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Resumo 
 

Estudos sobre a divergência genética entre indivíduos ou populações nas espécies vegetais têm sido 

de grande importância em programas de melhoramento. O primeiro passo para proteger legalmente 

um novo cultivar é a sua identificação ou descrição através de critérios estabelecidos, ou seja, 

descritores. Tradicionalmente os melhoristas têm utilizado descritores morfológicos para 

caracterização de plantas. Ainda que a caracterização feita desta forma continue sendo 

predominante e importante, as limitações deste tipo de descritor têm gerado a necessidade de busca 

de alternativas. Uma delas têm sido os descritores de DNA, baseados no genótipo do indivíduo, que 

vem recebendo maior atenção, especialmente pelo seu potencial de distinção de genótipos 

morfologicamente similares e geneticamente aparentados. A extração e a purificação de ácidos 

nucléicos a partir de diversas amostras experimentais é uma etapa fundamental para se obter alta 

eficiência de amplificação nos protocolos que usam a reação em cadeia da polimerase (PCR). Desta 

forma, o presente trabalho tem como objetivo testar um protocolo de extração de DNA para espécie 

Desmanthus pernambucanus, visando futuros estudos com análises moleculares por meio de 

marcadores. O protocolo testado foi o de Ferreira e Grattapaglia, baseado no método fundamentado 

na utilização do detergente Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB). Seguindo as especificidades 

de cada um do protocolo, ao final da extração, obtiveram-se amostras de DNA, as quais foram 

analisadas por meio de quantificação e visualização gel de agarose. Foi utilizada quinze amostras 

em duplicata. Foi possível extrair DNA de folhas de Desmanthus pernambucanus após 24 horas das 

folhas coletadas. O protocolo Ferreira e Gatapaglia possibilitou o isolamento de DNA puro e em 

ótimo estado para utilização em técnicas de biologia molecular, obtendo uma concentração dos 

DNAs de 75 a 90 ng/ul. As amplificações ocorreram com sucesso em alta qualidade com 

fragmentos bem definidos e apresentaram elevado polimorfismo.  

 

 

Palavras-Chave: Ácidos nucléicos, reação em cadeia da polimerase. 

 

                                                           
1  Mestre, IFPE, jose.costa@ifpe.edu.br 
2 Doutor, UFRPE, mercia@ufrpe.edu.dr 
3  Doutor, Instituição, lirajunior@ufrpe.edu.br 



2 

 

Introdução 

 A família Fabaceae inclui 727 gêneros e 19.327 espécies com distribuição em todo o 

mundo (LEWIS et al., 2005). O centro de origem Sul-americano possui uma rica diversidade 

genética de leguminosas, entre elas, Desmanthus pernambucanus(VEASEY, 1999). As leguminosas 

forrageiras nativas do Brasil são hoje amplamente cultivadas e desempenham um papel importante 

na economia de países como China, Índia, Tailândia (SINGH et al., 2007). O Brasil, mesmo 

possuindo grande diversidade genética, apresenta modestos resultados em pesquisas e tecnologias 

de cultivo. (MOREIRA et al., 2005). 

A principal razão para o estabelecimento e a manutenção de um banco de germoplasma é 

armazenar e disponibilizar material genético e prover informações a respeito de determinado 

acesso, com a identificação de características de importância para os programas de melhoramento 

genético (CARVALHO & QUESENBERRY, 2009). No entanto, segundo Valois et al. (1998), 

menos de 8% dos recursos constantes em bancos de germoplasma são efetivamente utilizados pelos 

melhoristas. Entre os principais fatores de baixa utilização de genitores nos programas de 

melhoramento está o desconhecimento dos recursos genéticos disponíveis na coleção por parte dos 

melhoristas (CARELLI et al., 2006). 

O potencial de uso dos marcadores moleculares no melhoramento de plantas é bastante 

amplo, destacando-se a identificação e discriminação de genótipos, quantificação da variabilidade 

genética ao nível de sequencias de nucleotídeos no DNA (BERTAN et al., 2009), quantificação da 

variabilidade genética, identificação de origem parental, determinação de formas de reprodução e 

monitoramento de cruzamentos (SILVA et al., 2014). 

 Para estudos de biologia molecular é necessário inicialmente otimizar o protocolo para que 

se adeque a metodologia de coleta que deverá ser empregada durante a execução do trabalho. Esse 

procedimento deve ser feito antes do início efetivo das coletas das amostras no campo. A 

determinação do protocolo de extração do DNA genômico é uma técnica que tem sido empregada 

em todo mundo para caracterização à nível de DNA. O protocolo a ser escolhido depende da 

qualidade e quantidade de DNA necessária, a natureza das amostras, e a presença de substâncias 

naturais que possam interferir com a extração e análise subsequente (SILVA,2014). 

O presente trabalho objetivou estabelecer um protocolo de extração de DNA desta espécie, 

que permita obter um DNA de material vegetal coletados em campo e conservados de forma 

simples em laborátorio mantendo a alta qualidade de forma rápida e eficiente para ser utilizado em 

experimentos futuros no melhoramento da espécie. 

 

Fundamentação Teórica 
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O desenvolvimento de novas cultivares é um processo caro. Para mantê-lo em 

funcionamento as instituições de pesquisas têm buscado recursos na proteção de cultivares, que lhes 

dar direito sobre a comercialização das variedades protegidas. No Brasil, essa proteção está 

amparada na lei de n° 9.456, de 1997, que instituiu a proteção de cultivares, reconhecendo a 

propriedade intelectual e os direitos ao titular de materiais genéticos protegidos (Magalhães, 2006). 

A Cultivar será aqui definida como um grupo de plantas com características distintas, uniformes e 

estáveis. Uma cultivar deve apresentar sua própria identidade, o que a distinguirá das demais. Os 

descritores varietais que conferem identidade a cultivar são: ciclo, cor das sementes, caracteres 

morfológicos, reação a doenças, produção de grãos e padrões isoenzimáticos ou de ácidos 

nucléicos. A estabilidade da cultivar é importante para a sua identificação, geração após geração 

(Borém, 2005). 

Para se iniciar um programa de melhoramento é essencial conhecer a variabilidade genética. 

Portanto, primeiro o pesquisador faz uma caracterização mais ampla e, a partir daí, define com 

maior objetividade os acessos que serão submetidos à etapa de avaliação agronômica, onde os 

acessos são avaliados em experimentos mais elaborados, que permitem a obtenção de informações 

sobre o desempenho dos genótipos em relação aos principais caracteres de interesse (HIDALGO, 

2003). 

Descritores são as características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, ou moleculares 

que sejam herdadas geneticamente, utilizadas na identificação de uma cultivar. Devendo a cultivar 

passar pelo teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), que é o procedimento 

técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são 

distinguíveis de outras, cujos descritores sejam conhecidos, homogêneos quanto às suas 

características em cada ciclo reprodutivo e estáveis, quanto à repetição das mesmas características 

ao longo das gerações sucessivas. (Daros et al., 2002).   

A avaliação da diversidade genética entre os acessos de um banco de germoplasma resulta 

em informações de potenciais genitores a serem utilizados em programas de melhoramento, 

possibilita a identificação de duplicatas e o intercâmbio de germoplasma entre pesquisadores 

(BERTAN,2009). Os marcadores moleculares avaliaram o genoma, evitando o efeito ambiental e 

consequentemente erros de identificação (BORBA et al., 2005). Marcadores moleculares são 

características de DNA que diferenciam dois ou mais indivíduos e são herdados geneticamente 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). 

O protocolo de extração de DNA a partir de folhas mais utilizado é o protocolo CTAB que 

tem como grande vantagem à não exigência de preparação previa do tecido e a sua adaptação a 
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vários tipos de tecidos. Para a maioria das plantas leguminosas, por possuírem alto teor de 

proteínas, recomenda-se que as amostras sejam processadas logo após a coleta do material, devendo 

ser mantidas no gelo, ou após um período de alguns dias, se mantidas congeladas a -20° 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). 

Poucos trabalhos relatam estração de DNA para Desmanthus e os que existem citam apenas 

a extração com matéria vegetal fresco, coletado minutos antes do início da extração (LEWIS et 

al,2005). Entretanto, nos estudos com plantas silvestres, isso nem sempre é possível. Na maioria dos 

casos, as plantas ocorrem em locais distantes dos centros de pesquisa e o seu cultivo pode ser 

difícil, como ocorre com muitas plantas de cerrado e de campo rupestre.  

 

Metodologia 

Para extração de DNA foram coletadas folhas jovens, acomodados em caixas de isopor e 

transportados para o Laboratório de Biotecnologia, no departamento de agronomia da Universidade 

Federal do Rural de Permambuco– UFRPE, no município de Recife – PE.  As coletas das folhas 

foram realizadas no mês de janeiro de 2015 e a extração ocorreu 24 horas após a chegada do 

material vegetal no laboratório e serem acondicionas a – 20 ºC. 

O protocolo testado foi o de Ferreira e Grattapaglia (1998),  baseado no método 

fundamentado na utilização do detergente Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB). Seguindo as 

especificidades de cada um dos protocolos testados, ao final de cada extração, obtiveram-se 

amostras de DNA, as quais foram analisadas por meio de quantificação e visualização gel de 

agarose. Foi utilizada quinze amostras em duplicata.  

 Protocolo de Extração Método CTAB proposto por Ferreira & Grattapaglia (1998) 

Procedimentos: Ao tecido foliar macerado dentro do microtubo, foram adicionados 700 µL de 

tampão CTAB (NaCl 1,4M; Tris HCl pH 8,0 100 mM; EDTA 20 mM; CTAB 2%; β- 

Mercaptoetanol 0,2% e água Milli-Q) preaquecido a aproximadamente 65ºC. Incubouse em banho 

maria com circulação a essa temperatura, entre 30 minutos e uma hora, agitando-se a cada 10 

minutos. Ao homogeneizado foram adicionados 600 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) e 

se agitou manualmente por cinco minutos; em seguida, centrifugou-se por dez minutos a 5.220 x g. 

Em novos tubos identificados transferiu-se a fase aquosa (fase superior). Nesta solução 

adicionaram-se 400 µL de isopropanol gelado (-20ºC) misturando-se suavemente por inversão dos 

tubos, várias vezes. As amostras foram então submetidas à temperatura de -20ºC por 30 minutos ou 

mais, para formação do sedimentado. Centrifugaram-se as amostras por 20 minutos a 11.750 x g e 

se descartou o sobrenadante. O precipitado foi lavado duas vezes com 1mL de etanol 70%, por 

cinco a dez minutos e uma vez com etanol absoluto, por três minutos. Secou-se o precipitado, 
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deixando os tubos em câmara de fluxo laminar. O DNA extraído foi ressuspendido em 150 µL de 

TE (TrisHCl 1M, EDTA 500 mM) pH 8,0 com RNAse (10 µg/mL) e incubou-se a 37ºC, por 30 

minutos a duas horas. 

O teste de qualidade e quantificação do DNA foi realizado por eletroforese. Ele indica se o 

DNA extraído está em boa qualidade ou contaminado com proteínas. As amostras de DNA também 

foram submetidas à amplificação realizadas com ISSR/PCR. 

 

Resultados e Discussão 

 O teste de qualidade e quantificação do DNA foi realizado em eletroforese e no aparelho 

nanovolts. Ele indica se o DNA extraído está em boa qualidade ou contaminado com proteínas. Para 

média das razões das absorvâncias (A260/A280) dos DNAs todas as amostras que apresentaram 

DNA obtiveram valores acima de 1,8, satisfazendo os valores recomendado por Sambrook, et al, 

(1989) que é de ≥ 1,8 indicando um DNA em ótimo estado. Com exceção de 3 amostras que não 

apresentaram eficiência na extração e DNA  5 amostras que obteve concentração de DNA abaixo de 

100 ng. As concentrações de DNA das demais foi acima de 100 ng/uL(tabela1).   

Para realiza reação de polimerase em cadeia-PCR com marcadores moleculares Inter 

Sequencia Simples Repetida – ISSR é necessário apenas 25 ng/uL (SILVA,2008). Nos testes 

realizados de amplificação com ISSR, revelaram a amplificação do DNA obtido pelo protocolo de 

Ferreira & Grattapaglia (1998) de forma eficaz, conforme mostra o padrão de amplificação obtido 

com o primer UBC 10 (Figura 3). Constatou-se também a simplicidade e rapidez do método obtido. 

Algumas amostras não apresentaram bandas(Figura 1 e 2) , como não se observa a formação 

de rastros de fragmentos na linha do gel, pode-se inferir que não ocorreu degradação das amostras 

utilizadas; essa situação pode ser explicada pela interferência em função do alto nível de impureza 

das amostras obtidas por este método ou mesmo pela perca do pellet no processo de lavagem com 

álcool (ROBYT & WHITE, 1990; BARBOSA, 1998; NÓBREGA et al., 1999). Como todas 

amostras tiveram uma repetição foi possível realizar a amplificação com todos acessos. 

 

Figura 1  – Eletroforese das15 primeiras amostras do DNA genômico de Desmanthus extraído 24 horas após a coleta 

utilizando o protocolo de Ferreira & Grattapaglia (1998).  
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Figura 2  – Eletroforese da repetição das 15 amostras do DNA genômico de Desmanthus extraído 24 horas após a coleta 

utilizando o protocolo de Ferreira & Grattapaglia (1998).  

 

 
 

 
Figura 3  – Identificação genética das 15 amostras selecionadas para certificação da eficiência da extração do DNA. 

Sendo a primeira coluna um marcador seguido das amostras. 
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Tabela 1:quantidade de DNA e resultados da absorvâncias para os 15 acessos com duplicatas. Fonte: Própria 

Número do 

acesso 

Amostra 1 Amostra  2 

Qntidadade de 

DNA(ng) 

 

absorvâncias 

(A260/A280) 

Qntidadade de 

DNA(ng) 

 

absorvâncias 

(A260/A280) 

1 226 1,82 25 1,96 

2 220 1,80 350 1,81 

3 103 1,92 11 1,81 

4 321 1,86 85 1,81 

5 21 2,2 86 1,81 

6 310 1,88 98 1,92 

7 126 1,98 ________ ________ 

8 150 1,82 231 1,87 

9 ________ ________ 312 1,80 

10 372 1,82 352 1,82 

11 325 1,83 411 1,83 

12 331 1,83 371 1,82 

13 250 1,85 ________ ________ 
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14 380 1,87 371 1,86 

15 225 1,83 353 1,83 

     

 

Conclusões 

  

Foi possível extrair DNA de folhas de Desmanthus pernambucanus após 24 horas das folhas 

coletadas.  

O protocolo Ferreira e Gatapaglia(1998) possibilitou o isolamento de DNA puro e em ótimo 

estado para utilização em técnicas de biologia molecular, obtendo uma concentração dos DNA 

suficiente para realizar amplificações.  

As amplificações por meio dos marcadores moleculares Inter Sequencia Simples Repetida – 

ISSR ocorreram com sucesso em alta qualidade com fragmentos bem definidos e apresentaram 

elevado polimorfismo podendo ser úteis para estudos de diversidade genética e identificação de 

cultivares. 

Com tamanho potencial das leguminosas nativas. É necessário conhecer a variabilidade 

genética da coleção existente na UFRPE. Este estudo poderá ser usado como base para pesquisas 

futuras, promovendo a utilização dos recursos genéticos disponíveis e acelerando o melhoramento 

genético destas espécies.  
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