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O uso de marcadores moleculares do tipo VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) 
no equipamento Fragment Analyzer ™ Automated TE System da Advanced Analytical, 
ocasiona custos elevados por unidade de dado a ser analisado. Assim, a busca por 
práticas que possam diminuir os custos dos reagentes (kits) e acelerar o tempo de 
análises genéticas, é uma meta constante no Laboratório de Biologia Molecular. Em vista 
disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a possibilidade do uso de marcadores 
VNTR em PCR multiplex para posterior utilização no equipamento FragmentAnalyzer ™ 
Automated TE System de forma a otimizar o processo e diminuir os custos. Um total de 
15 acessos pertencentes ao BAG-Mandioca e Fruticultura foram utilizados. Folhas jovens 
dos materiais foram coletadas para extração do DNA, seguindo o protocolo de Doyle & 
Doyle (1990), com algumas modificações. O PCR multiplex foi realizado a partir da 
utilização de 49 primers VNTRs, combinando-se dois a três primers, a depender do 
tamanho do fragmento em pares de base (pb) e da temperatura de anelamento (Ta) (48, 
50, 53, 55, 58, 59, 60 e 62°C), totalizando 21 combinações. Os fragmentos foram 
separados em gel de agarose 3,0 %. Do total de combinações testadas no multiplex, 13 
(61,90%) foram eficazes com todos os primers e apenas uma das combinações não 
produziu resultados satisfatórios. Esse trabalho demonstra a possibilidade de redução de 
tempo e custos com reagentes, em pelo menos 50%, em se tratando do uso do 
equipamento Fragment Analyzer ™ Automated TE System, o que reflete em uma 
economia direta nos custos dos kits/reagentes para as análises moleculares, além de 
contribuir em curto e longo prazo, para o bom funcionamento do laboratório e obtenção 
dos resultados. 
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