000                 

0,221  0,147  0,190  0,190  0,186  0,202  0,175  0,236  0,187  0,198  0,249  0,222  0,190  0,207  0,218  0,214  0,189  0,259  0,164  0,000               

0,212  0,197  0,149  0,171  0,195  0,199  0,228  0,255  0,187  0,168  0,255  0,204  0,173  0,278  0,177  0,227  0,180  0,273  0,176  0,177  0,000             

0,202  0,125  0,160  0,191  0,178  0,180  0,174  0,241  0,183  0,213  0,242  0,221  0,180  0,221  0,217  0,208  0,193  0,240  0,179  0,141  0,186  0,000           

0,214  0,208  0,162  0,191  0,186  0,175  0,208  0,249  0,201  0,207  0,255  0,215  0,160  0,277  0,231  0,198  0,188  0,224  0,184  0,210  0,191  0,188  0,000         

0,221  0,175  0,137  0,186  0,163  0,183  0,170  0,246  0,186  0,203  0,247  0,236  0,189  0,240  0,191  0,224  0,178  0,245  0,137  0,190  0,182  0,173  0,189  0,000       

0,237  0,217  0,198  0,226  0,195  0,213  0,221  0,267  0,225  0,229  0,275  0,206  0,184  0,262  0,229  0,225  0,199  0,275  0,200  0,216  0,198  0,195  0,205  0,190  0,000     

0,210  0,191  0,147  0,180  0,176  0,132  0,217  0,236  0,176  0,223  0,230  0,166  0,134  0,218  0,207  0,170  0,169  0,249  0,189  0,202  0,198  0,180  0,167  0,195  0,180  0,000   

0,221  0,202  0,219  0,250  0,215  0,193  0,221  0,247  0,228  0,269  0,241  0,230  0,212  0,225  0,240  0,233  0,252  0,270  0,226  0,219  0,261  0,166  0,236  0,207  0,239  0,178  0,000 

a Os números na linha superior e na primeira coluna da esquerda representam os acessos como indicado na Tabela 1. 
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Tabela 8. Matriz de distância entre os 27 genótipos a de mamona acordo com as análises o coeficiente de Jaccard para os marcadores ISSR. 

     1          2         3         4          5         6         7         8         9       10       11       12        13       14     15       16      17        18       19       20        21       22       23       24       25       26       27 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

0,000 

0,281  0,000 

0,339  0,222  0,000 

0,279  0,217  0,156  0,000 

0,340  0,290  0,241  0,210 0,000 

0,287  0,272  0,306  0,251  0,229  0,000 

0,354  0,204  0,302  0,260  0,294  0,242  0,000 

0,392  0,316  0,400  0,384  0,410  0,332  0,335 0,000 

0,400  0,298  0,275  0,269  0,337  0,266  0,285  0,401  0,000 

0,406  0,293  0,279  0,312  0,349  0,358  0,349  0,383  0,368  0,000 

0,288  0,210  0,244  0,206  0,236  0,262  0,248  0,352  0,323  0,321  0,000 

0,320  0,230  0,253  0,228  0,250  0,225  0,218  0,316  0,335  0,341  0,201  0,000 

0,353  0,253  0,293  0,269  0,271  0,249  0,256  0,327  0,328  0,360  0,200  0,160  0,000 

0,343  0,268  0,328  0,295  0,308  0,274  0,287  0,352  0,354  0,404  0,269  0,204  0,228  0,000 

0,338  0,315  0,321  0,292  0,329  0,337  0,346  0,387  0,381  0,391  0,272  0,305  0,304  0,321  0,000 

0,392  0,408  0,426  0,409  0,388  0,357  0,411  0,346  0,436  0,454  0,386  0,340  0,325  0,393  0,346  0,000 

0,382  0,314  0,320  0,304  0,352  0,330  0,371  0,420  0,375  0,364  0,287  0,287  0,308  0,325  0,257  0,353  0,000 

0,450  0,339  0,358  0,376  0,450  0,375  0,388  0,355  0,390  0,445  0,368  0,366  0,397  0,398  0,399  0,439  0,437  0,000 

0,395  0,242  0,238  0,231  0,302  0,309  0,253  0,382  0,281  0,304  0,243  0,258  0,259  0,287  0,254  0,410  0,274  0,343  0,000 

0,381  0,237  0,306  0,318  0,335  0,328  0,253  0,341  0,366  0,315  0,241  0,279  0,258  0,275  0,268  0,327  0,307  0,373  0,206  0,000 

0,371  0,302  0,305  0,298  0,348  0,339  0,356  0,356  0,335  0,346  0,308  0,363  0,346  0,374  0,394  0,382  0,413  0,366  0,331  0,277  0,000 

0,391  0,287  0,322  0,312  0,345  0,333  0,311  0,417  0,376  0,409  0,255  0,284  0,263  0,286  0,297  0,428  0,318  0,399  0,240  0,245  0,327  0,000 

0,407  0,263  0,303  0,296  0,360  0,278  0,296  0,394  0,360  0,379  0,253  0,219  0,204  0,316  0,346  0,410  0,326  0,423  0,294  0,268  0,352  0,207  0,000 

0,377  0,269  0,293  0,268  0,317  0,293  0,296  0,376  0,328  0,360  0,311  0,288  0,256  0,307  0,374  0,400  0,350  0,394  0,248  0,287  0,331  0,285  0,302  0,000 

0,419  0,285  0,309  0,312  0,333  0,301  0,294  0,378  0,346  0,362  0,310  0,313  0,297  0,287  0,356  0,444  0,324  0,401  0,274  0,237  0,362  0,266  0,311  0,223  0,000 

0,385  0,270  0,313  0,279  0,344  0,286  0,301  0,372  0,341  0,374  0,253  0,224  0,229  0,254  0,319  0,415  0,310  0,375  0,266  0,301  0,351  0,207  0,251  0,227  0,232  0,000 

0,288  0,298  0,343  0,311  0,333  0,250  0,307  0,358  0,386  0,358  0,298  0,288  0,285  0,304  0,333  0,405  0,339  0,429  0,287  0,318  0,410  0,318  0,315  0,301  0,303  0,226  0,000 

a Os números na linha superior e na primeira coluna da esquerda representam os acessos como indicado na Tabela 1. 
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Tabela 9. Matriz de distância entre os 27 genótipos a de mamona acordo com as análises o coeficiente de Jaccard para a combinação dos marcadores AFLP 

e ISSR. 

     1          2         3         4          5         6         7         8         9       10       11       12        13       14     15       16      17        18       19       20        21       22       23       24       25       26       27 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

0,000                                                     

0,214  0,000                                                   

0,237  0,165  0,000                                                 

0,232  0,200  0,143  0,000                                               

0,239  0,199  0,158  0,174  0,000                                             

0,241  0,207  0,193  0,200  0,192  0,000                                           

0,263  0,161  0,216  0,219  0,210  0,204  0,000                                         

0,258  0,256  0,275  0,299  0,283  0,251  0,266  0,000                                       

0,308  0,246  0,214  0,212  0,244  0,205  0,230  0,317  0,000                                     

0,297  0,231  0,194  0,229  0,229  0,246  0,243  0,287  0,242  0,000                                   

0,280  0,235  0,226  0,233  0,241  0,242  0,238  0,302  0,262  0,274  0,000                                 

0,261  0,212  0,206  0,225  0,224  0,190  0,223  0,274  0,257  0,253  0,232  0,000                               

0,258  0,212  0,202  0,209  0,195  0,183  0,225  0,271  0,239  0,249  0,211  0,159  0,000                             

0,287  0,229  0,257  0,261  0,257  0,220  0,237  0,310  0,284  0,301  0,257  0,232  0,220  0,000                           

0,263  0,235  0,220  0,249  0,227  0,246  0,246  0,281  0,270  0,249  0,271  0,247  0,216  0,258  0,000                         

0,298  0,303  0,292  0,279  0,258  0,248  0,295  0,282  0,302  0,290  0,297  0,252  0,234  0,286  0,256  0,000                       

0,275  0,252  0,222  0,218  0,234  0,242  0,269  0,310  0,253  0,242  0,263  0,233  0,209  0,268  0,211  0,237  0,000                     

0,308  0,285  0,289  0,299  0,314  0,285  0,310  0,260  0,304  0,330  0,319  0,306  0,291  0,339  0,305  0,307  0,311  0,000                   

0,278  0,223  0,182  0,196  0,203  0,230  0,215  0,295  0,196  0,218  0,232  0,239  0,186  0,261  0,224  0,268  0,190  0,274  0,000                 

0,274  0,178  0,235  0,234  0,234  0,245  0,200  0,271  0,249  0,235  0,247  0,241  0,215  0,229  0,233  0,250  0,228  0,293  0,176  0,000               

0,264  0,233  0,209  0,214  0,244  0,247  0,269  0,289  0,238  0,226  0,272  0,259  0,237  0,310  0,247  0,278  0,261  0,300  0,223  0,209  0,000             

0,264  0,183  0,224  0,232  0,233  0,233  0,218  0,302  0,250  0,277  0,246  0,242  0,210  0,242  0,241  0,282  0,235  0,288  0,197  0,174  0,232  0,000           

0,280  0,227  0,218  0,227  0,244  0,210  0,237  0,300  0,256  0,264  0,254  0,216  0,176  0,290  0,267  0,271  0,235  0,287  0,217  0,228  0,247  0,194  0,000         

0,276  0,210  0,202  0,215  0,217  0,223  0,213  0,293  0,238  0,257  0,268  0,255  0,214  0,264  0,253  0,286  0,240  0,294  0,173  0,223  0,234  0,212  0,228  0,000       

0,301  0,242  0,243  0,256  0,243  0,244  0,245  0,307  0,269  0,274  0,286  0,245  0,227  0,271  0,271  0,303  0,243  0,315  0,223  0,223  0,255  0,219  0,241  0,202  0,000     

0,270  0,220  0,216  0,215  0,235  0,187  0,245  0,285  0,236  0,274  0,237  0,186  0,169  0,231  0,243  0,257  0,218  0,289  0,213  0,236  0,250  0,189  0,196  0,206  0,198  0,000   

0,241  0,235  0,267  0,270  0,252  0,211  0,247  0,284  0,280  0,296  0,258  0,249  0,237  0,250  0,267  0,288  0,280  0,317  0,244  0,250  0,308  0,214  0,261  0,238  0,260  0,194  0,000 

a Os números na linha superior e na primeira coluna da esquerda representam os acessos como indicado na Tabela 1. 
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Os 27 genótipos analisados dividiram-se em cinco grupos principais (Figura 

4): “Grupo I”, composto por quatro acessos (‘CNPAM 2001-50’ + ‘CNPAM 2001-70’ e 

‘CNPAM 2001-48’ + ‘CNPAM 2001-42’), todos derivados de cruzamentos entre ‘BRS 

Nordestina’ e ‘BRS Paraguaçu’ (ver Tabela 1); “Grupo II”, composto por sete 

acessos (‘Epaba 81’, ‘CNPAM 2001-5’ + ‘CNPAM 2001-9’; ‘SM5 Pernambucana’ + 

‘BRS Nordestina’ e ‘BRS Paraguaçu’ + ‘CNPAM 93-168’); “Grupo III”, composto por 

seis acessos (‘CSRD-2’ e ‘BRS Energia’ + ‘Mirante-10’; ‘BRA 3182’ e ‘Sipeal 7’ + 

‘BRA 3271’), “Grupo IV”, composto por quatro acessos (‘CNPAM 2001-63’ e ‘BRA 

3361’ e ‘Sipeal 21’ + ‘BRA 8745’) e “Grupo V”, com seis acessos (‘IAC 80’ + ‘IAC 

Guarani’; ‘CNPAM 2000-48’ + ‘BRA 6548’ e ‘Sipeal 20’ + ‘IAC 2028’). Apenas para 

os genótipos do “Grupo IV” não foi observado nenhum tipo de reticulação, e ‘CSRD-

2’ foi o único membro do “Grupo III” envolvido em uma interação com um acesso de 

um grupo diferente (‘IAC 2028’ – “Grupo V”; Figura 4). 

O baixo índice de fixação gerado pela AMOVA (Fst = 0,108) mostrou não 

haver estruturação genética entre os genótipos analisados. A variação molecular 

encontrada entre acessos de um mesmo grupo (89,2%) foi muito superior em 

relação à variação entre os grupos (10,8%).  
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6. DISCUSSÃO 

 

A escolha do sistema de marcadores constitui uma das mais importantes 

etapas do processo de caracterização da diversidade genética, sobretudo para 

plantas com longo histórico de cultivo, como a mamona, as quais costumam 

apresentar uma base genética mais estreita. Dependendo da finalidade, as 

particularidades de cada tipo de marcador têm que ser levadas em consideração nas 

análises (ver Weising et al., 2005; Laurentin, 2009). A grande quantidade de marcas 

polimórficas obtida para os dois tipos de marcadores aqui utilizados, sobretudo para 

os ISSRs, corroboram a utilidade destes marcadores para os programas de 

melhoramento da espécie em questão. Por outro lado, as marcas geradas por AFLP 

tendem a ser mais ancoráveis em grupos de ligação, sendo também amplamente 

utilizadas em mapeamentos genéticos (ver Wang et al., 1998; Reddy et al., 2002; 

Paolucci et al., 2010). 

Os níveis de polimorfismo aqui encontrados, tanto para AFLP quanto ISSR, 

indicam a grande aplicabilidade destes sistemas de marcadores na diferenciação 

entre genótipos de mamona, bem como vem sendo reportado para outras espécies 

de Euphorbiaceae de importância econômica (e.g. Raji et al., 2009; Tatikonda et al., 

2009; Tanya et al., 2010). Além de serem tão baratos quanto os RAPDs, os 

marcadores ISSR são altamente recomendados para o rápido acesso da diversidade 

genética de plantas por possibilitarem grande reprodutibilidade dos dados, 

principalmente quando utilizados primers ancorados (Reddy et al., 2002; Weising et 

al. 2005). Mesmo com um número total consideravelmente mais baixo de fragmentos 

amplificados, os primers de ISSR acessaram uma maior proporção de caracteres 

polimórficos em relação aos AFLPs, como observado também para o feijão comum 

(Svetleva et al., 2006). No entanto, por frequentemente ocorrer a situação inversa, 

como relatado para Tribulus terrestris (Sarwat et al., 2008), a aplicação de 

marcadores AFLPs é altamente recomendada, justamente por gerarem uma grande 

quantidade de marcas em apenas uma reação de PCR, além de acessarem regiões 

distintas do genoma em relação aos ISSRs (Campbell et al., 2003).  

Devido à utilização dos valores de PIC para o cálculo do índice do marcador 

(MI), já era esperada a forte associação encontrada entre esses dois índices. O 
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poder de resolução (RP) é um parâmetro considerado similar ao MI, estando 

fortemente correlacionado à capacidade de um primer (ou par de primers) em 

diferenciar acessos (Prevost e Wilkinson, 1999). Desta forma, apesar dos valores 

médios dos parâmetros analisados (PIC, MI e RP) terem sido menores para os 

marcadores AFLP, as combinações de primer E-ACG/M-CAA, E-ACG/M-CAC e E-

ACT/M-CTA foram mais eficientes na identificação de acessos, apresentando 

valores de RP maiores que qualquer primer único de ISSR. Ao contrário do 

anteriormente observado em alguns trabalhos, nos quais não havia correlação entre 

RP e MI (e.g. Prevost e Wilkinson, 1999; Fernández et al., 2002), ou mesmo entre 

nenhum dos três índices (Laurentin e Karlovsky, 2007), a forte correlação entre os 

índices (para AFLP e ISSR) corrobora a aplicabilidade desta abordagem para a 

escolha de primers mais informativos na discriminação entre genótipos de mamona, 

bem como havia sido reportado para o pinhão manso (Tatikonda et al., 2009).  

O fato de não haver estruturação dos agrupamentos obtidos está em 

concordância com outros resultados de avaliações da diversidade da espécie, 

analisando genótipos provenientes do mundo inteiro por meio de diferentes sistemas 

de marcadores moleculares (AFLP e SSR: Allan et al., 2008; SNPs: Foster et al., 

2010). A baixíssima heterozigosidade observada entre acessos de diferentes bancos 

de germoplasma, por meio de SSR (Bajay, 2009) e SNPs (Foster et al., 2010), 

indicam um alto nível de endogamia na espécie. Possivelmente, uma ampla 

ocorrência de introgressões (Dodd e Kashani, 2003) a partir do início da 

domesticação da cultura, ou mesmo antes, teve grande importância durante a 

evolução da mamoneira, o que justificaria a fraca diferenciação entre genótipos e a 

presença de reticulações no fenograma referente à dissimilaridade entre os acessos 

analisados. Por outro lado, em outro membro da família Euphorbiaceae, a mandioca, 

uma espécie de domesticação relativamente mais recente, os resultados obtidos a 

partir de AFLPs e SSRs foram consistentes, indicando forte estruturação entre as 

populações e alto grau de diversidade genética (Raji et al., 2009). Os agrupamentos 

gerados entre genótipos de mandioca por ambos os sistemas marcadores foram 

similares. No entanto, os SSRs foram mais eficientes na resolução de alguns grupos 

não detectados pelo AFLP (Raji et al., 2009). 

A alta proporção de monomorfismo encontrado entre fragmentos de AFLP por 

Allan et al. (2008) pode ser resultado da baixa quantidade de marcas amostradas, o 
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que resultou na subestimação da informação que este tipo de marcador pode 

fornecer para as análises de fingerprinting de DNA com a mamona. Entretanto, os 

altos índices de polimorfismo aqui observados, juntamente com os resultados 

anteriores para DAF (Oliveira, 2004) e RAPD (Gajera et al., 2010), não 

necessariamente correspondem ao nível real de variabilidade na mamona, tendo em 

vista a variação limitada entre os altos coeficientes de similaridade (ou baixos para 

dissimilaridade) obtidos nos diferentes estudos. Adicionalmente, a forte estruturação 

entre acessos de três bancos de germoplasma diferentes (Embrapa Algodão, IAC e 

UNESP – Botucatu) por meio de marcadores SSR (Bajay, 2009) é bastante 

contrastante com outros resultados observados tanto para marcadores dominantes 

(AFLP, ISSR e RAPD), quanto para outros marcadores codominantes (SNPs e SSR) 

para outros bancos. Talvez a baixa cobertura do genoma (26 loci polimórficos 

apenas) tenha influenciado na nos resultados obtidos por Bajay (2009), 

superestimando a diferenciação entre os genótipos.  

Os baixos valores de suporte dos nós mais basais (bootstraps: 28 para o 

“Grupo I”, 11 para o “Grupo II”, 21 para o “Grupo III”, 8 para o “Grupo IV” e 1 para o 

“Grupo V”; dados não mostrados) não permitem maiores inferências em relação aos 

agrupamentos mais abrangentes de genótipos, por estes parecem artificiais. A 

deficiência destes marcadores em revelar relações mais abrangentes entre grupos 

pode ser explicada pelo número relativamente alto de fragmentos polimórficos não 

informativos para a construção do fenograma (marcas compartilhadas por poucos 

acessos). Mesmo assim, dos seis genótipos derivados de cruzamentos entre ‘BRS 

Nordestina’ e ‘BRS Paraguaçu’, apenas ‘CNPAM 2001-63’ e ‘CNPAM 2001-5’ 

fizeram parte do “Grupo I”. Desta forma, a associação de marcas específicas a 

determinados genótipos de R. communis revela o potencial da aplicação destas 

metodologias para a construção de mapas de ligação e para o acesso da 

diversidade apresentada pela espécie. 

Apesar de Kosman e Leonard (2005) afirmarem que não é recomendado o 

uso de marcadores dominantes em organismos diploides, devido ao acesso 

incompleto a informações como heterozigosidade, Laurentin (2009) explica que 

matrizes de dados geradas a partir de sistemas de marcadores desse tipo para 

plantas autógamas (ou com altos índices de endogamia) são perfeitamente 

utilizáveis. Em espécies com baixos índices de heterozigosidade, como a mamona, 
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os problemas relacionados à perda de informação de variação alélica seriam 

minimizados (Maguire et al., 2002) e as vantagens associadas a esses sistemas de 

marcadores, como o maior número de loci amostrados, compensariam. 

Perfis de fingerprinting baseados em AFLP e ISSR vêm sendo utilizados com 

sucesso na diferenciação inequívoca entre genótipos de plantas cultivadas (Reddy 

et al., 2002; Campbell et al., 2003; Weising et al., 2005), como observado para a 

maioria dos acessos analisados no presente trabalho, seja pela presença de marcas 

únicas, seja por valores da matriz de dissimilaridade. Os dois acessos mais 

divergentes em relação aos demais (‘Mirante-10’ e ‘BRS Energia’), por exemplo, 

além de terem agrupado com alto suporte estatístico (bootstrap de 95), 

apresentaram um alto valor de dissimilaridade (0,260), em comparação a outros 

agrupamentos observados no presente trabalho, permitindo a distinção entre os 

referidos genótipos. Desta forma, a categorização de fragmentos gerados e a 

descrição de primers capazes de gerar várias marcas polimórficas em poucas 

reações poderão resultar em uma maior objetividade durante o processo de 

melhoramento da espécie, fornecendo subsídios para o direcionamento de 

cruzamentos entre acessos com características de interesse.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 Uma grande quantidade de marcas polimórficas foi obtida pela aplicação das 

metodologias de AFLP e ISSR, independente da alta similaridade entre os acessos 

analisados. Os fragmentos amplificados exclusivamente para determinados 

genótipos servirão para a identificação de parentais e para facilitar o mapeamento 

genético da mamona. 

 Concordando com dados anteriormente publicados para a espécie, os resultados 

obtidos com a análise fenética mostram uma dificuldade para a obtenção de 

agrupamentos entre acessos de origem comum, indicando alto índice de endogamia. 

  De acordo com os índices analisados, como PIC, MI e RP, tanto as combinações de 

primers de AFLP quanto os primers únicos de ISSR são informativos para análises 

de diversidade em R. communis e poderão ser aplicados futuramente em análises 

de larga escala com os acessos do Banco de Germoplasma da Embrapa Algodão. 

 

. 
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  MseI primer a 

  CAA CAC CAG CAT CTA CTC CTG CTT 

E
co

R
I 

pr
im

er
 

AAC + + + + + + + + 
AAG + + + + + + – + 
ACA + + + + + – – + 
ACC + + + + + + – + 
ACG + + + + + + – + 
ACT + + + + + + – + 
AGC + + + + + – – + 
AGG + – + + + – – – 

Quadro 1. Teste de amplificação para as combinações de primers contidos no AFLP Starter Primer 

Kit da Invitrogen, utilizando quatro acessos de mamona provenientes da Embrapa Algodão. a (+) 

pares de primers que possibilitaram a amplificação de fragmentos AFLP; (–) pares de primers que 

não amplificaram fragmentos AFLP. 
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Tabela 1. Oligonucleotídeos utilizados para a seleção de primers únicos de ISSR utilizando três 

acessos de mamona provenientes da Embrapa Algodão. a (+) pares de primers que possibilitaram a 

amplificação de fragmentos ISSR; (–) pares de primers que não amplificaram fragmentos ISSR. 

Primer Repetições Ta (°C) Amplificação a 
UBC-801 (AT)8T 52,0 – 
UBC-803 (AT)8C 52,0 – 
UBC-804 (AT)8A 52,0 – 
UBC-805 (TA)8C 52,0 – 
UBC-807 (AG)8T 50,4 + 
UBC-808 (AG)8C 52,0 + 
UBC-809 (AG)8G 54,0 – 
UBC-810 (GA)8T 50,4 + 
UBC-811 (GA)8C 54,0 + 
UBC-812 (GA)8A 50,4 + 
UBC-816 (CA)8T 50,0 + 
UBC-817 (CA)8A 50,0 + 
UBC-818 (CA)8G 54,0 + 
UBC-819 (GT)8A 50,0 – 
UBC-824 (TC)8G 52,0 + 
UBC-825 (AC)8T 50,4 + 
UBC-826 (AC)8C 52,8 + 
UBC-827 (AC)8G 52,8 + 
UBC-828 (TG)8A 52,0 – 
UBC-830 (TG)8G 52,0 – 
UBC-831 (AT)8YA 54,0 + 
UBC-834 (AG)8YT 52,0 + 
UBC-835 (AG)8YC 54,0 + 
UBC-836 (AG)8YA 54,0 + 
UBC-840 (GA)8YT 52,0 + 
UBC-841 (GA)8YC 52,0 + 
UBC-842 (GA)8YG 54,0 + 
UBC-843 (CT)8RA 54,0 – 
UBC-844 (CT)8RC 54,0 – 
UBC-845 (CT)8RG 54,0 – 
UBC-846 (CA)8RT 54,0 + 
UBC-847 (CA)8RC 54,0 – 
UBC-848 (CA)8RG 54,0 + 
UBC-849 (GT)8YA 52,0 + 
UBC-850 (GT)8YC 54,0 + 
UBC-851 (GT)8YG 54,0 – 
UBC-852 (TC)8RA 52,0 – 
UBC-853 (TC)8RT 52,0 + 
UBC-855 (AC)8YT 52,0 + 
UBC-856 (AC)8YA 52,0 + 
UBC-857 (AC)8YG 54,0 + 
UBC-858 (TG)8RT 52,0 + 
UBC-859 (TG)8RC 54,0 – 
UBC-860 (TG)8RA 52,0 + 
UBC-864 (ATG)6 52,0 + 
UBC-868 (GAA)6 50,0 + 
UBC-869 (GTT)6 50,0 – 
UBC-873 (GACA)4 52,0 + 
UBC-876 (GATA)4 50,0 – 
UBC-878 (GGAT)4 52,0 + 
UBC-879 (CTTCA)5 50,4 + 
UBC-880 (GGAGA)5 50,0 + 
UBC-884 HBH(AG)7 54,0 + 
UBC-886 VDV(CT)7 54,0 + 
UBC-887 DVD(TC)7 52,0 + 
UBC-888 BDB(CA)7 52,0 + 
UBC-889 DBD(AC)7 52,0 + 
UBC-890 VHV(GT)7 54,0 + 
UBC-891 HVH(GT)7 52,0 + 



 

Figur

com 

corre

ra 1. Produto

a combinaç

esponde ao m

os de amplif

ção de prime

marcador de 

ficação por P

ers E-AGC/M

100 pb. 

PCR utilizan

M-CAC (A) 

do 27 genót

e ISSR com

ipos de mam

m o primer U

 

mona por me

UBC-887 (B

60

eio de AFLP

). Linha “M”

0 

P 

” 



61 
 

10. MEMORIAL 

 

Santelmo Selmo de Vasconcelos Júnior (santelmovasconcelos@gmail.com), 

brasileiro, nascido em 09 de setembro de 1985 em Caruaru – Pernambuco, cursou 

em Recife o ensino fundamental na Escola Senador Nilo de Souza Coelho, no 

período de 1992 a 1999, e o ensino médio na Escola Senador Paulo Pessoa Guerra, 

no período de 2000 a 2002. Em 2005, iniciou o curso de Ciências Biológicas na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tendo participado pelo período de 

dois anos, entre 2006 e 2008, da monitoria da disciplina Citogenética Geral dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas da mesma 

Universidade. Obteve o título de Bacharel em janeiro de 2009, com o trabalho 

“Distribuição da heterocromatina e dos sítios de DNAr 5S e 45S em mamona 

(Ricinus communis L.), uma importante espécie para o biodiesel”. Ingressou no 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Genética da UFPE em março do 

mesmo ano. Em 2010, foi publicado o artigo intitulado “Heterochromatin and rDNA 

5S and 45S sites as reliable cytogenetic markers for castor bean (Ricinus communis, 

Euphorbiaceae)” (Vasconcelos et al., Micron 41: 746-753, 2010), referente aos 

resultados obtidos para a monografia de graduação anteriormente citada. Ainda no 

mesmo ano, foi aprovado na seleção para o doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Vegetal, o qual será cursado após a finalização curso de 

mestrado. 
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