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• Enzimas de restrição 
Palíndromo: Sequencia de pares de bases de desoxiribonucleotidos 
que tem a mesma leitura 5’ a 3’, nas fitas complementares.  



• Enzimas de restrição 

King et al, 2006. A Dictionary of genetics. 



• Enzimas de restrição 



• DNA ligases 
Enzimas que catalisam a formação de um enlace fosfodiester entre 
um adjacente 3’-OH e um terminal 5’-P (King et al, 2006) 



• PCR (Polymerase chain reaction) 
É uma técnica altamente sensitiva para multiplicar um segmento de 
DNA (King et al, 2006) 
Kary Mullis inventou e ganhou o premio nobel em 1993 

1- Denaturação  
94-98oC/20 a 30 s 

2- Emparelhamento  
50-65oC/20 a 40 s 

3- Elongação  
72oC/1,5 a 2,5 min 



• PCR (Polymerase chain reaction) 



• Clonagem molecular(=clonagem de gene ou 
tecnologia do DNA recombinante) 
Criação de uma linhagem de organismos idênticos geneticamente  contendo um 
segmento de DNA recombinante, o qual pode ser propagado e cultivado em 
grandes quantidades, multiplicando (amplificando) as moléculas recombinantes 
(King et al, 2006) 



• Electroforese 
É o movimento de moléculas carregadas numa solução em um campo elétrico. A 
solução geralmente contem um meio poroso como gel, ágar, poliacrilamida, etc. 
Este processo leva a separar as moléculas por sua carga elétrica e por seu tamanho 
ou geometria.  (King et al, 2006) 



• Sequenciamento de DNA 
São métodos para identificar a sequencia de DNA (King et al, 2006) 

Método de Sanger** 
et al. ou dideoxi, 1977 

Método de Maxam e 
Gilbert*, 1977 

** Dois premios nobel 
* Premio nobel 



• Sequenciamento automático de DNA 
(Smith et al, 1986) 



MARCADOR GENÉTICO 

• Deve ter variação (polimorfismo) 

• Podem ser: 

– Morfológicos 

– Bioquímicos 

– Moleculares 



1. Marcadores morfológicos 

Monomorfismo 

Polimorfismo 



2. Marcadores bioquímicos 

Monomorfismo 

Polimorfismo 

Utiliza enzimas para a digestão de proteínas 



2. Marcadores moleculares 

Monomorfismo 

Polimorfismo 

Uso de enzimas ou PCR para encontrar fragmentos de DNA 
de diferente tamanho ou sequencia 



2. Marcadores moleculares 

Monomorfismo 

Polimorfismo 

Uso de enzimas ou PCR para encontrar fragmentos de DNA 
de diferente tamanho ou sequencia 



2. Marcadores moleculares 

Origem do polimorfismo no DNA 
i) Indels = inserções ou deleções 
ii) Substituições 



2. Marcadores moleculares 

Herança dos marcadores de DNA 
 
i) Dominantes 

 
 
 
 
 
 
 

ii) Codominantes 



2. Marcadores moleculares 

Herança dos marcadores de DNA 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Marcadores moleculares 

Tipos de marcadores 
 
a) RAPD 
b) AFLP 
c) SSR 
d) SNP 
 

 
 
 
 
 
 
 



RAPD 
Random Amplified Polymorphism DNA  

 

• Representa regiões codificadoras ou não do genoma; 
de distribuição aleatória. 

• É dominante 

• Base genética: 
 -Amplificação via PCR 
 -Utiliza apenas um primer curto(~10b) e aleatório 
 -O primer se anela em diversas partes do genoma 
 -O polimorfismo se origina da mutação no sítio de 
anelamento do primer. 

-Baixa repetibilidade. 
 



RAPD 



AFLP 
Amplified Fragment Length Polymorphism  

 

• Maiormente representam regiões não 
expressas do genoma 

• É Dominante 
• Base genética 

-Clivagem do DNA por enzimas de restrição 
-Ligação de adaptadores 
-Amplificação seletiva dos fragmentos 
-Análise dos fragmentos amplificados em gel de 
poliacrilamida  
 



AFLP 



AFLP 



SSR 
Simple Sequence Repeats (microssatélites)  

 
• Pequenas sequências de DNA (1 a 6 

nucleotídeos) repetidos em tandem 
• É Codominante e detecta multialelos 
• Base genética: 

- Amplificação de locos específicos de 
sequências repetitivas 
- Baseados em PCR com primers 
específicos  
 



SSR 
Simple Sequence Repeats (microssatélites)  

 



SSR 
Simple Sequence Repeats (microssatélites)  

 



SSR 
Simple Sequence Repeats (microssatélites)  

 



SNP 
Single Nucleotide Polymorphism  

 
• Polimorfismo resultante da alteração de uma 

única base 

• Abundantes no genoma 

• Codominante e bialélico 

• Há diversas maneiras de se avaliar a variação: 
- Alinhamento e comparação de sequências 
- Métodos baseados em géis 
- Métodos baseados em chips 
- Sequenciamento de 2ª geração, etc.  
 



SNP 
Single Nucleotide Polymorphism  

 
 



 



USOS DOS MARCADORES NO 
MELHORAMENTO DE PLANTAS 

 

• Construção de mapas genéticos 

• Estudos de ligação genética 

• Seleção assistida por marcadores 
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USOS DOS MARCADORES NO 
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 • Ligação 



USOS DOS MARCADORES NO 
MELHORAMENTO DE PLANTAS 

 • Seleção 



USOS DOS MARCADORES PARA 
CONSERVAÇÃO 

 
 



1. Explique o funcionamento de uma enzima de 
restrição 

2. Demonstrar com desenhos a PCR até o 
quarto ciclo. 

3. Quantos fragmentos idênticos ao original se 
terá no quarto ciclo de PCR? 

 

Exercícios 



4. Qual é a sequencia do fragmento X e por qual 
método foi realizado. 

 

Exercícios 

X 



5. Qual é a diferença entre mapa genético físico 
e mapa genético? 

6. No seguinte gel quantas bandas polimórficas 
gera cada marcador? 

 

Exercícios 



7. Qual é a utilidade de fazer mapas genéticos? 

8. Se um marcador dominante está ligado à 
resistência a Ralstonia solanacearum em tomate a 
10 cM e deseja-se selecionar de 400 plantas F2 
apenas as resistentes. Você o utilizaria? Justifique.  

9. Defina QTLs? 

10. Para conservação de espécies que marcador 
pode dar melhores resultados e com baixo 
investimento? Justifique 

Exercícios 



Exercícios 

11. Coloque os genótipos da pop F2 (1 a 12) 


