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O tamanho do genoma é importante para a caracterização genômica de uma espécie ou gênero ou 

família, tendo aplicabilidade em estudos filogenéticos, em análises de correlação de tamanhos do 

genoma entre espécies afins e em características fisiológicas ou agronômicas. O tamanho do 

genoma pode ser determinado utilizando-se várias metodologias, sendo a citometria de fluxo 

uma alternativa muito eficiente e precisa. O objetivo deste trabalho foi estimar o conteúdo 2C de 

DNA nuclear das espécies Passiflora coccínea, Passiflora morifolia, Passiflora setacea, 

Passiflora miniata e Passiflora pentagona. Para isso foram utilizadas folhas jovens das espécies, 

sendo que cada espécie foi representada por cinco plantas, exceto P. pentagona (duas plantas) e 

P. coccínea (três plantas). As amostras foliares das espécies e do padrão interno (Zea mays CE – 

777) consistiram de 0,5cm
2
 que foram maceradas concomitantemente, através da técnica de 

chopping com auxílio de lâmina de barbear. Foi utilizando kit de extração e coloração, seguindo 

as especificações técnicas do kit (Partec). Após o ajuste do equipamento, as amostras foram 

analisadas no citômetro de fluxo sendo feitas cinco leituras por espécie, totalizando em 10.000 

núcleos. Os histogramas, médias, áreas e coeficiente de variação foram analisados usando o 

Flow Max software (Partec). Os valores do conteúdo de DNA obtidos foram submetidos ao teste 

F em um delineamento inteiramente casualisado e as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey utilizando o programa GENES. Houve variação no conteúdo 2C de DNA nuclear de 2,69 

pg (P. setacea) a 3,87pg (P. pentagona); esses valores estimados são similares aos encontrados 

para outras espécies Passiflora. O tamanho do genoma 2C estimado variou de 2.630,82 a 

3.784,86 Mpb, isso gera 43,88% de variação entre as espécies estudadas. As espécies estudadas 

possuem um genoma considerado pequeno, uma vez que o valor médio foi de 3,16pg (3092Mpb) 

e a literatura reporta que genomas com até 7pg são considerados espécies de genoma pequeno. A 

variação do conteúdo de DNA nuclear pode ocorrer tanto dentro como entre espécies e essa 

variação não se deve necessariamente ao nível de ploidia, nem às condições de cultivo, mas sim 

devido à variação natural entre as espécies. 
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