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Stryphnodendron adstringens possui ampla distribuição geográfica, sendo 
predominante em regiões de Cerrado sensu stricto e é conhecida popularmente como 
“barbatimão”. É muito utilizada na medicina fitoterápica por seu potencial anti-
inflamatório, antibacteriano e antiulcerígeno. A retirada de cobertura vegetal do 
Cerrado diminui significativamente o número de diversas espécies nativas, dentre elas 
S. adstringens. Dessa forma, é importante que sejam traçadas estratégias eficientes para 
o uso e conservação dessa espécie. Para fornecer ferramentas moleculares para estudos 
de diversidade genética de S. adstringens, o presente trabalho teve como objetivo o 
desenvolvimento e otimização de marcadores microssatélites para a espécie. O DNA 
genômico foi obtido a partir de tecido foliar de um indivíduo, usando o protocolo 
CTAB. A biblioteca de DNA foi preparada de acordo com o protocolo estabelecido 
pela Illumina para o kit Illumina Nextera DNA Sample Preparation. A Biblioteca 
Paired-end foi sequenciada usando a plataforma Illumina HiSeq 2500. Após controle 
de qualidade os reads foram montados “de novo” em contigs usando o programa 
ABySS. A identificação das regiões de microssatélites e o desenho dos primers foi 
realizada usando os módulos do programa QDD. Os primers selecionados foram 
utilizados para amplificação por PCR das regiões microssatélites em quatro indivíduos 
de S. adstringens. As temperaturas de anelamento foram padronizadas em gel de 
poliacrilamida 6%. Com a montagem de novo foi obtido um total de 271.854 contigs 
com N50 de 4.274 bp. Foram identificadas 12.160 regiões microssatélites, das quais a 
maioria consiste em dinucleotídeos (82,53%). Foram desenhados in silico 14.943 pares 
de primers para as regiões identificadas, em que 12.073 foram excluídos por 
apresentarem similaridades com elementos transponíveis conhecidos. A partir dessas 
regiões foram selecionados 20 pares de primers para otimização, sendo 14 
dinucleotídeos, quatro tetranucleotídeos e dois pentanucleotídeos. Dos 20 loci 
avaliados, 15 apresentaram polimorfismo enquanto cinco foram monomórficos. Os 
alelos determinados tiveram tamanho variando entre 140pb e 350pb. Os 15 primers 
polimórficos apresentaram bom padrão de amplificação, se mostrando ferramentas 
moleculares eficientes para estudos populacionais futuros. 
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