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Resumo 

A caraterização genética da coleção portuguesa de Rubus instalada na Herdade 

Experimental da Fataca (INIAV) constituída por sete espécies endémicas de Rubus:  

R. genevieri, R. brigantinus, R. sampaioanus, R. henriquesii, R. hochstetterorum,  

R. vagabundos, R. vigoi e por quatro ecótipos de R. ulmifolius, oriundos de Barrancos, 

Serpa, Fataca e Arrepiado, foi realizada, pela primeira vez, com 10 marcadores 

microssatélites (SSR). Foram detetados 55 alelos. O número de alelos variou entre 2 e 9 

com um valor médio de 5,5 alelos por locus. A heterozigocidade observada (Ho) e 

esperada (He) variou entre 0,182 e 0,909 e 0,174 e 0,817, respetivamente. Os valores 

médios obtidos para a heterozigocidade observada e esperada foram respetivamente 

0,618 e 0,644. No dendograma, baseado no método UPGMA, as espécies analisadas 

subdividiram-se por dois grupos. O grupo maior (G1) encontra-se dividido em dois 

subgrupos. Do primeiro subgrupo (G1.1) fazem parte os quatro ecótipos de Rubus 

ulmifolius (Serpa (S), Arrepiado (A), Fataca (F), Barrancos (B)) e R. sampaioanus 

(Rsa); o segundo subgrupo (G1.2) inclui R. vagabundos (Rva), R. henriquesii (Rhe),  

R. brigantinus (Rbr), R. genevieri (Rge) e R. hoschestetterom (Rho). A Rubus vigoi 

(Rvi) está isolada de todas as outras no segundo grupo (G2). 

 Também se apresentam os primeiros resultados na identificação de híbridos (F1) 

resultantes de polinizações controladas efetuadas, entre duas espécies, a ♀R. 

hochstetterorum, originária dos Açores e a ♂R. ulmifolius Schott, ecótipo Arrepiado por 

marcadores microssatélites. Foi extraído o ADN dos progenitores bem como da 

descendência, aplicados microssatélites nucleares e foi analisada a herança dos loci para 

os diferentes microssatélites entre progenitores e descendência.  
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Abstract 

The present study reports the first genetic characterization of Portuguese Rubus 

collection at Herdade Experimental da Fataca (INIAV) represented by seven endemic 

species of Rubus (R. genevieri, R. brigantinus, R. sampaioanus, R. henriquesii,  

R. hochstetterorum, R. vagabundos, R. vigoi) and four cultivated ecotypes of  

R. ulmifolius Barrancos, Serpa, Fataca and Arrepiado, using ten microsatellite (SSR) 

markers. A total of 55 alleles were detected across all species. The number of alleles by 

locus ranged from 2 to 9 with an average of 5.5 alleles per locus. The observed and 

expected heterozygosity ranged from 0.182 to 0.909 and 0.174 to 0.817, respectively. 

The average of the observed and expected heterozigosity was Ho=0.618 e He=0.644. 

Cluster analysis of the molecular data grouped the Rubus species studied in two groups. 

One of the groups (G1) contains two subgroups: one of them (G1.1) including the four 

different ecotypes of R. ulmifolius (Serpa (S), Arrepiado (A), Fataca (F), Barrancos (B)) 

and R. sampaioanus (Rsa) and the second subgroup (G1.2) composed of R. vagabundos 
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(Rva), R. henriquesii (Rhe), R. brigantinus (Rbr), R. genevieri (Rge) and  

R. hoschestetterom (Rho). R. vigoi (Rvi) is isolated from all the others in the second 

group (G2). 

We also present a preliminary study in which we identified the first generation 

hybrids (F1) of a controlled pollination, between ♀R. hochstetterorum endemic from 

Açores and ♂R. ulmifolius Schott, ecotype Arrepiado, by microsatellite markers. The 

inheritance of the loci, for the different microsatellites, involving parents and progenies, 

was analyzed.  

 

Keywords: Blackberries, breeding, SSRs, controlled pollination, hybrids. 

 

Introdução 

As plantas das amoras silvestres pertencem à família Rosaceae e ao género 

Rubus, um dos mais diversos do reino vegetal. O estudo taxonómico deste género é 

difícil devido à existência de hibridismo entre diferentes espécies, à variabilidade 

induzida nas plantas por fatores ambientais e ao seu sistema de reprodução. De tal modo 

é um género complexo e de difícil identificação que existe uma parte da Botânica que 

estuda especificamente este género, a Batologia. Ultrapassada a dificuldade inerente à 

classificação taxonómica das espécies deste género Rubus, é hoje consensual que 

existem em Portugal 15 espécies, das quais uma (Rubus hochstetterorum) é um 

endemismo dos Açores e outras cinco são endemismos ibéricos. Os endemismos 

concentram-se principalmente na zona de Trás-os-Montes (Oliveira et al. 2014) 

Sendo Portugal detentor de um conjunto único de espécies deste género, em 

2011, o INIAV constituiu um campo de avaliação varietal, na Herdade Experimental da 

Fataca (HEF), Odemira, com sete espécies endémicas de Rubus: R. genevieri,  

R. brigantinus, R. sampaioanus, R. henriquesii, R. hochstetterorum, R. vagabundos,  

R. vigoi e quatro ecótipos de R. ulmifolius, Barrancos, Serpa Fataca e Arrepiado. A 

existência destes endemismos em território Português representa uma mais-valia para o 

desenvolvimento de um programa de melhoramento que vise a obtenção de novas 

variedades (híbridos interespecíficos) com um elevado potencial agronómico, quer em 

termos de produtividade quer em termos de qualidade do fruto (bioquímico), de forma a 

serem economicamente rentáveis. 

Para o estabelecimento do programa de melhoramento, realizou-se inicialmente 

a avaliação da variabilidade genética da coleção portuguesa de Rubus por marcadores 

moleculares microssatélites, a fim de se conhecer o potencial da população. 

Seguidamente, para o desenvolvimento de novas variedades, realizaram-se polinizações 

controladas entre duas espécies selecionadas. 

 

Material e Métodos 

Caraterização da coleção de Rubus por marcadores microssatélires  

O material vegetal utilizado neste estudo para a caraterização da coleção refere-

se a sete espécies endémicas e a quarto ecótipos de R. ulmifolius Schott localizados na 

Herdade Experimental da Fataca. (300 Km a Sul de Lisboa). A extracção do ADN foi 

realizada segundo o protocolo do Kit DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN, Hilden, 

Germany). A qualidade e quantidade do ADN extraído foram estimadas no NanoDrop 

2000 UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, MA, USA) e a sua 

concentração final ajustada a10 ng/µL. 

Foram utilizados 12 primers de microssatélites já desenvolvidos em estudos 

anteriores em espécies de Rubus da Europa, América do Norte e da Ásia. (Graham et al. 
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2002, 2004; Lopes et al. 2006; Woodhead et al. 2008; Castillo & Reed, 2010). A 

seleção de primers foi feita com base no maior número de alelos amplificados. As suas 

sequências, temperaturas de emparelhamento e o tamanho em pares de bases 

encontram-se representados no quadro 1. 

As reações de amplificação por PCR foram realizadas para um volume total de 

10µL utilizando a Multiplex PCR master Mix (QIAGEN, Hilden, Germany) com 20ng 

de ADN genómico e 6pmol de cada primer. Os primers forward foram marcados com 

dois fluorocromos diferentes 6-FAM ou HEX (STABVida, Portugal) e, nalguns casos, 

sintetizados com a cauda M13 marcada (5′-TGTAAAACGACGGCCAGT-3′) 

(Schuelke, 2000). As amplificações ocorreram num termociclador Biometra TGradient 

(Biometra, Göttingen, Germany) de acordo com as seguintes condições: 1 ciclo a 95 ºC 

15min, seguido de 30 ciclos com as etapas de 40s a 94ºC para desnaturação; 40s para 

emparelhamento (Quadro1); e 40s para extensão à temperatura de 72 °C e, por último, 

um ciclo de 15min a 72 °C para extensão final.  

Após amplificação os fragmentos foram desnaturados com Hi-Di
TM

formamida 

e 0,2μL de padrão interno GeneScan
TM

-500 ROX
TM

 (Applied Biosystems, Foster City, 

USA) e separados por eletroforese capilar no sequenciador ABI 310 (Applied 

Biosystems, Foster City, USA). O cálculo do tamanho dos fragmentos foi analisado no 

programa GeneMapper
®
 v4.0 (Applied Biosystems, Foster City, USA).  

Polinizações controladas - caraterização da descendência e dos progenitores por 

marcadores microssatélites 

Numa primeira abordagem foram selecionadas duas espécies, a R. ulmifolius 

Schott, ecótipo Arrepiado e a R. hochstetterorum, originária dos Açores. A escolha 

destas espécies resultou de uma seleção, visando as de maior interesse económico, 

definido essencialmente pela boa qualidade do fruto, nomeadamente resistência ao 

transporte, atividade antioxidante e teor de fenóis totais bem como, a elevada 

produtividade (Oliveira et al. 2014). No sentido de conjugar as melhores caraterísticas 

das duas espécies foram realizadas polinizações controladas. Para um total de 53 flores 

isoladas nas duas espécies, a produção total de sementes híbridas foi de 534. As 

sementes obtidas foram germinadas resultando apenas 14 plantas híbridas do 

cruzamento (♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius). 

O ADN de folhas dos progenitores bem como, da respetiva descendência foi 

extraído segundo o protocolo já referido neste artigo. Cada amostra foi amplificada com 

seis pares de primers de microssatélites nucleares para seis loci diferentes (Rubus126, 

Rubus262, RhM001, RhM003; RhCBA6, RhCBA16). As condições de PCR foram 

exatamente as mesmas utilizadas para as amostras da coleção.  

Análise estatística 

Foi utilizado o programa IDENTITY versão 1.0 para calcular o número de alelos 

por locus, a frequência alélica e a heterozigocidade observada (Ho) e a esperada (He). 

Para os indivíduos diploides a distância genética entre os indivíduos foi calculada 

segundo a proporção de alelos partilhados ao longo de todos os loci (Nei & Li, 1979) 

utilizando o programa MICROSAT (Minch et al. 1997). Os triploides foram 

adicionados à análise, pelo cálculo manual das suas distâncias a outros indivíduos e, 

posteriormente, adicionados à matriz de distâncias. A análise de clusters foi realizada na 

matriz de distâncias por UPGMA implementada no NTSYS versão 2.1 (Rohlf, 2000). 

 

Resultados e discussão 

Foi, pela primeira vez, realizada a determinação da diversidade genética, por 

microssatélites, da coleção portuguesa de Rubus estabelecida na Herdade da Fataca. 
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Onze genótipos foram avaliados utilizando 12 primers: Rubus26, Rubus262, RhM003, 

RhM011, RhM001, RiM019, RhM021, RhM043, Rubus126, Rubus280, RhCBA6 e 

RhCBA16, dez dos quais amplificaram com sucesso e, subsequentemente, usados para 

estimar a variabilidade genética. Os melhores loci com base na maior heterozigocidade 

observada e esperada foram RiM019 e RhM011. Foram detetados 55 alelos. O locus 16 

e o locus 126 apresentaram o maior número de alelos polimórficos por locus (9) 

enquanto o locus RhM021 apresentou o menor (2 alelos). Na maioria dos casos os 

valores de heterozigocidade observada Ho foram superiores aos da heterozigocidade 

esperada He. Os valores médios de Ho e He foram respetivamente 0,618 e 0,644. 

Resultados similares foram também registados por (Castillo & Reed, 2010) em 48 

cultivares de amoras com 12 primers de microssatélites. 

Com base nos diferentes perfis SSR obtidos foi construído um dendrograma 

(Figura1). As espécies analisadas estão subdivididas em dois grupos. O grupo maior 

(G1) encontra-se dividido em dois subgrupos. Do primeiro subgrupo (G1.1) fazem parte 

os quatro ecótipos de R. ulmifolius (Serpa (S), Arrepiado (A), Fataca (F) e Barrancos 

(B)) e R. sampaioanus (Rsa); o segundo subgrupo (G1.2) inclui R. vagabundos (Rva), 

R. henriquesii (Rhe), R. brigantinus (Rbr), R. genevieri (Rge) and R. hoschestetterom 

(Rho). A R. vigoi (Rvi) está isolada de todas as outras no segundo grupo (G2). 

Sabendo que existe uma tendência natural para a apomixia em Rubus, 

formação de embriões sem fecundação, foi analisada a herança dos loci, para os 

diferentes microssatélites, entre os progenitores e a descendência. Verificou-se que 

todas as plantas resultantes do cruzamento (♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius) 

apresentavam loci com informação da mãe e do pai. Na figura 2 está representado um 

exemplo dos resultados de microssatélites obtidos para dois loci, respetivamente 

Rubus126 e Rubus262. 

 

Conclusões 

Os valores médios obtidos para a heterozigocidade observada e esperada foram 

respetivamente 0,618 e 0,644. Registou-se uma proximidade entre os quatro ecótipos de 

Rubus ulmifolius, destacando-se ainda um grupo isolado com a espécie Rubus vigoi. 

No presente estudo apresentam-se também resultados da primeira geração (F1) 

de híbridos resultantes das polinizações controladas do cruzamento  

(♀R. hochstetterorum x ♂R. ulmifolius). Um conjunto de seis primers de microssatélites 

(SSRs), Rubus126, Rubus262, RhM001, RhM003, RhCBA6 e RhCBA16 produziram 

alelos polimórficos e foram capazes de verificar a hereditariedade. Constatou-se assim, 

que todas as plantas obtidas pelo cruzamento ♀ R. hochtetterorum X ♂ R. ulmifolius 

eram diferentes, na maioria dos loci da planta mãe, indicando que a população F1 obtida 

foi resultante de reprodução sexuada. 
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Quadros e Figuras 

 

Quadro 1- Informação de primers de microssatélites utilizados. 

 

 

 
 

 
Figura 1- Dendrograma de 11 genótipos para D=1- (proporção de alelos partilhados) 

como coeficiente de distâncias e UPGMA como método de agrupamento. 

 

Locus 

 

Números de 

Acessos  

 

Sequência dos Primers  

(5’ – 3’) 

 

Motivo 

Repetitivo 

 

Ta 

(ºC) 

Intervalo 

do tamanho 

dos alelos  

(pb) 

Rubus26 AJ428839 F:AACACCGGCTTCTAAGGTCT (CT)11(CA)29 59 92-153 

R:GATCCTGGAAAGCGATGAAA 

Rubus126 AJ428842 F:CCTGCATTTTTCTGTATTTTGG (CT)31(C)22 59 135-203 

R:TCAGTTTTCTTCCCACGGTTA 

Rubus262 AJ428845 F: TGCATGAAGGCGATATAAAGG (AG)15 55 190-297 

R:TCCGCAAGGGTTGTATCCTA 

Rubus280 AJ428847 F:TTCGGAATTCGGATCAAAC (AG)13 59 150-255 

R:CGACCAAAAAGGAACTCAGC 

RhM001 FJ194444 F:GGTTCGGATAGTTAATCCTCCC (CA)7 51 229-282 

R:CCAACTGTTGTAAATGCAGGAA 

RhM003 FJ194445 F:CCATCTCCAATTCAGTTCTTCC (TG)10 50 173-264 

R:AAAGACAAGGCGTCCACAAC 

RhM011 FJ194446 F:AAAGACAAGGCGTCCACAAC (CT)18 56 252-346 

R:GGTTATGCTTTGATTAGGCTGG 

RhM021 FJ194448 F:CAGTCCCTTATAGGATCCAACG (TC)6 50 252-315 

R:GAACTCCACCATCTCCTCGTAG 

RhM043 FJ194451 F:GGACACGGTTCTAACTATGGCT (AC)6 56 332-386 

R:ATTGTCGCTCCAACGAAGATT 

RiM019 FJ194454 F:ATTCAAGAGCTTAACTGTGGGC (AG)12 52 146-196 

R:CAATATGCCATCCACAGAGAAA 

RhCBA6 AY500565 F:TCATCATAGGCGTGGAGCTAGTG (CT)18 68 149-183 

R:CTGTTCCTAGAGAGCTGTGACCG 

RhCBA16 AY500575 F:TAAGTTGTGGAAGATATAGTCACG (GA)23 56 162-238 

R:GACTTGGTGTCCTTCATTGAGTGGG 
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Figura 2- Eletroforetograma de SSRs obtido com o programa Gene Mapper. O 

eixo horizontal indica o comprimento, em pares de bases, de dois loci de 

microssatélites amplificados marcados com diferentes fluorocromos Rubus126 

(HEX) e Rubus262 (FAM). No topo, segregação de alelos do progenitor 

feminino (R. hochstetterorum); ao centro, a segregação de alelos do progenitor 

masculino (ecótipo R. ulmifolius Arrepiado); em baixo descendência (F1) com a 

presença de alelos dos dois progenitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




