
Nota técnica: Bancos de DNA de Plantas 

 

Cássio van den Berg, Laboratório de Sistemática Molecular de Plantas, Universidade 

Estadual de Feira de Santana. 

 

1. O que são bancos de DNA Total e por quê fazê-los? 

 

1.1. Introdução 

 

Bancos de DNA total servem para estocagem de material genético para estudos 

posteriores. Os usos podem ser variadíssimos, mas podemos citar entre os mais comuns 

estudos de filogenia molecular, estudos de variabilidade populacional, e mais 

recentemente, aplicação de técnicas de identificação de espécimes através de DNA. A 

depender do uso planejado, surgem considerações tais como a quantidade de material a 

ser armazenado, metodologia de extração e purificação e estratégia de armazenagem. O 

estabelecimento de bancos de DNAs totais de plantas é algo bastante recente, iniciado 

nos últimos 20 anos, e ainda não existem linhas muito definidas para sua implementação, 

porém alguns padrões com base nas coleções já existentes podem ser extraídos para o 

benefício de novas iniciativas. Nesta nota técnica tem-se por objetivo expor experiências 

coletadas em convívio com alguns destes bancos, e repassar algumas informações até o 

momento não publicadas, mas compartilhadas por pesquisadores que já implementaram 

bancos no país e exterior.  

 

1.2. Perspectivas de utilização dos bancos de DNA 

 

A utilização dos bancos de DNA é variadíssima, levando em conta a diversidade de 

técnicas moleculares da atualidade e gama de aplicações que podem ser desenvolvidas a 

partir de dados genéticos. Dentro desta perspectiva, bancos de DNA têm um potencial em 

longo prazo, por exemplo, para bioprospecção de genes de interesse biotecnológico, 

médico ou farmacêutico. Por outro lado, a realização deste tipo de prospecção 

diretamente a partir de coleções de DNA total ainda é de difícil execução do ponto de 



vista prático, e o armazenamento de DNAs totais em todos os bancos implementados até 

o momento tem finalidade de estudos da biodiversidade vegetal do planeta, seja através 

de estudos filogenéticos ou de variabilidade populacional. Dentro desta perspectiva, os 

bancos ganham importância também para o fornecimento de subsídios para conservação 

de espécies sem interesse econômico direto, ao mesmo tempo em que servem como 

ferramentas auxiliares para implementação de bancos de germoplasma. Porém, 

atualmente desponta o que parece ser a principal aplicação em curto prazo dos bancos de 

DNA em biodiversidade, que são os chamados “códigos-de-barra de DNA” (Janzen, 

2003; Hebert et al., 2003; ver http://www.barcodinglife.org). Os “códigos-de-barra” 

consistem de seqüências variáveis de regiões padronizadas do DNA, que podem ser 

utilizadas para identificação de organismos no nível de espécie. Isto significa, que, a 

partir de uma biblioteca de seqüências produzidas a partir de espécimes previamente 

identificados, se torna possível a identificação de materiais a partir de qualquer tecido 

disponível, e sem a necessidade de forma rápida e precisa. Isto revolucionaria a nossa 

capacidade de realizar inventários de diversidade tanto em velocidade, como em 

praticidade, além de abrir uma gama de aplicações em todas as ciências que dependem da 

identificação de organismos como ferramenta auxiliar (ecologia, fisiologia etc.). Outro 

uso óbvio deste tipo de identificação seria em órgãos fiscalizadores, permitindo 

identificação fácil de madeiras e outros materiais extrativos vegetais, bem como plantas 

ameaçadas de extinção. A conseqüência mais óbvia da execução destes “códigos-de-

barra” é que os espécimes utilizados para se construir a biblioteca de referência devem se 

tornar muito importantes ao longo do tempo, representando para os métodos de 

identificação molecular o mesmo que os tipos nomenclaturais são para as abordagens 

morfológicas que utilizamos correntemente. Sendo assim, é muito importante que a 

produção destes dados moleculares seja feita no país com base em espécimes depositados 

em nossos museus, pois podemos nesta oportunidade garantir que os materiais-

testemunha para os “códigos-de-barra” das espécies brasileiras estejam no país, e 

diminuirmos a dependência dos museus no exterior.  

  

2. Bancos disponíveis no país. 

 



Existe um pequeno número de bancos de DNA implantados no país, com base nas 

coleções cadastradas como fiéis depositários no CGEN (Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético). Especificamente de plantas, são listadas apenas duas coleções de 

DNAs da UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense). Entretanto temos 

conhecimento de bancos em instituições que têm o seu credenciamento vinculado a um 

herbário que é fiel depositário, como é o caso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Outras coleções aparentemente grandes de 

que se tinha conhecimento não podem se intitular como bancos de DNA porque até o 

momento institucionalmente não agruparam suas amostras em nenhuma estrutura 

centralizada nem estabeleceram bancos de dados para controle das mesmas. Dados 

quantitativos sobre a quantidade de amostras são ainda mais difíceis de se obter. O banco 

da UENF foi registrado como fiel depositário, porém ainda está na fase de obtenção de 

recursos para implantação. O banco do JBRJ conta com aproximadamente 1300 

amostras, mas sem informações detalhadas de sua composição. O banco da UEFS contém 

2500 amostras no banco de DNA de espécies, e mais 3100 amostras em coleções de 

variabidade populacional. Estes abrangem 69 famílias, 490 gêneros e 1500 espécies.  

 

3. Uma visão geral das metodologias e recursos necessários para estabelecer um banco de 

DNA. 

 

3.1. Protocolos de manipulação de DNA sugeridos. 

 

Embora exista um número grande de protocolos na literatura para extração de DNA de 

plantas, na maior parte das vezes é utilizada a metodologia baseada no protocolo de 

CTAB 2X de Doyle & Doyle (1987), geralmente com algumas modificações. Uma dessas 

versões é apresentada no Anexo I. A maceração das amostras pode ser realizada 

manualmente em cadinhos com nitrogênio líquido ou em moinhos próprios, dependendo 

do tamanho do banco e quantidade de pessoal. A extração com CTAB é bastante 

eficiente, produzindo grandes quantidades de DNA para estocagem. Bancos que se 

propõe ao intercâmbio e/ou fornecimento de amostras no futuro devem considerar 

extrações em escala maior, como por exemplo, 1g de material foliar seco e 10mL de 



tampão de extração (ver observação no Anexo I). Isto permite a obtenção sem maiores 

problemas de cerca de 1mL de DNA concentrado ao final do processo, o que corresponde 

a pelo menos 20 alíquotas de 50µL. Existem outras opções de extração como, por 

exemplo, a utilização de kits baseados em colunas de sílica (ex. DNAeasy, etc.) e cartões 

de papel. Estes kits, enquanto apresentam como vantagem maior rapidez e facilidade para 

extração, apresentam como desvantagens geralmente uma quantidade bem menor de 

DNA total ao final, limitando o número de alíquotas, e também estocagem a longo prazo 

menos confiável. Nos métodos tradicionais, esta estocagem depende especialmente da 

purificação do DNA após a extração, sendo que ainda não existem estudos detalhados em 

prazo suficientemente longo para comparar as diferentes metodologias de purificação em 

detalhe. Ainda assim, o método de purificação mais eficiente parece ainda ser através de 

gradientes de cloreto de césio/brometo de etídio, que implica em separação física do 

DNA seguida de uma diálise. Este método é utilizado rotineiramente no banco de DNAs 

de plantas do Royal Botanic Gardens, Kew (Reino Unido), onde amostras com mais de 

15 anos não apresentam praticamente qualquer degradação. Entretanto, sua 

implementação é cara pela necessidadade de uma ultracentrífuga a vácuo para pelo 

menos 50000 rotações, e o custo por amostra é elevado devido ao preço do cloreto de 

césio. Gasta-se ainda quantidade considerável de Tris, para dialisar as amostras em vários 

litros de tampão TE. A outra alternativa, mais econômica consiste nos protocolos 

baseados em limpezas com Fenol/Clorofórmio. Este método se mostra bastante eficiente 

e tem sido utilizado rotineiramente no banco da UEFS, mas exige cuidado maior para 

manipulação do Fenol, que é altamente tóxico. Independentemente da metodologia de 

extração e purificação, é necessário fazer uma verificação da qualidade da amostra antes 

do armazenamento, para futura referência. Isto pode ser feito através de visualização em 

gel de agarose/brometo de etídio com um controle de massa e peso molecular (DNA mass 

ladder), ou através de uma reação de PCR (método utilizado no JBRJ). Espectofotometria 

é possível, mas não se recomenda, especialmente em amostras que não passaram por 

processo de purificação, que apresentam impurezas que interferem em demasiado na 

estimativa.  

  

3.2. Forma de armazenamento 



 

Deve-se comentar inicialmente o armazenamento de amostras de campo. O método mais 

comum consiste em armazenar tecidos vegetais dessecados em sílica-gel (Chase e Hills, 

1991). A forma mais econômica para coleta em grande escala é comprar sílica-gel branca 

(muito mais barata) e misturar uma pequena proporção (5%) de sílica-gel azul indicadora 

(bem mais cara). O mais comum é a coleta de tecido foliar. Recomenda-se a coleta em 

campo de quantidades superiores a 1g, para que possa ser repetida a extração em caso de 

problemas. Embora pouco divulgado na literatura, tem-se verificado ao longo dos anos 

que a coleta de tecidos florais apresenta grandes vantagens em relação ao foliar, por 

serem geralmente tecidos jovens, de textura mais tenra e fácil secagem na sílica e 

moagem, além de geralmente apresentarem menor quantidade de compostos químicos 

secundários de defesa presentes nas folhas. Por todas estas razões, produzem geralmente 

DNA total mais limpo e em maior quantidade. Não é necessária qualquer preocupação 

quanto à quantidade de DNA plastidial em flores, já que este genoma está presente não 

somente em cloroplastos, mas também em cromoplastos e amiloplastos nos tecidos 

florais. Deve-se prestar atenção no campo na rápida secagem em campo dos tecidos 

coletados, substituindo-se a sílica caso necessário. Os materiais secos em sílica podem ser 

estocados em temperatura ambiente por até um ou dois meses com pouca perda de 

qualidade, e em freezer -20 ou, preferivelmente, ultrafreezer (-80C) por até dois anos. 

Deve-se ter o cuidado com materiais estocados congelados em não permitir que degelem 

durante a estocagem ou mesmo no momento de extração, devendo ser macerados em 

nitrogênio líquido sem descongelar e depois rapidamente misturados ao tampão de 

extração. Isto é necessário, pois o descongelamento dos tecidos leva à ruptura das células 

e rápida degradação do DNA total pelas enzimas presentes.  

 O armazenamento de DNA total extraído e/ou purificado é comumente realizado 

em ultrafreezers (-80C). Este método parece ser bastante eficiente, e é utilizado na 

maioria dos bancos como o do RBG Kew, Feira de Santana, JBRJ. Em recente estudo 

ainda não publicado, no American Museum of Natural History (http://www.amnh.org), 

sugeriu-se que armazenagens em temperaturas ainda mais baixas (-196C) apresentam um 

diferencial na estocagem de DNAs totais, e com isso instalaram um setor de estocagem 

baseado em tonéis gigantes de nitrogênio líquido, porém o custo de aquisição e 



manutenção é bem mais elevado do que em ultrafreezer. Para os bancos que pretendem 

fornecer alíquotas, o ideal é que estas sejam já preparadas antes do armazenamento, a fim 

de evitar que as amostras sejam submetidas a sucessivos ciclos de degelo e re-

congelamento toda vez que uma alíquota seja necessária.  

 

3.3. Integração com os herbários 

 

O rápido crescimento de bancos de DNA de plantas depende do esforço integrado entre 

pesquisadores em trabalhos de campo e laboratórios. Em primeiro lugar, é necessário 

frisar a necessidade da existência de materiais-testemunha (“vouchers”) para todas as 

amostras mantidas em bancos de DNA, que permitam estabelecer uma referência 

permanente para identificação dos materiais armazenados (veja Goldblatt et al., 1991). 

Estes materiais devem ser, preferivelmente, depositados em herbários públicos e 

permanentes que possam garantir sua manutenção em longo prazo. Por outro lado, em 

teoria, é relativamente fácil institucionalmente que cada material coletado por 

pesquisadores de campo associados aos herbários contenham também uma amostra em 

sílica para incorporação a um banco de DNAs. Para esta finalidade, entretanto, é 

necessário grande cuidado no estabelecimento de mecanismos que conectem as amostras 

de DNA aos vouchers depositados nos herbários. O ideal, em herbários que estejam já 

informatizados ou em processo de informatização, é que seja construído 

concomitantemente um módulo do banco de dados para lidar com as amostras de DNA, e 

que este permita atualização automática das informações à medida que sejam feitas 

atualizações na identificação dos materiais-testemunha (“vouchers”) depositados nos 

herbários.  
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Anexo I: Protocolo de Extração 2X CTAB  (em microtubos de 2mL) utilizado no banco 

de DNA da UEFS (modificado de Doyle e Doyle, 1987). 

 

1- Pesar a amostra de tecido que será utilizada para extração: 50mg para amostras 

desidratadas em sílica ou herborizadas ou 100-150mg para amostras frescas; 

2- Preparar os microtubos: numerar, acrescentar 1ml de tampão de extração (CTAB 2X, 

veja preparação no protocolo seguinte) e 4µl de β-mercaptoetanol, levar ao banho-

maria a 65ºC; 

3- Macerar as amostras em gral com nitrogênio líquido e após transferir para os 

microtubos em banho-maria; 

4- Incubar durante 15-20 minutos em banho-maria; 

5- Deixar esfriar a temperatura ambiente e após acrescentar 800µl de clorofórmio:álcool 

isoamílico (24:1); 

6- Agitar durante 30 minutos (mínimo); 

7- Centrifugar a 13.000 rpm por 10 minutos; 

8- Recuperar o sobrenadante e transferir para outro microtubo; 

9- Acrescentar igual volume de isopropanol gelado e manter a –20ºC por, no mínimo, 2 

horas; 

10- Centrifugar a 13.000 rpm por 10 minutos; 

11- Descartar o sobrenadante e lavar três vezes o pellet com etanol 70%; 

12- Deixar o pellet secar e acrescentar 100-200µl de tampão TE; 

Ressuspender a 4ºC durante 24 horas e após estocar indefinidamente a –80ºC 

 

Obs: Este protocolo pode ser realizado em escala superior, utilizando-se 10mL de tampão 

de extração e 20µl de β-mercaptoetanol no passo 2 e 10mL de clorofórmio:álcool 

isoamílico (24:1) no passo 5. Neste caso a incubação deve ser feita em tubos Nalgene de 

50mL e o sobrenadante do passo 8 transferido para um tubo Falcon de 50 mL. 

 

Preparação do Tampão de Extração 2X CTAB 

Obs: utilizar reagentes SIGMA ou MERCK, e água ultrapura. 



1,4 M   NaCl      

100 mM   Tris-Cl  pH 8  

20   mM  EDTA  

2%  CTAB 

2%   PVP-40 

 

Para 100mL 

28 mL (1.4M*100mL/5M) NaCl 5M 

10 mL (0.1M*100mL/1M) Tris-Cl pH 8 1M 

4 mL (0.02M*100Ml/1M) EDTA 0,5 M 

2g CTAB 

2g PVP-40 

 

Modo de Preparar 

a) Aquecer banho-maria a 65C e adicionar as soluções, metade da água, CTAB em um 

béquer de 200mL. 

b) Adicionar PVP-40 e colocar no agitador por 10h em temperatura ambiente. 

c) Completar com água até atingir 100mL. 


