
   

Revista de Biologia e Ciências da Terra

ISSN: 1519-5228

revbiocieter@yahoo.com.br

Universidade Estadual da Paraíba

Brasil

Beckmann-Cavalcante, Márkilla Zunete; de Freitas Luz, Francisco Joaci; Alves Chagas, Edvan;

Fernandes Lopes Pivetta, Kathia

Diversidade genética de porta-enxertos de roseiras por meio do marcador molecular fAFLP

Revista de Biologia e Ciências da Terra, vol. 7, núm. 1, primer semestre, 2007, pp. 92-98

Universidade Estadual da Paraíba

Paraíba, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50007111

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=500
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50007111
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=50007111
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=500&numero=7219
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50007111
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=500
http://www.redalyc.org


 92 
 

REVISTA DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA ISSN 1519-5228  
 

Volume 7- Número  1 - 1º Semestre 2007 
 

Diversidade genética de porta-enxertos de roseiras por meio do marcador 
molecular fAFLP 

 
Márkilla Zunete Beckmann-Cavalcante

1
*, Francisco Joaci de Freitas Luz

1
, Edvan Alves Chagas

1
, Kathia 

Fernandes Lopes Pivetta
2
 

 
RESUMO 
 
A utilização de marcadores moleculares tem sido amplamente utilizada no estudo de variabilidade 
genética entre os diferentes grupos de plantas, tornando-se uma ferramenta muito importante para 
os programas de melhoramento. Neste sentido, o presente trabalho objetivou estimar a diversidade 
genética, de doze porta-enxertos amplamente utilizados no Brasil na produção de rosas por meio do 
marcador fAFLP. O material vegetal foi coletado de plantas da coleção de porta-enxertos de 
roseiras existentes na UNESP-FCAV, oriundos de diversos locais do país. Foram amplificadas 115 
bandas entre os 12 porta-enxertos, sendo 76 polimórficas, com dois pares de primers (EcoRI-
ACA/MseI-CAG and EcoRI-AGG/MseI-CTT). Os resultados obtidos permitiram concluir que os 
marcadores fAFLP se mostram consistentes na avaliação da variabilidade genética, detectando e 
quantificando a divergência genética existente entre os 12 porta-enxertos analisados.  

 
Palavras-chave: Rosa sp., variabilidade genética, distância genética 
 

Genetic diversity of rose rootstocks by fAFLP molecular marker  
 
ABSTRACT 
 
Molecular markers have been largely used in the study of genetic variability among different groups 
of plants, becoming an important tool to breeding programs. In these sense, the aim of the present 
study was to evaluate the genetic diversity of rose rootstocks used in Brazil for rose production 
through fAFLP markers. The plant material was taken from the Rootstocks Collection of Rose Bush 
at FCAV-UNESP. The primers combination (EcoRI-ACA/MseI-CAG and EcoRI-AGG/MseI-CTT) 
had detected 115 amplification bands and 76 were polymorphic bands. The obtained results led to 
the conclusion that fAFLP markers were consistent to the evaluation of genetic variability, detecting 
and quantifying the genetic divergence among the 12 rose rootstocks analysed. 

 
Keywords: Rosa sp., fAFLP, genetic variability, genetic distance 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A roseira (Rosa sp.) sempre desempenhou 
papel de destaque entre as plantas ornamentais, 
sendo hoje uma das floríferas mais apreciadas 
no mundo. Segundo Boettcher (1991), o gênero 
apresenta cerca de 200 espécies silvestres e mais 
de 30 mil variedades, produtos de cruzamento e 
retrocruzamentos. 

Para que uma variedade nova de roseira 
permaneça no mercado, a produtividade deve  

 
 
estar associada à qualidade, e para isto, muitos 
fatores devem ser levados em consideração e, 
um dos mais importantes é a escolha de uma 
boa muda (Pivetta et al., 1999). De acordo com 
De Vries & Dubois (1987), o fator que 
determina a qualidade das diferentes variedades 
de roseira é a escolha do porta-enxerto.  

No Brasil, as mudas das roseiras de corte 
são obtidas praticamente por meio da 
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propagação assexuada, mais precisamente pelo 
método da enxertia, processo pelo qual se faz a 
enxertia de variedades híbridas em porta-
enxertos primitivos obtidos a partir de estacas 
(Pivetta, 1994).  

Porém, no Brasil, a escolha do porta-
enxerto para cultivo de roseiras é um assunto 
polêmico, devido a grande variedade existente 
no país. Muitos produtores fazem seu uso e os 
conhecem a partir do nome comum, ou ainda, 
fazem a identificação com referência à ausência 
ou presença de espinhos. A origem destes porta-
enxertos ou, se são os mesmos com diferentes 
nomes regionais, não é conhecida (Pivetta et al., 
1999). 

A identificação de porta-enxertos é muito 
importante para constituir um banco de 
germoplasma, bem como seu uso na produção 
(Zhu et al., 2001). Segundo Cubero et al. 
(1995), a identificação baseada em 
características morfológicas torna-se difícil, pois 
pode variar consideravelmente em função das 
diferentes condições ambientais e, 
principalmente do avaliador. Métodos que não 
dependam das condições ambientais são 
necessários, principalmente quando se carece de 
descrições morfológicas.  

Pivetta et al. (2004) estudaram algumas 
características morfológicas e produtividade de 
nove porta-enxertos de roseiras e observaram 
que muitos estudos ainda são necessários para 
melhorar a identificação das diferenças 
existentes entre os porta-enxertos existentes no 
Brasil.  Conhecer o material genético e a 
similaridade existente entre o material vegetal é 
importante para o estabelecimento de programas 
de melhoramento genético e no 
desenvolvimento de variedades que combinam 
produtividade com resistência e/ou tolerância ao 
stress biótico e/ou abiótico. 

A utilização de marcadores moleculares 
tem sido empregada extensivamente e com 
sucesso na análise genética de plantas e na 
caracterização da variabilidade existente entre 
os indivíduos. De acordo com Rout & 
Mohapatra (2006), a caracterização de plantas 
com uso de marcadores moleculares é uma 
ferramenta ideal para conservação de recursos 
genéticos vegetais e fornecer informações para 
o melhoramento das plantas. Além disso, os 
marcadores moleculares também têm sido 
usados para avaliar relações genéticas entre 

cultivares, espécies e seus híbridos intra e 
interespecíficos, na verificação da pureza 
genética, no mapeamento genético e na seleção 
de caracteres específicos e de interesse.  

Muitos estudos que envolvem a 
identificação de cultivares de rosas e a 
diversidade genética têm sido conduzidos na 
última década utilizando as mais variadas 
técnicas de marcadores moleculares, como 
RLFP por Ballard et al. (1995); RAPD por 
Torres et al. (1993), Cubero et al. (1995), 
Reynders-Aloisi & Bollereau (1995) e Gallego 
& Martinez (1996); e AFLP por Debener & 
Mattiesch (1999), Zhang et al. (1999) e Zhang 
et al. (2001). Dentre estas técnicas, o AFLP 
(Amplified Fragment Length Polymorphism ou 
Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos 
Amplificados) passou a ser utilizada com 
sucesso, principalmente devido à possibilidade 
de amplos estudos em um genoma, uma vez que 
se obtém um grande número de fragmentos que 
são gerados e resolvidos em um único gel 
(Ferreira & Grattapaglia, 1998), mostrando ser 
um marcador de grande potencial na 
identificação de materiais genéticos.  

Com relação à identificação de porta-
enxertos de roseiras não há relatos. Neste 
sentido, este trabalho teve como objetivo 
estimar a diversidade genética, por meio do 
marcador fAFLP (técnica AFLP com a 
utilização de iniciadores com corantes 
fluorescentes), de doze porta-enxertos 
amplamente utilizados no Brasil na produção de 
rosas. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi desenvolvido no 
Laboratório de Micropropagação do 
Departamento de Produção Vegetal e 
Laboratório de Bioquímica de Microorganismos 
e Plantas do Departamento de Tecnologia da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da Universidade Estadual Paulista (UNESP-
FCAV), Jaboticabal, SP. O material vegetal foi 
coletado de plantas presentes na coleção de 
porta-enxertos de roseiras existentes no Viveiro 
Experimental de Plantas Ornamentais e 
Florestais da UNESP-FCAV, oriundos de 
diversos locais do país. Os acessos utilizados 
estão identificados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Identificação dos 12 porta-enxertos de roseira utilizados na análise de fAFLP. Jaboticabal-SP, 2006. 
Amostra Descrição Código Origem Amostra Descrição Código Origem 

1 Rosa multiflora “Iowa” R01 Cotia-SP 7 Rosa sp. “Califórnia” R03 Holambra-SP 

2 Rosa multiflora “Paulista” R04 Cotia-SP 8 Rosa sp. “Natual Brier” R07 Holambra-SP 

3 Rosa multiflora “Japonês” R06 Cotia-SP 9 Rosa sp. “Léo de Morais” R11 Holambra-SP 

4 Rosa multiflora “Kopman’s” R10 Cotia-SP 10 Rosa  sp. “Schafter” R12 Holambra-SP 

5 Rosa manetti R02 Cotia-SP 11 Rosa indica “Mayor” R08 Holambra-SP 

6 Rosa canina “Inermis” R05 Cotia-SP 12 Rosa indica x multiflora R09 Holambra-SP 

 
Foram coletadas, aleatoriamente, 10 a 20 

folhas jovens e sadias de uma planta de cada 
acesso. A extração do DNA genômico foi 
realizada de acordo com a metodologia descrita 
por Ferreira & Grattapaglia (1998). A 
quantificação do DNA das amostras foi 
realizada com auxílio de biofotômetro. Além da 
concentração de DNA, observou-se a relação 
entre as absorbâncias 260 e 280nm (ácidos 
nucléicos/proteínas) para a verificação da 
qualidade do DNA. Foi realizada também a 
verificação da integridade do DNA das amostras 
através dos testes em gel de agarose 0,8%. 

A análise com marcadores fAFLP foi 
realizada de acordo com o AFLP "Plant 
Mapping Protocol" da APPLIED 
BIOSYSTEMS (1997), seguindo quatro etapas: 
1) Digestão: o DNA foi digerido a partir da 
reação com enzimas de restrição utilizando-se 
500ng de DNA (10µL). Foram adicionados 
1,25µL de tampão React 1 (500mM Tris-HCl 
pH 8,0; 100mM MgCl2), 5U de EcoRI (0,5µL) e 
1,5U de MseI (0,3µL). A reação foi incubada no 
termociclador por 14h a 37°C e, após esse 
período, as enzimas foram inativadas a 65°C por 
10min. 2) Ligação dos adaptadores: retiraram-
se 3,67µL da reação de digestão e 
acrescentaram-se 1µL de tampão T4DNA ligase, 
0,5 µL da enzima T4DNA ligase, 0,33µL do 
adaptador para o corte da EcoRI e 0,33µL do 
adaptador para o corte da MseI (ambos 
previamente pareados a 95°C por 5min). A 
ligação ocorreu por 2h a 20°C, no termociclador 
e, em seguida, a amostra foi diluída em 10 
vezes. 3) Amplificação pré-seletiva: das 
amostras diluídas preparadas a partir das 
reações de digestão e ligação dos adaptadores, 
retiraram-se 2µL e acrescentaram-se 0,5µL da 
mistura dos primers pré-seletivos AFLP EcoRI 
e MseI e 7,5µL de AFLP Core Mix. As amostras 
foram colocadas no termociclador com o 
seguinte programa: um ciclo de 2’ a 72°C; 
seguido de 20 ciclos de 20” a 94°C + 20 ciclos 

de 30” a 56°C + 20 ciclos de 2’ a 72°C; 
finalizando com um ciclo de 30’ a 60°C. Os 
produtos amplificados na reação pré-seletiva 
foram diluídos 2 vezes. 4) Amplificação 
seletiva: retirou-se 1,5µL da reação pré-seletiva 
diluída e acrescentaram-se 7,5µL do AFLP Core 
Mix, 0,7µL do primer AXX da EcoRI (marcado 
por fluorescência) e 0,7µL do primer CXX da 
MseI (não marcado por fluorescência). Após o 
preparo das reações, as amostras foram 
colocadas no termociclador com o seguinte 
programa: 1º) um ciclo de 2’ a 94°C; 2°) um 
ciclo de 20” a 94°C + um ciclo de 30” a 66°C + 
um ciclo 2’ a 72°C; 3°) um ciclo de 20” a 94°C, 
30” a 65°C e 2’ a 72°C, sendo que até o 10° 
passo foram marcados pela diminuição em 1°C 
do ciclo intermediário da fase anterior até 
chegar à temperatura de 57°C, e o restante igual; 
11°) 21 ciclos de 20” a 94°C, 30” a 56°C e 2’ a 
72°C; finalizando com um ciclo de 30’ a 60°C. 
Retirou-se 1,5µL da reação seletiva e 
adicionaram-se 1,6µL de um mix contendo 
1,5µL de formamida deionizada, 0,9µL de blue 
dextran e 0,3µL do padrão interno de peso 
molecular GeneScan-500 [ROX] marcado por 
fluorescência vermelha. No termociclador, 
desnaturou-se a reação a 95°C por 5min. Foi 
aplicado 1,5µL de cada amostra num gel 5% 
desnaturante Long-ranger usando como tampão 
de corrida TEB 1x.  

Foi realizado um teste com 14 
combinações de primers entre dois porta-
enxertos (R07 e R09) (Tabela 2). Objetivou-se, 
no teste, identificar as combinações de pares de 
primers que apresentassem o melhor padrão de 
bandeamento com o maior número de bandas 
polimórficas.  
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Tabela 2. Combinação de primers (EcoRI-MseI) utilizados no teste de primers. Jaboticabal-SP, 2006. 
Combinação EcoRI-MseI Combinação EcoRI-MseI 

AFLP 01 (FAM)a E-ACA M-CAA  AFLP 08 (NED) E-AGC M-CTG 

AFLP 02 (FAM) E-ACA M-CAC  AFLP 09 (NED) E-ACC M-CTC 

AFLP 03 (FAM) E-ACA M-CAG  AFLP 10 (JOE) c E-AGG M-CAA 

AFLP 04 (FAM) E-ACA M-CTG AFLP 11 (JOE) E-AGG M-CAC 

AFLP 05 (NED)b E-AGC M-CAA AFLP 12 (JOE) E-AGG M-CAG 

AFLP 06 (NED) E-AGC M-CAC AFLP 13 (JOE) E-AGG M-CTG 

AFLP 07 (NED) E-AGC M-CAG AFLP 14 (JOE) E-AGG M-CTT 
aFAM = fluorescência azul; bNED = fluorescência amarela; cJOE = fluorescência verde;  

 
O desenvolvimento da eletroforese para 

visualização dos fragmentos de DNA foi 
realizado no seqüenciador ABI PRISM 377 
DNA Sequencer. Após a amplificação, os dados 
foram obtidos por meio do software “Gene-Scan 
Analysis” (Applied Biosystems®). Para 
avaliação da distância genética entre os acessos, 
foi construída uma tabela binária, analisando-se 
a presença (1) e ausência (0) de bandas com 
auxílio do software “Genotyper DNA Fragment 
Analysis” (Applied Biosystems®). Em seguida, 
construiu-se uma matriz de distância com 
auxílio do software Paup [4.0b10] com 
bootstrap de 1000 vezes. Com esta matriz, foi 
plotado o dendrograma pelo padrão de 
agrupamento “Neighbor-Joining” através do 
software Mega (Kumar et al., 2004), para 
verificar a diversidade genética entre os 
materiais. 
 
 
 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O teste com os 14 pares de primers 
realizado entre os porta-enxertos R07 e R09 
resultou na seleção dos primers EcoRI 
ACA/MseICAG e EcoRI AGG/MseICTT, que 
amplificaram um total de 16 e 24 bandas, das 
quais 15 e 22 eram polimórficas, 
respectivamente. Estas combinações mostraram 
o melhor padrão de bandeamento e eficientes na 
diferenciação dos acessos. 

Mediante a seleção das duas combinações 
de primers (ACA-CAG e AGG-CTT), a análise 
genética dos 12 porta-enxertos resultou em 115 
bandas amplificadas, que variaram de 50 a 500 
pb, com um total de 76 bandas polimórficas, o 
que representou 66,10% de polimorfismo 
(Tabela 3). Estes dados revelam a 
potencialidade da técnica AFLP em detectar a 
variabilidade genética entre os porta-enxertos de 
roseiras. 

 

Tabela 3. Combinação de primers utilizados na identificação dos 12 porta-enxertos de roseiras e a quantidade de 
bandas geradas. Jaboticabal-SP, 2006. 

Combinação de primer Monomórficas  Polimórficas Total 

EcoRI-ACA/ MseI-CAG 18 34 52 

EcoRI -AGG/ MseI -CTT 21 42 63 

Total 39 76 115 

 
A eficiência desta técnica também é 

observada em outros trabalhos que envolvem 
espécies de roseiras. Zhang et al. (1999) 
identificaram alta taxa de polimorfismo entre 
modernas variedades de roseiras por meio da 
técnica AFLP, obtendo uma média de 27 bandas 
polimórficas geradas por par de primer. Em 
outro estudo realizado por Zhang et al. (2001), 

comprovaram mais uma vez a eficiência desta 
técnica ao verificarem a variabilidade existente 
entre 106 modernas variedades de roseiras, com 
média de 36 bandas polimórficas por 
combinação de primer. 

Em estudo realizado com 12 porta-
enxertos de macieira, Zhu et al. (2001) por meio 
do marcador molecular AFLP, identificaram a 
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variabilidade genética existente entre eles 
apenas com uma combinação de primer, 
totalizando em 105 bandas amplificadas, e 
destas, 67 bandas polimórficas, mostrando a 
superioridade desta técnica quando comparado 
com outros métodos moleculares.  

A dissimilaridade ou distância genética 
entre os porta-enxertos estudados variou de 
0,149 entre os acessos R04 e R11 a 0,566 entre 
os acessos R07 e R09. A Tabela 4 revela a 
divergência observada entre os porta-enxertos. 

A análise de agrupamento com base nas 
distâncias genéticas (Figura 1) mostrou a 

formação de dois grupos, um composto pelos 
acessos R07 e R09 (Grupo A), e outro grupo 
formado pelos demais acessos (Grupo B). 
Observa-se que os acessos do grupo A 
apresentaram a maior diversidade genética, 
como também já mencionado anteriormente. 
Estes dados mais uma vez comprovam a 
eficiência da técnica AFLP, visto que foram os 
acessos deste grupo utilizados no teste de 
primers. Porém, Cintra et al. (2005) ao realizar a 
caracterização morfológica dos acessos R07 e 
R09, classificou-os no grupo com maior número 
de características semelhantes.  

 
Tabela 4. Dissimilaridade genética observada entre 12 porta-enxertos de roseira a partir de marcadores fAFLP. 

Jaboticabal-SP, 2005. 

Porta-enxertos R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 

R01             

R02 0.339            

R03 0.362 0.285           

R04 0.362 0.253 0.262          

R05 0.271 0.222 0.281 0.235         

R06 0.330 0.344 0.357 0.348 0.240        

R07 0.507 0.457 0.525 0.416 0.471 0.362       

R08 0.317 0.276 0.353 0.253 0.190 0.195 0.480      

R09 0.407 0.376 0.380 0.353 0.344 0.475 0.566 0.398     

R10 0.308 0.312 0.353 0.317 0.208 0.231 0.507 0.172 0.407    

R11  0.398 0.276 0.172 0.149 0.290 0.385 0.507 0.380 0.398 0.371   

R12 0.385 0.281 0.195 0.294 0.276 0.362 0.520 0.357 0.430 0.367 0.222  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Dendrograma de 12 acessos de porta-enxertos de roseira, baseado na técnica fAFLP utilizando o padrão de  
agrupamento “Neighbor-Joining”. Jaboticabal-SP, 2005. 
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De acordo com Cubero et al. (1995), 
quando se faz uso da caracterização 
morfológica, técnica comumente utilizada em 
roseiras, enfrenta-se várias dificuldades. É uma 
técnica bastante trabalhosa, que exige muito 
tempo, podendo variar em função das condições 
ambientais e também do próprio avaliador.  

O grupo B, representado pelos demais 
acessos, agrupou todas as espécies Rosa 

multiflora, bem como todos os acessos descritos 
como Rosa sp. Os acessos R04 e R11, 
representados pela Rosa multiflora “Paulista” e 
Rosa sp. “Léo de Morais”, respectivamente, 
apresentaram o maior grau de similaridade 
(85%). Segundo Cintra et al. (2005), a 
caracterização morfológica destes acessos, 
apresentou a menor distância Euclidiana, ou 
seja, foram os porta-enxertos que apresentaram 
a maior similaridade. Estes dados também 
indicam a possibilidade de que os acessos 
descritos como R. sp. possam ser caracterizados 
como R. multiflora, no entanto, necessita-se de 
mais estudos para confirmar esta afirmação. 

Observa-se que as informações de 
características morfológicas, comparações 
anatômicas, embriologia, constituintes 
químicos, fisiologia e citologia têm sido 
utilizadas na classificação de plantas e na 
evolução da variabilidade genética, porém estas 
estratégias clássicas são complementadas com o 
uso de marcadores moleculares.  

Com este estudo, podemos observar que a 
diversidade genética entre os porta-enxertos de 
roseiras permitiu a obtenção de informações 
úteis para que possam ser exploradas em 
programas de melhoramento genético de 
roseiras. Na literatura não há relatos de 
trabalhos que quantificam a variabilidade 
existente entre porta-enxertos de roseiras com 
técnicas consistentes assim como o uso de 
marcadores moleculares. 
 
4 CONCLUSÕES 
 

O marcador molecular fAFLP é eficiente 
na identificação da variabilidade genética 
existente entre os 12 porta-enxertos de roseiras. 

Dois pares de primers são suficientes para 
caracterizar os porta-enxertos de roseiras. 
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