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RESUMO 

 As formigas cortadeiras (Atta e Acromymex) se destacam tanto como praga 
agrícola, como pelo potencial modificador de ambientes naturais e antropizados. 
Considerando a importância ecológica e econômica das formigas cortadeiras, 
estudos genético-moleculares têm sido realizados com vistas ao entendimento da 
diversidade e estrutura genética das suas populações. Visando contribuir para o 
avanço de estudos genéticos para Atta sexdens, espécie de mais ampla distribuição 
do gênero e considerada como principal praga agrícola, objetivou-se comparar a 
eficiência de seis protocolos de extração de DNA, bem como, testar o uso de 
diferentes partes do corpo da formiga para a obtenção de DNA genômico para essa 
espécie. Os resultados revelam que três protocolos (P1, P4 e P5) foram mais 
eficientes para a extração de DNA genômico. Além disso, verificou-se a influência da 
utilização de diferentes partes do corpo da formiga na obtenção de DNA genômico, 
sendo os tratamentos ‘Mesossoma, Pernas e Gáster’ e ‘Corpo Inteiro’, aqueles que 
possibilitaram a obtenção de maior quantidade e qualidade de DNA. Este estudo 
comprova a eficiência de três protocolos de extração dentre os seis que foram 
testados para A. sexdens, podendo-se utilizar o Corpo Inteiro da formiga, retirando 
apenas o Gáster para a maceração, caso o destino do material extraído seja para 
estudos com marcadores moleculares dominantes. 
PALAVRAS-CHAVE: Formiga cortadeira, genética molecular, inseto social. 
 

 
COMPARISON OF PROTOCOLS FOR THE EXTRACTION OF GENOMIC DNA OF 

THE SPECIES Atta sexdens (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 
 

ABSTRACT 
Leaf-cutting ants (Atta and Acromymex) stand out as both agricultural plague and 
their potential modifier of natural and anthropized environments. Considering the 
ecological and economic importance of leaf-cutting ants, genetic-molecular studies 
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have been carried out with a view to understanding the diversity and genetic 
structure of their populations. Aiming to contribute to the advancement of genetic 
studies for Atta sexdens, a species with the broadest distribution of the genus and 
considered as the main agricultural pest, the objective was to compare the efficiency 
of six DNA extraction protocols, as well as to test the use of different parts of the 
genus ant body to obtain genomic DNA for this species. The results show that three 
protocols (P1, P4 and P5) were more efficient for extracting genomic DNA. In 
addition, the influence of the use of different parts of the ant body on obtaining 
genomic DNA was verified, being the treatments 'Mesosoma, Legs and Gáster' and ' 
Full Body', those that enabled the obtaining of greater quantity and quality of DNA. 
This study proves the efficiency of three extraction protocols among the six that were 
tested for A. sexdens, using the whole body of the ant, only removing the gaster for 
maceration, if the destination of the extracted material is for studies with dominant 
molecular markers. 
KEYWORDS: leaf-cutting ant, molecular genetics, social insect. 
 

 
INTRODUÇÃO 

As formigas constituem um grupo de sucesso dentre os animais 
invertebrados, sendo parte desse grupo conhecido como formigas cortadeiras 
(Myrmicinae: Attini) (WARD et al., 2014), cuja distribuição abrange a região 
Neotropical (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). As formigas cortadeiras 
compreendem os gêneros Atta e Acromyrmex que ao longo de milhões de anos 
desenvolveram o hábito de cultivar fungos (WARD et al., 2014). Para tanto, estas 
formigas, em geral desempenham a sua atividade forrageadora em busca de folhas, 
flores e frutos, os quais são cortados e levados para a colônia para serem utilizados 
como substrato pelo fungo simbionte. 

Atta sexdens é uma espécie de formiga cortadeira popularmente conhecida 
como saúva e promove intensa atividade desfolhadora dos vegetais estabelecidos 
próximos aos seus ninhos, o que leva essas formigas a serem consideradas como 
“pragas” às culturas agrícolas (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). Por outro lado, 
durante a fundação e manutenção do ninho no ambiente estas formigas contribuem 
para mudanças físico-químicas e biológicas favoráveis ao desenvolvimento vegetal 
(HÖLLDOBLER & WILSON, 1990), fato que as transformam em engenheiras dos 
ecossistemas (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990; LEAL et al., 2014). 

Diante da importância ecológica e econômica, as formigas cortadeiras têm 
sido alvo de estudos associados à biologia, comportamento e genética populacional. 
No que diz respeito a estudos genéticos moleculares, a utilização de diferentes 
protocolos de extração de DNA genômico tem se mostrado necessária para a 
realização das mais diversas técnicas moleculares.   

Segundo ASGHAR et al. (2015) a extração do DNA dos insetos pode ser 
realizada usando desde técnicas moleculares mais simples até as mais avançadas. 
A seleção da técnica de extração de DNA, independente dos organismos a serem  
avaliados, depende da amostra estudada, do tempo necessário para a extração, 
suporte econômico da técnica (devido aos reagentes e equipamentos utilizados na 
extração) e mais importante, a qualidade do DNA extraído. Neste sentido, 
comumente são realizados estudos de comparação e otimização de protocolos para 
extração de DNA (SCALDAFERRI et al., 2013; DALBOSCO et al.,  2015; VIANA et 
al., 2015; ZORTÉA et al., 2016). 
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 Na literatura há registro de diferentes métodos de extração de DNA que têm 
sido utilizados para formigas cortadeiras (DOYLE & DOYLE, 1990; WALDSCHMIDT 
et al., 1997). No entanto, há apenas um registro de estudo avaliando protocolos de 
extração com A. sexdens (CARVALHO & VIEIRA 2001) para determinar a eficiência 
na obtenção de DNA genômico desta espécie. Neste estudo os autores detectaram 
diferença na qualidade e quantidade do DNA obtido para a subespécie A. sexdens 
rubropilosa. Entretanto, o estudo citado não determinou se existe alguma influência 
das partes do corpo da formiga utilizadas para obtenção de DNA genômico.  

Em relação à fonte de tecido utilizada para extração de DNA genômico de 
formigas cortadeiras os registros na literatura apontam para o uso de diferentes 
tecidos, a exemplo da: Cabeça (CARVALHO & VIEIRA, 2001; CANTAGALLI et al., 
2013),  Cabeça e Mesossoma (REIS et al., 2014) e Corpo Inteiro (GRUTZMACHER 
et al., 2002; KAKAZU et al., 2013), inexistindo contudo comparação que possibilite 
justificar a escolha de um tecido em detrimento do outro.  

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo comparar a eficiência 
de seis protocolos de extração de DNA genômico em Atta sexdens, bem como testar 
qual a parte do corpo desta espécie seria mais eficiente para potencializar a 
obtenção de DNA genômico. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados espécimes de Atta sexdens em colônias localizadas em um 
fragmento de Floresta Estacional Semidecidual (15°15''S e 040°17'O), popularmente 
conhecida como “mata de cipó”, localizada nas proximidades da UESB, campus de 
Itapetinga, Bahia. Os espécimes coletados foram armazenados em Ultra-Freezer no 
Laboratório de Genética Molecular Aplicada - LGMA (UESB, Itapetinga). Para os 
testes foram utilizados seis protocolos de extração de DNA genômico disponíveis na 
literatura e já adotados por vários grupos de pesquisas para diferentes espécies 
vegetais, a saber: SUNNUCKS & HALES (1996), método DOYLE & DOYLE (1990), 
método modificado por ŠTORCHOVÁ et al. (2000), método modificado por RUSSEL 
et al. (2010), MOGG & BOND (2003) e BARNWELL et al. (1998). Neste estudo os 
protocolos acima citados foram identificados respectivamente, como P1, P2, P3, P4, 
P5 e P6.  

Para todos os protocolos foram consideradas a utilização das seguintes 
partes do corpo como fontes de tecido: ‘Cabeça’ (CB), ‘Mesossoma, Perna e Gáster’ 
(MPG), e ‘Corpo Inteiro’ (CI). As extrações foram realizadas em duplicatas, sendo 
utilizada em cada uma das extrações cinco operárias médias de tamanho médio 
1,5mm (independente de protocolo e fonte de tecido utilizado). Após serem 
maceradas em solução tampão (com volume padronizado de 750 µl) o material foi 
transferido para tubos eppendorfs de 2 mL e, por fim, quando já obtido o DNA 
genômico da espécie, as amostras foram armazenadas em tubos de 1,5 ml a 4º C. 

A qualidade das extrações foi avaliada em gel de agarose a 1% (m/v) por 
eletroforese (90 min sob uma corrente elétrica de 90 V) e visualizados com o tampão 
Gel Red (adotando-se as especificações do fabricante) num sistema de 
documentação fotográfica Kodak, com a incidência de luz UV. Para quantificação da 
concentração de DNA (ng/ml-1) adotou-se um marcador de peso padrão (DNA 
Lambda não digerido) nas concentrações de 50, 100 e 200ng de DNA por microlitro. 
A quantificação espectrofotométrica também foi realizada utilizando o Biodrop 
(Whitehead Scientific) considerando as razões A260/280, (onde A260 equivale aos 
valores quantificados de ácidos nucléicos e, A280 equivale aos valores proteína nas 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.                   2017 
 

69 

amostras analisadas) para estimativa da concentração e da qualidade do DNA 
obtido. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observada diferença na eficiência dos seis protocolos quanto à quantidade 
e qualidade do DNA extraído para Atta sexdens, bem como se observou influência 
do tecido utilizado na extração. Os resultados da eletroforese revelam que os 
melhores protocolos para a extração de DNA genômico, tendo-se como base a 
quantidade de DNA estimada e o sucesso da extração a partir dos diferentes 
tecidos, foram P1, P4 e P5 nos quais todos os tecidos (CB, MPG e CI) apresentaram 
DNA com padrão de banda desejado no gel de agarose (i.e., banda visível e com 
pouco arraste indicando maior integridade do DNA obtido). Em relação aos 
protocolos que não se mostraram eficientes para todas as amostras, mas 
apresentaram extrações de DNA para algumas das partes do corpo, destacaram-se 
P2 para os tecidos MPG e CI, P3 para os tecidos MPG e CI e também P6 para o 
tecido CI (Figura 1). 

 
 

 

FIGURA 1. DNA genômico da formiga cortadeira Atta sexdens obtido a 
partir de seis protocolos de extração P1 a P6 que correspondem 
respectivamente aos protocolos: SUNNUCKS & HALES (1996), 
método DOYLE & DOYLE (1990), método modificado por 
STORCHOVA et al. (2000), método modificado por RUSSEL et 
al. (2010), MOGG & BOND (2003) e BARNWELL et al. (1998).  
Para a espécie A. sexdens, utilizou-se diferentes partes do corpo 
como fonte de tecido para extração (‘CB – ‘Cabeça’; MPG – 
‘Mesossoma, Pernas e Gáster’; CI – ‘Corpo Inteiro’). O marcador 
de peso padrão (DNA Lambda não digerido) foi adotado nas 
concentrações de 200, 100 e 50 ng de DNA Lambda (Invitrogen). 
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Os protocolos de extração de DNA aplicados no presente estudo vem sendo 

utilizados em extrações de DNA genômico de plantas com diferentes finalidades 
(CERQUEIRA-SILVA et al., 2014; DALBOSCO et al.,  2015; SANTOS et al. 2015; 
ZORTÉA et al., 2016; ROCHA et al., 2016) e com exceção do Protocolo 2, não 
haviam sido testados para espécies de animais, tampouco havia registro de 
comparação entre estes  em relação aos diferentes tecidos utilizados para a 
obtenção de DNA genômico de formigas cortadeiras. 

Ao utilizar os seis protocolos de extração deste estudo, porém com a espécie 
de planta Croton linearifolius (Euphorbiaceae), SCALDAFERRI et al. (2013) 
registraram o P1 como o menos eficiente e os demais protocolos como satisfatórios 
para a extração de DNA de C. linearifolius. Tal contraste é explicado, ao menos em 
parte, pelas variações entre o material biológico utilizado nesses dois estudos, 
sendo natural a existência de compostos secundários distintos entre tecidos de 
vegetais e de insetos. 

Os seis protocolos testados, no presente estudo, apresentaram técnicas de 
extração mais econômicas, variando a composição das soluções tampão: Dodecil 
Sulfato de Sódio ‘SDS 10%’ (P1), Brometo de Cetil Trimetil de Amônia ‘CTAB’ 5% 
(P2), ‘Manitol’ (P3), Sorbitol (P4), ‘SDS 0,7% e Cloreto de sódio ‘NaCl’ (P5), e por fim 
‘CTAB’ 2% (P6).  

Os melhores protocolos de extração foram P1, P4 e P5 (SDS 10%, Sorbitol, e 
‘SDS e NaCl’, respectivamente), seguido dos demais protocolos P2, P3 e P6 
(‘CTAB’, ‘Manitol’, e ‘CTAB e NaCl’, respectivamente) que foram menos indicados 
para extração de DNA de Atta sexdens. A diferença na qualidade de extração 
observada em relação aos protocolos utilizados pode ser explicada em parte pelos 
tipos de reagentes e soluções que as compõem, sendo que a solução tampão tem 
importância fundamental no rompimento da membrana celular dos tecidos animais 
utilizados. O ‘SDS’ e o ‘CTAB’ são compostos orgânicos com propriedades 
surfactantes (aniônicas) usado para ajudar a lise celular. Além disso, o ‘SDS’ pode 
agir também desnaturando proteínas. 

Esses dados corroboram em parte com os resultados obtidos por CARVALHO 
& VIEIRA (2001), pois um dos protocolos indicados por estes autores apresentou 
solução tampão composto por ‘SDS’. Em relação ao protocolo com menor qualidade 
na extração de DNA, (DOYLE & DOYLE, 1990), este era composto pela solução 
tampão ‘CTAB’, utilizada nos protocolos P2 e P6 do presente trabalho. Segundo 
CARVALHO & VIEIRA (2001), a concentração de ‘CTAB’ utilizada no tampão (5%) 
pode ter sido inadequada para a extração de DNA de Atta sexdens rubropilosa. 
Corroborando com os resultados obtidos neste estudo, os protocolos que se 
mostraram menos adequados para a extração de DNA de Atta sexdens foram os 
protocolos que apresentaram em sua composição solução tampão contendo ‘CTAB’ 
(2% e 5%) e, além disso, o protocolo que continha em sua composição a substância 
‘Manitol’.  

GRUTZMACHER et al. (2002) mesmo não encontrando diferença quanto à 
obtenção de DNA genômico entre os quatro protocolos que testaram para 
Acromyrmex heyeri, indicaram preferencialmente o uso de protocolos com baixo 
custo, rapidez, praticidade e menor agressividade ao meio ambiente (priorizando a 
ausência ou redução de produtos tão tóxicos, como é o caso do fenol, presente em 
muitos protocolos de extração de DNA). Portanto, se faz necessário na etapa de 
extração de DNA genômico a avaliação do custo-benefício que cada protocolo pode 
oferecer, a fim de minimizar os impactos negativos gerados com as diferentes 
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aplicações das técnicas de extrações de DNA genômico realizadas para várias 
espécies. 

Para o grupo dos insetos, ASGHAR et al. (2015) apontam as técnicas Chelex, 
Chargswitching, DNAzol e prepGEM como mais rentáveis por fazer uso de pequeno 
número de reagentes, por haver menor necessidade de gestão de resíduos e 
propiciar a extração rápida com obtenção de DNA (entre 10 - 40 min). Apesar da 
relação custo-benefício das técnicas apontadas pelos autores, estudos com formigas 
cortadeiras fazem uso de técnicas de extração ainda mais simples e menos 
custosas, porém com maior gasto de tempo para extração de DNA genômico de A. 
sexdens.  

Conforme os tratamentos utilizados neste estudo, é possível indicar, ao 
menos nas condições testadas, o uso do tecido MPG, seguida pelo uso do tecido CI, 
como sendo os mais adequados para extração de DNA em Atta sexdens. Embora as 
partes MPG e CI tenham sido os tecidos com maior qualidade de DNA, ressalta-se a 
necessidade de retirada do Gáster quando o objetivo do estudo envolver o 
sequenciamento e/ou estudo de polimorfismo baseado em marcadores arbitrários 
(não espécie-específicos). Esse cuidado é necessário para evitar que possíveis 
contaminações presentes no Gáster do indivíduo (restos de alimentos) possam levar 
a falhas na genotipagem. Como todas as formigas cortadeiras (Atta e Acromyrmex) 
possuem morfologia corporal muito similar entre si (BACCARO et al., 2015), 
certamente os resultados apresentados quando à melhor parte do corpo para fazer 
extração de DNA também podem ser aplicados às demais espécies de cortadeiras. 

Considerando os resultados de quantificação espectrofotométrica, realizada 
com o Biodrop, observou-se resultados diferentes em relação aos protocolos com 
maior e menor concentração estimada de DNA, tendo o protocolo três apresentado 
valores da razão A260/A280 igual a 2.13 (para CB), enquanto o protocolo seis 
apresentou valor igual a 9.56 (para CB) (Tabela 1). 

A existência de impurezas de natureza proteica e de ácidos nucleicos foi 
observada nas extrações realizadas, visto que os protocolos apresentaram valores 
de A260/A280 inferiores ou maiores que 1.8 (Tabela 1). As amostras que 
apresentaram contaminação por proteínas foram P1 (MPG), P4 (MPG e CI) e P6 
(CI).  Todas as amostras com valores maiores que 1.8 e próximos a 2.0 
apresentaram presença de RNA (CB: P1, P2, P3, P4, P5; MPG P6; CI P2). As 
amostras mais puras pertenceram aos protocolos P1 (CI = 1.85), P2 (MPG = 1.85) e 
P5 (MPG = 1.89, CI = 1.84), pois obtiveram média próxima a 1.8.  

As estimativas de contaminantes podem ser justificadas devido à ausência de 
Proteinases e Rnases nas soluções de extração adotadas nos protocolos testados. 
A presença de proteínas nas amostras analisadas, pós-extração, também foi 
observada no estudo realizado por VIANA et al. (2015), que utilizaram oito 
protocolos de extração para a palmeira Babassú (Orbignya phalerata) e encontraram 
variação na pureza das amostras entre os protocolos testados. 

A presença de resíduos de RNA, e mesmo de proteínas, em amostras que 
serão utilizadas para estudos de diversidade com marcadores moleculares, via de 
regra, não se apresenta como limitação. Além do que, testes preliminares de 
amplificação, comumente realizados em estudos dessa natureza, poderão confirmar 
em cada caso, a necessidade de uso de Rnases. A ausência de influência de tais 
contaminantes em reações de PCR foi verificada por SCALDAFERRI et al. (2013).   

 
 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.                   2017 
 

72 

TABELA 1. Média geral da quantificação espectrofotométrica das extrações 
realizadas com seis protocolos (*descrição) utilizando os diferentes 
tecidos da espécie Atta sexdens: Cabeça (CB), Mesossoma, Pernas e 
Gáster (MPG), Corpo Inteiro (CI).   Para a obtenção desses valores 
foram realizadas três leituras em cada repetição (fonte de tecido x 
protocolo) e posteriormente calculou-se a média. Considerou-se o valor 
de absorbância das razões A260/280 para estimativa da pureza das 
amostras. 

Protocolo 1   Protocolo 2 
Tecido  Absorbância   Tecido  Absorbância 
  A260 A280 A260/280 ng/ µl     A260 A280 A260/280 ng/ µl 
CB 0,18 0,12 1.92 136,63   CB 0,10 0,06 2.01 90,84 
MPG 0,09 0,25 1.71 50,64   MPG 0,16 0,10 1.85 126,17 
CI 0,24 0,15 1.85 184,07   CI 0,79 0,37 1.97 729,83 

Protocolo 3 Protocolo 4 
Tecido  Absorbância   Tecido  Absorbância 

  A260 A280 A260/280 ng/ µl     A260 A280 A260/280 ng/ µl 
CB 0,02 0,01 2.13 2650,32   CB 0,02 0,01 2.05 20,95 
MPG 0,02 0,02 2.11 15,68   MPG 0,02 0,01 1.77 11,51 
CI 0,03 0,02 1.82 20,24   CI 0,04 0,03 1.68 991,03 

Protocolo 5   Protocolo 6 
Tecido  Absorbância   Tecido  Absorbância 
  A260 A280 A260/280 ng/  µl     A260 A280 A260/280 ng/ µl 
CB 0,04 0,01 2.10 51,50   CB -0,02 -0,03 9.57 2.367,6 
MPG 0,26 0,21 1.89 209,68   MPG 0,02 0,00 2.04 48,30 
CI 0,28 0,18 1.84 215,37   CI 0,15 0,09 1.65 141,41 

*Descrição dos Protocolos: P1-SUNNUCKS & HALES (1996); P2-Método DOYLE & 
DOYLE (1990); P3-Método modificado por STORCHOVA et al. (2000); P4-Método 
modificado por RUSSEL et al. (2010); P5-MOGG & BOND (2003); P6- BARNWELL 
et al. (1998). 

 
 
Em síntese, de acordo com a quantificação espectrofotométrica analisada 

para todas as amostras, os melhores protocolos (citando-os na categoria 
decrescente a partir do melhor valor quantificado na extração) foram P1, P2, P5, P4, 
P3 e P6. Corroborando em grande parte os dados obtidos para a análise feita a 
partir do gel de eletroforese, onde foi observado como melhores protocolos P1, P4 e 
P5. Ao avaliar a fotografia do gel de agarose, comparativamente com os dados 
espectrofotométricos, observou-se que as amostras CB e MPG de P3, e CB de P2 
não permitiram visualização no gel apesar dos valores de absorbância serem 
significativos (CB= 2.13 e MPG=2.11, P3; CB= 2.01, P2), o que pode ser explicado 
porque apesar da presença de ácidos nucléicos, as amostras encontravam-se 
degradadas impedindo que houvesse a formação de marcas, sendo possível 
visualizar apenas o arraste no gel. Esse mesmo resultado pode ser observado para 
a amostra CB de P6, cujo valor de absorbância A260/A280 foi igual a 9.56. 

 No geral, considera-se que a amostra do tecido CI pertencente aos 
protocolos P1, P2, P3 e P5, que por sua vez, correspondem à metade dos 
protocolos utilizados neste estudo, apresentaram valores da razão A260/A280 entre 
1.8 e 2.0 e por isso a análise espectrofotométrica confirma as boas condições de 
extração de DNA para a espécie Atta sexdens já indicada pela análise do gel.  
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CONCLUSÕES 

A eficiência diferenciada dos protocolos foi confirmada, sendo possível, a 
despeito da possibilidade de uso de diferentes protocolos, indicar preferencialmente 
o protocolo SUNNUCKS & HALES (1996), seguido dos protocolos Método 
modificado por RUSSEL et al. (2010) e MOGG & BOND (2003) para extração de 
DNA em Atta sexdens. Não foi constatada a necessidade de separar partes do corpo 
para a extração, sendo possível, ao menos para os protocolos selecionados a 
utilização do Corpo Inteiro da formiga, para obtenção de melhor DNA genômico de 
A. sexdens. 
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