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Resumo 

Nos últimos anos, houve um rápido avanço no desenvolvimento de tecnologias de 

sequenciamento, o que permitiu novas abordagens e estratégias de estudo nas diversas áreas da 

biologia. Nesse artigo, discute-se alguns dos avanços mais importantes que as novas tecnologias 

de sequenciamento trouxeram para os campos da genética de populações e de diversidade 

genética. A mensagem geral é que a análise de dados oriundos de NGS (Next Generation 

Sequencing) deve ser abordada com uma profunda compreensão dos modelos teóricos 

subjacentes às análises, e com métodos adequados para cada pergunta biológica a ser 

respondida. Quando analisados adequadamente, os dados de NGS fornecem ferramentas 

extremamente poderosas para responder as perguntas cruciais em campos que vão desde a 

evolução e ecologia para conservação e preservação até pontos importantes para a agricultura, 
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incluindo as questões que não puderam ser respondidas antes do desenvolvimento dessa 

tecnologia. O objetivo foi chamar atenção para as diferentes possibilidades de estudo que essa 

tecnologia propicia a área da genética da conservação, e também comparar os marcadores 

moleculares do tipo microssatélites (os mais utilizados nessa área) com os marcadores de 

variação em um único nucleotídeo, chamados de SNP (Single Nucleotide Polymorphism).  

 

Introdução 

A maioria dos artigos destacam o quão revolucionários são os dados gerados pelas técnicas 

de NGS nas áreas de genética de populações, ecologia molecular e biologia da conservação, mas 

não demonstram o desafio em se trabalhar com essa metodologia, devido às rápidas mudanças 

nas técnicas e a dificuldade de análise de dados. Outra grande dificuldade está no momento da 

escolha de qual método de NGS é o mais adequado para a pergunta biológica que se deseja 

responder. Estamos vivendo a era em que primeiro escolhemos a técnica e depois, o problema 

biológico que vamos responder.  

Uma grande dúvida dos pesquisadores dessa área diz respeito a qual marcador molecular 

é o mais adequado: SSRs (microssatélites) ou SNPs? Muitos pesquisadores receiam utilizar os 

SNPs em detrimento aos SSRs devido a falta de conhecimento sobre sua aplicação em estudos 

de genética da conservação. Nesse sentido, nosso objetivo foi demonstrar as diversas aplicações 

das diferentes técnicas de NGS e o quão elas podem ser úteis para a área da conservação.  

 

Discussão 

Sequenciamento de DNA - De Sanger a Next Generation Sequencing 

Duas técnicas foram as precursoras na corrida pelo entendimento da sequência do material 

genético, o método químico de degradação de bases (MAXAM & GILBERT, 1977) e o método 

didesoxi ou terminação do fragmento (SANGER et al., 1978). Os dois métodos são baseados 

na produção de um conjunto de fitas simples de DNA que são separadas pelo princípio de 

eletroforese (OKUBO et al., 1992). Quando comparadas as duas técnicas, o método de Sanger 

gera dados que são mais facilmente interpretados, por isso essa técnica tem sido utilizada até os 

dias atuais.  Na época em que foi criada, a técnica de Sanger era feita de forma rudimentar, 

onde, a sequência de bases do DNA era lida manualmente após a exposição das bases 

identificadas em um filme de raio-X. Eram preparados 4 tubos de reação, cada um contendo o 

DNA molde, a enzima DNA polimerase e um primer (iniciador). Em cada tubo é adicionado 

uma pequena quantidade de um dos ddNTPs (didesoxinucleotídeos: ddATP, ddTTP, ddCTP e 

ddGTP), marcados com fósforo radioativo (P32), junto aos dNTPs (desoxinucleotídeos: dATP, 

dTTP, dCTP ou dGTP) da reação. Os didesoxinucleotídeos não possuem o grupo hidroxila 

(OH) no carbono 3', necessário para a ligação do próximo desoxinucleotídeo (dNTP) (Figura 

1a). Dessa forma, em cada um dos 4 tubos eram produzidos vários comprimentos de fragmento, 

cada um correspondente ao ponto no qual o respectivo ddNTP desse tubo foi incorporado, 

ocasionando o término do crescimento do fragmento. As amostras de cada tubo eram 
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submetidas à eletroforese e posterior exposição em filme de raio-X para que a posição das bases 

correspondentes pudesse ser determinada. A leitura do gel era realizada ao longo das quatro 

colunas, correspondentes aos quatro tubos de reação (Figura 1b). Essa metodologia era 

demorada e passível de erro e, para sanar esses pontos negativos, sequenciadores automáticos 

foram desenvolvidos.  

 

 

Figura 1. (a) Esquema representando desoxinucleotídeo e didesoxinucleotídeos, que se diferenciam pela ausência 

da hidroxila (OH) no carbon 3’ do didesoxinucleotídeo; (b) Representação do sequenciamento pelo método de 

Sanger, no quale m cada tubo é adicionado um tipo de didesoxinucleotídeo marcado junto com os demais 

desoxinucleotídeos. Após vários ciclos de reação de amplificação, os produtos dos tubos são submetidos à 

eletroforese, permitindo a leitura das sequências. 

 

 

O primeiro deles foi o sequenciador por eletroforese vertical em placa (ABI377 Applied 

Biosystem) (SMITH et al., 1986) ou eletroforese em capilar (ABI3100 Applied Biosystem) (SMITH, 

1991), no qual os ddNTPs possuem marcação por fluorescência. Para a geração de fragmentos 

durante a reação de sequenciamento, em cada ciclo, os dNTPs são adicionados à nova fita e no 
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momento da adição de um ddNTP, a extensão do fragmento é interrompida e, 

consequentemente, marcada com o último didesoxinucleotídeo incorporado. No final de vários 

ciclos tem-se vários fragmentos de DNA de diferentes tamanhos terminadas com os diferentes 

ddNTPs, marcados com fluoróforos distintos, que posteriormente serão identificados (lidos em 

sequenciador automático). A reação de sequenciamento ocorre em termociclador e é 

caracterizada por várias etapas ou ciclos em diferentes temperaturas, repetidos por várias vezes 

por um determinado período de tempo. Após a reação de amplificação, os produtos são 

purificados, evitando interferências na leitura realizada pelo sequenciador automático. Os 

produtos purificados são submetidos ao sequenciador automático, cujo princípio é o da 

eletroforese. Os fragmentos marcados com fluorescência migram de acordo com o tamanho, no 

interior dos capilares. A medida que os fragmentos são excitados por um feixe de laser, estes 

emitem luz em diferentes comprimentos de onda, correspondente ao fluoróforo do ddNTP do 

final do fragmento, que são detectadas por um fotomultiplicador. Em seguida, essa informação 

é transmitida ao computador e processada para que ao final da corrida, os dados possam ser 

recuperados em formato de eletroferograma ou de texto (fasta), seguindo-se da análise de 

bioinformática. 

Apesar da eficiência do método Sanger, em 2005, foram obtidos os primeiros resultados 

dos esforços dos engenheiros em produzir máquinas ainda mais eficientes no sequenciamento 

de DNA (MARGULIES et al., 2005). Foi lançado o sequenciador 454 (Life Sciences) que 

anunciou a técnica de sequenciamento por síntese, onde cada base era lida à medida que fosse 

adicionada ao fragmento de DNA recém-formado (SCHUSTER, 2008), diferentemente do 

método de Sanger, onde a base lida era verificada pela marcação fluorescente e pelo peso 

molecular da molécula contendo a sequência parcial do DNA através de uma análise 

eletroforética. 

O 454 era capaz de produzir 25 milhões de pares de bases com precisão de 99% ou mais 

em apenas uma análise de quatro horas na máquina. Isso representava um aumento de 100 vezes 

na produção de sequências de DNA, quando comparado à tecnologia mais moderna existente 

no momento, sem perder a acurácia (MARGULIES et al., 2005). Apesar dos grandes benefícios 

da técnica de sequenciamento de nova geração (Next generation sequencing), como foi chamado, 

alguns pontos ainda apresentavam desvantagens. A nova técnica produzia sequências pequenas 

e de difícil análise (WOMMACK, BHAVSAR & RAVEL, 2008). Enquanto a técnica de Sanger 

produzia sequências de aproximadamente 750 pares de bases; a nova técnica gerava sequências 

contendo apenas cerca de 100 ou 200 pares bases de DNA (MARGULIES et al., 2005). No 

entanto, em 2006, novos trabalhos publicados, principalmente na área da metagenômica, 

demonstravam a versatilidade e eficácia da nova técnica de sequenciamento, ao amostrar a 

diversidade microbiana em diferentes ambientes (ANGLY et al., 2006; EDWARDS et al., 2006; 

SOGIN et al., 2006). A tecnologia vem sendo aprimorada, com o principal avanço feito em 

relação ao tamanho médio dos fragmentos de DNA gerados (reads) por NGS, que atualmente, 

alcançam o tamanho médio dos fragmentos obtidos pelas técnicas baseadas no método de 

Sanger, ou seja, 750 pares de bases. 
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Aplicações do NGS na genética de populações  

As plataformas de NGS trouxeram uma enorme quantidade de informações para a área 

de genética de populações e conservação. Muitos pensaram que essa grande quantidade de 

informações poderia resolver diversos problemas teóricos pertinentes à conservação, porém, 

embora tenhamos muitos dados e softwares disponíveis para as análises, não podemos realizar 

uma genética populacional empírica, sem uma forte compreensão da teoria e dos modelos 

subjacentes às análises computacionais realizadas por estes pacotes de softwares específicos, 

para estudos de genética de populações. Para uma pesquisa adequada de genética de populações, 

deve-se ter uma compreensão das teorias clássicas de genética de populações, coleta de dados 

apropriada para abordar as questões de investigação e a implementação correta das análises 

estatísticas (ALLENDORF, LUIKART & AITKEN, 2013). Diversas tem sido as abordagens 

de pesquisa que se utilizam das plataformas de NGS. Nessa revisão apresentamos, em especial, 

a utilização de NGS para a caracterização do transcriptoma, genotipagem em larga escala, 

através das técnicas de Restriction-site associated DNA sequencing (RADseq) e sequenciamento 

do genoma inteiro (Whole genome sequencing).  

Análise de Transcriptomas em larga-escala 

Um dos objetivos de pesquisadores que se utilizam da técnica de NGS é a identificação 

dos RNAs expressos em um dado organismo ou tecido. A abordagem global permite também, 

a comparação do perfil de expressão gênica em diferentes condições ambientais, estados 

patológicos, fisiológicos ou de desenvolvimento, bem como, caracterização de polimorfismos 

associados aos genes transcritos, formas alternativas de splicing e SNPs, por exemplo. 

Tais análises são um mecanismo fantástico para abordagens como a identificação de genes 

e vias moleculares envolvidas em processos biológicos, identificação de marcadores para 

diagnóstico molecular de doenças, eventos de regulação em cis e em trans e alterações no 

proteoma e/ou metaboloma. 

Uma vez que o volume de dados provenientes desse tipo de técnica é enorme, há limitações 

na análise desses dados. A montagem do trancriptoma a partir dos reads, que podem ser de 

diferentes tamanhos dependendo da plataforma escolhida, pode ser muito difícil sem um modelo 

para ancoragem. Uma opção tem sido a utilização de mais de uma plataforma de NGS para 

analisar uma mesma amostra. Essa combinação de benefícios de diferentes plataformas, permite 

que a montagem das peças do quebra-cabeça seja a mais fiel possível.  

Restriction-site associated DNA sequencing (RADseq) 

RADseq (Figura 2) é uma técnica de sequenciamento que reduz a complexidade dos dados 

obtidos a serem analisados (ROWE, RENAUT & GUGGISBERG, 2011), que pode ser 

utilizado para descobrir e genotipar milhares de SNPs, de todo o genoma, sequenciando regiões 

curtas adjacentes aos locais de corte das enzimas de restrição (BAIRD et al., 2008; MILLER et 

al., 2007). RADseq não requer informação prévia do genoma e, portanto, pode ser utilizada em 

qualquer espécie. No entanto, caso haja alguma informação referente ao genoma da espécie de 

estudo, isso pode melhorar vários aspectos da análise dos dados de RADseq, tais como a 
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identificação de parálogos. Além disso, um genoma de referência fornece acesso a informações 

sobre as posições genômicas dos loci e, portanto, facilita a identificação dos loci que estão juntos 

no genoma devido à ligação. A identificação de loci ligados também pode facilitar um dos 

recursos mais interessantes da análise de dados genéticos de populações via RADseq, que é a 

identificação de grupos de ligação ou regiões genômicas sob seleção divergente ou 

balanceamento, como demonstrado por Hohenlohe et al. (2010). 

 

 

 

Figura 2. Esquema demonstrando os processos para o sequenciamento pelas metodologias shotgun e RAD-seq; (a) 

Clivagem da molécula de DNA com enzimas de restrição específicas (RAD-seq) ou fragmentação aleatória da 
molécula DNA por meio de sonicação, nebulização ou endonucleases (shotgun); (b) ligação de adaptadores às 

extremidades dos fragmentos obtidos, preparando-os para a amplificação e, assim, obtenção dos reads; (c) 

montagem dos reads na metodologia RAD-seq, no qual reduz a complexidade dos dados com os reads tendo o 

mesmo ponto de início do sequenciamento (sítio de restrição da enzima); (d) montagem dos reads na metodologia 

shotgun, no qual os fragmentos são obtidos de forma aleatória do genoma. 

 

Sequenciamento do genoma completo (WGS) 

No sequenciamento do genoma completo (WGS), sequências curtas (<500 pb) geradas a 

partir do sequenciamento shotgun (sequenciamento de fragmentos aleatórios) são montadas 

formando um genoma inteiro (Figura 2). De todos os métodos de NGS, o WGS gera a maior 

quantidade de dados. No entanto, o WGS também é substancialmente mais caro do que os 

outros métodos. Muitos problemas biológicos de genética de populações não exigem essa 

técnica para que sejam resolvidos, o que contribui para este método ser raramente usado em 

genômica populacional (ALLENDORF, HOHENLOHE & LUIKART, 2010). No entanto, 

WGS pode responder a algumas perguntas que outros métodos não são capazes. Por exemplo, 

a presença de inversões cromossômicas não pode ser detectada com outras técnicas, sendo seu 
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estudo importante devido à sua influência no fitness e fluxo gênico (SKOVGAARD et al., 2011). 

Além disso, o WGS pode ser usado para gerar um genoma rascunho, o que auxilia as análises 

genéticas de populações pelas técnicas de RADseq, RNA-Seq ou captura de éxons, por causa 

das vantagens obtidas nestas análises quando um genoma de referência está disponível. 

Portanto, o WGS para uma ou algumas amostras pode ser uma opção de baixo custo, para 

contribuir com os outros métodos analíticos de NGS. 

Marcadores Moleculares de DNA 

Os marcadores são definidos como qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene 

expresso ou de um segmento específico de DNA (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998), ou 

características de DNA que diferenciam dois ou mais indivíduos relacionados, além de serem 

herdados geneticamente (MILACH, 1998). São amplamente utilizados para estudo 

populacional, mapeamento e análises de similaridade, bem como para determinar distâncias 

genéticas. Ao longo do tempo, a necessidade de detecção de polimorfismos genéticos presentes 

no DNA, levou ao desenvolvimento de novas técnicas que caracterizassem tais sequências. 

Marcadores Moleculares Microssatélites 

Os genomas de eucariotos são densamente povoados por microssatélites ou sequencias 

simples repetitivas (SSRs), as quais consistem de 1 a 6 nucleotídeos replicados em tandem, e são 

classificadas pela frequência, podendo ser mono, di, tri, tetra, penta e hexanucleotídeos e, 

também, pelo tipo de sequência repetitiva, como microssatélites perfeitos, imperfeitos, 

interrompidos ou compostos.  

As principais vantagens desses marcadores são a natureza codominante e multialélica que 

apresentam; são altamente polimórficos, permitindo discriminações precisas, mesmo de 

indivíduos altamente relacionados; são abundantes e uniformemente dispersos em todo o 

genoma dos indivíduo; podem ser eficientemente analisados por PCR (Polimerase Chain 

Reaction); e a informação do marcador, baseada nas sequencias dos iniciadores, podem ser 

facilmente publicadas e trocadas entre laboratórios, melhorando os esforços cooperativos em 

pesquisa e desenvolvimento. 

Estudos tem demonstrado diversas funções dos microssatélites, tanto na organização da 

cromatina quanto na regulação dos processos metabólicos do DNA e da atividade gênica. Como 

consequência se têm, por exemplo, o surgimento de doenças humanas, a ativação ou inativação 

de genes e a produção de proteínas truncadas. Há padrões específicos de distribuição dos 

diferentes motivos repetidos nos distintos tipos de sequências: codantes, não codantes, íntrons e 

regiões intergênicas. Por todas essas razões, os microssatélites vêm sendo utilizados em diversos 

estudos, principalmente na construção de mapas genéticos, associação entre instabilidade do 

número de repetições e doenças genéticas humanas, estrutura genética de populações e análises 

de paternidade. 

Nos estudos de microssatélites, vários alelos podem ser determinados para uma 

determinada população. Nos Indivíduos homozigóticos existe o mesmo número de repetições 

nos cromossomos homólogos, enquanto que em indivíduos heterozigóticos o número de 
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repetições é diferente nos dois homólogos. Portanto, o loci é definido pelo par de iniciadores e 

os vários alelos, pelo tamanho das bandas amplificadas.  

Cada loci de microssatélite, ou mais de um loci, podem ser analisados individualmente. 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; GAFÀ et al., 2000). 

A maior limitação do uso de microssatélites é o desenvolvimento dos marcadores, pois 

trata-se de procedimento muito trabalhoso e que exige uma equipe especializada, além de 

equipamentos caros para efetivar o sequenciamento (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998).  

Marcadores Moleculares Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 

Os marcadores de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) tem como alicerce mutações 

em bases únicas do fragmento de bases nitrogenadas (Adenina, Citosina, Timina e Guanina). 

As mutações mais comuns são as transições, onde ocorrem trocas de uma purina por outra 

purina (A por G) ou de uma pirimidina por outra pirimidina (C por T). Menos frequentes, as 

transversões ocorrem quando há troca de uma purina por uma pirimidina, ou vice-versa (C/T 

por A/G). Normalmente, os marcadores SNP são bi-alélicos, ou seja, geralmente são 

encontradas apenas dois variantes em uma espécie (Ex: um alelo corresponde a um par de bases 

A/T e o outro a um G/C). Os SNPs podem ocorrer em regiões codificadoras ou com função 

regulatória, porém, na maior parte das vezes são encontrados em espaços intergênicos, sem 

função determinada. Esses tipos de polimorfismos são extremamente abundantes e distribuídos 

de forma homogênea nos genomas de espécies não endogâmicas. 

A utilização desses marcadores é muito frequente em estudos de associação e mapeamento 

genético, assim como em ensaios diagnósticos para confirmação de paternidade, rastreabilidade, 

detecção de doenças genéticas e/ou polimorfismos associados a características de produção e 

em genotipagem em massa. 

Até recentemente o método padrão de prospecção de marcadores SNP era baseado no 

método de sequenciamento Sanger. Porém, esse processo é limitado pela capacidade de geração 

e análise de sequencias de um laboratório, assim como pela necessidade da existência de uma 

sequência referência.  

Apesar de funcionarem, as metodologias utilizadas para a detecção dos SNPs eram 

relativamente custosas. Com o desenvolvimento das novas metodologias de sequenciamento, 

houve uma mudança substancial nesse cenário, tornando as análises mais baratas e mais rápidas. 

As chamadas tecnologias de sequenciamento de segunda geração (Roche 454 - MARGULIES 

et al., 2005; Solexa-Illumina - BENNETT, 2004; ABI Solid - VALOUEV et al., 2008) foram 

capazes de produzir vastos conjuntos de dados, em um único experimento altamente 

automatizado, com duração de horas. 

Metodologias que utilizam sequenciadores automáticos, para a realização da eletroforese, 

de produtos de PCR marcados com corantes fluorescentes, permitiam a genotipagem de mais 

de um SNP em um mesmo fragmento, ou em fragmentos diferentes. Embora essa metodologia 

tenha trazido grandes avanços, ainda era necessária grande quantidade de trabalho para 
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viabilizar a geração de dados. A fim de otimizar a obtenção de dados, foram criadas 

metodologias para genotipar SNPs utilizando-se de equipamentos de PCR em Tempo Real 

(qPCR), que até então haviam sido concebidos para quantificação de RNA mensageiros, muito 

utilizados em estudos de expressão gênica. 

Outra metodologia criada para genotipagem de SNPs baseia-se em microarranjos de 

DNA. Lâminas de vidro fabricados através da impressão de oligonucleotídeos (HACIA & 

COLLINS, 1999) trouxeram novos avanços. Essa tecnologia permite a genotipagem de dezenas 

de marcadores, no mesmo ensaio, com uma diminuição significativa de mão-de-obra. Porém, o 

sucesso da implementação desse método requer grande expertise e não é simples de ser 

padronizada. 

Recentemente, várias novas tecnologias para genotipagem de SNPs, em larga escala, têm 

sido apresentadas por diferentes empresas (Illumina - BeadExpress, ABI/BioTrove - 

OpenArrary, ABI-SNPlex, ABI-TaqMan, etc.). Cada uma dessas apresenta vantagens e 

desvantagens técnicas, além custos variados. O ponto em comum, entre todas elas, é que os 

ensaios específicos para SNPs podem ser adaptados a todas as tecnologias, permitindo que a 

mesma informação genotípica seja acessada, independentemente da tecnologia utilizada. 

 

Qual tipo de marcador deve-se utilizar? 

Tendo como base esse apanhado de informações, podem ser observados alguns pontos 

relevantes com relação aos SSRs. As principais vantagens desses marcadores são a natureza 

codominante e multialélica que apresentam, uma vez que por serem altamente polimórficos, 

permitem discriminações precisas, mesmo em indivíduos altamente relacionados, além de serem 

abundantes e uniformemente dispersos, em todo o genoma dos indivíduos, e analisados por 

PCR.  

Os SNPs, por sua vez, são bi-alélicos e podem ocorrer em regiões codificadoras ou não. 

Porém, sua maior vantagem é a abundancia homogênea nos genomas de espécies não 

endogâmicas, permitindo a sua utilização na resposta às perguntas biológicas de diversas áreas, 

desde diagnósticos clínicos até a rastreabilidade zootécnica.  

Comparando os dois tipos de marcadores, chega-se a pontos importantes de avaliação 

(Tabela 1). A abundância dos SNPs nos genomas permite uma abrangência maior dos dados, 

além de ser comparativamente mais econômico, uma vez que esta técnica é automatizada. Tal 

redução de custo aliada ao grande volume de informações geradas, torna as análises mais 

eficientes, sem perder a robusticidade, uma vez que a informação por locus e a reprodutibilidade 

tem sido consideradas boas. 
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Tabela 1. Comparação entre marcadores moleculares SSR e SNP 

 Microssatélites (SSR) 
Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs) 

Definição 
Sequências curtas (1 a 6 bases) 

repetidas em tandem 

Polimorfismos de nucleotídeo 

único 

Presentes em procariotos e eucariotos Sim Sim 

Presentes em regiões codificantes e não 

codificantes 
Sim Sim 

Automação Sim Alta 

Baseado em PCR Sim Sim 

Necessita de primers específicos Sim Não 

Número de alelos por loco 

Locos simples e multialélico; 

maioria das repetições são 

dinucleotídeos (AC)n, (AG)n, 

(AT)n 

Bialélico 

Qualidade do DNA Necessário Razoável Boa 

Radioatividade Sim/Não Não 

Custo de desenvolvimento Alto Baixo 

Reprodutibilidade Boa Boa 

Informatividade por loco Ótima Boa 

Multiplex Sim Sim 

Abundância/distribuição pelo genoma Milhares Milhões 

Custo por dado gerado Baixo Muito baixo 

Quantidade de DNA necessária 50ng 50ng 

 

Conclusões e Prospecções Futuras 

A mensagem geral mostra que a análise dos dados de NGS requer atenção à teoria e aos 

pressupostos computacionais para evitar conclusões errôneas. Também deve-se ter o cuidado de 

não filtrar e/ou ignorar as informações, biologicamente interessantes, presentes nos dados. Cada 

projeto de NGS exige um apanhado exclusivo de análises para o conjunto de dados e questões 

da pesquisa.  

Tendo esses pontos por premissas, e conscientizando-se das limitações dos métodos 

analíticos, os dados gerados por NGS trarão novas e interessantes descobertas, além de melhor 

compreensão de pontos ainda obscuros nos campos da genômica populacional, ecologia 
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molecular e biologia da conservação, além de direcionar qual marcador molecular irá gerar 

dados mais conclusivos para as perguntas a serem respondidas. 

 

Bibliografia 

ALLENDORF, F. W., HOHENLOHE, P. A. & LUIKART, G. (2010). Genomics and the future of conservation 
genetics. Nature reviews genetics, 11 (10), 697 - 709. 

ALLENDORF, F. W., LUIKART, G. H. & AITKEN, S. N. (2013). Conservation and the Genetics of Populations 
(2ª ed.). West Sussex: Wiley-Blackwell. 

ANGLY, F. E., et al. (2006). The marine viromes of four oceanic regions. PLoS biol, 4 (11). 

BAIRD, N. A., et al. (2008). Rapid SNP discovery and genetic mapping using sequenced RAD markers. PloS 
one, 3 (10). 

BENNETT, S. (2004). Solexa ltd. Pharmacogenomics, 5 (4), 433 - 438. 

EDWARDS, R. A., et al. (2006). Using pyrosequencing to shed light on deep mine microbial ecology. BMC 
genomics, 7 (1). 

FERREIRA, M. E. & GRATTAPAGLIA, D. (1998). Introdução ao Uso de Marcadores Moleculares Em Análise 
Genética (3ª ed.). Brasília: Embrapa. 

GAFÀ, R., et al. (2000). Sporadic colorectal adenocarcinomas with high‐frequency microsatellite instability. 
Cancer, 89 (10), 2025 - 2037. 

HACIA, J. G. & COLLINS, F. S. (1999). Mutational analysis using oligonucleotide microarrays. Journal of 
medical genetics, 36 (10), 730 - 736. 

HOHENLOHE, P. A., BASSHAM, S., ETTER, P. D., STIFFLER, N., JOHNSON, E. A., CRESKO, W. A. (2010). 
Population genomics of parallel adaptation in threespine stickleback using sequenced RAD tags. PLoS 
Genet, 6 (2). 

MARGULIES, M., et al. (2005). Genome sequencing in microfabricated high-density picolitre reactors. 
Nature, 437 (7057), 376 - 380. 

MAXAM, A. M. & GILBERT, W. (1977). A new method for sequencing DNA. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 74 (2), 560 - 564. 

MILACH, S. C. (1998). Marcadores moleculares em plantas. Porto Alegre: UFRGS. 

MILLER, M. R., DUNHAM, J. P., AMORES, A., CRESKO, W. A., JOHNSON, E. A. (2007). Rapid and cost-
effective polymorphism identification and geno- typing using restriction site associated DNA (RAD) 
markers. Genome research, 17 (2), 240 - 248. 

OKUBO, K., et al. (1992). Large scale cDNA sequencing for analysis of quantitative and qualitative aspects of 
gene expression. Nature genetics, 2 (3), 173 - 179. 

ROWE, H. C., RENAUT, S. & GUGGISBERG, A. (2011). RAD in the realm of next‐generation sequencing 
technologies. Molecular Ecology, 20 (15), 3499 - 3502. 

SANGER, F., et al.(1978). The nucleotide sequence of bacteriophage phiX174. Journal, 125 (2), 225 - 246. 

SCHUSTER, S. C. (2008). Next-generation sequencing transforms today’s biology. Nature, 200 (8), 16 - 18. 

SKOVGAARD, O., BAK, M., LOBNER-OLESEN, A. & TOMMERUP, N. (2011). Genome-wide detection of 
chromosomal rearrangements, indels, and mutations in circular chromosomes by short read sequencing. 
Genome research, 21 (8), 1388 - 1393. 

SMITH, L. M. (1991). High-speed DNA sequencing by capillary gel electrophoresis. Nature, 349 (6312), 812 - 
813. 

SMITH, L. M.,  et al.(1986). Fluorescence detection in automated DNA sequence analysis. Nature, 321 (6071), 
674 - 679. 

SOGIN, M. L., et al. (2006). Microbial diversity in the deep sea and the underexplored “rare biosphere”. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 103 (32), 12115 - 12120. 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

99 

 

VALOUEV, A., et al. (2008). A high-resolution, nucleosome position map of C. elegans reveals a lack of 
universal sequence-dictated positioning. Genome research, 18 (7), 1051 - 1063. 

WOMMACK, K. E., BHAVSAR, J. & RAVEL, J. (2008). Metagenomics: read length matters. Applied and 
environmental microbiology, 74 (5), 1453 - 1463. 

  


