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Introdução

O Estado de Pernambuco desponta como o maior 
produtor brasileiro de flores tropicais, porém se depara 
com a dificuldade de identificação dos materiais 
vegetais pelos produtores [Loges et al., 2007]. Diante 
dessa necessidade de identificação dos genótipos de 
helicônias, é imprescindível a utilização de marcadores 
de DNA, visto que é uma técnica rápida, acessível e 
informativa. Com isso, a utilização de marcadores 
ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) para estudo de 
variabilidade genética em helicônias é importante, visto 
que é uma técnica barata, informativa por apresentar 
uma maior especificidade, não necessita de 
conhecimento prévio para desenho do primer e simples 
uso [Salimath et al,.1995]. O presente trabalho teve 
como objetivo analisar a diversidade genética entre 
genótipos de helicônias da Coleção de Germoplasma 
da UFRPE utilizando marcadores ISSR.

Material e métodos

A coleta do material foi realizada na coleção de 
Germoplasma de helicônias da UFRPE, na fazenda 
Bem-Te-Vi localizada em Camaragibe-PE, estrada de 
Aldeia (Km 13), consistindo de folhas jovens, as quais 
foram cortadas, embaladas em papel alumínio e 
armazenadas na sílica e em gelo. No laboratório de 
Biotecnologia/DEPA-UFRPE, as folhas foram lavadas 
em água destilada corrente.  

Os vinte e dois genótipos utilizados no trabalho 
foram: H. x sarapiquensis (11); H. stricta I (12); 
Heliconia bihai cv. Nappy Yellow (13); H. Brazilian 
Bomber (20); H. rostrata (22); H. stricta III (23); H. 
latispatha amarela (24); H. tagami (29); H. rauliniana 
(30); Heliconia pogonantha(31), H. jacquinii (64), H. 
stricta cv. Íris Red (67), H. psittacorum L.f. cv. Red 
Opal; H. psittacorum L.f. cv. Sassy; H. psittacorum L.f. 
cv. Lady Di; H. psittacorum L.f. cv. Red Gold; H. 
psittacorum L.f. cv. Strawberries e Cream; H. 
psittacorum L.f. cv. Vicent Red (sem flor); H. 

psittacorum x H. spathocircinata cv. Golden Torch; H. 
psittacorum L.f. cv. Vicent Red; Heliconia x nickeriensis
Maas and deRooij; e H. spathocircinata.

Na extração do DNA foi utilizado o protocolo de Doyle 
& Doyle [1991] com modificações sugeridas, no qual foi
preparada uma solução tampão 2x CTAB. . Pesou-se 
200mg de folha congelada, e o material pesado foi 
macerado em nitrogênio liquido, em seguida transferido 
para microtubos de eppendorfs congelados. Dentro do 
eppendorfs foi adicionado 700L de tampão de extração, 
no qual foi aquecido em banho-maria a 65ºC. Foi 
adicionado ao sobrenadante 700L de CIA, no qual foi 
feita outra centrifugação. O sobrenadante foi retirado e foi 
adicionado novamente 700L de CIA, no qual foi 
novamente para a centrífuga. Depois desse processo, foi 
adicionado ao sobrenadante 500L de isopropanol gelado, 
no qual foi deixado por 24 horas no freezer a -20ºC. Após a 
retirada no freezer, foi feita 1 lavagem com etanol 70% e 
outra com etanol 95%. O precipitado foi secado a 
temperatura ambiente por 20 minutos. O precipitado foi 
ressuspendido com 300L de TE contendo Rnase.

 O precipitado contendo TE foi incubado a 37ºC por 30 
minutos. Foi adicionado NaCl 5M e 300L de isopropanol 
gelado, no qual o DNA foi precipitado.

A solução foi incubada na geladeira a 4°C durante a 
noite. No outro dia o precipitado final foi ressuspendido em 
300L de TE. Foi preparado um minigel de agarose 0,8% 
no qual foi quantificado e diluído para uma concentração 
final de 25L.

As amplificações do DNA foram realizadas para um 
volume final de 25L contendo, contendo 2 L do DNA 
molde, 0,5L de Taq DNA polimerase (Invitrogen), 10mM 
de Tris-HCL (pH 8,0), 2mM de MgCl2, 0,25M de cada 
dNTPs e 0,2M de oligonucleotídeoAs amplificações 
foram realizadas em termociclador MJ Reseach, Inc., 
PTC100, nas seguintes condições: 95°C a 15 mim 
(desnaturação inicial); 94° C seguido por 35 ciclos de 30 
seg (desnaturação); 50°C a 45 seg (anelamento); 72°C a 2 
mim (extensão) e 72°C a 7 mim (extensão final). A 



visualização do produto da PCR foi feita em gel de 
agarose2% corada com SYBER Gold (Invitrogen), 
sendo visualizado sobre a luz ultravioleta e registrados 
em um fotodocumentador digital Vilber Lourmat.

     Com os dados referentes à presença (1) e 
ausência (0) das regiões de bandas foi feita a 
construção da tabela binária, características de cada 
iniciador para cada um dos genótipos, sendo esses 
dados inseridos no programa NTSYS, para a 
construção de matiz de similaridade, utilizando o 
coeficiente de similaridade de coincidência SM 
(Simple Macthing) para a geração de um dendrograma 
mostrando a similaridade entre os genótipos.

Resultados Discussão

   Foram testados 15  primers dos quais 10 mostraram 
polimorfismo cujas bandas variam entre 400 pb a 2.072 
pb. Os primers utilizados amplificaram de 2 ate 5 
bandas, sendo evidente o polimorfismo entre os 
genótipos. Os resultados obtidos utilizando o 
coeficiente Coincidência simples (Simple Matching) 
são apresentados na figura 1. A similaridade variou 
entre 42% (entre os genótipos H. x sarapiquensis e H. 
jacquinii) e 99% (entre os genótipos Red Gold e 
Golden Torch). 
   Oberva-se que houve a formação de 2 grupos, sendo 
que no grupo 1 agruparam-se os genótipos: H. 
sarapiquensis; H.stricta I; Helicônia bihai cv. Nappy 
Yellow; H. Brazilian Bomber; H.rostrata; H.stricta III; 
H. latispatha amarela; H.tagami e H raulinian, 
classificadas como heliconias de médio (1.50 a 2.50m) 
e grande porte (maior que 2.50m). O segundo grupo 
agruparam-se os genótipos: H. psittacorum L.f. cv. Red 
Opal; H. psittacorum L.f. cv. Sassy; H. psittacorum L.f. 
cv. Lady Di; H. psittacorum L.f. cv. Red Gold; H. 
psittacorum L.f. cv. Strawberries e Cream; H. 
psittacorum L.f. cv. Vicent Red; H. psittacorum x H. 
spathocircinata cv. Golden Torch; H. psittacorum L.f. 
cv. Vicent Red; Heliconia x nickeriensis Maas and 
deRooij; e H. spathocircinata, classificadas como 
helicônias de pequeno porte (menor que 1,50m).    A 
alta similaridade apresentada pelos genótipos Red Gold 

e Golden Torch sugere que talvez eles possam ser 
originados de uma mesma planta matriz.
    Em vista disso, torna-se interessante outras análises mais 
detalhadas. Primeiramente, utilizando os primers que 
geraram marcas polimórficas para analisar os genótipos e 
posteriormente analisar outros genótipos da coleção de 
germoplasma da UFRPE para ampliar o estudo de 
diversidade genética.
      Enfim o marcador ISSR mostrou-se eficiente para 
estudo de diversidade genética em helicônias revelando um 
material genético com considerada diversidade, indicando 
serem promissoras para futuros programas de 
melhoramento genético para fins de cruzamento genético.
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Figura 1: Perfil do gel de ISSR, utilizando o primer UBC- 827. M = Marcador de peso molecular.

Figura 2. Dendrograma baseado no coeficiente SM ilustrando a similaridade genética entre os genótipos de helicônia, obtidos por 

análise ISSR gerados por análise UPGMA (NTSYS). 
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