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O feijão vagem (Phaseolus vulgaris L.) é planta autógama e, portanto, apresenta cultivares 

constituídas por linhagens. As cultivares comerciais são cada vez mais próximas 

fenotipicamente, o que dificulta a discriminação precisa desses materiais por meio dos 

descritores mínimos estabelecidos nos testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e 

Estabilidade (DHE). Nesse sentido, o uso de marcadores moleculares auxilia na discriminação 

das cultivares as quais se deseja registrar e ou proteger, uma vez que detecta polimorfismo 

genético diretamente no DNA. Objetivou-se discriminar as cultivares de feijão vagem a serem 

lançada pela Empresa Cultivare Sementes, SCV 3111 e SCV 3211, por meio do uso de 

marcadores moleculares microssatélites. Essas duas cultivares foram comparadas com outras 

duas comerciais, Paulista e Zigane, que apresentam características morfoagronômicas 

semelhantes. Foi realizada a semeadura e obteve-se mudas das quatro cultivares em estudo. O 

DNA genômico foi extraído a partir de folhas jovens, totalmente expandidas e saudáveis. Foram 

selecionados 18 marcadores microssatélites para o feijão comum, distribuídos em diferentes 

grupos de ligação do mapa consenso do feijão, de forma a obter maior cobertura do genoma. Os 

produtos resultantes da reação de PCR foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida 

desnaturante 6% e visualizados por meio de coloração com nitrato de prata. Dos 18 pares de 

primers testados, 17 amplificaram bandas nítidas. Com os primes PV-ctt001, X74919, BM141 e 

BM212 foi possível diferenciar as cultivares avaliadas. Analisando cada primer polimórfico 

isoladamente, observou-se que o primer PV-ctt001 separou as cultivares comerciais Zigane e 

Paulista das Cultivares SCV 3111 e SCV 3211. Pela análise do primerX74919, a cultivar SCV 

3111 apresentou padrão de bandas distinto das demais. Os primers BM141 e BM212 

diferenciaram as cultivares comerciais Zigane e Paulista. Utilizando-se os marcadores 

moleculares, foi possível diferenciar com precisão e segurança as quatro cultivares, 

demonstrando a importância da utilização dessa técnica e sugerindo a adoção da mesma como 

ferramenta auxiliar aos descritores mínimos nos testes de DHE. 
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