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Introdução

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é originário 
da África Central inicialmente reconhecido nas regiões 
da Etiópia e Sudão de onde foi espalhado para toda a 
África e Ásia, posteriormente chegou ao continente 
Americano e Australiano transportado pelos escravos 
[1]. Atualmente o sorgo é um dos principais cereais 
cultivados no mundo [2], particularmente em regiões de 
alta temperatura e baixa precipitação, locais onde a 
cultura atinge altas produções de forragem e grãos [1].
Nas ultimas décadas tem crescido o interesse pela 
caracterização de cultivares em todo o mundo, isto se 
deve principalmente a necessidade de proteção 
comercial das cultivares disponibilizadas no mercado 
econômico, este cada vez mais competitivo.

Rotineiramente a maior parte da caracterização 
realizada no Brasil com esta espécie é feita por meio de 
marcadores morfológicos de características herdáveis 
e/ou de alta herdabilidade onde seu genótipo é de fácil 
avaliação por meio de seu fenótipo [3]. Contudo esta 
metodologia para certas características não é eficiente.
A caracterização de cultivares é extremamente 
importante para programas de certificação genética por 
descrever e identificar o material vegetal em todos os 
passos da produção, permitindo o monitoramento da 
qualidade genética, escolha para processos de 
melhoramento e conservação do germoplasma [4].

As seqüências internas simples repetidas (ISSR) 
constituem uma nova classe de marcadores que vêm 
sendo bastante utilizada nesses estudos. A ISSR-PCR é 
uma técnica simples, rápida, eficiente e possui alta 
reprodutibilidade. Os marcadores ISSR têm várias 
aplicações em genética de populações, por exemplo, no 
estudo de fluxo gênico, análise de paternidade ou ainda 
na identificação de cultivares, onde tem sido 
empregado com mais freqüência [5]. Os marcadores 
genéticos moleculares têm inúmeras vantagens, 
destacando-se o fato de não serem influenciados pelo 

ambiente e serem independentes do estágio da vida da 
planta, sendo uma poderosa ferramenta dos programas 
de melhoramento genético [6].

O presente trabalho teve como objetivo aplicar 
marcadores moleculares do tipo ISSR na diferenciação 
de acessos de sorgo forrageiro comercializados em 
Pernambuco.

Material e métodos

A. Material Vegetal (Obtenção e Plantio dos Acessos)

O trabalho foi conduzido no Laboratório de 
Genética, Bioquímica e Seqüenciamento de DNA do 
Departamento de Biologia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – UFRPE, Recife - PE, no 
período de janeiro a junho de 2009.

Os acessos foram gentilmente cedidos pelo banco de 
germoplasma para conservação dos recursos genéticos 
do IPA. Foram utilizados 32 diferentes acessos de 
sorgo plantados rotineiramente pelos agricultores em 
Pernambuco (Tabela 1). As sementes foram tratadas 
com uma mistura de fungicida e inseticida, e 
esterilizadas em solução a 5% de hipoclorito de sódio.

As sementes de sorgo foram cultivadas em telado 
dentro de vasos plásticos com 15cm de diâmetro em 
solo previamente adubado com nitrogênio, fósforo e 
potássio. As mesmas foram regadas uma vez por dia 
para agilizar o processo de germinação. Em cada vaso 
foram colocadas 10 sementes de cada acesso, na 
ocorrência de brotamento tardio essas eram descartadas 
restando apenas 6 por vaso. Quando atingiram 15 dias 
de crescimento os tecidos foliares foram submetidos à 
extração de DNA total.

B. Extração do gDNA (DNA Genômico) Foliar Total

O protocolo utilizado para extração de DNA total foi 
modificado de Dellaporta et al., [7] utilizando tecidos 
de folhas jovens. A análise da integridade e
concentração do DNA extraído foi feita em gel de 



agarose 0,8% corado com Blue Green Loading Dye I 
(LGC Biotecnologia) e a quantificação exata da 
concentração foi obtida por espectrofotometria a 
260nm. O DNA obtido foi diluído para concentração 
final de 20 ng.µl-1 para uso como molde nas reações de 
PCR com os marcadores ISSR.

C. Primers e PCR (Reação em Cadeia da Polimerase)

Foram inicialmente utilizados 6 primes (IS808, 
IS846, IS853, IS858, IS874 e IS884) após a análise 
preliminar o primer mais responsivo (IS808) foi 
aplicado para os 32 acessos.

As concentrações finais em cada reação foram de: 
2U de Taq DNA Polimerase (Fermentas Life Sciences); 
Tampão de Enzima Taq 1X (10X Taq Buffer - 750mM 
de Tris-HCl (pH 8,8), 200mM (NH4)2SO4, 0,1% Tween 
20); 8 nmol de dNTPs; 2,5 mM de MgCl2; 25 pmol do 
primer; 40 ng de DNA; e 8,7 μl de Água Milli-Q 
Estéril. Depois os âmplicons corados foram 
visualizados em transiluminador de luz ultravioleta e 
fotodocumentados.

D. Analises dos Dados

As matrizes binárias dos âmplicons foram 
construídas para obtenção dos dendogramas com o 
programa NTSYSpc (Numerical Taxonomy System-
Applied Biostatistics Inc.) versão 2.02i utilizando o 
método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair 
Group Method with Arithmetic Mean) e com o 
Coeficiente de Similaridade de Dice-Sorensen.

Resultados e Discussão

O primer utilizado neste trabalho (IS808) gerou um 
total de 432 fragmentos, desses, 325 foram 
polimórficos e 107 foram monomórficos. Os acessos 
apresentaram entre 8 e 13 âmplicons. O acesso CSF 27 
se mostrou o mais distante entre os acessos no 
dendograma. Isto pode ser um forte indicativo da 
variabilidade genética deste acesso em relação aos 
outros estudados, tornando-o um forte candidato a 
experimentos de inserção de variação genética em 
outros genótipos [1]. Esta semente pode ser 
descendente de ancestrais geograficamente mais 
distantes ou ainda ter sofrido mutações adaptativas 
severas para o clima no qual ela foi inserida [2]. Dados 
de RAPD para estas mesmas amostras confirmam a 
distância deste acesso em relação aos demais (dados 
não mostrados).

Nos fingerprintings foi possível observar que os
tamanhos dos fragmentos gerados variaram entre 150pb 
e 1500pb. O primer IS808 forneceu um total de 18 
fragmentos diferentes, destes 13 foram polimórficos, o 
que é bastante expressivo para dados de ISSR. Este 
primer foi escolhido por produzir fragmentos com 
maior nitidez de amplificação e reprodutibilidade.

Os perfis gerados foram suficientes para construir o 
dendograma de dissimilaridade entre os acessos 
baseado no coeficiente de Dice-Sorensen, este é 
utilizado rotineiramente na genética vegetal para 
experimentos dessa natureza por tratar os dados de 
forma mais confiável com a ajuda do algoritmo do 

programa NTSys [3].
Apesar das altas similaridades encontradas ainda foi 

possível subdividir os dados em cinco grupos distintos 
com similaridades acima de 71%. Com exceção do 
acesso CSF 27, este, mostrando-se independente dos 
outros grupos com uma similaridade de 60% em 
relação aos demais, como é possível observar na escala 
abaixo do dendograma (Fig. 2). Apesar das altas 
similaridades ainda é possível, com uma análise mais 
criteriosa, definir indivíduos geneticamente mais 
diferenciados e utilizá-los prioritariamente em 
experimentos de melhoramento genético [1].

Observar uma similaridade acima de 71% para a 
maioria não indica que geneticamente eles são 
idênticos, muito menos quando o objetivo é uma 
análise global para posteriores trabalhos de 
melhoramento vegetal empregando acessos que sejam 
os mais diferentes possíveis. Dentro deste contexto é 
possível observar os acessos mais divergentes 
analisando os cinco sub-grupos mostrados por boxes 
com preenchimento diferenciado ao lado do 
dendograma para facilitar a visualização (Fig. 2). A 
escolha de acessos de grupos diferentes para programas 
de melhoramento com certeza aumentará a 
variabilidade genética desta espécie.

Com base neste tipo de estudo é possível escolher os 
acessos para cruzamento com o intuito de gerar a maior 
variabilidade genética possível. Variabilidade essa que 
pode conferir tanto resistência às características 
bióticas quanto abióticas influenciadoras da cultura do 
sorgo no Nordeste brasileiro.
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Tabela 1. Enumeração dos acessos obtidos do banco de germoplasma do IPA com suas respectivas siglas e genótipos.

N° Sigla Genótipo N° Sigla Genótipo
GRUPO 1 GRUPO 2

1 CSF-4 10-Ca84-B2Ca87-B2SB88-BCa89 17 CSF-1 SF-25 - Material Comercial Não Sacarino de Colmo Seco

2 CSF-5 25-Ca84-B2Ca87-B1SB88-BCa89 18 CSF-20
ST87-18; ST88-01; ST89-01; ST90-01; ST91-13; Vit91-B; 
Ca92-B

3 CSF-6 38-Ca84-B2Ca87-B2SB88-BCa89 19 CSF-2 02-03-01

4 CSF-7 41-Ca84-BCa87-B1SB88-BCa89 20 CSF-3 43-70-02

5 CSF-8 41-Ca84-BCa87-B2SB88-BCa89 21 CSF-21 Forrageiro Preto

6 CSF-9 46-Ca84-B2Ca87-B2SB88-BCa89 22 CSF-22 Forrageiro Chocolate

7 CSF-10 68-Ca84-BCa87-01SB88-01SB89 23 CSF-25 Forrageiro Vermelho

8 CSF-11 10-Ca84-B1Ca87-B1SB88-Ca89 24 CSF-29 Sorgo Vermelho - Araripina

9 CSF-12 18-Ca84-B1Ca87-SB88B-Ca89 25 CSF-23
Forrageiro Tese 25 - Material Oriundo de Alteração Genética 
Via Radiação Gama

10 CSF-13 24Ca84-B1Ca87-B2SB88-BCa89 26 CSF-24
Forrageiro Tese 33 - Material Oriundo de Alteração Genética 
Via Radiação Gama

11 CSF-14 25Ca84-B1Ca87-B1SB88-BCa89 27 CSF-26 T6 (467-4-2 R1)

12 CSF-15 25Ca84-B2Ca87-B1SB88-BCa89 28 CSF-27 T14 (02-03-01 R1)

13 CSF-16 41Ca84-BCa87-B1SB88-BCa89 29 CSF-28 T34 (Sudan 4202 R1) - Tolerância à Salinidade Comprovada

14 CSF-17 52.Ca84-BCa87-B1SB88-BCa89 30 CSF-30 IPA 8602502 - Sorgo Granífero Para Tolerância ao Alumínio

15 CSF-18 63Ca84-B1Ca87-B2SB88-BCa89 31 CSF-31 IPA 7301011 - Sorgo Granífero Para Tolerância ao Alumínio

16 CSF-19 80Ca84-01Ca87-B1SB88-BCa89 32 CSF-32 IPA 8602564 - Sorgo Granífero Para Tolerância ao Alumínio

Figura 1 - Perfis eletroforéticos de ISSR para os 32 acessos de sorgo com o primer IS808. Correlacionar com a Tabela 1.

Figura 2 – Dendograma de dissimilaridade entre os acessos estudados.
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