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RESUMO GERAL 

____________________________________________________________________ 

DIVERSIDADE GENÉTICA E MODELAGEM PREDITIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret 

Mimosa tenuiflora (Fabaceae), conhecida como jurema-preta, possui elevado potencial 

econômico e ecológico. É largamente utilizada como lenha para a produção de cerâmica 

vermelha. Devido à alta capacidade de desenvolvimento em solos compactados, a espécie é 

considerada indicadora de estágios iniciais de sucessão e na recuperação da cobertura florestal. 

O objetivo do estudo foi avaliar a diversidade genética em populações naturais e predizer as 

áreas climaticamente adequadas para a ocorrência de M. tenuiflora em cenário de mudança 

climática. Foram amostradas 15 populações naturais no estado do Rio Grande do Norte, 

totalizando 225 indivíduos, obtendo-se os índices de diversidade e estrutura genética por meio 

de 70 locos ISSR (Inter Repetições de Sequências Simples). Foi utilizado o algoritmo de 

máxima entropia (Maxent) na modelagem de distribuição da espécie, com o uso dos pontos de 

ocorrência geográfica e 19 variáveis bioclimáticas. A diversidade genética de Nei e o índice de 

Shannon apresentaram médias de 0,21 (±0,02) e 0,35 (±0,03), respectivamente. As populações 

mais diversificadas geneticamente foram a ACU (Assú), CRV (Caiçara do Rio do Vento) e 

MAR (Martins), e a menos diversificada foi a CAR (Caraúbas). Estas populações apresentaram 

decréscimos populacionais significativos no modelo de alelos infinitos e devem ser prioritárias 

para conservação. A análise bayesiana indicou a formação de quatros grupos com maior 

diferenciação genética, sendo a população ESP (Espírito Santo) a mais diferenciada, explicada 

pela descontinuidade genética com as demais populações. Foram selecionadas 11 variáveis 

bioclimáticas para os modelos de distribuição da espécie, após análise da multicolinearidade. A 

modelagem para o período presente apresentou índice de AUC (área sob a curva) de 0,94 

(±0,02), indicando bom ajuste do modelo utilizado. Para o período futuro (2070), o valor da 

AUC variou entre 0,88 a 0,89 para o cenário otimista, e 0,87 a 0,88 para o cenário pessimista. 

A maior porcentagem de contribuição foi para a variável precipitação anual (58,3%). As áreas 

de adequabilidade ocorreram em maior intensidade e quase que por totalidade nos estados do 

Ceará e Rio Grande do Norte. Em relação as predições do futuro, o território com alta 

adequabilidade apresentou uma redução variando entre 28,7% a 53,7% e 30,9% a 59,4%, para 

os cenários otimistas e pessimistas, respectivamente. Os resultados obtidos podem contribuir 

como subsídio para o estabelecimento de plantios comerciais, e na definição de estratégias de 

manejo e conservação. 

Palavras-chave: jurema-preta, Nicho ecológico, Marcador molecular, Caatinga  
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GENERAL ABSTRACT 

__________________________________________________________________________ 

GENETIC DIVERSITY AND PREDICTIVE DISTRIBUTION MODELING OF 

Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret  

Mimosa tenuiflora (Fabaceae), known as jurema-preta, has high economic and ecological 

potential. It is widely used as firewood for the production of red ceramics. Due to the high 

development capacity in compacted soils, people considered the species an indicator of the 

initial stages of succession and the recovery of the forest cover. The objective of the study was 

to evaluate the genetic diversity in natural populations and to predict climatically adequate areas 

for the occurrence of M. tenuiflora in a climate change scenario. We sampled fifteen natural 

populations in the state of Rio Grande do Norte, totaling 225 individuals, obtaining diversity 

indexes and genetic structure by means of 70 ISSR (Inter Simple Repeat Intervals). The 

maximum entropy algorithm (Maxent) was used in the modeling of the distribution of the 

species, with the use of geographic occurrence points and 19 bioclimatic variables. The genetic 

diversity of Nei and the Shannon index presented averages of 0.21 (± 0.02) and 0.35 (± 0.03), 

respectively. The most genetically diverse populations were ACU (Assú), CRV (Caiçara do Rio 

do Vento) and MAR (Martins), and the least diversified was CAR (Caraúbas). These 

populations showed significant population decreases in the infinite allele model and should be 

a priority for conservation. Bayesian analysis indicated the formation of four groups with the 

greatest genetic differentiation, with ESP (Espirito Santo) being the most differentiated, 

explained by the genetic discontinuity with the other populations. We selected eleven 

bioclimatic variables for the distribution models of the species after multicollinearity analysis. 

Modeling for the present period presented AUC (area under the curve) of 0.94 (± 0.02), 

indicating good fit of the model used. For the future period (2070), the AUC value ranged from 

0.88 to 0.89 for the optimistic scenario, and 0.87 to 0.88 for the pessimistic scenario. The 

highest percentage of contribution was for the annual precipitation variable (58.3%). The areas 

of suitability occurred in greater intensity and almost completely in the states of Ceará and Rio 

Grande do Norte. In relation to the predictions of the future, the territory with high adequacy 

presented a reduction ranging from 28.7% to 53.7% and 30.9% to 59.4%, for the optimistic and 

pessimistic scenarios, respectively. The results obtained can contribute as a subsidy for the 

establishment of commercial plantations, and in the definition of management and conservation 

strategies. 

Keywords: jurema-preta, Ecological Niche, Molecular Marker, Caatinga  
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

__________________________________________________________________________ 

 

A Caatinga é um bioma brasileiro situado quase por sua totalidade na região Nordeste 

do país. Além de ser pouco estudado, é o terceiro ecossistema brasileiro mais ameaçado, 

seguido pela Amazônia e Cerrado (LIMA, 1996; OVERBECK et al., 2015; OLIVEIRA; 

BERNARD, 2017). O tipo de vegetação é determinado pelas condições ambientais 

características, como elevada temperatura e baixa precipitação, as condições topográficas e do 

solo. A vegetação dominante é xerófila e uma das espécies mais ocorrentes é a Mimosa 

tenuiflora, representante da família Fabaceae e conhecida popularmente como jurema-preta 

(DRUMOND et al., 2002).  

A Mimosa tenuiflora é uma espécie nativa do Brasil, que possui alto potencial 

econômico e ecológico, principalmente devido a sua rusticidade e tolerância a situações 

ambientais adversas, como elevadas temperaturas e tolerância a seca (ARAUJO FILHO; 

CARVALHO, 1996; SOUZA et al., 2016). A espécie tem potencial forrageiro, melífero, 

medicinal e na curtição de couro, além de ser utilizada para fabricação de cercas, lenha e carvão 

(SILVA et al., 2011b; PAES et al., 2013; PAES et al., 2006; ARAÚJO et al., 2017). Devido a 

essas características, a espécie é explorada de forma intensa em toda a região de ocorrência, 

principalmente pelas indústrias de cerâmica, ocasionando remanescentes florestais. 

O avanço das atividades antrópicas leva à fragmentação de áreas naturais, favorecendo 

o isolamento de subpopulações, reduzindo a diversidade genética e, consequentemente, 

acentuando o efeito da deriva genética e a endogamia (TELLES et al., 2014). A antropização 

naturalmente tem efeitos negativos na vegetação, podendo acarretar em decréscimos 

populacionais significativos (HEINICKE et al., 2016). Além do fato que a fragmentação pode 

restringir o fluxo de animais selvagens, polinizadores, pólen e sementes. Estes efeitos são 

representativos ao nível de comunidades e ecossistemas, podendo alterar faixas de habitat 

(MCGREGOR et al., 2008; YOKOCHI et al., 2015).  

Neste sentido, os indivíduos remanescentes sofrem alterações nos padrões de fluxo 

gênico e têm sua variabilidade e estrutura genética alteradas (DELANEY et al., 2010, 

HOLDEREGGER; GIULIO, 2010). Além disso, a fragmentação florestal pode interromper o 

processo de polinização, o que gera prejuízos para a comunidade florestal, tais como isolamento 

populacional e redução da variabilidade e, por fim, alterando a estrutura e a diversidade genética 

(HEINICKE et al., 2016; OYAMA et al., 2017).  
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Desta forma, estudos de diversidade genética em populações florestais são necessários 

para compreender a distribuição da diversidade e as relações com o meio ambiente. Esses 

estudos servem de embasamento para futuras pesquisas que envolvam conservação, seleção e 

melhoramento de espécies (GONÇALVES et al., 2010). A técnica de marcadores moleculares 

é muito empregada atualmente para auxiliar na compreensão acerca da diversidade genética, 

sendo o método de ISSR (Inter Repetições de Sequências Simples) um dos mais conhecidos e 

utilizados com sucesso (CHAGAS et al., 2015; MOREIRA et al., 2015; SELYUTINA et al., 

2016).  

Além das informações genéticas, os dados sobre distribuição geográfica da espécie são 

de suma importância para o estabelecimento de estratégias conservacionistas, bem como 

predição de habitat e programas de recuperação florestal (MARCO JÚNIOR; SIQUEIRA, 

2009). Para colaborar nessas informações é utilizada a técnica de modelagem de nicho 

ecológico, empregada normalmente para avaliar a relação entre a espécie e sua área de 

ocorrência, além de auxiliar na projeção frente às mudanças climáticas (ELITH et al., 2011; 

WANG, et al., 2016).  

Tendo em vista que as populações naturais da Mimosa tenuiflora se encontram 

amplamente distribuídas no Nordeste, e essas populações sofrem constante exploração 

madeireira, os estudos sobre diversidade genética e distribuição geográfica podem auxiliar 

contribuindo para futuras pesquisas e no manejo dessa espécie.  

Nesse sentido, o estudo tem como objetivo geral quantificar a diversidade genética em 

populações naturais de Mimosa tenuiflora, no estado do Rio Grande do Norte, bem como 

analisar a distribuição geográfica da espécie pelo Brasil. 

Foram testadas as hipóteses: i) devido a intensa exploração de recursos, as populações 

de Mimosa tenuiflora apresentarão baixa diversidade genética; ii) há ocorrência de gargalos 

genéticos em populações com maior antropização. iii) as mudanças climáticas com o decorrer 

dos anos afetarão negativamente a ocorrência de Mimosa tenuiflora, por meio da redução da 

adequabilidade; iv) áreas com baixa adequabilidade no presente poderão ser áreas com elevada 

adequabilidade na predição futura.  



3 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

__________________________________________________________________________ 

2.1. O bioma Caatinga  

A região Nordeste do Brasil é ocupada por uma vegetação de característica xerófila, 

com fisionomia e composição florística característica, sendo esta denominada Caatinga, bioma 

pouco estudado e muito ameaçado (OVERBECK et al., 2015; OLIVEIRA; BERNARD, 2017). 

A vegetação da Caatinga é composta por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, em sua 

maioria de pequeno porte, caducifólias e com o caule revestido por espinhos, ocorrendo nos 

estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 

norte de Minas Gerais (DRUMOND et al., 2000; OLIVEIRA et al., 1999). Este bioma possui 

844.453 km² ocupando cerca 11% do território nacional, e mais da metade da região Nordeste, 

aproximadamente 54% (IBGE, 2004; MMA, 2011). A temperatura normalmente varia entre 24 

a 28 °C, com precipitação média entre 250 a 1000 mm, apresentando déficit hídrico elevado 

durante todo o ano (EMPARN, 2018).   

Este bioma possui elevado potencial, tanto ecológico quanto para o uso econômico 

sustentável, no entanto o número de pesquisas realizadas neste contexto ainda é reduzido. As 

características desse bioma, principalmente relacionadas ao baixo índice pluviométrico, acabam 

por se tornar fatores limitantes de ocorrência vegetacional (MMA, 2011). Além desses fatores, 

com o decorrer dos anos as áreas de Caatinga têm sofrido um intenso processo de antropização, 

principalmente devido ao avanço com a construção de estradas e moradias, como para a 

execução de atividades agrícolas e a criação de animais, além do desmatamento devido a 

exploração intensa de lenha (DRUMOND et al., 2000).  

A exploração madeireira é um dos maiores responsáveis pela alteração na composição 

da vegetação, podendo causar a longo prazo problemas maiores, como a desertificação, 

desconfiguração de habitat ou extinção de espécies (HAUFF, 2010).  Nos últimos anos o 

cuidado com a conservação e preservação da vegetação tem aumentado, mas ainda se faz 

necessário amenizar a pressão antrópica e conter a exploração ilegal de lenha, para que assim a 

vegetação natural seja mantida e os problemas futuros possam ser evitados. As florestas 

possuem diversos produtos, mas para serem explorados é necessário conhecer suas 

características, potencial e limitações, além da composição de fauna e flora, que são fatores 

essenciais para que o manejo ocorra da maneira correta (MOREIRA et al., 2007). 

Um manejo correto é fundamental para garantir a conservação dos recursos naturais com 

o decorrer dos anos, e para auxiliar nesse quesito existem as unidades de conservação e as áreas 

florestais de pesquisa. Dentre todos os biomas brasileiros, a Caatinga é o que tem a menor 
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extensão de áreas protegidas, cerca de 7%, onde menos de 1% são áreas de proteção integral 

(LEAL et al., 2005). Dentre os 13 principais tipos de vegetação reconhecidos para a Caatinga 

quatro não estão representados em nenhum tipo de unidade de conservação (TABARELLI et 

al., 2000). Essas informações mostram que é necessária a implantação de um maior número de 

áreas de conservação, visando abranger os domínios fitogeográficos deste bioma, além de mais 

conhecimento sobre a vegetação, para que assim ocorra um desenvolvimento sustentável de 

maneira eficiente (LEAL et al., 2005).  

 

2.2. A família Fabaceae e o gênero Mimosa 

As famílias mais frequentes na Caatinga são a Euphorbiaceae, Cactaceae, Bromeliaceae 

e Fabaceae (FABRICANTE; ANDRADE, 2007). A Fabaceae é uma das maiores famílias de 

Angiospermas, sendo composta por 727 gêneros e cerca de 19.325 espécies, onde Mimosoideae 

atualmente é um clado que se encontra classificado dentro da subfamília Caesalpinioideae 

(LEWIS et al., 2005; LPWG, 2017). Seus indivíduos estão amplamente distribuídos no mundo, 

estando presente em diversos tipos de ambientes, desde florestas tropicais, bem como em 

desertos, planícies e regiões alpinas (DOYLE; LUCKOW, 2003).  

O gênero Mimosa é o segundo maior gênero da subfamília Mimosoideae, 

compreendendo mais de 540 espécies e predominantemente distribuído na região Neotropical 

(SIMON et al. 2011). As espécies representantes deste gênero podem ocorrer em diversos 

ambientes, desde áreas mais úmidas até ambientes desérticos (BARNEBY, 1991). Os principais 

centros de diversidade do gênero são na América do Sul, nos países: Brasil, Paraguai, Uruguai 

e Argentina, e no México (BARNEBY, 1985; BARNEBY, 1991, LEWIS et al. 2005). De acordo 

com a Flora de Brasil (2018), o Brasil possui por cerca de 271 espécies de Mimosa, das quais 

pode ser observada a ocorrência de 23,6% no bioma Caatinga.  

Em áreas que sofreram efeitos antrópicos, como exploração de lenha e avanço 

pecuarista, e que atualmente estão em processo de regeneração, a composição florística surge 

mais reduzida. Ao comparar a vegetação original com a vegetação antropizada, nota-se a 

monodominância de algumas espécies, entre essas predominam-se as leguminosas e pioneiras, 

como exemplo a Mimosa tenuiflora (SOUZA et al., 2016).  

 

2.3. A espécie Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret 

A Mimosa tenuiflora é uma espécie comumente encontrada em áreas semiáridas, 

ocorrendo nos estados do Nordeste, desde o Piauí até a Bahia, além de ser uma indicadora de 

estágios iniciais de sucessão ecológica (CARVALHO, 2000; LIMA, 1996). Pode também ser 
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encontrada em outros países, como Venezuela, Colômbia, Panamá, Honduras, México e Brasil 

(LEMOS; ZAPPI, 2012). Seu sistema radicular é profundo, facilitando o desenvolvimento em 

solos pobres e com consideráveis níveis de compactação, e por ser uma espécie que possui 

associação com fungos micorrízicos e bactérias fixadoras de nitrogênio adapta-se bem a áreas 

que não contém elevados níveis desse nutriente disponíveis no solo (AZEVEDO et al., 2012).  

É uma espécie de comportamento decidual e pioneiro, que ocorre preferencialmente em 

formações secundárias de várzeas com elevado teor de umidade e em solos férteis, porém 

apresenta bom crescimento em solos degradados e características de ocupação de áreas em 

estado de degradação, o que confirma a rusticidade dessa espécie e a facilidade para a 

ocorrência em ambientes heterogêneos (ARAÚJO FILHO; CARVALHO, 1996; AZEVEDO et 

al., 2012).  

Quando na idade adulta, os indivíduos de Mimosa tenuiflora podem chegar até seis 

metros de altura, sua copa é normalmente rala e irregular, o caule apresenta cerca de 30 cm de 

diâmetro, sendo abundantemente ramificado e levemente inclinado. As folhas são compostas 

bipinadas e suas inflorescências são compostas por flores hermafroditas e de coloração branca, 

que dão origem futuramente a frutos secos deiscentes (SILVA et al., 2011a). A Mimosa 

tenuiflora possui inflorescências latentes que provavelmente continuam o seu desenvolvimento 

no início da estação chuvosa, o que confere à espécie uma vantagem em relação as demais 

espécies que ainda precisarão desenvolver as suas flores (SANTOS et al., 2015).  

É uma espécie importância para a alimentação das abelhas durante o período de seca na 

Caatinga, principalmente devido a sua intensa floração que inicia logo após a ocorrência das 

primeiras chuvas (MAIA, 2004). Neste contexto, destaca-se uma condição de risco específica. 

A espécie apresenta diversos compostos fenólicos, que podem a vir causar a toxidez aos insetos 

que ingerem os pólens. As abelhas ingerem grandes quantidades de pólen, e de forma muito 

eficiente, tornando esses grãos geralmente indisponíveis para o processo de polinização. Dessa 

maneira, a presença de compostos fenólicos nos grãos de pólen pode ser uma estratégia da 

planta visando restringir a perda de pólen para as abelhas (SILVA et al., 2010). E apesar de 

conter diversos compostos fenólicos, os resultados encontrados por Silva et al. (2010) sugerem 

que, nas condições desenvolvidas no estudo, a ingestão do pólen de Mimosa tenuiflora por 

abelhas africanas (Apis mellifera L.) não tiveram efeito tóxico, sendo necessário estudos 

envolvendo as espécies polinizadoras nativas. Silva et al. (2011a) estudando a biologia 

reprodutiva de outra espécie do gênero, a Mimosa bimucronata, encontram como os 

polinizadores efetivos a Apis mellifera e o Bombus morio Swederus. 
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As forragens obtidas da Mimosa tenuiflora, in natura ou na forma de feno, são muito 

consumidas, principalmente pelos caprinos e ovinos, podendo contribuir na sua dieta no período 

seco do ano e ser utilizada no banco de proteína (CORDÃO et al., 2012). Estudos mostram que 

os caprinos sob dieta exclusiva desta forragem podem consumir até 95,2 g de matéria seca por 

kg de peso metabólico, sem que apresentem problemas de saúde durante 126 dias (CORDÃO 

et al., 2012). Cordão et al. (2012) testaram dois tipos de alimentação, 33% ou 50% de feno de 

jurema-preta, e após 56 dias sob essa dieta de foi observado um ganho de 1,14 kg e a 

manutenção do peso, respectivamente. Isto indica que o aumento na proporção de ramos causou 

efeito negativo, dessa maneira não é recomendada a alimentação exclusiva com folhas ou ramos 

dessa espécie.  

Quando analisado o efeito da espécie sobre o desenvolvimento de outras plantas, foi 

verificado que a Mimosa tenuiflora apresenta potencial alopático negativo, reduzindo o 

potencial de germinação e causando danos no desenvolvimento das plântulas de Lactuca sativa, 

como inibição do crescimento da raiz e do hipocótilo/coleóptilo, além da alta porcentagem de 

plântulas anormais (SILVEIRA et al., 2012). 

De acordo com Pereira Filho et al. (2003) é provável encontrar até 25% de taninos na 

forragem de jurema-preta, e ao estudar os efeitos da alimentação de leguminosas lenhosas em 

cabras lactantes observou-se que os animais que consumiam feno de jurema-preta excretaram 

fezes com maior quantidade de nitrogênio total. Este fato indica um efeito de perda de 

nutrientes, provavelmente ocasionado devido aos compostos fenólicos ingeridos, como taninos 

ou ligninas, os quais interagem com os compostos nitrogenados (PEREIRA FILHO et al., 

2003).  

Atribui-se ainda à Mimosa tenuiflora a malformação fetal de caprinos, ovinos e bovinos, 

em casos como encurtamento, torção e flexão dos membros torácicos (RIET-CORREA et al., 

2004; NÓBREGA et al., 2005), principalmente em cabras que tiveram dieta exclusiva dessa 

forragem durante toda a gestação (PIMENTEL et al., 2005). Além de causar malformações, o 

consumo exclusivo pode causar também a mortalidade embrionária (DANTAS et al., 2012). 

Dessa forma, não é recomendado o consumo exclusivo dessa forragem por animais gestantes, 

porém são necessárias mais pesquisas para identificar o agente causador das malformações e 

mortes fetais. 

A madeira da Mimosa tenuiflora é densa, apresenta alta resistência mecânica e elevada 

durabilidade natural, sendo que a principal utilização é na produção de lenha e carvão 

(OLIVEIRA et al., 2006). Paes et al. (2013) avaliaram as propriedades da madeira e do carvão 

dessa espécie, e concluíram que ela apresenta um potencial energético que em algumas 



7 

 

características supera o Eucalyptus grandis. Ao ser carbonizada, os resultados obtidos para 

Mimosa tenuiflora foram um rendimento gravimétrico em torno de 39,68%, 71,97% de teor de 

carbono fixo, 6.87 cal.g-1 de poder calorífico e densidade aparente de 0,51 g.cm³. Essas 

informações indicam que a madeira de Mimosa tenuiflora é recomendada para a produção de 

carvão (OLIVEIRA et al., 2006; PAES et al., 2013). O elevado valor energético, devido 

especialmente ao alto poder calorífico, permite que os fornos atinjam em um curto período de 

tempo altas temperaturas, característica extremamente desejada para a produção e utilização 

(OLIVEIRA et al., 2006).  

A casca, tanto do caule quanto das raízes, é rica em taninos e com grande potencialidade 

para o curtimento de couro, em função da quantidade das substâncias tânicas e a disponibilidade 

da planta no ambiente (CALEGARI et al., 2016). O extrato feito a partir dos taninos tem função 

fungicida e bactericida, exibindo atividade antimicrobiana contra Streptococus ssp. e 

Staphylococcus ssp. como também contra Proteus mirabilis e Shiguella sonnei, sendo utilizado 

com sucesso no tratamento de ferimentos de animais, como caprinos e ovinos (GONÇALVES 

et al., 2005; ARAÚJO et al., 2017).  

Os adesivos tanino formaldeído produzidos a partir das substâncias da Mimosa 

tenuiflora obtiveram teores de sólidos semelhantes aos da acácia-negra (Acacia decurrens), 

porém com maior viscosidade, sendo recomendado a execução de processos químicos para 

deixar os adesivos mais adequados para a utilização na tecnologia da madeira (AZEVEDO et 

al, 2015). Em relação ao curtimento do couro, o extrato tânico obtido a partir das cascas teve 

uma boa curtição das peles, resultando em um bom acabamento e textura do couro, semelhante 

às peles curtidas com taninos de acácia negra (LIMA et al., 2014). Dessa forma, esta espécie 

possui potencial para ser utilizada comercialmente, entretanto, os estudos acerca da melhoria 

das características curtentes ainda se fazem necessários, bem como uma análise econômica para 

averiguar a viabilidade de utilização no setor industrial (LIMA et al., 2014). 

A espécie possui ainda potencial medicinal, sendo que as flores e a casca da madeira 

podem ser utilizadas como xarope ou por meio de infusão. A casca de toda a planta possui 

propriedades narcóticas adstringentes e sedativas, sendo utilizada também como analgésico e 

antitérmico (MAIA, 2004). Na medicina popular, a trituração da casca resulta em um pó, que é 

muito eficiente no tratamento de queimaduras e problema de pele, devido ao efeito 

antimicrobiano e regenerador de células. O chá é utilizado para curar de dor de dente, insônia 

e problemas neurológicos. Na medicina veterinária popular, é utilizada devido ao efeito 

cicatrizante, que pode ser utilizado em animais domésticos e de grande porte, sendo também 

utilizada para a desinfestação de parasitas (ROQUE et al., 2010; SANTANA et al., 2008).  
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As folhas e as cascas da Mimosa tenuiflora podem ser utilizadas para a fabricação de 

produtos cosméticos, tanto no Brasil como no comércio exterior, principalmente em loções 

capilares, sabonetes, xampus e condicionadores (MAIA, 2004). No México os produtos 

fabricados a partir da espécie são muito populares para o tratamento de lesões na pele, 

corroborando os estudos sobre a existência de compostos com propriedades cicatrizantes 

(RIVERA-ARCE et al., 2007). Este estudo, observou o efeito do extrato produzido a partir da 

casca, resultando em um hidrogel contendo 5% do extrato bruto e com concentração de tanino 

de 1,8%, no tratamento de uma ulceração na perna. O tratamento durou mais de três meses e a 

eficácia terapêutica foi verificada, sem efeitos colaterais e com redução de 92% no tamanho da 

ulcera (RIVERA-ARCE et al., 2007). 

Paralelamente, a casca de sua raiz é a principal parte da planta utilizada nas cerimônias 

religiosas, visto que é a parte que possui a maior quantidade dos alcaloides psicoativos, estes 

responsáveis pelos efeitos alucinógenos (SALLES, 2004). Em sua parte externa, existe uma 

camada de lodo empregada em defumações, para o banho de limpeza energética. Da casca, flor, 

e folhas são extraídas emulsões para o preparo de bebidas e banhos aromáticos que são 

consumidos e utilizados durante as cerimônias, tanto para afastar as más energias quanto para 

fortificar o corpo (SALLES, 2004; ALBUQUERQUE; CHIAPPETA, 1994). 

 

2.4. Diversidade genética  

A diversidade genética pode ser determinada a partir da variabilidade de alelos e 

genótipos presentes em uma população, refletindo-se em características fisiológicas e 

morfológicas, sendo primordial nos processos evolutivos que envolvem mudanças ambientais 

(TORO; CABALLERO, 2005). Segundo Brzosko et al. (2011) a diversidade genética de uma 

população é um dos fatores fundamentais para conservação e manutenção das espécies, visto 

que a variabilidade genética afeta diretamente na permanência, a longo prazo, dos indivíduos 

de uma população. 

De acordo com Comes e Kadereit (1998), os acontecimentos ambientais, a história 

genealógica e os processos evolutivos são os fatores que atuam diretamente na diversidade 

genética. No geral, quanto maior a diversidade genética de uma espécie mais apta ela será para 

suportar os impactos ambientais no ambiente. Neste sentido, populações que são mais 

resistentes a adversidades normalmente são mais diversas, possuindo maior adaptação às 

alterações ambientais do meio em que vivem (BRZOSKO et al., 2011). 

As constantes ações antrópicas e extrativistas são consideradas as principais atividades 

responsáveis pelas fragmentações e, em muitos casos, isolamento populacional (FRANKHAM, 
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2003). As ações antrópicas atuam principalmente reduzindo o número de indivíduos nas 

populações e aumentando a distância entre elas, diminuindo o fluxo gênico e consequentemente 

causando a redução de genótipos, assim como a presença de barreiras físicas pode afetar o fluxo 

gênico das populações e a ocorrência de polinizadores nas populações (BRZOSKO et al., 2011; 

YANG et al., 2015; GUO et al., 2016; MONFARED et al., 2018; SHARMA et al., 2018;). De 

acordo com Martins et al. (2008), a eficiência dos polinizadores e dispersores de sementes é 

fundamental para a manutenção da variabilidade, possibilitando que os propágulos cheguem e 

ocupem outras populações. 

Segundo Hamrick (2004), as espécies florestais possuem mecanismos de dispersão 

eficientes, mantendo elevada diversidade genética dentro e entre as populações. Entretanto, 

alguns fatores podem resultar em perdas de diversidade ao longo do tempo, podendo influenciar 

na estruturação genética das populações, como: deriva genética, decréscimos populacionais, 

dispersão restrita de sementes e endogamia (HAMRICK, 1983). A variação na diversidade 

genética das árvores auxilia na adaptabilidade das populações em resposta às alterações 

ambientais, sendo essencial para a sustentabilidade em longo prazo dos ecossistemas 

(PAUTASSO, 2009). 

A diversidade genética é analisada por meio de marcadores moleculares, de onde são 

obtidos os valores de diversidade, que comparados a outros, funcionam na caracterização de 

genética populacional. Assim, segundo Nybom (2004), estudos de diversidade genética em 

populações florestais naturais são importantes para que se possa compreender como a 

diversidade genética atua e quais características intrínsecas da espécie e ambientais que 

interferem nesta distribuição. Essas informações podem auxiliar em estratégias eficientes de 

conservação, manejo e melhoramento das espécies. 

 

2.5. Marcadores moleculares 

Os marcadores morfológicos foram os primeiros marcadores utilizados em estudos 

genéticos, no entanto eles apresentavam algumas limitações, como estágio de vida dos 

indivíduos e susceptibilidade à influência ambiental. Assim, visando maior eficiência e precisão 

nos processos surgiu um novo tipo de marcador, os marcadores moleculares. Os primeiros tipos 

de marcadores moleculares devem são conhecidos como marcadores bioquímicos ou proteicos 

(JIANG, 2017). 

Segundo Ferreira e Grattapaglia (1998) os marcadores moleculares podem ser definidos 

como fenótipos moleculares provenientes de uma expressão gênica ou de um segmento 

específico de DNA, cujas sequências podem ou não ser conhecidas. Eles são como 
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características herdadas geneticamente, promovendo a diferenciação e identificação de 

indivíduos sem risco de efeitos ambientais (BORBA et al., 2005). Os marcadores de DNA 

foram rapidamente desenvolvidos e intensamente utilizados, especialmente no melhoramento 

genético de plantas e na análise genética (JIANG, 2017). 

Os marcadores moleculares compreendem dois grupos, os marcadores dominantes e os 

codominantes. Os dominantes possibilitam a visualização do polimorfismo de locos distintos 

simultaneamente, enquanto que os codominantes permitem a visualização simultânea dos 

diferentes alelos de um mesmo loco. Eles surgiram para promover a detecção de polimorfismo 

genético diretamente no DNA, sendo apontados pelos pesquisadores como uma ferramenta 

essencial nos estudos de diversidade genética, contribuindo em parâmetros como variabilidade, 

estrutura e distribuição, tanto intrapopulacional como interpopulacional (BRAMMER, 2000).  

Os marcadores de polimorfismos bioquímicos, conhecidos como isoenzimas, são 

basicamente formas moleculares de uma mesma enzima, com algumas propriedades diferindo 

entre si e possibilitando uma diferenciação no padrão de visualização, na etapa de eletroforese 

(FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Devido a sua codominância, a qual permite a 

visualização de genótipos heterozigotos e homozigotos, e por possibilitar maior visualização de 

polimorfismo quando comparado ao marcador morfológico, os marcadores isoenzimáticos 

foram muito utilizados (VIEIRA; CARVALHO, 2009). Entretanto, esse tipo de marcador 

possui limitações se comparado a outros, como baixo nível de polimorfismo e pouca 

abrangência do genoma (PALLIYARAKKAL et al., 2011).  

Buscando maior abrangência do genoma e maior eficiência na detecção de polimorfismo 

começaram a serem desenvolvidas novas técnicas, estas baseadas em marcadores de DNA. 

Estes marcadores moleculares de DNA foram criados na década de 80, revolucionando as 

pesquisas de variabilidade genética (BRAMMER, 2000). Existem diversas técnicas que 

permitem avaliar a estrutura genética e o nível de variação existente em populações naturais, 

sendo possível verificar polimorfismo diretamente na sequência gênica da planta. Estes 

marcadores surgiram como importantes ferramentas para o desenvolvimento de pesquisas 

genéticas com espécies vegetais, como programas de conservação e melhoramento genético 

(ESTOPA et al., 2006). 

O RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism) está dentro do grupo dos 

marcadores codominantes, e se baseia no tamanho de fragmentos polimórficos de DNA obtidos 

com auxílio de enzimas de restrição. A inexistência de bibliotecas de sondas disponíveis para 

algumas espécies, mão-de-obra intensiva e a necessidade de instalações adequadas são as 

principais desvantagens dessa técnica (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998).  
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SNP (Single Nucleotide Polymorphism) são marcadores moleculares gerados a partir de 

uma substituição de uma base nitrogenada ou pequenos eventos de inserção ou deleção. São 

fontes abundantes de variação, elevada taxa de polimorfismo, e utilizados principalmente para 

a detecção de mutações e polimorfismo baseados na posição isolada de um nucleotídeo, bem 

como em estudos filogenéticos e diferenciação alélica (CHO et al., 1999). As principais 

desvantagens desse marcador é a necessidade de conhecimento prévio do genoma e o elevado 

custo de sequenciamento (FALEIRO, 2007). 

Os marcadores SSR (Simple Sequence Repeats), codominantes, são baseados na 

amplificação das sequências repetidas, sendo utilizados iniciadores específicos. A maior 

limitação desse marcador é a obtenção das sequências, posteriores primers, e o elevado custo 

(FALEIRO, 2007). As vantagens são a codominância e o elevado polimorfismo (FALEIRO; 

SANTOS, 2004).  

Um dos tipos de marcador dominante é o RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA), que utiliza a reação de PCR para amplificar e selecionar fragmentos específicos de DNA 

(WILLIAMS et al., 1990). Essa técnica tem as vantagens de facilidade de aquisição dos 

marcadores e a universalização das análises. Sua principal limitação é a baixa reprodutibilidade 

entre diferentes laboratórios (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998).  

Os AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) correspondem a combinação dos 

princípios seguidos para os marcadores RAPD e RFLP. São marcadores dominantes obtidos a 

partir da etapa inicial de digestão do DNA com enzimas de restrição. A principal desvantagem 

é o elevado custo e o tempo de execução, e suas principais vantagens são o elevado 

polimorfismo e a não necessidade de conhecimento prévio do DNA (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998; FALEIRO, 2007). 

Segundo Hoffman e Barroso (2006) os marcadores devem ser selecionados com base 

em polimorfismo, quanto maior o grau de polimorfismo maior é a sua eficiência. Entretanto, 

análise de fatores como custo, eficiência, simplicidade e rapidez de execução, é um passo 

fundamental para a execução de estudos de genética de populações. Nesse sentido, são 

utilizados os marcadores ISSR, com elevada eficiência e baixo custo de execução. 

 

2.6. Marcadores ISSR 

Os ISSR (Inter Repetições de Sequências Simples) são uns dos tipos de marcadores de 

DNA comumente utilizados em estudos de diversidade genética, que não necessitam do 

conhecimento prévio do genoma (ZIETKIEWICZ et al., 1994). Apresentam rápida resposta, 

fornecem amplo número de dados e baixo custo. Assim essa técnica se tornou mais acessível e, 

http://www.sinonimos.com.br/simplicidade/
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dessa maneira, vem sendo utilizada com frequência em estudos de genética de populações 

(COSTA et al., 2015; REDDY et al., 2002; ZIETKIEWICZ et al., 1994). 

Os produtos dos marcadores são obtidos por meio da PCR, onde ocorre a amplificação 

do DNA, permitindo a posterior separação por eletroforese e visualização dos fragmentos em 

géis de agarose, quando corados e submetidos à luz ultravioleta (ZIETKIEWICZ et al., 1994; 

JIN; LI, 2007). O polimorfismo nos fragmentos surge quando ocorre a deleção ou a inserção de 

uma sequência em um genoma, podendo ocorrer também devido as diferenças no comprimento 

da região microssatélite (GOULÃO; OLIVEIRA, 2001). 

Apesar de serem marcadores dominantes, ou seja, não diferenciam indivíduos 

heterozigotos dos homozigotos, os ISSR têm sido úteis em estudos de diversidade genética, 

estrutura genética e correlações filogenéticas, além das análises de diversidade genética intra e 

interpopulacional em populações naturais de espécies florestais (BRANDÃO et al., 2011; 

COSTA et al, 2015; ARAÚJO et al, 2016). Em comparação ao marcador RAPD, o ISSR 

apresenta algumas vantagens como alta reprodutibilidade, rápida manipulação e altos índices 

de polimorfismo (ZIETKIEWICZ et al., 1994). O ISSR tem se mostrado útil em estudos 

genéticos e de detecção clonal, além de sua atuação em programas de melhoramento vegetal 

(BALASARAVANAN et al., 2005; OKUN et al., 2008).  

 

2.7. Distribuição geográfica de espécies 

A biogeografia é uma ciência que estuda a distribuição das espécies. Ao nível ecológico, 

compreende o estudo das comunidades de plantas e dos animais em relação ao habitat ocupado 

(RICKLEFS, 1996). Brown e Lomolino (2006) definem a biogeografia com base em fatos 

históricos e nas sazonalidades, sendo o estudo da distribuição dos organismos, tanto no passado 

quanto no presente, relacionados à quantidade e aos tipos de seres vivos. Uma de suas 

subdivisões é a biogeografia ecológica, que possui o enfoque da distribuição atual, levando em 

consideração a interação entre os organismos e os seus ambientes físicos e bióticos (BROWN; 

LOMOLINO, 2006). 

As biorregiões, formadas a partir de condições específicas, podem ser usadas como 

áreas para reconstruções ancestral e para estimar como as linhagens filogenéticas evoluíram ao 

longo do tempo (GOLDBERG et al. 2011; MATZKE, 2014). Os estudos filogenéticos sobre 

espécies arbóreas abordam informações essenciais sobre a evolução das espécies, permitindo o 

delineamento de regiões biogeográficas. Atualmente é possível utilizar as informações 

filogenéticas para agrupar assembleias de espécies em unidades biogeográficas em escala 

global. Além de permitirem uma delimitação e a quantificação das afinidades filogenéticas entre 
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as regiões (GRAHAM; FINE, 2008). A biorregionalização pode ser utilizada para definir as 

áreas prioritárias para conservação, dentro de regiões, o que pode otimizar a conservação de 

ambientes, avaliar a riqueza ou endemismo, além de fornecer informações sobre a distribuição 

de espécies (WHITTAKER et al., 2005). 

A distribuição geográfica de uma espécie é determinada por uma complexa interação 

entre alguns fatores: condições abióticas, bióticas, adaptação e possibilidade de ingresso de 

novas espécies (SOBERÓN; PETERSON, 2005). Com base no conhecimento sobre a 

ocorrência de espécies é possível identificar áreas com a presença de espécies raras, monitorar 

populações, identificar locais para reintroduções de indivíduos, verificar o potencial invasivo 

de espécies exóticas, bem como predizer os efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição 

das espécies (CARNAVAL; MORITZ 2008; GAUBERT et al., 2006; RONDININI et al., 2006; 

WILLIAMS et al., 2009; GIOVANELLI et al., 2008). 

Os estudos sobre a distribuição geográfica das espécies se tornam cada vez mais 

importantes, devido a necessidade do conhecimento sobre o comportamento das espécies frente 

aos processos antrópicos e a importância da definição de áreas prioritárias para a conservação 

e a manutenção dos serviços ecossistêmicos (COSTA et al., 2018; RODRIGUES et al., 2015). 

Entretanto, ainda existem poucas informações acerca da distribuição geográfica e das 

características ecológicas das espécies arbóreas. Além disso, a maioria das espécies são pouco 

conhecidas ou possuem um baixo número de registros de ocorrência catalogados, mostrando 

que é necessário um maior esforço de identificação taxonômica das espécies (PETERSON, 

2008). 

 Para muitas espécies a distribuição geográfica real, que reflete a presença de indivíduos 

na natureza, é pouco conhecida, assim os modelos de distribuição geográfica potencial são 

considerados uma técnica importante para auxiliar na decisão de áreas para a execução de 

práticas conservacionistas, pois representam as áreas que possuem características favoráveis 

para a ocorrência das espécies (GUISAN; ZIMMERMANN 2000; GUISAN; THUILLER 

2005). 

2.8. Modelagem de nicho ecológico 

O nicho que uma espécie ocupa é caracterizado pelo conjunto de condições ambientais 

que atendem à demanda mínima exigida pela planta e possibilitam seu desenvolvimento 

(CHASE; LEIBOLD, 2003). Existem duas classificações para o nicho ecológico, nicho 

fundamental e nicho efetivo ou realizado. De acordo com Hutchinson (1957), o nicho 

fundamental é um conjunto de condições ambientais adequadas que possibilitam o 
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estabelecimento e a sobrevivência de determinada espécie. Enquanto que o nicho efetivo 

representa um ambiente que possui interações bióticas desfavoráveis, tais como competição e 

predação (PULLIAM, 2000). Além dos fatores bióticos e abióticos, a facilidade de colonização 

de um local é um fator importante a ser avaliado, visto que ambientes com barreiras físicas e 

isolados, naturalmente terão maior dificuldade de colonização e sobrevivência dos indivíduos 

(SOBERÓN; PETERSON, 2005; VIEIRA et al., 2015). Lou et al. (2018) afirmam que a 

distribuição espacial das espécies é provavelmente determinada pela sua tolerância fisiológica, 

onde espécies que apresentam maior tolerância a seca ou situações de alagamento tendem a 

apresentar um nicho maior. 

A modelagem de nicho ecológico (ENM) é uma técnica que gera modelos 

probabilísticos de distribuição geográfica a partir de uma pequena quantidade de informações. 

Para a modelagem de nicho são utilizados os dados geográficos de ocorrência da espécie e os 

dados ambientais, estes são correlacionados e possibilitam a visualização e compreensão do 

padrão espacial (ARAÚJO; GUISAN, 2006). Normalmente as variáveis ambientais utilizadas 

são fatores abióticos, como temperatura, já que os fatores bióticos apresentam um nível de 

complexidade mais elevado (RODRIGUES et al., 2015; SOBERÓN; PETERSON, 2005; 

SOBERÓN, 2007). A modelagem pode ainda auxiliar na predição do comportamento da espécie 

frente às consequências da fragmentação, permitindo o estabelecimento de áreas para a 

manutenção da conexão entre fragmentos florestais, e sendo uma medida eficiente para a 

implementação de projetos conservacionistas (COSTA et al., 2018).  

Em um local com condições ambientais adequadas e os fatores limitantes em níveis 

favoráveis, as espécies tendem a ocorrer com maior facilidade (BROWN; LOMOLINO, 1998). 

Entretanto, é importante ressaltar que o resultado da modelagem indica a adequabilidade de um 

local para a ocorrência da espécie, não que a espécie esteja presente neste lugar (GIANNINI et 

al., 2012). Portanto, a teoria ecológica é de que a distribuição das espécies é determinada pelas 

variáveis ambientais e que a proporção dos indivíduos ocorre conforme os gradientes de 

recursos e condições ambientais (AUSTIN, 2007; RODRIGUES et al., 2015). Dessa maneira, 

os modelos de nicho ecológico (ENM) são ferramentas utilizadas para predição de habitat, que 

utilizam algoritmos como base para obtenção dessas informações (PHILLIPS et al., 2006; 

PEARSON, 2007; ELITH et al., 2010).  

Essas ferramentas possibilitam a obtenção de informações que podem auxiliar no 

estabelecimento de estratégias conservacionistas, visto que é possível prever o comportamento 

da espécie frente aos efeitos da mudança climáticas e áreas susceptíveis a espécies invasoras, 

contribuindo assim para a manutenção da biodiversidade (FABRICANTE et al., 2015; 
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RODRIGUES et al., 2015). Desta forma, os modelos de nicho ecológicos são uma maneira 

rápida e de baixo custo para identificar áreas com maior probabilidade de ocorrência de uma 

determinada espécie (BALMFORD; GASTON, 1999; GELVIZ- GELVEZ et al., 2015).  

Para a execução desses estudos são utilizados algoritmos, entre eles está o modelo de 

máxima entropia (Maxent), o qual quando comparado a outros métodos teve ótimos resultados 

(ELITH et al., 2009; COSTA et al., 2018). Para a execução este modelo utiliza dados de 

presença da espécie e uma formulação matemática que apresenta uma predição precisa com 

baixo número amostral (n < 30) (PHILLIPS et al., 2006; PEARSON et al., 2007). O Maxent 

informa curvas de respostas para cada combinação de variável ambiental, e assim a importância 

de cada uma na distribuição da espécie é estimada. 

A área sob a curva (AUC) é uma medida de acurácia do modelo que é utilizado para a 

predição (PHILLIPS et al., 2006). Os resultados do AUC variam entre 0,5 e 1,0 e podem ser 

interpretados dessa maneira: excelente (0,9 -1,0); bom (0,8 - 0,9); médio (0,7- 0,8) ruim; (0,6 - 

0,7); e muito ruim (0,5 - 0,6) (DALAPICOLLA, 2016).  
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1Universidade Federal do Rio Grande do Norte. (kyviapontes@gmail.com) 

RESUMO  

A espécie Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret (Fabaceae), conhecida popularmente como jurema-

preta, é uma espécie que tolera condições ambientais adversas e está amplamente distribuída 

no Nordeste brasileiro. O presente estudo teve como objetivo quantificar a diversidade genética 

em populações naturais de Mimosa tenuiflora no estado do Rio Grande do Norte. Foram 

amostrados 225 indivíduos distribuídos em 15 populações naturais. As amostram foliares 

tiveram o DNA extraído, submetido a reação em cadeia da polimerase e em seguida foi 

realizada a eletroforese em gel de agarose. A metodologia utilizada se mostrou eficiente, sendo 

selecionados sete iniciadores que geraram 70 locos, com 100% de polimorfismo e valor médio 

de PIC de 0,47. Os índices de diversidade apresentaram valores médios para a diversidade 

genética de Nei de 0,21 e o índice de Shannon de 0,35, sendo as populações Assú (ACU), 

Caiçara do Rio do Vento (CRV) e Martins (MAR) com os maiores valores. A análise de 

variância molecular indicou maior proporção de variabilidade genética dentro das populações 

65,33%. Não foi verificada correlação entre a distância genética e geográfica. A análise 

bayesiana revelou que as 15 populações estudadas se encontram estruturadas em quatro grupos 

genéticos. Para ACU, CRV e MAR foi detectado decréscimo populacional apenas no modelo 

IAM. Enquanto que para Jucurutu (JUC) e Maracajaú (MCJ) não foram detectados decréscimos 

em nenhum modelo. As populações mais diversificadas foram a Assú, Caiçara do Rio do Vento 

e Martins, porém todas apresentaram decréscimos populacionais, sendo prioritárias para a 

criação de estratégias conservacionistas.   

TERMOS PARA INDEXAÇÃO: jurema-preta, ISSR, variabilidade genética, Caatinga 
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GENETIC DIVERSITY IN NATURAL POPULATIONS OF Mimosa tenuiflora (Willd) 

Poiret 

ABSTRACT  

Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret (Fabaceae), commonly known as jurema-preta, tolerates 

adverse environmental conditions and is a species that widely distributed in the Brazilian 

Northeast. The present study aims to quantify genetic diversity in Mimosa tenuiflora natural 

populations in the state of Rio Grande do Norte. We sampled 225 individuals distributed in 15 

natural populations. The leaf samples had the DNA extracted, subjected to polymerase chain 

reaction and then the agarose gel electrophoresis. The methodology used proved to be efficient, 

with seven primers that generated 70 loci, with 100% polymorphism and mean PIC value of 

0.47. The diversity indexes presented mean values for the genetic diversity of Nei of 0.21 and 

the Shannon index of 0.35, with the populations Assú (ACU), Caiçara do Rio do Vento (CRV) 

and Martins (MAR) with Higher values. The analysis of molecular variance indicated a higher 

proportion of genetic variability within the populations 65.33%. There was no correlation 

between genetic and geographical distance. Bayesian analysis revealed that the 15 populations 

studied are structured into four genetic groups. For ACU, CRV and MAR, was detected a 

population decrease only in the IAM model. While for Jucurutu (JUC) and Maracajaú (MCJ) 

no decreases were detected in any model. The most diverse populations were Assú, Caiçara do 

Rio do Vento and Martins, but all presented population decreases, being priority for the creation 

of conservation strategies. 

INDEX TERMS: jurema-preta, ISSR, genetic variability, Caatinga 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o processo de antropização tem aumentado cada vez mais em áreas 

de Caatinga, principalmente devido a exploração madeireira, a qual pode causar a longo prazo 

problemas maiores, como a desertificação, desconfiguração de habitat ou extinção de espécies 

(HAUFF, 2010). A ação exploratória ameaça a ocorrência de algumas espécies que possuem 
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baixa diversidade genética, fazendo com que seja necessário um aumento no número de 

pesquisas, bem como o estabelecimento de estratégias de manejo e/ou conservação (DUARTE 

et al., 2015; BALBINO et al., 2018).  

Dentre todos os biomas brasileiros, a Caatinga é o que tem a menor extensão de áreas 

protegidas, apenas cerca de 7%, o que evidencia a importância em estabelecer novas estratégias 

conservacionistas (TABARELLI et al., 2000; LEAL et al., 2005). As pesquisas envolvendo as 

espécies da Caatinga ainda são escassas, principalmente os estudos sobre genética de 

populações (CAETANO et al., 2008). O impacto humano e a fragmentação têm efeitos 

negativos diretos na população, podendo alterar a dinâmica populacional e ocasionar um 

declínio na diversidade genética, devido ao fluxo gênico restrito, além de alterar o processo de 

polinização e dispersão, causando redução da variabilidade (GONÇALVES et al., 2010; 

HEINICKE et al., 2016; KAGEYAMA; GANDARA; SOUZA, 1998).  

A compreensão sobre a diversidade genética é um dos principais pontos de atenção da 

biologia da conservação, e a variabilidade genética é um fator fundamental para uma 

conservação eficiente, sendo resultante da interação de características biológicas e físicas, além 

dos mecanismos evolutivos (MORITZ, 1994; VIEIRA et al., 2012). Nos últimos anos os 

estudos genéticos têm utilizado de forma frequente os marcadores moleculares, ferramentas que 

representam um avanço nas avaliações genéticas. Entre as técnicas moleculares disponíveis 

estão os marcadores ISSR (Inter Repetições de Sequências Simples), que por serem eficientes 

e apresentarem baixo custo são considerados opções vantajosas (COSTA et al., 2015; 

MOREIRA et al., 2015; ROCHA et al., 2017).  

Os estudos genéticos contribuem ainda quando associados as informações sobre uso e 

exploração da vegetação, pois possibilitam verificar o efeito direto que as atividades antrópicas 

têm nas populações, como a redução no número de indivíduos e modificação na estrutura 

genética (KAGEYAMA; GANDARA, 1998; LOWE et al., 2015; PINHEIRO et al., 2017). 
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Além disso, a intensa presença humana nos ecossistemas naturais pode acarretar em diversos 

impactos negativos, como a separação de fragmentos florestais e mudança na densidade das 

árvores, que pode o fluxo gênico (MOREIRA et al., 2015; YOUNG et al., 1996). De acordo 

com Lacerda et al. (2013) a exploração de madeira no Brasil não ocorre de maneira sustentável, 

pois antes de realizar o corte não são consideradas as características fundamentais de cada 

espécie, como as peculiaridades ecológicas, ambientais e genéticas, fazendo com que a 

exploração madeireira seja um dos maiores responsáveis pela alteração no ambiente. 

A espécie Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret (Fabaceae), conhecida popularmente como 

jurema-preta, é uma espécie decídua e pioneira nativa da Caatinga. A espécie é muito utilizada 

para a fabricação de estacas, lenhas e mourões, além de ser uma planta forrageira, sendo 

apreciada pelos animais principalmente no período seco característico da região de ocorrência 

(SILVA et al., 2011). A casca tem grande potencial farmacêutico devido as substâncias tânicas 

e as propriedades medicinais presentes, podendo ser utilizada em tratamentos de queimaduras 

e infecções (CALEGARI et al., 2016; ARAÚJO et al., 2017; MAGALHÃES et al., 2018). Suas 

raízes têm uma alta capacidade de desenvolvimento em terrenos com solos degradados e 

compactados, sendo uma espécie indicadora dos estágios iniciais de recuperação da cobertura 

florestal (AZEVEDO et al., 2012; SOUZA et al., 2016). Por apresentar diversas utilizações, a 

Mimosa tenuiflora tem sido largamente explorada em seu ambiente de ocorrência natural. 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo quantificar a diversidade genética 

em populações naturais de Mimosa tenuiflora, podendo servir de subsídio para a definição de 

áreas prioritárias para conservação. Dessa maneira, foram testadas as hipóteses i) as populações 

de Mimosa tenuiflora apresentarão baixa diversidade genética devido a intensa exploração de 

recursos; ii) existem faixas de descontinuidade genética que separam as populações?; iii) há 

ocorrência de gargalos genéticos em populações com maior antropização. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Locais de estudo e amostragem  

Foram realizadas amostragens em 15 populações naturais de Mimosa tenuiflora (Tabela 

1), amplamente distribuídas no estado do Rio Grande do Norte e totalizando 225 indivíduos. O 

mapa de distribuição das populações foi construído com auxílio do programa Quantum GIS 

(QGIS) v. 3.0.0 (2018) (Figura 1). 

Tabela 1. Localização geográfica das populações de Mimosa tenuiflora, código das populações, 

coordenadas geográficas, tamanho amostral (n) e antropização da área. 

População Código Coordenadas Geográficas n Antropização 

Assú ACU 5°40’08’’ S/ 37°01’57’’ O 15 2 

Caiçara do Rio do Vento CRV 5°45’39’’ S/ 35°58’41’’ O 15 3 

Caicó CAI 6º24’15’’ S/ 37º01’37’’ O 15 2 

Campo Redondo CAM 6°11’27’’ S/ 36°13’19’’ O 15 3 

Caraúbas CAR 5º47’58’’ S/ 37º28’22’’ O 15 4 

Espírito Santo ESP 6º21’23’’ S/ 35º18’03’’ O 15 4 

Jucurutu JUC 6°06’56’’ S/ 37°04’08’’ O 15 2 

Macaíba MAC 5°52’55’’ S/ 35°22’10’’ O 15 3 

Maracajaú MCJ 5°24'36’’ S/ 35°21'24’' O 15 3 

Martins MAR 6°03'40’’ S/ 37°52'18’’ O 15 2 

Mossoró MOS 5º03’51’’ S/ 37º23’55’’ O 15 4 

Parelhas PAR 6º35’46’’ S/ 36º38’50 O 15 4 

São Miguel do Gostoso SMG 5º07’15’’ S/ 35º41’03’’ O 15 3 

Senador Elói de Sousa SEN 6°01'32’’ S/ 35°40'13’’ O 15 3 

Serra Negra do Norte SNN 6°28'39’’ S/ 37°22'26’’ O 15 3 
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Figura 1. Populações amostradas de Mimosa tenuiflora no estado do Rio Grande do Norte. As 

linhas I e II indicam a descontinuidade genética entre as populações. 

Para a realização do estudo foram coletadas amostras foliares de 15 indivíduos adultos 

em cada população, com a distância mínima entre indivíduos de cinco metros. As amostras 

foliares em seguida foram acondicionadas em tubos plásticos de 1,5 mL contendo CTAB 2X 

(brometo de cetiltrimetilamônio) e armazenadas em freezer a -20ºC até o momento da extração 

do DNA. 

Para auxiliar na comparação entre as áreas de estudo, onde as populações se encontram, 

foi elaborada uma escala de antropização do ambiente, onde foram observadas tanto na área 

quanto no entorno, a presença e a intensidade dos seguintes itens: atividade agrícola, animais 

ruminantes, corte seletivo e erosão. As notas atribuídas a cada item podem variar na escala de 

0 a 10. Após esta avaliação foi realizado o cálculo das notas de todos os itens, sendo o nível 1 

o mais conservado e o nível 5 o mais degradado, seguindo a fórmula, (∑
   n

𝑥 QN) ÷ VM, onde Σ 

é o somatório das notas obtidas por item avaliado; QN é a quantidade de níveis; e VM é o valor 

máximo possível na nota total dos itens (adaptado de SANTOS; VIEIRA, 2005).  

Extração do DNA e seleção de iniciadores 

Para a extração do DNA, foi utilizado o método descrito por Doyle e Doyle (1987), que 

consiste no uso do tampão, com algumas adaptações: 100 mM de Tris pH 8,0; 1.4 M de NaCl; 
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20 mM de EDTA pH 8.0; 2% (p/v) CTAB; 1% (p/v) PVP-40 e 0.2% (v/v) de β-mercaptoetanol 

pré-aquecido a 60 ºC em banho-maria. Após a extração, o DNA foi diluído em TE (Tris-HCl 10 

mM; EDTA mM pH 8.0) e mantido em geladeira até o momento da reação da polimerase em 

cadeia (PCR). 

O DNA obtido foi quantificado por meio de gel de agarose a 1%, bem como em 

espectrofotômetro modelo Epoch BioTekTM. Em seguida, visando uma padronização nas 

concentrações das amostras foram realizadas as diluições do DNA. A diluição foi baseada nos 

valores de DNA concentrado e o valor final almejado para trabalho (30 ng.µL-1). 

Para seleção de iniciadores foi constituída uma amostra composta, a qual tem como 

finalidade aumentar a amplificação de locos e compreende um mix de DNA, oriundo de 

diferentes indivíduos. Selecionou-se três indivíduos aleatoriamente das populações amostradas, 

destes foram retirados 2 μL de DNA concentrado e colocados em um microtubo plástico 

contendo 94 μL de água ultrapura. Essa amostra composta obtida foi utilizada nas reações de 

PCR como o DNA base para o teste dos iniciadores. Nas reações de PCR foram utilizados 30 

primers ISSR (2 μM), e o mix de PCR foi constituído de tampão IC (10 X), BSA (1,0 mg.mL-

1), MgCl2 (50 mM), dNTP (2,5 mM), Taq polimerase (U.μL-1), DNA (2 μL) e água ultrapura, 

em um volume por amostra de 12 μL.  

Após a eletroforese os iniciadores foram comparados com relação ao padrão de 

amplificação, sendo selecionados a aqueles que apresentaram maior número de locos e melhor 

visualização dos mesmos. 

Reação em cadeia da polimerase (PCR) e eletroforese 

Posteriormente, realizou-se a PCR dos 225 indivíduos utilizando os iniciadores ISSR 

selecionados da Universidade de British Columbia (UBC primer set #9, Vancouver, Canadá). 

A temperatura de anelamento utilizada foi de 47 ºC. O mix de PCR foi constituído utilizando 



38 

 

as mesmas condições da etapa de seleção de iniciadores, diferenciando somente para o DNA 

utilizado. 

As reações de PCRs foram realizadas em termociclador MG96+ (BiocyclerTM), com 

volume final de 12 μL por microtubo, seguindo um programa de ciclagem com 94 ºC por 2 min, 

seguidos de 37 ciclos, 15 segundos a 94 ºC, 30 segundos a 47 ºC e 72 ºC por 1 minuto. A 

extensão foi de 7 minutos a 72 ºC, e o DNA foi mantido a 4 ºC.  

Os produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5% 

(p/v), corados com GelRedTM em tampão TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA), utilizando cuba 

horizontal, a uma voltagem de 100 V, por duas horas e meia. Foi utilizado o marcador de peso 

molecular (Ladder) de 1 kb. Após a eletroforese, os géis foram fotografados sob fonte de luz 

ultravioleta com auxílio do equipamento E-Box VX2 Vilbert Lourmat™.  

Os resultados de amplificação das bandas geraram uma matriz binária, baseada na 

presença (1) e na ausência (0) dos locos, com auxílio do programa Excel 2013.  

Análises estatísticas 

Número ótimo de locos  

Para a determinação do número suficiente de locos foi realizada uma análise por 

bootstrap, utilizando o programa GENES (CRUZ, 2001). A partir dos dados de locos 

amplificados foi estimada a distância genética de Nei (1978), a qual foi correlacionada aos 

valores de distância genética simulados com base em reamostragens de 10.000 permutações. O 

ajuste entre as distâncias genéticas foi verificado por meio do estresse de Kruskal (KRUSKAL, 

1964). 

Valor do Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC) 

O PIC foi calculado para medir a eficiência dos iniciadores utilizados em mostrar o 

polimorfismo entre indivíduos, tendo como indicadores a ausência ou presença de locos. Para 
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calcular o PIC foi utilizada a fórmula proposta por Anderson et al. (1993): PICi = 1 − ∑ Pij
2n

j=1 , 

onde Pij é a frequência do alelo "j" no marcador "i". 

O valor obtido ao final do cálculo classifica os iniciadores em três categorias, sendo 

“satisfatório em conteúdo informativo”, quando PIC for acima de 0,500; “mediamente 

informativo” se este valor variar entre 0,250 a 0,500; “pouco informativo”, quando o valor de 

PIC for observado abaixo de 0,250 (BOTSTEIN et al., 1980).  

Diversidade genética 

Os parâmetros de diversidade genética foram analisados utilizando o programa 

POPGENE (Population Genetic Analysis) versão 1.32 (YEH et al., 1997), onde foram obtidos 

a porcentagem de locos polimórficos (%P), o número de alelos observados (Na), número de 

alelos efetivos (Ne), diversidade genética de Nei (h) e Índice de Shannon (I) para as populações.  

Para verificar a diferença estatística entre os valores de diversidade genética, os índices 

de diversidade de cada população foram submetidos a análise de variância (ANOVA) utilizando 

o Software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008). Além disso, para analisar a relação 

entre os índices de diversidade e a antropização das populações foram realizados o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk e a correlação de Spearman, ambos por meio do programa 

BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007).  

Para auxiliar na comparação entre os resultados obtidos no presente estudo foi realizado 

um levantamento bibliográfico, baseado em estudos envolvendo espécies vegetais. Os trabalhos 

foram selecionados com base em alguns critérios: publicado nos últimos 5 anos; utilização de 

marcador ISSR; espécie florestal, com porte arbóreo e de importância econômica ou ecológica.  

Estrutura genética populacional 

O programa ALERQUIM 3.1 (EXCOFFIER; SMOUSE; QUATTRO, 1992) foi 

utilizado para obter a Análise de Variância Molecular (AMOVA) entre as quinze populações 
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estudadas. A AMOVA é uma ferramenta utilizada para estimar a diferenciação populacional 

com base em dados moleculares e testes de hipóteses sobre tal diferenciação (EXCOFFIER; 

SMOUSE; QUATTRO, 1992).  

Foi construído um dendrograma pelo método de agrupamento UPGMA (agrupamento 

não-ponderado aos pares utilizando médias aritméticas), agrupando as quinze diferentes 

populações em relação à identidade genética de Nei (1978). A consistência dos nós foi analisada 

por meio de 1.000 permutações no software TFPGA Versão 1.3 (MILLER, 1997).  

Para verificar o padrão de isolamento por distância, foi realizada a correlação entre a 

distância genética de Nei e distância geográfica (Km) pelo teste de Mantel, utilizando o 

programa GenAlEx v. 6.502 (SMOUSE; WHITEHEAD; PEAKALL, 2015), implementado ao 

Excel, com 1.000 permutações.  

Para verificar a descontinuidade dos dados genéticos na distribuição espacial, foi 

utilizado o programa Barrier v.2.2 (MANNI; GUERARD; HEYER, 2004). As populações 

amostradas são conectadas com base nas suas coordenadas geográficas pelo método de 

triangulação de Delaunay e as barreiras identificadas a partir do algoritmo de Monmonier 

(MANNI; GUERARD; HEYER, 2004). 

Número de subpopulações 

O número de grupos genéticos (K) que representam as populações amostradas foi 

estimado por meio da análise bayesiana, realizada com o auxílio do programa Structure v.2.2 

(PRITCHARD; WEN, 2003). O valor de K variou de 1 a 15, sendo estimado por meio do 

modelo de ancestralidade misturada (admixture), baseado na frequência dos alelos 

correlacionados. Para cada valor de K foram realizadas dez corridas independentes.  

As corridas foram realizadas com 250.000 simulações de Monte Carlo via Cadeia 

Markov (MCMC) e burn-in de 500.000. O valor de K foi verificado de acordo com o método 
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ΔK, implementado no programa Structure Harvester (EVANNO; REGNAUT; GOUDET, 

2005; EARL; VONHOLDT, 2012). 

Detecção de gargalos genéticos 

A fim de detectar se ocorreram diminuições significativas no tamanho efetivo 

populacional, foi usado o programa Bottleneck 1.2.02 (CORNUET; LUIKART, 1996). Essa 

análise é realizada a partir de dados de frequências alélicas e se baseia no princípio de que as 

populações que passaram por um gargalo genético apresentam uma redução do número de 

alelos (NEI; ROYCHOUDHURY, 1974).  

O modelo de mutação adequado para os marcadores ISSR é o intermediário entre o 

Modelo de Alelos Infinitos (IAM) (KIMURA; CROW, 1964) e o modelo de passos de mutação 

(SMM) (KIMURA; OTHA (1978). Dessa forma, para a detecção de gargalos neste trabalho 

foram utilizados o modelo IAM e o SMM, onde foi empregado o teste do sinal (α = 0,05) a 

partir da frequência dos alelos, a fim de apontar gargalos genéticos recentes significativos 

(CORNUET; LUIKART, 1996). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seleção de iniciadores e valor de PIC 

A metodologia utilizada se mostrou eficiente para a execução de estudos de genética de 

populações, visto que todos os iniciadores testados apresentaram amplificação de locos. 

Entretanto, dentre os 30 testados foram selecionados apenas sete, que possuíam número 

considerável de fragmentos além de um bom padrão de visualização e resolução dos mesmos. 

Os sete iniciadores selecionados neste estudo geraram entre oito e doze locos, com média de 10 

por iniciador (Tabela 2).  
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Tabela 2. Sequência de nucleotídeos dos iniciadores ISSR, número de locos e o valor de PIC 

de cada iniciador.  

Iniciadores ISSR Sequência (5’ – 3’) Número de Locos PIC 

UBC 825 ACACACACACACACACT 10 0,48 

UBC 827 ACACACACACACACACG 10 0,46 

UBC 842 GAGAGAGAGAGAGAGAYG 8 0,50 

UBC 857 ACACACACACACACACYG 12 0,46 

UBC 873 GACAGACAGACAGACA 10 0,48 

UBC 880 GGAGAGGAGAGGAGA 9 0,45 

UBC 881 GGGTGGGGTGGGGTG 11 0,45 

Média  10      0,47 

Y = pirimidina (C ou T); PIC = Conteúdo de informação polimórfica  

Os iniciadores UBC 842 e 880 forneceram apenas 8 e 9 locos, respectivamente, 

enquanto dentre os iniciadores selecionados o UBC 857 foi o que forneceu o maior número, 12 

locos. Arruda (2014) estudando populações de Mimosa tenuiflora no estado da Bahia utilizou 

10 iniciadores e obteve 118 locos, com 83% de polimorfismo.  

Os sete iniciadores selecionados forneceram 70 locos com 100% de polimorfismo para 

a espécie. Todos os iniciadores utilizados na pesquisa têm sua eficiência comprovada, visto que 

também foram anteriormente utilizados com sucesso para outras espécies, sendo assim 

recomendados para estudos genéticos (CHAGAS et al., 2015; COSTA et al., 2015; MOREIRA 

et al., 2015). Apesar de ter amplificado o menor número, oito locos, o iniciador UBC 842 foi o 

que apresentou o maior valor de PIC (0,50), comprovando eficácia na sua utilização.  

Araújo et al. (2016) em estudo com a espécie Mimosa caesalpiniifolia selecionaram sete 

iniciadores e, dentre os selecionados, estão os UBC 827, 873 e 881 que também foram utilizados 

neste estudo. Porém, para a Mimosa caesalpiniifolia, estes iniciadores apresentaram número 

maior de locos (78) quando comparado aos obtidos para Mimosa tenuiflora (70). Os resultados 

obtidos para o presente estudo se encontram abaixo da média dos observados para espécies 
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florestais, onde o menor valor foi de 63 locos amplificados com a utilização de 6 iniciadores 

(Tabela 3).  

Tabela 3. Estudos de diversidade genética com espécies florestais, utilizando marcadores ISSR. 

Família / Espécie Fonte Nº I Nº L % LP PIC Nº OL 

Apocynaceae  

Hancornia speciosa 
Costa et al. (2015) 6 63 47,62 0,37 - 

Arecaceae 

Copernicia prunifera 
Vieira et al. (2015) 7 93 - 0,28 76 

Arecaceae 

Copernicia prunifera 
Pinheiro et al. (2017) 8 102 98,04 0,48 - 

Arecaceae 

Phoenix dactylifera 
Sabir et al. (2014) 13 135 85,00 0,32 - 

Fabaceae 

Erythrina velutina 
Gonçalves et al. (2014) 11 149 97,99 - 117 

Fabaceae 

Hymenaea courbaril 
Rocha et al. (2017) 14 87 74,71 0,44 - 

Fabaceae 

Mimosa caesalpiniaefolia 
Araújo et al. (2016) 7 78 52,70 0,40 51 

Fabaceae 

Mimosa tenuiflora * 
Chagas et al. (2018) 7 70 58,57 0,47 51 

Fagaceae 

Quercus brantii 
Alikhani et al. (2014) 18 233 96,10 0,30 - 

Malvaceae 

Theobroma grandiflorum 
Silva et al., (2016) 15 102 52,00 0,55 - 

Salvadoraceae  

Salvadora persica 
Monfared et al. (2018) 9 105 80,95 0,63 - 

Simaroubaceae 

Simarouba glauca 

Kumar e Agrawal 

(2017) 
14 119 14,43 0,10 - 

Estatística descritiva 

Média 11,09 115,09 69,95 0,39 81,33 

Valor mínimo 6 63 14,43 0,1 51 

Valor máximo 18 233 98,04 0,63 117 

CV (%) 35,72 40,08 39,38 38,85 40,97 

Nº I = Número de iniciadores utilizados; Nº L = Número de locos obtidos; % LP = Porcentagem de locos 

polimórficos; PIC = Valor médio PIC; Nº OL= Número ótimo de locos; CV = Coeficiente de variação. * dados do 

presente estudo. 



44 

 

Os iniciadores com maiores valores do PIC foi o UBC 842, seguido pelo UBC 825 e 

UBC 873, evidenciando a eficiência dos iniciadores na detecção de polimorfismo (Tabela 2). O 

PIC auxilia na definição acerca da eficiência do marcador molecular na detecção do 

polimorfismo entre indivíduos (RESENDE et al., 2009). O PIC de cada iniciador utilizado 

variou entre 0,45 e 0,50, com média de 0,47, classificando os iniciadores como medianamente 

informativos (BOTSTEIN et al., 1980). Apesar de que quando comparado a outros trabalhos o 

número de locos foi reduzido, o valor do PIC encontrado foi superior à média dos obtidos nas 

pesquisas avaliadas (0,39) (Tabela 3). Destes estudos, 66,7% tiveram os iniciadores na faixa de 

medianamente informativos, próximos aos encontrados no presente trabalho.   

Número ótimo de locos 

O número de locos é considerado suficiente para estimativas de alta precisão quando os 

valores de estresse apresentam valores menores que 0,05, além de valores de correlação 

próximos a 1,0 (KRUSKAL, 1964). Dessa forma, verificou-se que com o aumento no número 

de locos houve uma redução no valor de estresse e um aumento na correlação, e ao serem 

utilizados 51 locos, o coeficiente de correlação de Pearson foi de 0,98 e o valor de estresse 0,04 

(Figura 2), o que indica que os 70 locos obtidos no estudo foram considerados suficientes para 

a execução das análises genéticas. O mesmo padrão foi observado para outras espécies, nas 

quais o número obtido foi superior ao valor ótimo para a execução do estudo (Tabela 3). 
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Figura 2.  Valores de correlação de Pearson (r) e estresse Kruskal em função do número de locos 

utilizados em estudos genéticos de Mimosa tenuiflora.  

Diversidade genética 

A porcentagem de locos polimórficos variou de 58,57% para Espírito Santo (ESP) e 

Serra Negra do Norte (SNN) a 81,43% para CRV e MAR (Tabela 4), este valor maior do que a 

média obtida em alguns estudos (Tabela 3).  

O número médio de alelos observados para as populações foi 1,68 (±0,06) e o número 

de alelos efetivos igual a 1,41 (±0,05). Os índices de diversidade não apresentaram diferença 

estatística significativa e tiveram valores baixos, sendo a diversidade genética de Nei (1973) de 

0,21 (± 0,02) e o índice de Shannon de 0,35 (± 0,03), sugerindo baixa diversidade genética nas 

populações (Tabela 4). 
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Tabela 4. Medidas de diversidade genética para as populações de Mimosa tenuiflora. 

Código n L / %P Na Ne h * I * 

ACU 15 56 / 80,00% 1,80±0,05 1,52±0,04 0,30±0,02  0,44±0,03  

CAI 15 47 / 67,14% 1,67±0,06 1,37±0,04 0,22±0,02  0,33±0,03  

CAM 15 56 / 80,00% 1,70±0,05 1,37±0,05 0,22±0,02  0,33±0,03  

CAR 15 35 / 59,32% 1,59±0,08 1,35±0,06 0,21±0,03  0,32±0,04  

CRV 15 57 / 81,43% 1,81±0,05 1,51±0,04 0,30±0,02  0,44±0,03  

ESP 15 41 / 58,57% 1,59±0,06 1,37±0,05 0,21±0,03  0,32±0,04  

JUC 15 47 / 67,14% 1,67±0,06 1,47±0,05 0,26±0,03  0,38±0,04  

MAC 15 45 / 64,29% 1,64±0,06 1,36±0,04 0,21±0,03  0,32±0,03  

MAR 15 57 / 81,43% 1,81±0,05 1,52±0,05 0,30±0,02 0,44±0,03  

MCJ 15 53 / 75,71% 1,76±0,05 1,46±0,05 0,27±0,02  0,40±0,03  

MOS 15 49 / 70,00% 1,70±0,06 1,36±0,04 0,22±0,02  0,33±0,03  

PAR 15 43 / 61,43% 1,61±0,06 1,37±0,05 0,21±0,03  0,32±0,04  

SMG 15 42 / 60,00% 1,60±0,06 1,36±0,04 0,21±0,02  0,32±0,03  

SEN 15 44 / 62,86% 1,63±0,06 1,37±0,05 0,21±0,02  0,32±0,03  

SNN 15 41 / 58,57% 1,59±0,06 1,37±0,05 0,21±0,03  0,32±0,04  

Média 15 48 / 68,53% 1,68±0,06 1,41±0,05 0,21±0,02 0,35±0,03 

Todas 225 70 / 100% 2,00±0,00 1,61±0,03 0,36±0,01 0,54±0,02 

Tamanho da amostra (n), locos polimórficos (L), porcentagem de locos polimórficos (%P), Número de alelos 

observados (Na), Número de alelos efetivos (Ne), Índice de Nei (h), Índice de Shannon (I). Os valores representam 

a média ± erro padrão. * Os dados não apresentaram diferença estatística significativa conforme ANOVA. Assú 

(ACU), Caicó (CAI), Campo Redondo (CAM), Caraúbas (CAR), Caiçara do Rio do Vento (CRV), Jucurutu (JUC), 

Macaíba (MAC), Martins (MAR), Maracajaú (MCJ), Mossoró (MOS), Parelhas (PAR), São Miguel do Gostoso 

(SMG), Senador Elói de Sousa (SEN) e Serra Negra do Norte (SNN). 

  Nybom (2004) classifica os índices de diversidade e divergência genética para as 

espécies, com base no hábito de vida, distribuição geográfica, sistema de cruzamento, dispersão 

de sementes e estágio sucessional. Pode-se sugerir que a Mimosa tenuiflora teve histórico de 

vida que se enquadra nos parâmetros definidos por Nybom (2004), aonde a média obtida no 

presente estudo (0,21) se encontra um pouco abaixo do valor obtido para os parâmetros 

avaliados, sendo estes: hábito de vida (perene de longa duração / 0,25), distribuição geográfica 

(difundida / 0,22), sistema de cruzamento (polinização cruzada / 0,27), dispersão de sementes 
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(anemocórica / 0,27) e estágio sucessional (pioneira / 0,17). Esta variação pode ocorrer devido 

à exploração e ao histórico de uso da espécie estudada, principalmente como lenha e carvão, 

bem como as influências ambientais presentes nas áreas das populações (OLIVEIRA et al., 

2006; PAES et al., 2013). 

 Quanto ao nível de antropização, a correlação de Spearman mostrou a existência de uma 

correlação negativa e significativa (rs = -0,635 e p = 0,011) entre os índices de diversidade e a 

antropização das populações. Isto demonstra que quanto maior o efeito antrópico na população, 

menores serão os valores de diversidade genética encontrados, esta informação demonstra a 

importância da inclusão de parâmetros descritivos em estudos que envolvam populações ou 

comunidades vegetais. 

Estrutura genética  

A menor distância genética foi encontrada entre as populações ACU-CRV e CAI- PAR, 

com o valor de 0,07 (Tabela 5). Estas populações, com menor valor de distância genética, se 

encontram a uma distância superior a 100 km, sendo a maior distância geográfica entre CAI-

PAR com 119 km.  
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Tabela 5. Estimativas de distâncias genéticas de Nei (1978), abaixo da diagonal, e distância 

geográfica (Km), acima da diagonal, entre as populações de Mimosa tenuiflora. 

 ACU CAI CAM CAR CRV ESP JUC MAC MAR MCJ MOS PAR SMG SEN SNN 

ACU 0 81 107 50 117 206 50 186 102 188 78 112 160 156 144 

CAI 0.11 0 91 83 135 100 128 68 213 78 176 119 78 44 183 

CAM 0.14 0.15 0 146 55 191 33 192 101 215 155 46 205 154 47 

CAR 0.13 0.13 0.23 0 166 103 95 100 184 128 182 66 132 63 138 

CRV 0.07 0.09 0.16 0.11 0 248 56 233 53 237 81 127 210 200 94 

ESP 0.26 0.28 0.28 0.23 0.20 0 198 53 286 104 273 153 143 55 232 

JUC 0.09 0.16 0.13 0.11 0.11 0.28 0 190 89 205 121 71 188 154 67 

MAC 0.14 0.12 0.20 0.21 0.14 0.30 0.16 0 278 52 243 163 91 39 237 

MAR 0.16 0.18 0.20 0.24 0.17 0.35 0.17 0.24 0 238 122 147 264 244 84 

MCJ 0.13 0.10 0.21 0.11 0.12 0.28 0.14 0.17 0.16 0 231 195 48 79 262 

MOS 0.11 0.11 0.14 0.16 0.09 0.23 0.10 0.12 0.20 0.14 0 188 190 218 175 

PAR 0.10 0.07 0.13 0.11 0.13 0.33 0.13 0.16 0.20 0.13 0.12 0 193 122 82 

SMG 0.11 0.17 0.21 0.21 0.13 0.36 0.17 0.16 0.23 0.20 0.20 0.16 0 102 251 

SEN 0.10 0.17 0.20 0.17 0.13 0.28 0.16 0.22 0.21 0.16 0.18 0.13 0.19 0 201 

SNN 0.12 0.12 0.21 0.14 0.10 0.35 0.12 0.20 0.23 0.16 0.10 0.10 0.14 0.20 0 

Os números em destaque correspondem ao menor valor de distância genética entre as populações. Assú (ACU), 

Caicó (CAI), Campo Redondo (CAM), Caraúbas (CAR), Caiçara do Rio do Vento (CRV), Jucurutu (JUC), 

Macaíba (MAC), Martins (MAR), Maracajaú (MCJ), Mossoró (MOS), Parelhas (PAR), São Miguel do Gostoso 

(SMG), Senador Elói de Sousa (SEN) e Serra Negra do Norte (SNN). 

As populações ESP e SMG possuem maior divergência entre os genótipos, ou seja, são 

as mais distintas entre as populações estudadas (0,36). Com relação à distância geográfica, as 

populações mais distantes são a ESP e MAR, com 286 Km. Nei (1978) classificou a distância 

genética em três classes: baixa, quando for < 0,05; média, entre 0,05 e 0,15; e alta, quando > 

0,15. O valor médio de distância genética para as populações de Mimosa tenuiflora foi 0,17, 

classificando as populações em alta, ou seja, com elevada diferenciação genética entre as 

populações. No entanto, conforme Nybom (2004) o valor de distância genética se encontra 

abaixo do esperado para as espécies com hábito de vida (perene de longa duração) similar à 

Mimosa tenuiflora (0,25).  
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Por meio da análise de variância molecular (AMOVA) verificou-se que há maior 

proporção de variabilidade genética ocorrendo dentro das populações (65,33%) do que entre as 

populações (34,67%) (Tabela 6). O valor de FST encontrado foi de 0,35, informando que a 

variabilidade genética entre as populações se encontra elevada. 

Tabela 6. Análise de variância molecular (AMOVA) entre populações e entre indivíduos dentro 

das populações de Mimosa tenuiflora. 

Fonte de variação GL SQ 
Componentes da 

variância 

Porcentagem de 

variação 
P 

Entre populações 14 1096,93 4,64 34,67 < 0,0000* 

Dentro das populações 210 1836,53 8,74 65,33  

Total 224 2933,47    

Índice de fixação FST: 0,35     

GL: grau de liberdade; SQ: soma dos quadrados dos desvios; Fst: valor de diferenciação genética. P: probabilidade.  

O algoritmo de Monmonier, utilizado para verificar a presença de barreiras genéticas, 

revelou a ocorrência de duas barreiras de alta intensidade (Figura 1). A barreira mais intensa (I) 

isolou a população ESP das demais, enquanto que a população MAR foi separada pela II. A 

detecção de barreiras é importante para auxiliar na compreensão de como os elementos da 

paisagem e características de habitat podem influenciar nos padrões de variabilidade genética 

(STORFER et al., 2010). As duas faixas de descontinuidade genética se localizam nas 

extremidades do estado, no leste e oeste, em regiões marcadas por variação na vegetação, como 

a presença de indivíduos de porte mais elevado, zonas de transição Caatinga-Mata Atlântica e 

corpos de água que provavelmente podem ser os fatores determinantes para essa segregação 

entre populações. 

A diversidade genética dentro ou entre populações é um resultado de vários processos 

pelos quais a população passou, tanto eventos históricos quanto processos evolutivos 

(HAMRICK; GODT; BROYLES, 1992; HAMRICK; GODT, 1996). Normalmente as 

populações isoladas apresentam baixo fluxo de material genético, o que provoca elevada 
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diferenciação genética (LEE et al, 2002). De acordo com Nybom (2004), o valor esperado de 

FST para os marcadores ISSR é 0,35, valor semelhante ao obtido no presente estudo. No entanto, 

quando relacionado a história de vida da Mimosa tenuiflora, ou seja, hábito de vida (perene de 

longa duração), distribuição geográfica (difundida), sistema de cruzamento (polinização 

cruzada), dispersão de sementes (anemocórica) e estágio sucessional (pioneira), o valor do 

presente estudo é superior ao valor médio esperado de FST (0,30) (NYBOM, 2004). 

O teste de Mantel revelou que não há correlação entre as distâncias genéticas e 

geográficas, já que a correlação foi positiva, mas não significativa, com valor de r = 0,115 e 

P>0,05 (Figura 3).  

  

Figura 3. Relação entre as distâncias genéticas e geográficas entre as populações de Mimosa 

tenuiflora. 

A partir do dendrograma (Figura 4) foi possível visualizar que as populações mais 

semelhantes entre si foram CAI-PAR e ACU-CRV, estas últimas que logo em seguida se 

agruparam a JUC. As populações ESP e MAR formaram agrupamentos com as demais apenas 

quando os valores de identidade genética de Nei estão próximos a 0,76 e 0,82, respectivamente.  
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Ao delimitar o eixo de identidade genética de Nei no valor de 0,84 observa-se a 

formação de um grande agrupamento, composto por doze populações mais semelhantes entre 

si, e três populações isoladas. O maior valor para a consistência dos nós foi observado para 

MOS e SNN (17,1%). A população ESP foi a mais diferenciada das demais, apenas com o valor 

de identidade genética de Nei próximo a 0,75 é formado agrupamento com as outras 

populações, com 100% de consistência no nó. 

 

Figura 4. Dendrograma UPGMA baseado na Identidade Genética de Nei entre as 15 populações 

de Mimosa tenuiflora. Os valores em porcentagem representam a consistência dos nós. A linha 

tracejada delimita as populações que se agruparam ao valor de 0,84. 

 Verificou-se a existência de quatro grupos genéticos distintos (K = 4), conforme os 

valores de ΔK (Figura 5). Dessa maneira, as 15 populações estudadas se encontram estruturadas 

em quatro grupos genéticos (Figura 6).  
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Figura 5. Valor de K obtido pelo método ΔK e LnP (D), por meio da abordagem Bayesiana, 

demonstrando o número de grupos genéticos de Mimosa tenuiflora. 

 

Figura 6. Representação dos agrupamentos genéticos das quinze populações de Mimosa 

tenuiflora. As populações estão delimitadas pela barra vertical e as quatro cores representam os 

diferentes agrupamentos. 

A população ESP foi a que apresentou menor compartilhamento de material genético. 

Esse fato pode ser devido à primeira faixa de descontinuidade genética (I) formada próxima a 

esta população (Figura 1). A faixa I foi a mais intensa identificada, o que provavelmente gerou 

a separação das populações, e pode ser determinada por variações na vegetação, como a 

presença de fragmentos de Mata Atlântica e zonas de transição Caatinga-Mata Atlântica, bem 

como a maior frequência de cursos de água (observação pessoal). 
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Para ACU, CAR, CRV e MAR foi detectado gargalo apenas no modelo de alelos 

infinitos, enquanto que para CAI, CAM, ESP, MAC, MOS, PAR, SEN, SMG e SNN foi 

detectado gargalo genético no modelo de passos de mutação (Tabela 7). Para as demais 

populações não foi detectado nenhum gargalo populacional significativo. 

Tabela 7. Testes de equilíbrio entre mutação e deriva genética para as populações de Mimosa 

tenuiflora nos modelos de alelos infinitos (IAM) e no modelo de passos de mutação (SMM). 

Populações 
 IAM  SMM 

n He P n He P 

ACU 33,25 27/43 0,013* 38,98 31/39 0,557 

CAI 33,10 39/31 0,352 39,71 42/28 0,003* 

CAM 33,05 40/30 0,271 39,35 42/28 0,004* 

CAR 33,18 26/44 0,007* 39,99 30/40 0,550 

CRV 33,17 24/46 0,001* 39,42 34/36 0,239 

ESP 33,27 39/31 0,337 39,42 40/30 0,016* 

JUC 33,01 33/37 0,201 38,84 36/34 0,147 

MAC 33,03 40/30 0,273 39,86 42/28 0,003* 

MAR 33,14 27/43 0,012* 39,58 29/41 0,414 

MCJ 32,97 32/38 0,139 38,85 33/37 0,371 

MOS 33,07 42/28 0,137 39,22 45/25 0,001* 

PAR 33,20 42/28 0,130 39,21 44/26 0,001* 

SEN 33,29 36/34 0,479 39,35 39/31 0,029* 

SMG 33,26 38/32 0,428 38,29 42/28 0,001* 

SNN 33,01 40/30 0,275 38,89 42/28 0,006* 

n = número esperado de locos com excesso de heterozigosidade sob o respectivo modelo; He = número de 

locos com excesso de heterozigosidade; P = probabilidade; * = significativo a 5% de probabilidade. Assú 

(ACU), Caicó (CAI), Campo Redondo (CAM), Caraúbas (CAR), Caiçara do Rio do Vento (CRV), Espírito 

Santo (ESP), Jucurutu (JUC), Macaíba (MAC), Martins (MAR), Mossoró (MOS), Maracajaú (MCJ), Parelhas 

(PAR), São Miguel do Gostoso (SMG), Senador Elói de Sousa (SEN) e Serra Negra do Norte (SNN). 

As populações Assú, Caiçara do Rio do Vento e Martins foram as populações com 

maiores índices de diversidade genética, entretanto presentaram decréscimos populacionais de 

acordo com o modelo de alelos infinitos. A exploração para produção de carvão, construção de 
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casas e o consumo de regenerantes pelos ruminantes podem ter interferido na área e 

comprometido as gerações seguintes.  

Foram observados decréscimos populacionais significativos, em um modelo, para as 

populações de Caraúbas, Espírito Santo e Parelhas, que apresentaram os menores valores de 

diversidade genética e elevado valor na escala de antropização. Este resultado corrobora as 

informações acerca do efeito negativo das ações antrópicas na manutenção a longo prazo da 

população. Fato que demonstra ser necessário a elaboração e implantação de estratégias de 

conservacionistas, como ferramenta que auxilie na manutenção da diversidade (DUARTE et 

al., 2015). 

Por meio dos testes de detecção de decréscimos populacionais é possível compreender 

sobre a dinâmica populacional e assim aumentar a probabilidade de sucesso das estratégias 

estabelecidas (LEE et al., 2002). Dessa maneira, as populações que apresentam decréscimos 

significativos devem ser consideradas prioritárias para a conservação. 

São necessários mais estudos genéticos envolvendo populações de outros estados com 

elevada ocorrência desta espécie, como o Ceará e a Bahia, para que ocorra maior 

representatividade global e seja possível uma comparação em larga escala, bem como pesquisas 

de filogeografia e o desenvolvimento de programas de melhoramento.   

CONCLUSÕES 

As populações de Mimosa tenuiflora apresentaram baixos valores de diversidade 

genética, além da ocorrência de decréscimos populacionais significativos, o que indica a 

necessidade de manejo adequado dessa espécie. Se faz necessário o estabelecimento de 

estratégias conservacionistas, principalmente para as populações de Assú, Caiçara do Rio do 

Vento, Caraúbas, Espírito Santo, Martins e Parelhas, permitindo a conservação de populações 

com maior diversidade genética, aumentando a possibilidade de fluxo gênico, e com menor 

diversidade genética, evitando a perda de genótipos. Entre as populações, a de Espírito Santo 
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apresentou uma faixa de descontinuidade genética, e menor compartilhamento de material 

genético com as demais, sendo prioritária para a conservação. 
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Resumo 

Espécies que são largamente exploradas, como a Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret (Fabaceae), 

necessitam de estudos que envolvam o efeito dos fatores climáticos na distribuição dos 

indivíduos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi predizer as áreas climaticamente 

adequadas para a ocorrência de Mimosa tenuiflora, no presente e no futuro (2070). O algoritmo 

Maxent foi utilizado para relacionar os registros de ocorrência com as variáveis climáticas. Para 

o futuro foram testados dois cenários e três modelos de circulação geral da atmosfera, 

HadGEM2-ES, GISS-E2-R e MIROC-ESM. Com base no levantamento das coletas 

disponíveis, a distribuição geográfica de Mimosa tenuiflora se concentra na região Nordeste do 

Brasil, principalmente na vegetação da Caatinga, estando amplamente distribuída em oito 

dentre os nove estados. A modelagem para o presente apresentou um índice de AUC (área sob 

a curva) de 0,94 (±0,02), indicando bom ajuste do modelo utilizado. Enquanto que para o futuro 

o valor da AUC variou entre 0,88 a 0,89 e 0,87 a 0,88 para os cenários otimista e pessimista, 

respectivamente. A maior porcentagem de contribuição foi para a variável precipitação anual, a 

qual provavelmente está relacionada ao processo de dispersão anemocórica das sementes. As 

áreas de adequabilidade ocuparam em maior intensidade e quase que por totalidade os estados 

do Ceará e Rio Grande do Norte. Quando comparado ao presente, o território geográfico com 

alta adequabilidade para o futuro apresentou redução de 28,7% a 53,7% no cenário otimista e 

30,9% a 59,4% para o cenário pessimista. As informações obtidas podem ser utilizadas como 

subsídio para o estabelecimento de plantios comerciais, definição de estratégias de manejo e 

conservação, como a criação de um banco de conservação in situ. 

Palavras-chave: jurema-preta, predição de habitat, Caatinga, Fabaceae. 
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Abstract 

Predictive modeling of Mimosa tenuiflora (willd) poiret: how will future climate change affect 

its occurrence? Species that are widely exploited, such as Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret, 

require studies that involve the effect of climatic factors on the distribution of individuals. In 

this sense, the objective of this work was to predict the climatically adequate areas for the 

occurrence of Mimosa tenuiflora, in the present and future (2070). Was used the Maxent 

algorithm to relate the occurrence records to the climatic variables. For the future three general 

atmosphere circulation models, HadGEM2-ES, GISS-E2-R and MIROC-ESM were tested. 

Based on the collection of available collections, the geographical distribution of Mimosa 

tenuiflora is concentrated in the Northeast region of Brazil, mainly in the Caatinga vegetation, 

being widely distributed in eight of the nine states. Modeling for the present presented an AUC 

(Area Under the Curve) index of 0.94 (± 0.02), indicating good adjustment of the model used. 

While for the future the AUC value ranged from 0.88 to 0.89 for the optimistic scenario and 

0.87 to 0.88 for the pessimistic scenario. The highest percentage of contribution was for the 

annual precipitation variable, which is probably related to the anemocoric dispersion process 

of the seeds. The areas of adequacy occupied the states of Ceará and Rio Grande do Norte in 

greater intensity and almost all of them. When compared to the present, geographic territory 

with high suitability for the future presented a reduction from 28.7% to 53.7% in the optimistic 

scenario and 30.9% to 59.4% in the pessimistic scenario. The information obtained can be used 

as a subsidy for the establishment of commercial plantations, definition of management and 

conservation strategies, such as the creation of an in situ conservation bank. 

Key words: jurema-preta, habitat prediction, Caatinga, Fabaceae. 

INTRODUÇÃO  

O Nordeste brasileiro é composto, em sua maioria, por uma vegetação xerófila 

denominada Caatinga, um bioma pouco estudado, muito ameaçado e que ocupa cerca de 11% 

do território nacional (OLIVEIRA; BERNARD, 2017). O baixo nível de precipitação é um fator 

limitante de ocorrência vegetacional, juntamente ao processo de antropização e o desmatamento 

devido a intensa exploração ilegal de lenha (OLIVEIRA; BERNARD, 2017).  

A exploração madeireira é um dos principais responsáveis pela alteração na composição 

florestal, podendo causar problemas maiores, como descaracterização de habitat ou extinção de 

espécies. No estado da Paraíba, por exemplo, aproximadamente 71% da demanda madeireira é 

proveniente de espécies florestais nativas. Destas, estima-se que 55,8% são provenientes do 

desmatamento ilegal (NDAGIJIMANA et al., 2015). De acordo com Pareyn (2010), o mercado 

madeireiro no Nordeste é muito informal, com elevada oferta de lenha ilegal a baixo custo. A 
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falta de fiscalização e a ilegalidade no processo de extração dessa lenha permite a exploração 

de forma indiscriminada, o que pode ocasionar graves problemas ecológicos, além da extinção 

de espécies raras. 

Nas últimas décadas a mudança climática global alterou a distribuição das espécies, e 

com o decorrer dos anos configura-se como a principal responsável pela extinção de muitas 

outras, seja atuando diretamente ou indiretamente (PEARSON et al., 2014). Dentre os quatro 

domínios climáticos globais, o tropical é o que detêm a maior taxa de destruição e degradação 

das florestas (HANSEN et al., 2013). Dessa maneira, os estudos de conservação ecológica com 

a vegetação tropical estão crescendo cada vez mais. Entre os componentes florestais, as árvores 

são o grupo mais susceptível ao efeito das mudanças climáticas, apresentando mudanças na 

fenologia e em sua distribuição, o que pode afetar todo o ecossistema (BUTT et al., 2015).  

Sendo assim, é importante ter conhecimento sobre os fatores ecológicos que influenciam 

na distribuição dos indivíduos e sobre as áreas de distribuição geográfica. Os modelos de nicho 

ecológico (ENM) são utilizados como ferramentas para predição da distribuição geográfica de 

espécies, sendo baseados nas informações geográficas de ocorrências das espécies e nos dados 

de variáveis ambientais (PHILLIPS et al., 2006). Esses modelos podem auxiliar na 

compreensão sobre os limites geográficos e os mecanismos que determinam a distribuição das 

espécies de interesse (GUISAN; ZIMMERMANN, 2000). Além disso, podem atuar como 

indicadores de prioridade na elaboração de planos de manejo e definição de áreas prioritárias 

para conservação.  

Entre os vários algoritmos utilizados para a modelagem está o Maxent (Modelo de 

Máxima Entropia), que tem sido muito utilizado por apresentar facilidade de manuseio e bom 

desempenho (ELITH et al., 2006; PHILLIPS et al., 2006). Este algoritmo estima a 

probabilidade de ocorrência de uma determinada espécie com base na distribuição de 

probabilidade de máxima entropia, ou seja, a distribuição mais próxima da distribuição 

uniforme. Possui a vantagem de exigir apenas os pontos de ocorrência (presença) e variáveis 

climáticas para realizar a modelagem (PHILLIPS et al., 2006). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição geográfica e predizer 

as áreas climaticamente adequadas para a ocorrência de Mimosa tenuiflora, podendo servir de 

subsídio para o estabelecimento de estratégias de manejo e conservação da espécie, como a 

criação de bancos de conservação in situ e centros de melhoramento da espécie. Foram testadas 

as hipóteses: i) as mudanças climáticas com o decorrer dos anos afetarão negativamente a 

ocorrência de Mimosa tenuiflora, por meio da redução da adequabilidade; ii) áreas com baixa 

adequabilidade no presente poderão ser áreas com elevada adequabilidade na predição futura; 
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iii) a variável com maior influência na determinação de áreas potencial adequabilidade será a 

precipitação anual. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Espécie alvo  

Mimosa tenuiflora é conhecida popularmente como jurema-preta, e representante da 

família Fabaceae. Seus principais produtos são as estacas, lenha e o carvão, além das 

propriedades medicinais e substâncias tanantes presentes em sua casca (MAGALHÃES et al., 

2018). Ocorre tipicamente nas áreas naturais semiáridas do estado do Piauí até a Bahia, além 

de ser uma indicadora de estágios iniciais de sucessão ecológica em ambientes antropizados 

(CARVALHO, 2000). 

Obtenção e processamento dos dados 

Os registros de ocorrência da Mimosa tenuiflora foram obtidos a partir das coletas 

catalogadas na plataforma científica gratuita SpeciesLink (http://splink.cria.org.br). Dentre as 

informações disponíveis foram selecionadas apenas as que possuíam coordenadas geográficas. 

Aos dados obtidos foram adicionadas coordenadas geográficas conhecidas, estas oriundas de 

expedições realizadas no estado do Rio Grande do Norte. Para a predição do período atual 

(presente) foram utilizadas 19 camadas de dados climáticos (Anexo 1), com diferentes 

condições de temperatura, precipitação e sazonalidade, obtidas por meio do site WorldClim 

versão 1.4, com resolução espacial de 30 arco-segundo (~1 km).  

Com o auxílio do programa ENMTools v. 1.4.3 (http://purl.oclc.org/enmtools) os dados 

geográficos foram analisados, sendo posteriormente excluídos os pontos sobrepostos e as 

coordenadas perdidas, como localização no oceano, casas, praças e entre outros. Enquanto que 

as 19 variáveis climáticas foram submetidas a correlação de Pearson, visando reduzir o 

sobreajustamento do modelo. As variáveis que foram altamente correlacionadas, ou seja, 

apresentaram valor de r ≥ ±0,85 foram excluídas, seja este valor positivo ou negativo (WEI et 

al., 2017). Assim, a multicolinearidade entre as variáveis é reduzida e o modelo fornece 

informação precisa sem que ocorra o sobreajustamento da contribuição das variáveis climáticas 

(COSTA et al., 2018; WEI et al., 2017).  

Modelagem de nicho ecológico 

Foram realizadas a análise para o período atual, com base na média dos anos 1960 – 

1990, e para o período futuro, média dos anos de 2061 a 2080. Com relação ao futuro (2070) 

foram realizadas as predições para o cenário otimista RCP2.6 e para o cenário pessimista 

RCP8.5, ambos em três modelos de circulação geral da atmosfera (AGCM), HadGEM2-ES, 
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GISS-E2-R e MIROC-ESM (GOBERVILLE et al., 2015; WATANABE et al., 2011). O cenário 

otimista RCP2.6 representa uma forte redução em relação a um cenário de referência de política 

não climática, com concentrações de CO2 não superiores a cerca de 450 ppm e CH4 atingindo 

aproximadamente 1800 ppb. Enquanto que o cenário pessimista RCP8.5 reflete elevados níveis 

de emissões de gases de efeito estufa, demanda de energia e resultando em forçantes radioativos 

de 8.5 W/m² até 2100 (via de concentração representativa - Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas - IPCC) (VAN VUUREN et al., 2011).  

Utilizou-se o software Maxent versão 3.3.3k para realizar a modelagem das áreas de 

distribuição geográfica potencial (PHILLIPS et al., 2006). O Maxent, referente a modelagem 

de máxima entropia, prediz a distribuição de uma determinada espécie por meio de uma 

combinação de dados de ocorrência com variáveis climáticas, e para verificar a contribuição de 

cada variável foi utilizado o teste estatístico de Jackknife. 

Para se obter uma distribuição mais abrangente, e permitir que o modelo tenha tempo 

para a convergência, foram utilizadas 5000 mil interações e os dados foram submetidos a 10 

repetições do tipo crossvalidate. A avaliação dos modelos foi realizada por meio do cálculo do 

parâmetro área sob a curva (AUC), a qual varia de 0,5 a 1, sendo 1 o melhor valor para o ajuste 

do modelo (PHILLIPS et al., 2006). 

Para a construção do mapa de distribuição e adequabilidade potencial da espécie, as 

informações foram submetidas ao programa Quantum GIS (QGIS) v. 3.0.0 

(https://www.qgis.org/pt_BR/site/). A adequabilidade tem sua indicação realizada por meio de 

uma escala, gradiente de cores, onde cada pixel possui o valor variando de 0 a 1. Os valores 

que indicam maior adequabilidade ambiental possuem coloração mais avermelhada, enquanto 

que os tons mais azulados indicam menor probabilidade de ocorrência. Ainda com auxílio do 

QGIS, foi quantificada a extensão territorial (Km²) com a adequabilidade classificada como alta 

e muito alta. 

RESULTADOS  

Após o levantamento de coletas disponíveis, foram obtidos 146 registros de ocorrência 

com coordenadas geográficas (Anexo 2). Foi verificada a ocorrência em oito dos nove estados 

da região Nordeste, sendo estes: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição geográfica de Mimosa tenuiflora nos estados do Brasil. 

Figure 1. Geographic distribution of Mimosa tenuiflora in the Brazilian states. 

O estado da Bahia apresentou o maior número de ocorrências, representando 37,67% do 

total, seguido pelo Ceará com 26,03% e o Rio Grande do Norte com 13,01% (Tabela 1). A soma 

de registros nestes três estados representa 76,71% do número total de ocorrências. Os estados 

com menores valores de porcentagem foram Alagoas, Paraíba e Piauí, com apenas 0,68%, 

2,74% e 3,42%, respectivamente. 

Tabela 1. Registros de ocorrência de Mimosa tenuiflora por estado. 

Table 1. Records of occurrence of Mimosa tenuiflora by state. 

Estado Número Porcentagem (%) 

Alagoas 1 0,68 

Bahia 55 37,67 

Ceará 38 26,04 

Paraíba 4 2,74 

Pernambuco 13 8,90 

Piauí 5 3,42 

Rio Grande do Norte 19 13,02 

Sergipe 11 7,53 

Total 146 100 

Com relação a modelagem de nicho ecológico, dentre as 19 variáveis analisadas 

inicialmente foram selecionadas 11 para o modelo final (Tabela 2). A modelagem para o período 

presente apresentou um índice de AUC de 0,94 e desvio padrão de ±0,02.  O teste de Jackknife 

demonstrou que a variável com maior ganho quando utilizada isoladamente é a precipitação 

anual, com maior valor de informação útil agregada. As maiores porcentagens de contribuição 
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foram para as variáveis precipitação anual, amplitude térmica atual e variação diurna média de 

temperatura, com valores de 58,3, 11,4 e 11,3, respectivamente. Em relação a porcentagem de 

permutação, as variáveis mais expressivas foram precipitação anual, temperatura mínima do 

mês mais frio e amplitude térmica atual (Tabela 2).  

Tabela 2. Valores de contribuição e importância de permutação das variáveis ambientais para a modelagem de 

nicho ecológico da Mimosa tenuiflora para o período atual. 

Table 2. Contribution values and importance of permutation of environmental variables for Mimosa tenuiflora 

ecological niche modeling for the current period. 

Variáveis Descrição Contribuição (%) 
Importância de 

permutação (%) 

bio 2 Variação diurna média de temperatura 11,3 2,8 

bio 3 Isotermalidade 1,5 0,5 

  bio 5 Temperatura máxima do mês mais quente 1,6 0,5 

  bio 6 Temperatura mínima do mês mais frio 2,3 7,6 

  bio 7 Amplitude térmica atual 11,4 6,9 

  bio 8 Temperatura média do trimestre mais úmido 1,1 1,7 

bio 12 Precipitação anual 58,3 73,8 

bio 13 Precipitação do mês mais chuvoso 1,9 3,4 

bio 14 Precipitação do mês mais seco 2,6 1,0 

bio 18 Precipitação do trimestre mais quente 7,3 0,6 

bio 19 Precipitação do trimestre mais frio 0,7 1,2 

Para o futuro, no cenário RCP2.6 a maior porcentagem de contribuição e maior 

importância de permutação foi para a variável precipitação anual, para os três modelos de 

circulação geral da atmosfera analisados (AGCM) (Tabela 3). O valor de AUC teve pouca 

variação entre os modelos, com o menor valor de 0,88 para MIROC-ESM e GISS-ES-R., e o 

maior de 0,89 para HadGEM2-ES. Em relação ao cenário RCP8.5, foi observado o mesmo 

comportamento do presente e do cenário otimista, onde a variável com maiores valores para 

porcentagem de contribuição e de importância de permutação foi a precipitação anual, em todos 

os modelos analisados (Tabela 3). O menor valor de AUC foi de 0,87 para MIROC-ESM e 

maior de 0,88 para HadGEM2-ES e GISS-ES-R.  
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Tabela 3. Valores de contribuição, importância de permutação e AUC das variáveis ambientais para a modelagem 

de nicho ecológico da Mimosa tenuiflora para o futuro, nos cenários RCP2.6 (otimista) e RCP8.5 (pessimista) para 

os três AGCM. 

Table 3. Contribution values, importance of permutation and AUC of the environmental variables for Mimosa 

tenuiflora ecological niche modeling for the future, in the RCP2.6 (optimistic) and RCP8.5 (pessimistic) scenarios 

for the three AGCM scenarios. 

Cenário/ Período RCP2.6 otimista (2070) 

 
HadGEM2-

ES 
GISS-ES-R MIROC-ESM 

Variáveis Descrição % C % IP % C % IP % C % IP 

bio 2 
Variação diurna média de 

temperatura 
5,7 4,0 14,8 5,3 4,9 3,1 

bio 3 Isotermalidade 4,2 1,4 1,1 1,4 0,7 1,3 

bio 5 
Temperatura máxima do mês mais 

quente 
2,3 2,6 1,4 1,1 1,9 1,6 

bio 6 
Temperatura mínima do mês mais 

frio 
0,8 0,8 2,8 8,4 1,2 1,4 

bio 7 Amplitude térmica atual 27,1 18,1 22,4 10,6 30,4 12,4 

bio 8 
Temperatura média do trimestre 

mais úmido 
2,9 1,2 3,1 2,1 3,5 2,0 

bio 12 Precipitação anual 49,1 40,9 45,9 54,4 42,0 55,9 

bio 13 Precipitação do mês mais chuvoso 1,2 3,9 2,4 9,0 6,7 9,6 

bio 14 Precipitação do mês mais seco 0,9 2,2 0,6 1,2 1,0 4,0 

bio 18 
Precipitação do trimestre mais 

quente 
3,6 11,7 4,7 1,8 6,3 6,2 

bio 19 Precipitação do trimestre mais frio 2,4 13,2 0,7 4,6 1,4 2,5 

AUC  0,89 ± 0,02 0,88 ± 0,02 0,88 ± 0,02 

Cenário/ Período RCP8.5 pessimista (2070) 

 
HadGEM2-

ES 
GISS-ES-R MIROC-ESM 

Variáveis Descrição % C % IP % C % IP % C % IP 

bio 2 
Variação diurna média de 

temperatura 
6,0 4,2 29,1 4,3 15,9 1,6 

bio 3 Isotermalidade 2,9 1,4 1,0 0,3 1,9 1,4 

bio 5 
Temperatura máxima do mês mais 

quente 
7,1 6,2 1,7 0,8 1,2 0,1 

bio 6 
Temperatura mínima do mês mais 

frio 
0,4 1,6 2,0 2,5 3,6 2,7 

bio 7 Amplitude térmica atual 22,4 19,1 9,6 6,5 12,4 19,6 

bio 8 
Temperatura média do trimestre 

mais úmido 
4,6 3,8 3,6 1,1 2,5 1,9 

bio 12 Precipitação anual 47,5 43 33,6 60,5 28,8 28,5 

bio 13 Precipitação do mês mais chuvoso 2,7 4,5 3,6 18,3 6,9 6,8 

bio 14 Precipitação do mês mais seco 1,0 2,0 1,4 1,8 2,2 4,3 

bio 18 
Precipitação do trimestre mais 

quente 
3,3 9,4 12,4 1,6 15,5 14,8 

bio 19 Precipitação do trimestre mais frio 2,0 4,8 2,2 2,3 9,2 18,3 

AUC  0,88 ± 0,01 0,88 ± 0,02 0,87 ± 0,02 

Para as condições ambientais do período atual, a Mimosa tenuiflora apresentou uma área 

de adequabilidade amplamente distribuída pelo Nordeste brasileiro, ocupando em maior 

intensidade e quase que por totalidade os estados do Ceará e Rio Grande do Norte (Figura 2). 
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Os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, apresentam áreas mais 

adequadas em menor extensão territorial.  

Foi verificada uma redução das áreas de adequabilidade do período atual para o futuro 

(2070), tanto no cenário otimista quanto no pessimista e em todos os modelos testados (Figura 

2). Entretanto, não foi verificado o surgimento de novas áreas classificadas com a 

adequabilidade muito alta, indicando que, de maneira geral, para o período futuro ocorreu a 

redução das áreas já existentes. Apenas para os estados do Alagoas e Pernambuco, na região 

litorânea, e para a Bahia, na região Noroeste, foi verificado nos modelos HadGEM2-ES e GISS-

E2-R o surgimento de uma pequena área com alta adequabilidade (Figura 2B e 2C). 

 
Figura 2. Distribuição e potencial de adequabilidade de Mimosa tenuiflora no Brasil para o período atual e futuro 

(2070). (A) presente; cenário otimista RCP2.6 para 2070: (B) HadGEM2-ES, (C) GISS-E2-R, (D) MIROC-ESM; 

cenário pessimista RCP8.5 para 2070: (E) HadGEM2-ES, (F) GISS-E2-R e (G) MIROC-ESM. 
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Figure 2. Distribution and potential suitability of Mimosa tenuiflora in Brazil for the current and future period 

(2070). (A) present; optimistic scenario RCP2.6 to 2070: (B) HadGEM2-ES, (C) GISS-E2-R, (D) MIROC-ESM; 

pessimistic scenario RCP8.5 to 2070: (E) HadGEM2-ES, (F) GISS-E2-R and (G) MIROC-ESM. 

Em relação ao território geográfico, o período atual apresentou 139.577 km² de área 

classificada com adequabilidade alta ou muito alta. Ao analisar estas áreas no cenário otimista 

quantificou-se uma redução no território de adequabilidade de 53,7% para o modelo 

HadGEM2-ES, 42,9% para GISS-E2-R, e 28,7% para MIROC-ESM. Com relação ao cenário 

pessimista, comparado ao período atual, foi verificada uma maior redução no território de 

adequabilidade, com o modelo HadGEM2-ES perdendo cerca de 59,4%, GISS-E2-R 44,8% e 

MIROC-ESM 30,9%.  

DISCUSSÃO 

O maior número de ocorrências de Mimosa tenuiflora se localiza na vegetação de 

Caatinga, e alguns outros pontos ocorrem em tipos vegetacionais distintos, como Cerrado, 

Restinga e zonas de transição. O único estado do Nordeste que não apresentou ocorrência de 

Mimosa tenuiflora foi o estado do Maranhão, para o qual também não foi encontrado na 

literatura pesquisas de levantamento florístico com esta espécie. Este fato provavelmente 

aconteceu devido aos tipos vegetacionais ocorrentes no estado, sendo estes: Mangues, Cerrado, 

Mata de cocais e Amazônia (BARRETO et al., 2013; SILVA et al., 2008) 

Lemos e Zappi (2012), ao estudar a distribuição geográfica de plantas lenhosas, viram 

que a Mimosa tenuiflora demonstrou uma distribuição disjunta, ou seja, apresentou grupos 

relacionados que estão separados entre si geograficamente, sendo encontrada em regiões 

geograficamente distantes na América do Sul, nos países da Venezuela, Colômbia, Panamá, 

Honduras, México e Brasil. Quando considerada a distribuição geográfica apenas no Brasil, foi 

obtido um padrão de ocorrência semelhante ao presente estudo, onde a Bahia teve a maior 

proporção de ocorrências de indivíduos, seguida pelo estado do Ceará (LEMOS; ZAPPI, 2012).  

Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que a região Nordeste proporciona 

características ambientais favoráveis para o estabelecimento e desenvolvimento de indivíduos 

de Mimosa tenuiflora. Esta espécie é rústica, tolerando situações extremas como elevados 

períodos de seca, além um sistema radicular profundo para um desenvolvimento apropriado em 

solos degradados (AZEVEDO et al., 2012).  

Com relação a modelagem para o presente, o valor de AUC obtido (0,94) foi 

considerado elevado, o que indica um bom ajuste do modelo utilizado e alto poder preditivo 

(COSTA et al., 2018). As áreas de adequabilidade ocuparam quase que por totalidade o Ceará 

e o Rio Grande do Norte, o que sugere que estes estados são altamente recomendáveis para a 
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criação de bancos de conservação in situ, possibilitando a conservação dos materiais genéticos 

dessa espécie. Quando a espécie possui uma distribuição mais restrita os valores de AUC 

tendem a ser maiores (YANG et al., 2013), o que foi observado para o presente estudo, onde a 

Mimosa tenuiflora apresenta para o Brasil uma distribuição restrita na região Nordeste, 

predominantemente nas áreas de Caatinga, porém ocorrendo em zonas de transição. 

A variável com maior influência foi a precipitação anual, o que era esperado visto que 

a espécie em estudo é da Caatinga e naturalmente essa variável climática é um fator limitante 

para o tipo vegetacional. A elevada importância da variável precipitação anual provavelmente 

está relacionada ao processo de dispersão dos frutos, pois as espécies que possuem síndrome 

de dispersão anemocóricas, como a Mimosa tenuiflora, se beneficiam do período mais seco 

para realizar a dispersão (PIRANI et al., 2009). 

A utilização das ferramentas de modelagem se mostra crescente, devido a possibilidade 

de obter informações que possam auxiliar nas estratégias conservacionistas, visto que é possível 

prever o comportamento da espécie frente aos efeitos da mudança climática e áreas susceptíveis 

a espécies invasoras, contribuindo assim para a manutenção da biodiversidade (GIANNINI, 

2012; RODRIGUES et al., 2015). Além de contribuir com informações sobre a definição de 

locais favoráveis para plantio comercial e estratégias de conservação de espécies ameaçadas 

(CONTRERAS-MEDINA et al., 2010).  

No geral, os modelos do futuro variaram pouco em relação ao valor de AUC, entre 0,88 

e 0,89 para o cenário otimista, e entre 0,87 e 0,88 para o cenário pessimista, demonstrando uma 

boa predição do modelo utilizado (RODRIGUES et al., 2015). O potencial de adequabilidade 

apresentou um padrão semelhante entre os dois cenários testados, como as manchas de elevada 

adequabilidade localizadas nas proximidades das mesmas regiões. No entanto, as áreas de 

adequabilidade variaram de acordo com as modelos de circulação geral da atmosfera, onde para 

HadGEM2-ES a região do Ceará, a Paraíba e o Alagoas apresentaram a redução mais evidente. 

Enquanto que para GISS-E2-R, o destaque é para o estado do Piauí que na predição otimista 

apresenta uma pequena área e na pessimista não apresenta áreas apropriadas para a ocorrência 

Mimosa tenuiflora. O modelo MIROC-ESM indicou uma redução na adequabilidade 

relativamente mais sútil, quando comparado ao demais, exibindo áreas de adequabilidade em 

menor tamanho, mas basicamente nos mesmos locais que a predição para o presente. 

Entre os três modelos e os dois cenários testados, o HadGEM2-E2 mostrou a predição 

com o cenário de mudança mais drástico, onde a área teve a maior redução de território, 

diminuindo para menos da metade da área do presente. Isto demonstra que para a espécie as 

mudanças climáticas a longo prazo poderão ter um efeito negativo.  
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Devem ser realizados novos estudos que possibilitem a comparação entre as áreas, por 

meio da utilização de outras variáveis, como características do solo, relevo e fatores 

econômicos, as quais podem auxiliar na tomada de decisões para a implantação comercial ou 

para fins conservacionistas (NABOUT et al., 2016). A ferramenta de predição pode influenciar 

positivamente na manutenção dos ecossistemas populacionais, visto que ao analisar as 

variações climáticas podem ser definidas áreas propícias para a implantação de novas 

estratégias conservacionistas, como bancos de conservação in situ (COSTA et al., 2018). Além 

disto, o mapa de adequabilidade pode ser utilizado como ferramenta para a definição de locais 

propícios para a implantação comercial, determinando um ambiente onde a espécie terá as 

condições adequadas para o seu bom desenvolvimento.  

As informações obtidas podem ser utilizadas para estudos ecológicos, servindo de 

subsídio para compreensão da história evolutiva, quando associada aos estudos de filogeografia, 

além de estabelecimento de áreas adequadas para o plantio e desenvolvimento da espécie. Cada 

vez mais se torna importante a criação de um programa de melhoramento dessa espécie, 

permitindo uma melhor utilização e aproveitamento das suas qualidades, além de possibilitar a 

manutenção da Mimosa tenuiflora na vegetação nativa. 

CONCLUSÕES 

 Os modelos utilizados apresentaram um bom desempenho, com elevado poder 

preditivo. Sendo os estados do Ceará e o Rio Grande do Norte foram os que 

apresentaram a maior faixa territorial com áreas com alta adequabilidade para o período 

atual.  

 Quando comparado ao futuro, as áreas de adequabilidade apresentaram redução, 

indicando que as mudanças climáticas poderão afetar negativamente a ocorrência de 

Mimosa tenuiflora.  

 Para a predição futura não foi visualizado o surgimento de grandes áreas com alta 

adequabilidade. 

 A variável climática com maior influência para determinar a ocorrência da espécie foi 

a precipitação anual.  
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Anexo 1. Variáveis climáticas para modelagem de nicho ecológico. 

Variáveis Descrição 

bio1 Temperatura média anual 

bio2 Variação diurna média de temperatura 

bio3 Isotermalidade 

bio4 Sazonalidade de temperatura 

bio5 Temperatura máxima do mês mais quente 

bio6 Temperatura mínima do mês mais frio 

bio7 Amplitude térmica atual 

bio8 Temperatura média do trimestre mais úmido 

bio9 Temperatura média do trimestre mais seco 

bio10 Temperatura média do trimestre mais quente 

bio11 Temperatura média do trimestre mais frio 

bio12 Precipitação anual 

bio13 Precipitação do mês mais chuvoso 

bio14 Precipitação do mês mais seco 

bio15 Sazonalidade da precipitação 

bio16 Precipitação do trimestre mais chuvoso 

bio17 Precipitação do trimestre mais seco 

bio18 Precipitação do trimestre mais quente 

bio19 Precipitação do trimestre mais frio 
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Anexo 2. Coordenadas geográficas dos indivíduos de Mimosa tenuiflora. 
 Espécie Longitude Latitude Estado 

1 Mimosa tenuiflora -37.4367 -9.7483 Alagoas 

2 Mimosa tenuiflora -40.3067 -12.5278 Bahia 

3 Mimosa tenuiflora -43.6081 -14.3983 Bahia 

4 Mimosa tenuiflora -39.0767 -12.2328 Bahia 

5 Mimosa tenuiflora -42.1500 -12.4500 Bahia 

6 Mimosa tenuiflora -40.4306 -13.4411 Bahia 

7 Mimosa tenuiflora -40.0833 -13.8578 Bahia 

8 Mimosa tenuiflora -42.7300 -11.1800 Bahia 

9 Mimosa tenuiflora -43.2200 -13.3800 Bahia 

10 Mimosa tenuiflora -38.8700 -12.2500 Bahia 

11 Mimosa tenuiflora -41.8300 -13.7200 Bahia 

12 Mimosa tenuiflora -42.1419 -14.0347 Bahia 

13 Mimosa tenuiflora -39.8500 -10.7200 Bahia 

14 Mimosa tenuiflora -40.3000 -9.3333 Bahia 

15 Mimosa tenuiflora -42.3914 -9.9664 Bahia 

16 Mimosa tenuiflora -41.1844 -11.5375 Bahia 

17 Mimosa tenuiflora -40.0844 -13.2514 Bahia 

18 Mimosa tenuiflora -39.8589 -12.8700 Bahia 

19 Mimosa tenuiflora -42.3015 -10.0012 Bahia 

20 Mimosa tenuiflora -42.5500 -10.1233 Bahia 

21 Mimosa tenuiflora -38.2147 -9.4061 Bahia 

22 Mimosa tenuiflora -38.9558 -12.6183 Bahia 

23 Mimosa tenuiflora -38.4833 -12.5000 Bahia 

24 Mimosa tenuiflora -42.6892 -10.6789 Bahia 

25 Mimosa tenuiflora -43.0847 -9.4814 Bahia 

26 Mimosa tenuiflora -42.9042 -9.5861 Bahia 

27 Mimosa tenuiflora -39.8203 -13.3903 Bahia 

28 Mimosa tenuiflora -39.1000 -12.6667 Bahia 

29 Mimosa tenuiflora -39.5167 -12.7667 Bahia 

30 Mimosa tenuiflora -39.4722 -12.8694 Bahia 

31 Mimosa tenuiflora -42.5353 -14.6936 Bahia 

32 Mimosa tenuiflora -42.4667 -11.8356 Bahia 

33 Mimosa tenuiflora -41.1158 -13.9217 Bahia 

34 Mimosa tenuiflora -40.1333 -10.8500 Bahia 

35 Mimosa tenuiflora -42.3028 -9.7550 Bahia 

36 Mimosa tenuiflora -41.7667 -12.4167 Bahia 

37 Mimosa tenuiflora -40.9225 -9.1764 Bahia 

38 Mimosa tenuiflora -41.1500 -11.5500 Bahia 

39 Mimosa tenuiflora -39.0000 -10.5000 Bahia 

40 Mimosa tenuiflora -40.5483 -11.3525 Bahia 

41 Mimosa tenuiflora -43.1333 -11.0833 Bahia 

42 Mimosa tenuiflora -40.8467 -9.4806 Bahia 

43 Mimosa tenuiflora -40.9242 -9.5428 Bahia 

44 Mimosa tenuiflora -41.9178 -9.4722 Bahia 



80 

 

45 Mimosa tenuiflora -42.0764 -11.8058 Bahia 

46 Mimosa tenuiflora -41.2986 -13.6842 Bahia 

47 Mimosa tenuiflora -38.1456 -9.7142 Bahia 

48 Mimosa tenuiflora -38.0828 -9.7428 Bahia 

49 Mimosa tenuiflora -41.8225 -11.4061 Bahia 

50 Mimosa tenuiflora -40.9719 -9.5578 Bahia 

51 Mimosa tenuiflora -39.4831 -12.8442 Bahia 

52 Mimosa tenuiflora -40.5262 -9.4479 Bahia 

53 Mimosa tenuiflora -45.0333 -11.2000 Bahia 

54 Mimosa tenuiflora -42.5247 -12.2319 Bahia 

55 Mimosa tenuiflora -38.9725 -10.8936 Bahia 

56 Mimosa tenuiflora -38.9722 -12.6047 Bahia 

57 Mimosa tenuiflora -37.9756 -4.9406 Ceará 

58 Mimosa tenuiflora -38.6856 -3.8908 Ceará 

59 Mimosa tenuiflora -40.4550 -3.5419 Ceará 

60 Mimosa tenuiflora -40.3497 -3.6861 Ceará 

61 Mimosa tenuiflora -39.3117 -4.3589 Ceará 

62 Mimosa tenuiflora -39.1925 -4.2322 Ceará 

63 Mimosa tenuiflora -39.8317 -3.3617 Ceará 

64 Mimosa tenuiflora -39.4094 -7.2342 Ceará 

65 Mimosa tenuiflora -39.3717 -5.5881 Ceará 

66 Mimosa tenuiflora -38.9014 -4.4700 Ceará 

67 Mimosa tenuiflora -40.5631 -4.7067 Ceará 

68 Mimosa tenuiflora -40.9211 -3.8544 Ceará 

69 Mimosa tenuiflora -38.6531 -3.7361 Ceará 

70 Mimosa tenuiflora -40.8500 -5.0833 Ceará 

71 Mimosa tenuiflora -38.9222 -4.5644 Ceará 

72 Mimosa tenuiflora -40.1208 -6.6003 Ceará 

73 Mimosa tenuiflora -39.2928 -5.1992 Ceará 

74 Mimosa tenuiflora -40.2917 -6.7114 Ceará 

75 Mimosa tenuiflora -37.8167 -5.2000 Ceará 

76 Mimosa tenuiflora -40.1816 -6.6667 Ceará 

77 Mimosa tenuiflora -38.9331 -4.2633 Ceará 

78 Mimosa tenuiflora -39.5767 -4.8572 Ceará 

79 Mimosa tenuiflora -39.3153 -7.2131 Ceará 

80 Mimosa tenuiflora -38.9683 -3.6072 Ceará 

81 Mimosa tenuiflora -38.6219 -5.8906 Ceará 

82 Mimosa tenuiflora -39.4544 -4.0528 Ceará 

83 Mimosa tenuiflora -37.7697 -4.5617 Ceará 

84 Mimosa tenuiflora -38.9628 -4.8153 Ceará 

85 Mimosa tenuiflora -40.0825 -5.4442 Ceará 

86 Mimosa tenuiflora -39.6908 -4.5617 Ceará 

87 Mimosa tenuiflora -39.8217 -3.3686 Ceará 

88 Mimosa tenuiflora -39.7694 -3.4011 Ceará 

89 Mimosa tenuiflora -40.1400 -6.3000 Ceará 

90 Mimosa tenuiflora -39.2400 -3.6000 Ceará 
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91 Mimosa tenuiflora -40.6728 -6.0419 Ceará 

92 Mimosa tenuiflora -39.3561 -3.8174 Ceará 

93 Mimosa tenuiflora -38.8847 -4.3286 Ceará 

94 Mimosa tenuiflora -39.1431 -7.2497 Ceará 

95 Mimosa tenuiflora -36.8983 -7.4706 Paraíba 

96 Mimosa tenuiflora -36.2872 -7.4889 Paraíba 

97 Mimosa tenuiflora -35.7417 -6.5583 Paraíba 

98 Mimosa tenuiflora -38.6209 -7.1347 Paraíba 

99 Mimosa tenuiflora -40.3019 -9.1580 Pernambuco 

100 Mimosa tenuiflora -38.7294 -8.1203 Pernambuco 

101 Mimosa tenuiflora -37.6903 -8.5408 Pernambuco 

102 Mimosa tenuiflora -37.9744 -7.8683 Pernambuco 

103 Mimosa tenuiflora -40.3300 -9.1700 Pernambuco 

104 Mimosa tenuiflora -36.8792 -8.5750 Pernambuco 

105 Mimosa tenuiflora -38.0342 -8.2747 Pernambuco 

106 Mimosa tenuiflora -37.4643 -8.6044 Pernambuco 

107 Mimosa tenuiflora -37.9524 -8.5147 Pernambuco 

108 Mimosa tenuiflora -37.2338 -8.0046 Pernambuco 

109 Mimosa tenuiflora -40.5518 -9.3289 Pernambuco 

110 Mimosa tenuiflora -40.3197 -9.0469 Pernambuco 

111 Mimosa tenuiflora -36.4061 -8.8100 Pernambuco 

112 Mimosa tenuiflora -40.9044 -7.3550 Piauí 

113 Mimosa tenuiflora -41.3225 -6.9425 Piauí 

114 Mimosa tenuiflora -42.2467 -8.3581 Piauí 

115 Mimosa tenuiflora -42.6994 -9.0153 Piauí 

116 Mimosa tenuiflora -41.3233 -5.5036 Piauí 

117 Mimosa tenuiflora -37.2064 -11.0147 Sergipe 

118 Mimosa tenuiflora -37.2781 -9.9172 Sergipe 

119 Mimosa tenuiflora -37.1223 -11.0053 Sergipe 

120 Mimosa tenuiflora -37.0538 -10.8900 Sergipe 

121 Mimosa tenuiflora -37.9874 -9.7009 Sergipe 

122 Mimosa tenuiflora -37.1258 -10.8550 Sergipe 

123 Mimosa tenuiflora -37.1701 -10.8177 Sergipe 

124 Mimosa tenuiflora -37.6638 -10.9152 Sergipe 

125 Mimosa tenuiflora -37.6942 -9.6667 Sergipe 

126 Mimosa tenuiflora -37.7900 -11.2739 Sergipe 

127 Mimosa tenuiflora -37.8406 -11.3733 Sergipe 

128 Mimosa tenuiflora -35.8250 -5.8153 Rio Grande do Norte 

129 Mimosa tenuiflora -37.1547 -4.9797 Rio Grande do Norte 

130 Mimosa tenuiflora -37.3972 -6.6656 Rio Grande do Norte 

131 Mimosa tenuiflora -37.2417 -5.0314 Rio Grande do Norte 

132 Mimosa tenuiflora -37.6703 -6.0207 Rio Grande do Norte 

133 Mimosa tenuiflora -36.2219 -6.1907 Rio Grande do Norte 

134 Mimosa tenuiflora -36.6473 -6.5961 Rio Grande do Norte 

135 Mimosa tenuiflora -37.0209 -6.4042 Rio Grande do Norte 

136 Mimosa tenuiflora -37.3737 -6.6440 Rio Grande do Norte 
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137 Mimosa tenuiflora -37.0609 -6.1154 Rio Grande do Norte 

138 Mimosa tenuiflora -37.4726 -5.7996 Rio Grande do Norte 

139 Mimosa tenuiflora -37.8717 -6.0611 Rio Grande do Norte 

140 Mimosa tenuiflora -37.0324 -5.6688 Rio Grande do Norte 

141 Mimosa tenuiflora -35.9784 -5.7607 Rio Grande do Norte 

142 Mimosa tenuiflora -35.3694 -5.8819 Rio Grande do Norte 

143 Mimosa tenuiflora -37.3986 -5.0641 Rio Grande do Norte 

144 Mimosa tenuiflora -35.6842 -5.1207 Rio Grande do Norte 

145 Mimosa tenuiflora -35.3566 -5.4098 Rio Grande do Norte 

146 Mimosa tenuiflora -35.3009 -6.3562 Rio Grande do Norte 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________________________________________________ 

 

 A Mimosa tenuiflora é uma espécie que concentra sua distribuição na região Nordeste 

do Brasil, seus indivíduos possuem elevado potencial econômico e inúmeras utilizações, sendo 

seus principais produtos a lenha e o carvão, o que afeta diretamente na exploração dos 

indivíduos. Por ser largamente explorada em suas áreas de ocorrência natural da Caatinga, são 

necessários mais estudos que verifiquem e aprimorem as potencialidades dessa espécie, 

servindo de base para estudos de silvicultura e melhoramento genético. Os resultados obtidos 

no presente estudo servem de subsídio para o desenvolvimento de novas estratégias de uso 

consciente da espécie, visto que foram identificadas as áreas mais adequadas para a ocorrência 

e as populações que devem ser mantidas conservadas. Juntamente a este fato, as populações 

com maior diversidade genética podem ser utilizadas como base para projetos de restauração 

florestal, possibilitando maior variabilidade no ambiente e eficiência desta estratégia.   
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ANEXO 1 – Normas da Revista Ciência e Agrotecnologia (Artigo 1) 

__________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Escopo e política 

A publicação de artigos dependerá da observância das Normas Editoriais, dos 

pareceres do Corpo Editorial e da Comissão ad hoc. Todos os pareceres têm caráter 

sigiloso e imparcial, e tanto os autores quanto os membros do Corpo Editorial e/ou 

Comissão ad hoc não obtêm informações identificadoras entre si. 

Política de Acesso Aberto - Ciência e Agrotecnologia adota o modelo de Acesso 

Aberto e desse modo é permitido a qualquer pessoa ler ou fazer download, e copiar 

e disseminar para propósitos educacionais. 

Forma e preparação de manuscritos 

1. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos são de inteira responsabilidade 

do(s) autor(es). 

2. A Ciência e Agrotecnologia é uma revista científica, editada bimestralmente pela 

Editora da Universidade Federal de Lavras (Editora UFLA). Publica artigos 

científicos elaborados por membros da comunidade científica nacional e 

internacional, nas áreas de Ciências Agrárias, Zootecnia e Medicina Veterinária, 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, Economia e Administração do Agronegócio e 

Engenharia Rural. É condição fundamental que os artigos submetidos não tenham 

sido e nem serão publicados simultaneamente em outro periódico. Com a aceitação 

do artigo para publicação, a revista adquire amplos e exclusivos direitos sobre o 

artigo para todas as línguas e países. 

3. Processo para publicação de artigos: O artigo é inicialmente avaliado pelo 

Conselho Editorial quanto à relevância, comparativa a outros artigos da área de 

conhecimento submetidos para publicação. Apresentando relevância comparativa, o 

artigo é avaliado por consultores ‘ad hoc' para emitirem seus pareceres. Aprovado 

por consultores, caso necessário, o artigo é enviado ao autor correspondente para 

atendimento das correções e/ou sugestões. Caso as correções não sejam retornadas 

no prazo solicitado, a tramitação do artigo será automaticamente cancelada. O não 
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atendimento às solicitações dos consultores sem justificativas também leva ao 

cancelamento automático do processo de publicação do artigo. Após a aprovação das 

correções, o artigo é revisto quanto à nomenclatura científica, inglês, referências 

bibliográficas e português (resumo), sendo a seguir encaminhado para diagramação 

e publicação. 

4. Custo para publicação: O custo da publicação é de R$60,00 (sessenta reais) 

por página editorada (página impressa no formato final) até seis páginas e R$120,00 

(cento e vinte reais) por página adicional. No encaminhamento inicial, deve-se 

efetuar o pagamento de R$120,00 (cento e vinte reais), não reembolsável, valor esse 

a ser descontado no custo final do artigo editorado (formato final). Por ocasião da 

submissão, deverá ser encaminhado o comprovante de depósito ou transferência 

bancária a favor de Fundecc/Livraria, Banco do Brasil, agência 0364-6, conta 

corrente 75.353-X. O comprovante de depósito ou de transferência bancária deve ser 

anexado no campo "File Upload". 

 5. O artigo deverá ser encaminhado via eletrônica (www.editora.ufla.br), editados 

em língua inglesa e deve-se usar somente nomenclaturas oficiais e abreviaturas 

consagradas. O artigo deverá ser digitado no processador de texto Microsoft Word 

para Windows, tamanho A4 (21cm x 29,7cm), espaço duplo entre linhas, fonte: 

Times New Roman, tamanho 12, observada uma margem de 2,5 cm para o lado 

esquerdo e de 2,5 cm para o direito, 2,5 cm para margem superior e inferior, 2,5 cm 

para o cabeçalho e 2,5 cm para o rodapé. Cada artigo deverá ter no máximo 25 

páginas e junto do mesmo deverá ser encaminhado ofício dirigido ao Editor Chefe, 

solicitando a publicação. Esse ofício deverá ser assinado por todos os autores, 

constando nome dos autores sem abreviação, a titulação e o endereço profissional 

completo (rua, nº, bairro, caixa postal, cep, cidade, estado, país e e-mail). Ao 

submeter o artigo, esse ofício deverá ser anexado no campo "Cover Letter". 

Qualquer futura inclusão, exclusão ou alteração na ordem dos autores deverá ser 

notificada mediante ofício assinado por todos os autores (inclusive do autor excluído, 

se o caso). 

6. O artigo deverá conter os seguintes tópicos: a) Título (em letras maiúsculas) em 

inglês e português, escrito de maneira clara, concisa e completa, sem abreviaturas e 

palavras supérfluas. Recomenda-se começar pelo termo que represente o aspecto 
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mais importante do trabalho, com os demais termos em ordem decrescente de 

importância; b) NOME(S) DO(S) AUTOR(ES) listado(s) no lado direito, um 

debaixo do outro, sendo no máximo 6 (seis); c) ABSTRACT não deve ultrapassar 

250 (duzentos e cinquenta) palavras e estar em um único parágrafo. Deve conter 

pelo menos, breve introdução, objetivo(s) e resultados mais importantes; d) 

INDEX TERMS contendo entre 3 (três) e 5 (cinco) palavras-chave em inglês que 

identifiquem o conteúdo do artigo, diferentes daquelas constantes no título e 

separadas por vírgula; e) RESUMO (versão em português do abstract); f) TERMOS 

PARA INDEXAÇÃO (versão em português dos index terms); g) 

INTRODUCTION (incluindo a revisão de literatura e objetivo); h) MATERIAL  

AND  METHODS; i) RESULTS AND DISCUSSION (podendo conter tabelas e 

figuras); j) CONCLUSION(S); k) ACKNOWLEDGEMENT(S) (opcional) com 

estilo sério e claro, indicando as razões dos agradecimentos; l) REFERENCES (sem 

citações de teses, dissertações e/ou resumos de congressos e de outros eventos). 

7. RODAPÉ: Deve constar formação, instituição de vínculo empregatício, 

contendo endereço profissional completo (rua, número, bairro, Cx. P., CEP, cidade, 

estado, país e e-mail) do autor correspondente. Os demais autores devem informar o 

endereço profissional, cidade, estado e país. 

8. TABELAS: Deverão ser providas de um título claro e conciso e construidos de 

modo a serem auto-explicativos. Não deverão usar linhas verticais. As linhas 

verticais devem aparecer para separar o titulo do cabeçalho e este do conteudo, além 

de uma ao final da tabala. A tabela deve ser feita utilizando-se Microsoft Word 

(TABELA/INSERIR TABELA), no qual cada valor deve ser inserido em células 

distintas, estando centralizado e alinhado. 

9. Caso o artigo contenha fotografias, gráficos, figuras, símbolos e fórmulas, 

essas deverão obedecer às seguintes normas: 

Observação: Além de inseridas, no texto após a citação, foto, figura e graficos 

deverão ser enviados em arquivos separados anexados no campo "manuscript files". 

9.1 Fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com 

contraste, inseridas no texto, após a citação das mesmas, salvas em extensão 

"TIFF" ou "JPEG" com resolução de 300 dpi. 
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Na versão impressa da revista, as fotografias sairão em preto e branco. 

9.2 Figuras podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, 

inseridas no texto, após a citação das mesmas, salvas em extensão "TIFF" ou 

"JPEG" com resolução de 300 dpi. As figuras deverão ser elaboradas com letra 

Times New Roman, tamanho 10, sem negrito, sem caixa de textos e agrupadas. 

Na versão impressa da revista, as figuras sairão em preto e branco. 

9.3 Gráficos deverão ser inseridos no texto após a citação dos mesmos. Esses 

deverão ser elaborados preferencialmente em Excel, com letra Times New Roman, 

tamanho 10, sem negrito, salvos em extensão XLS e transformados em TIFF ou 

JPG, com resolução de 300 dpi. 

9.4 Símbolos e Fórmulas Químicas deverão ser feitos em processador que 

possibilite a formatação para o programa Adobe InDesing CS6 (ex: MathType), sem 

perda de suas formas originais. 

10. CITAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO CORPO DO TEXTO: PELO 

SISTEMA ALFABÉTICO (AUTOR-DATA) 

Dois autores: Silva and Leão (2014). 

Três autores: Silva, Pazeto and Vieira, (2013). Mais de três autores: Ribeiro et al. 

(2014). 

Obs.: Quando dois autores de uma mesma obra forem citados na sentença, deve-se 

separá-los por (and), se não incluidos na sentença separá-los por ponto e virgula (;). 

Se houver mais de uma citação no mesmo texto, deve-se apresentar os autores em 

ordem alfabetica dos sobrenomes, seguidos pela data e separados por ponto e vírgula 

(;), por exemplo: Araújo (2010); Nunes Junior (2011); Pereira (2012) and Souza 

(2013). 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: A exatidão das referências constantes 

da listagem e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do 

artigo. 

Orientações gerais: 
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- O nome do periódico deve ser descrito por extenso e em negrito. 

- Em todas as referências deve-se apresentar volume, número entre parênteses, 

página inicial e final e ano de publicação. 

- As referências devem ser ordenadas alfabeticamente e "alinhadas à margem 

esquerda". Deve-se deixar espaçamento simples nas entrelinhas e duplo entre as 

referências. 

EXEMPLIFICAÇÃO (TIPOS MAIS COMUNS):  

ARTIGO DE PERIÓDICO: 

-Até três autores: 

PINHEIRO, A. C. M.; NUNES, C. A.; VIETORIS, V. Sensomaker: a tool 

for sensorial characterization of food products. Ciência e Agrotecnologia, 

37(3):199-201, 2013. 

-Mais de três autores: 

MENEZES, M. D. de et al. Digital soil mapping approach based on fuzzy logic and 

field expert knowledge. Ciência e Agrotecnologia, 37(4):287-298, 2013. 

LIVRO: 

a) Livro no todo: 

FERREIRA, D.F. Estatística multivariada. Lavras: Editora UFLA, 2008. 672p. 

b) Capítulo de livro com autoria específica: 

BERGEN, W.G.; MERKEL, R.A. Protein accretion. In: PEARSON, A.M.; 

 DUTSON, T.R. Growth regulation in farm animals: advances in meat research. 

London: Elsevier Science, 1991. v.7, p.169-202. 

c) Capítulo de livro sem autoria específica: 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Tecido muscular. In: Histologia básica. 11.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. 

DISSERTAÇÃO E TESE: 

Não utilizar citações de dissertações e teses. 
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TRABALHOS DE CONGRESSO E de OUTROS EVENTOS: 

Não utilizar citações de trabalhos de congressos e de outros eventos. 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS: 

As obras publicadas somente online são referenciadas conforme normas específicas 

para cada tipo de documento, acrescidas de informações sobre o endereço 

eletrônico apresentado entre braquetes (< >), precedido da expressão 

"Available in:" e da data de acesso ao documento, precedida da expressão 

"Access in:". Nota: "Não se deve referenciar material eletrônico de curta duração, 

na internet. Segundo padrões internacionais, a divisão de endereço eletrônico, no fim 

da linha, deve ocorrer sempre após barra (/). 

a) Livro no todo 

TAKAHASHI, T. (Coord.). Tecnologia em foco. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. 

Available in: <http//www.socinfo.org.br>. Access in: August, 22, 2000. 

b) Parte de livro 

TAKAHASHI, T. Mercado, trabalho e oportunidades. In: Sociedade da informação 

no Brasil: livro verde. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. cap.2. Available in: 

<http://www.socinfo.gov.br>. Access in: August, 22, 2000. 

c) Artigo de periódico (acesso online): 

AVELAR, A.E.de; REZENDE, D.C.de. Hábitos alimentares fora do lar: um estudo 

de caso em Lavras MG. Organizações Rurais & Agroindustriais. 15(1):137-152, 

2013. Available in: <http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/652> 

Access in: August, 18, 2014.  
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ANEXO 2 – Normas da Revista Floresta (Artigo 2) 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O manuscrito submetido será analisado primeiramente por um dos Editores Científicos e, se 

não estiver em acordo com as normas, será devolvido ao(s) autor(es) para ajuste, ou recusado 

por falta de mérito ou escopo. O artigo que atender as normas será submetido à avaliação de no 

mínimo dois revisores ad hoc. Ao(s) autor(es) caberá a tarefa de implementar 

sugestões/correções dos revisores, ou justificar o que não é de sua concordância. 

Caberá ao Conselho Editorial, após avaliação dos revisores ad hoc, arbitrar sobre a publicação 

ou não do artigo. 

A revista não publica nota técnica, ou artigo de revisão. 

“A Floresta não se responsabiliza pelas opiniões emitidas pelos autores dos textos, as opiniões 

são de responsabilidade exclusiva dos autores.” 

“Os autores devem listar e citar apropriadamente os trabalhos que serviram de base para o 

desenvolvimento da pesquisa.” 

“Os autores devem fornecer informações, quando for o caso, sobre as fontes de financiamento 

da pesquisa, em agradecimento ao final do artigo.” 

SUBMISSÃO 

O interessado em publicar artigo na revista Floresta, deverá enviá-lo pelo Sistema Eletrônico 

de Revistas (SER), no site www.ser.ufpr.br/floresta. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

O artigo deverá estar em formato compatível com Microsoft-Word, com as seguintes 

características:  

Dúvidas quanto a formatação, clique aqui. 
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Formato da página A4; espaçamento de texto: simples; margens: superior 3,0 cm, inferior 3,0 

cm, esquerda 2,5 cm e direita de 2,5 cm; tamanho 10, fonte times new roman, alinhamento 

justificado, recuo especial na primeira linha de 1,25 cm em cada parágrafo, espaçamento 

simples, número de páginas: máximo de 10, incluindo tabelas e figuras. 

Todos os itens (introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências) 

devem estar em negrito à esquerda, não numerados e em caixa alta. Quando houver subitens, 

deverá ser obedecida a seguinte ordem: o primeiro subitem deverá ser em negrito, em caixa 

baixa, somente a primeira inicial maiúscula; o segundo subitem igual ao primeiro sem negrito. 

Não é permitido o uso de anexos. 

TÍTULO: centralizado, sem negrito, em caixa alta, em fonte tamanho 14, não ultrapassando 

20 palavras. 

AUTOR(ES): essas informações não devem constar na versão da submissão, só serão inseridas 

no momento para publicação, mas devem ser cadastradas no Sistema Eletrônico de Revistas 

(SER) no ato da submissão. 

Em fonte tamanho 10, logo abaixo do título, centralizado(s), somente a primeira inicial 

maiúscula, chamamento com sobrescrito. Abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), separado(s) por 

apenas um espaço, em tamanho 8, devem constar: instituição a que pertence(m), cidade, estado, 

país e endereço eletrônico. O autor para correspondência deve ser destacado. 

É necessário que seja encaminhada a descrição detalhada de contribuição de cada um dos 

autores do artigo, e o número máximo não deve exceder a 6. A declaração deve ser anexada no 

sistema como DOCUMENTO SUPLEMENTAR. 

RESUMO E ABSTRACT: as palavras resumo e abstract somente com as iniciais maiúsculas, 

centralizadas e em negrito, e os seus textos redigidos num único parágrafo, não excedendo 250 

palavras, fonte 9, times new romam, recuo do texto em 1 cm esquerdo e direito. No final do 

resumo e do abstract devem ser incluídas até cinco palavras-chave/keywords, diferentes das 

contidas no título do artigo. No início do abstract deve constar o título do artigo em inglês e em 

itálico. 

INTRODUÇÃO: deve obrigatoriamente apresentar a(s) hipótese(s) e o(s) objetivo(s) do 

trabalho. Nomes científicos, quando citados pela primeira vez no texto, devem ser escritos na 

íntegra: gênero, espécie e autor(es). Siglas e abreviaturas, ao aparecerem pela primeira vez no 
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artigo, devem ser colocadas entre parênteses, precedidas do nome por extenso. As citações 

devem seguir o sistema de nome e ano (ver REFERÊNCIAS). 

MATERIAL E MÉTODOS: artigos que envolvam plantas e outras formas de vida (fungos, 

insetos etc.) devem apresentar o número de registro de tombamento em instituições que mantêm 

coleções científicas de acesso público. A omissão acarretará a recusa do manuscrito. 

As fórmulas e equações devem ser inseridas com a função Equation do Word. 

RESULTADOS: tabelas e figuras deverão ser incluídas ao longo do texto, com títulos em caixa 

baixa, exceto a letra inicial, em português e em inglês. As tabelas devem ser produzidas em 

editor de texto (Word) e não podem ser inseridas no texto como figuras. As figuras, compostas 

por gráficos, fotografias e mapas, sem sombreamento e sem contorno. As dimensões (largura e 

altura) não devem ser maiores que 15 cm, sempre com orientação da página na forma retrato, 

com legendas na fonte Times New Roman, não-negrito e não-itálico. Mapas devem ter escala 

gráfica. A soma do número de figuras e de tabelas não deve ultrapassar oito. 

DISCUSSÃO: a discussão deve ser apresentada em item separado dos resultados. As citações 

devem seguir o sistema de nome e ano (ver REFERÊNCIAS). 

CONCLUSÕES: devem ser organizadas em forma de itens e não se admite citações 

bibliográficas. 

AGRADECIMENTOS: se houver. 

REFERÊNCIAS: pelo menos 70% das referências devem ser de artigos científicos dos últimos 

10 anos. O número de citações não deve ultrapassar a 25. Não serão admitidas citações de teses, 

dissertações e trabalhos publicados em eventos científicos. 

As citações que estiverem em texto corrente devem estar em caixa baixa e as entre 

parênteses, em caixa alta. Quando houver três ou mais autores, a citação será feita utilizando-

se “et al.”(em itálico). Todos os autores deverão ser citados nas referências. Ex.: Martins (2009); 

Campos e Leite (2009); Wendling et al. (2014); (LARCHER, 2006); (BARBOSA; FARIA, 

2006); (VENDRAMINI et al., 2011). Quando houver mais de uma referência do mesmo autor 

em um mesmo ano, essas deverão ser distinguidas por letra minúscula após a data. Ex.: 

Machado (2011a); Machado (2011b). 
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As referências bibliográficas devem estar em ordem alfabética, seguindo as normas da 

ABNT- NBR - 6023, assim como outros aspectos não contemplados nesta normativa, conforme 

exemplos abaixo: 

a) Livro: 

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M. de; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2 ed. 2009, 624 p. 

b) Capítulo de livro: 

MARTINS, F. R.; BATALHA, M. A. Formas de vida, espectro biológico de Raunkiaer e 

fisionomia da vegetação. In: FELFILI, J. M.; ENSENLOHR, P. V.; MELO, M. M, da R. F. de; 

ANDRADE, L. A. de; MEIRA NETO, J. A. A. Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de 

caso. Viçosa: Ed. UFV, 2011, 556 p. 

c) Artigo de periódico: 

PEREIRA, L. A.; PINTO SOBRINHO, F. de A.; COSTA NETO, S. V. Florística e estrutura de 

uma mata de terra firme na reserva de desenvolvimento sustentável rio Iratapuru, Amapá, 

Amazônia Oriental, Brasil. Floresta, Curitiba, v. 41, n. 1, p. 113 - 122, 2011. 

COPENHAVER, P. E.; TINKER, D. B. Stand density and age affect tree-level structural and 

functional characteristics of young, postfire lodgepole pine in Yellowstone National Park, 

Forest Ecology and Management, Amsterdam, v. 320, p. 138 - 148, 2014. 

d) Internet: 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN - MOBOT. Explore the beta release of web TROPICOS. 

Disponível em: <http://www.tropicos.org/> Acesso em: 01/12/2014. 

e) Legislação: 

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 

14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, vinte cinco de maio de 2012. Disponível 
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em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>. Acesso 

em: 01 dez 2014. 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores, na seção Sobre a Revista. 

Estou ciente que o artigo está rigorosamente nas normas e que não estando será 

arquivado. 

É necessário que seja encaminhada a descrição detalhada de contribuição de cada um 

dos autores do artigo. A revista pode arbitrar sobre o número de autores e suas reais 

contribuições. A declaração deve ser anexada no sistema como DOCUMENTO 

SUPLEMENTAR 

O sistema OJS não encaminha e-mails para os provedores Hotmail e Yahoo, dessa forma 

solicitamos que sejam utilizados e-mails de outros provedores no momento do cadastro. 

Solicitamos a indicação de 3 revisores para serem cadastrados em nosso banco de dados 

(nome, instituição, área de atuação e email), essa informação poderá ser inserida junto a 

declaração de contribuição, como documento suplementar. 

Idiomas: 

Poderão ser enviados para submissão trabalhos redigidos em Português, Espanhol e 

Inglês. Após o aceite, os artigos submetidos em Português ou Espanhol deverão ser traduzidos 

em Ingles para sua publicação, sendo de responsabilidade dos autores as providencias para a 

tradução. 

A Revista Floresta indicará aos autores algumas empresas para o serviço de tradução. 

No entanto, os autores poderão contratar o serviço de outras empresas especializadas na 

tradução de artigos da área. Independente da escolha, os autores deverão apresentar 

“Declaração” ou “Certificado” emitido por empresa especializada em tradução juntamente com 

o manuscrito. 
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Sugestão das empresas abaixo que prestam este tipo de serviço e fornecem certificado de 

tradução: 

American Journal Express (http://www.aje.com/br/) 

Editage (http://www.editage.com.br/) 

Enago (http://www.enago.com.br/) - Sean Stroud 

CAPA – Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica - UFPR 

www.capa.ufpr.br 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira 

publicação para a revista. Em virtude da aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos 

são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais.A 

revista, seguindo a recomendações do movimento Acesso Aberto, proporciona acesso publico 

a todo o seu conteudo, seguindo o principio de que tornar gratuito o acesso a pesquisas gera um 

maior intrcambio global de conhecimento. 


