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Resumo 

As matas de miombo constituem um dos ecossistemas mais importantes a nível mundial, desempenhando um papel 
preponderante no balanceamento de energia, água e carbono. Em Moçambique, as matas de miombo cobrem cerca de 
2/3 do território nacional e representam uma importante fonte de rendimento para as economias formais e informais. 
A dinâmica ecológica do miombo é amplamente definida pela sua componente lenhosa, cuja composição tem sido 
bastante influenciada por fatores climáticos e queimadas. Estes fatores têm conduzido a uma evolução das espécies no 
sentido de adaptação a condições extremas e limitantes de sobrevivência. O presente trabalho insere-se no âmbito do 
Programa de Conservação da Biodiversidade da Reserva Nacional do Niassa (RNN), um dos ecossistemas de miombo 
mais importantes a nível global. Deste modo, foram desenvolvidos marcadores moleculares ISSR para o estudo da 
diversidade genética de duas espécies típicas do miombo, Burkea africana e Brachystegia boehmii, em zonas com 
diferente incidência de fogos: Este (maior incidência) e Oeste (menor incidência). De uma forma geral, ambas as 
espécies apresentaram elevados níveis de diversidade genética, independentemente da frequência de fogos, sugerindo 
que a sobrevivência destas espécies não está ameaçada e confirmando que, de facto, a RNN é uma das áreas de 
miombo mais bem conservadas. Adicionalmente, foram desenvolvidos códigos de barra genéticos, baseados em genes 
cloroplastidiais, para três espécies: B. africana, B. boehmiii e Pterocarpus angolensis, todas pertencentes à família das 
Fabaceae (leguminosas) que serão disponibilizados para efeitos de taxonomia molecular e evolutiva. 
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INTRODUÇÃO  

Em Moçambique, as matas de miombo cobrem cerca de 2/3 do território nacional, representando o 

ecossistema de maior relevância social, económica e ambiental. Cerca de 90% da população rural e cerca de 

50% da população urbana dependem deste ecossistema para satisfazer as necessidades alimentares, de 

saúde, energia e habitação. Do ponto de vista económico, o miombo é a fonte da maior parte das espécies 

madeireiras comerciais de exportação tais como Pterocarpus angolensis DC. (nome local: umbila) e Millettia 

stuhlmannii Taub. (nome local: panga-panga). Do ponto de vista ambiental, o miombo desempenha um 

papel crucial para o balanço de carbono, água e energia. No entanto, a integridade deste ecossistema está 

permanentemente ameaçada devido à ação do clima, do Homem e dos animais (RIBEIRO, 2007). 

A Reserva Nacional de Niassa (RNN) é a maior e mais valiosa área de conservação da vegetação de miombo 

a nível nacional e regional. Um dos fatores que mais compromete o equilíbrio ecológico da RNN é o fogo 
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(antropogénico), que afeta principalmente a zona Este da reserva, onde existe maior concentração 

populacional. Neste sector tem vindo a observar-se ao longo dos últimos anos uma inversão na estrutura e 

composição da vegetação, com substituição de espécies típicas, como Julbernardia globiflora (Benth.) 

Troupin. e Brachystegia spp., por espécies atípicas como Combretum spp. e Terminalia sericea Burch. Ex. DC 

(RIBEIRO, 2007). Deste modo, impõe-se a necessidade de implementação de um Programa de Gestão 

visando preservar a biodiversidade natural, vasta e única na região, promovendo em simultâneo o turismo 

sustentável e o desenvolvimento socio-económico das comunidades locais.  

Atualmente, o conhecimento da biodiversidade tornou-se a porta direta para a conservação e preservação 

das espécies uma vez que possibilita a seleção de ”genótipos de elite” (com um conjunto de características 

desejáveis), sendo imprescindível para o delineamento de programas de conservação de recursos genéticos 

in situ ou ex situ. Integrado nos objetivos da investigação da RNN e em complementaridade a outras áreas 

disciplinares, o presente estudo teve por objetivos: i) desenvolver marcadores moleculares – ISSR, para 

avaliar o grau de diversidade genética de 2 espécies típicas de miombo – Burkea africana Hook. f. e 

Brachystegia boehmii Taub.; ii) desenvolver marcadores moleculares taxonómicos – códigos de barra 

genéticos – para identificação de três espécies, nomeadamente B. boehmii, B. africana e P. angolensis. O 

estudo focou na comparação das zonas Este (maior incidência de fogos) e Oeste da RNN, especificamente no 

efeito do fogo na biodiversidade e relações filogenéticas das espécies em estudo.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostragem 

As amostras (folhas jovens) foram recolhidas em talhões previamente estabelecidos na RNN, localizada a 

norte de Moçambique entre os paralelos 12º38’48.67’’S e 11º27’5.83’’S e os meridianos 36º25’21.16’’E e 

38º30’23.74’’E (RIBEIRO, 2007): B. boehmii (14 amostras), B. africana (15 amostras) e P. angolensis (15 

amostras).O material foi conservado em sílica (silica gel rubin, Fluka) e posteriormente congelado em azoto 

líquido para conservação a -80ºC até extração de ADN. 

Extracção de ADN genómico 

O ADN genómico foi individualmente isolado a partir das folhas congeladas a -80ºC com o kit DNeasy Plant 

Mini (Qiagen). A extracção de ADN foi precedida por quatro passos de lavagem com tampão HEPES (100mM 

HEPES, 1% PVP, 2% β-Mercaptoetanol), seguida de uma centrifugação em microcentriguga, à velocidade 

máxima durante um minuto para remoção de políssacarídeos. Após o tratamento com RNase (Fermentas), 

efectuou-se a determinação da concentração e pureza do ADN por leitura espectrofotométrica a OD230, OD260 

and OD280 e (Lambda EZ201, Perkin Elmer) e em gel de agarose a 1%. Para cada amostra de ADN foi 

preparada uma solução de trabalho de 25 ng/µl. 
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Inter Simple Sequence Repeats (ISSR)  

De um total de 27 primers ISSR (STAB Vida), foram selecionados 8 para a análise final. As reações de PCR 

foram efetuadas nas condições base definidas por Zietkiewicz et al. (2004), com algumas modificações: 25 ng 

de ADN genómico; tampão de PCR 1× (Tris-HCl pH 8.8 a 750 mM); (NH4)2SO4 a 200 mM; Tween 20 a 0,1% 

(v/v), MgCl2 a 2.5 mM, dNTPs (Invitrogen, Life Technologies) a 0.5 mM; 1µM de cada primer; 1U de Taq ADN 

polimerase (Fermentas); água MilliQ até perfazer os 20 µl do volume total de reação. As reacções de PCR 

foram efetuadas com o seguinte programa: 95ºC durante 3 minutos (desnaturação inicial); 35 ciclos: 95ºC 

durante 90 segundos (desnaturação), 42ºC durante 90 segundos (emparelhamento), 72ºC durante 90 

segundos (extensão); 72ºC durante 5 minutos (extensão final). Os produtos de PCR resultantes da 

amplificação foram separados em gel de poliacrilamida. 

Análise Fenética  

Com base nos padrões de amplificação obtidos para cada um dos primers selecionados foram construídas 

matrizes individuais e uma matriz total de dados booleanos, baseadas na presença (1) ou ausência (0) de 

bandas. Para tal, foram contabilizadas todas as bandas com boa definição e excluídas as bandas ténues e 

pouco definidas, bem como as bandas igualmente amplificadas nas reações controlo. Os resultados foram 

analisados por taxonomia numérica utilizando-se o programa NTSYSpc versão 2.02h (Applied Biostatistics 

Inc., USA). A partir das matrizes de dados foram construídas matrizes de associação (de semelhança) tendo 

por base o coeficiente de semelhança de Dice. 

As relações de semelhança e agrupamento dos indivíduos foram representadas em dendrogramas através 

do método de UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages) com base nas matrizes 

de associação. Os níveis diversidade genética inter-populacional (H), as estimativas de diversidade genética 

total de ambas as populações (Ht), a diversidade média intra-populacional (Hs), os coeficientes de 

diferenciação genética (Gst) e a estimativa do fluxo génico (Nm) foram calculados com recurso ao software 

POPGENE32 (YEH et al. 1997). 

Desenvolvimento de códigos de barras genéticos 

O desenvolvimento dos códigos de barras genéticos foi baseado na amplificação das sequências parciais de 

três genes cloroplastidiais: matK codificador de uma maturase K, trnL do gene tRNALeu UAA e rbcL ribulose-

1,5 bisfosfato (Rubisco). Para o desenvolvimento dos códigos de barras, foram seguidos os protocolos 

definidos pelo Consortium for the Barcode of Life (CBOL) (http://www.barcodeoflife.org/).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Marcadores ISSR 
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O número de bandas polimórficas geradas pelos oito marcadores ISSR foi de 94 para B. africana e 90 para B. 

boehmii. Apesar destas semelhanças, foi detetado um grau de polimorfismo mais elevado em B. africana, 

isto é 95.6%  contra 89.4% em B. boehmii. A percentagem do loci polimórficos em B. africana foi de 60.0% e 

90.0% nas zonas Este e Oeste, respetivamente. Contrariamente, no caso da B. boehmii, a percentagem do 

loci polimórficos foi inferior na área Oeste (48.9%) quando comparada com a Este (68.1%). A informação 

sobre o número total de bandas (NTB), número total de bandas polimórficas (NBP), percentage de bandas 

polimórficas (P%), média de número de bandas, média de número de bandas polimórficas e poder de 

resolução (pR) de cada primer é apresentada nas tabelas 1 e 2. Os resultados demonstram que os ISSR são 

marcadores adequados para estudos de diversidade genética em ambas as espécies, gerando altos níveis de 

polimorfismo (BORNET and BRANCHARD, 2001; MYSKÓW et al., 2010). 

 
Tabela 1 - Sequência dos primers, número total de bandas (NTB), número total de bandas polimórficas (NBP), 

percentagem de bandas polimórficas (P%), média do número de bandas, média do número de bandas polimórficas e 
poder de resolução (pR) para B. africana 

Primer Sequência (5’-3’) NTB NBP P% pR 

ISSR-1 (AG)8YT 11 9 81.8 13.20 
ISSR-2 (AGC)4YT 14 14 100.0 15.07 
ISSR-3 (CA)8R 9 9 100.0 9.07 
ISSR-5 DBD (CA)7 11 11 100.0 14.80 
ISSR-6 VHV (GT)6 10 10 100.0 6.80 
ISSR-7 HVH (TG)7 11 9 81.8 13.33 
ISSR-8 HVH (CA)7 11 11 100.0 13.20 
ISSR-10 (AC)8YT 13 13 100.0 6.80 
TOTAL  90 86   
MÉDIA  11.25 10.75 95.6 11.53 

 

Tabela 2 -  Sequência dos primers, número total de bandas (NTB), número total de bandas polimórficas (NBP), 
percentagem de bandas polimórficas (P%), média do número de bandas, média do número de bandas polimórficas e 

poder de resolução (pR) para B. boehmii. 

Primer Sequência (5’-3’) NTB NBP P% pR  

ISSR-1 (AG)8YT 11 11 100.0 5.29 
ISSR-5 DBD(CA)7  12 9 75.0 9.43 
ISSR-7 HVH(TG)7 13 12 92.3 7.29 
ISSR-10 (AC)8YT  7 7 100.0 4.57 
ISSR-24 (GA)8YC 12 7 58.3 12.00 
ISSR-25 (AG)8GYT 11 11 100.0 4.43 
ISSR-26 (AG)8YC 15 15 100.0 9.14 
ISSR-27 (AG)8YA  13 12 92.3 10.14 
TOTAL  94 84   
MÉDIA  11.75 10.50 89.4 7.79 
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Análise fenética 

Na tabela 3 apresentam-se os agrupamentos dos acessos obtidos com base na análise UPGMA. O coeficiente 

de similaridade variou entre 0.4557 a 0.9159 (B. africana) e entre 0.4375 a 0.8358 (B. boehmii). Estes 

resultados demonstram que a distribuição dos indivíduos pelos grupos seguiu um padrão próximo da sua 

origem geográfica (Este e Oeste), particularmente no caso de B. boehmii.  

 
. Tabela 3- Agrupamentos segundo a análise UPGMA, com base no coeficiente Nei e Li. E = acessos colhidos na zona 

este; O = acessos colhidos na zona oeste da Reserva Nacional do Niassa 

Burkea africana 

Grupo I 4 (E), 22 (O), 29 (O), 62 (O), 108 (E), 59 (O), 85 (E), 58 (O) 

Grupo II 110 (E), 111 (E) 

Grupo III 74 (O) 

Grupo IV 55 (O), 57 (O), 71 (O) 

Brachystegia boehmii 

Grupo I 2 (E), 19 (O), 21 (O), 23 (O), 24 (O), 53 (O), 61 (O) 

Grupo II 3 (E), 11 (E) 

Grupo III 76 (E), 82 (E), 83 (E) 

Grupo IV 31 (O), 79 (E) 

 

A distância e identidade genética imparcial de Nei (Nei, 1973) da população Este e Oeste foi de 0.9374 e 

0.0646, respetivamente, para a B. africana e 0.9691 e 0.0314 para B. boehmii. O valor encontrado da 

diversidade genótipica total entre as populações foi de 0.1978±0.0255 (B. africana) e 0.2905±0.0254 (B. 

boehmii), enquanto que a diversidade dentro das populações foi de 0.1771±0.0209 (B. africana) e 

0.2581±0.0224 (B. boehmii).  

A média de variabilidade genética em B. africana é maior que em B. boehmii, facto que poderá estar 

relacionado com os diferentes graus de tolerância/adaptação ao fogo. O estudo também demonstrou maior 

perda de diversidade em B. africana na zona Oeste (com menor incidência de fogo) quando comparado com 

a zona Este (com maior incidência de fogo). Contrariamente, B. boehmii, mostrou maior grau de diversidade 

genética na zona Este (maior incidência de fogo) em relação a Oeste (maior incidência de fogo). Tal facto 

poderá estar relacionado com o efeito de pirodiversidade sugerido por Parr & Andersen (2006). 

Códigos de barra 

Os três marcadores taxonómicos (matK, trnL e rbcL), foram amplificados com sucesso para as três espécies 

em estudo: B. africana, B. boehmii e P. angolenses, pertencentes à família Fabaceae (leguminosas), 

apresentando os critérios básicos e comprovando o seu poder discriminatório (GAO et al., 2011; 

NEWMASTER & RAGUPATHY, 2009; MADESIS et al., 2012). No caso particular dos genes matK e trnL, o 

estudo confirmou o potencial de aplicação destes genes em estudos filogeográficos, ao agrupar as espécies 
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em estudo (oriundas da RNN) no mesmo grupo. O gene rbcL revelou ser eficaz para estudos taxonómicos. Os 

resultados indicam ainda que as sub-famílias Mimosoideae, e.g. Acacia spp. e Leucaena spp., e 

Papilionoideae, que inclui uma das espécies em estudo (P. angolensis) e várias leguminosas herbáceas (e.g. 

Phaseolus spp., Medicago spp., Arachis spp.), constituem um grupo monofilético, pois derivam dum 

ancestral comum, enquanto a sub-família Caesalpinioideae representa um grupo parafilético. Os resultados 

estão de acordo com estudos anteriores feitos como base nos genes matK (WOJCIECHOWSKI et al., 2004; 

BOUCHENAK-KHELLADI et al., 2010), trnL (BRUNEAU et al., 2001) e rbcL (DOYLE et al., 1997, SULAIMAN et al., 

2003; KATIJA et al., 2001).  

CONCLUSÃO 

Em conclusão, a análise da diversidade genética sugere que, i), há um bom potencial genético para as duas 

espécies em ambos os sectores da Reserva Nacional do Niassa, e ii) a atual frequência de fogos ainda não 

comprometeu a diversidade disponível. No que diz respeitos aos marcadores taxonómicos, recomenda-se a 

combinação dos três genes para estudos filogeográficos e taxonómicos. 
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