
USO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA A CONFIRMAÇÃO 

DE CRUZAMENTOS EM FEIJÃO  
Samara Rayane Pereira de Morais1; Ariadna Faria Vieira2; Laura Cristina da Silva Almeida3; 

Luana Alves Rodrigues4; Helton Santos Pereira5; Leonardo Cunha Melo5; 

Thiago Lívio Pessoa Oliveira de Souza5* 

 

1Graduanda em Agronomia – UFMT/ Barra do Garças-MT/ Brasil; 2Mestranda em Produção 

Vegetal – UFMG/ Montes Claros-MG/ Brasil; 3Graduanda em Agronomia – UFG/ Goiânia-GO/ 

Brasil; 4Analista – Embrapa Arroz e Feijão – Santo Antônio de Goiás-GO/ Brasil; 5Pesquisador – 

Embrapa Arroz e Feijão – Santo Antônio de Goiás-GO/Brasil. 

*Autor para correspondência: (62) 3533-2129 – thiago.souza@embrapa.br 

 

No início da década de 80, com a introdução das técnicas de genética molecular, surgiram 

diversos tipos de marcadores moleculares, os quais vêm se mostrando como ferramentas úteis 

para otimizar diferentes etapas de seleção dos programas de melhoramento genético vegetal.  

Entre tais marcadores encontram-se os microssatélites, muito utilizados em estudos de 

diversidade genética e mapeamento, devido à simplicidade de sua técnica, alta repetibilidade e 

informatividade, e por serem codominantes e multialélicos. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

verificar a eficiência de cruzamentos artificiais biparentais realizados entre genitores de 

feijoeiro-comum que não se diferenciam facilmente por meio de características morfológicas, 

usando para esse fim marcadores microssatélites. Foram avaliadas 405 plantas F1 provenientes 

de cruzamentos realizados no Programa de Melhoramento do Feijoeiro da Embrapa para o 

desenvolvimento de populações segregantes a serem usadas em estudos de herança e 

mapeamento de genes ou QTLs associados à resistência a doenças e ao escurecimento lento de 

grãos carioca. A extração de DNA foi realizada pelo método de lise alcalina, utilizando amostras 

de tecido foliar das plantas F1 e seus genitores. Inicialmente, amostras de DNA dos genitores 

foram analisadas com 24 marcadores microssatélites, agrupados em quatro painéis de seis 

marcadores cada. Para a genotipagem das plantas F1 resultantes, foi utilizado, no mínimo, um 

marcador identificado como polimórfico entre os genitores de cada cruzamento avaliado. As 

reações de amplificação do DNA das plantas analisadas foram realizadas via PCR multiplex, 

com volume final de 5,0 μL. A eletroforese dos produtos de amplificação foi realizada por 

capilaridade, em sequenciador ABI 3500xL (Applied Biosystems), sempre utilizando um 

marcador de peso molecular conhecido, o GeneScan 500 ROX Size Standard (Life 

Technologies). A genotipagem final foi realizada com o auxílio do programa GeneMapper 

(Applied Biosystems). Das 405 plantas F1 analisadas, 335 (82,72%) foram identificadas como 

verdadeiramente híbridas, uma vez que os locos microssatélites polimórficos entre os genitores 

estavam em heterozigose, ou seja, apresentavam um alelo de cada genitor. As demais plantas 

analisadas (17,28%) foram oriundas de autofecundação, uma vez que apresentaram o mesmo 

genótipo do genitor feminino. Para o programa antracnose, a taxa de sucesso foi de 92,41% 

(207/224), para mancha-angular 61,63% (53/86), para murcha de fusário 53,85% (21/39) e para 

escurecimento 96,43% (54/56). Os resultados demonstram a eficiência dos painéis de 

marcadores microssatélites utilizados neste trabalho para a confirmação de cruzamentos em 

feijão. Evidenciam ainda que tal confirmação torna-se imprescindível quando do 

desenvolvimento de populações segregantes para serem usadas em estudos nos quais a estrutura 

genética destas populações precisa ser garantida. Além disso, com base na variação na taxa de 

sucesso da hibridação entre diferentes programas, sugerem que a efetividade dos cruzamentos 

não só depende das condições ambientais no momento do cruzamento como também da “aptidão 

genética” entre os genitores. 
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