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Orientador: Prof. Dr. LUIS EDUARDO ARANHA CAMARGO 

RESUMO 

Entre as doenças que ocorrem na cultura do milho, a antracnose, 

causada por Co/letotrichum graminicola, tem potencial para se tornar limitante ao 

cultivo dessa gramínea. A forma mais eficiente de controle desta doença é 

através do emprego de genótipos resistentes. Assim, informações sobre 

procedimentos de avaliação da resistência, análise de raças do patógeno, e 

herança da resistência a este patógeno são de grande importância para 

programas de melhoramento. 

Em experimento realizado em casa de vegetação compreendendo seis 

linhagens e quatro híbridos, verificou-se variabilidade genética entre genótipos 
. -

para resistência ao ataque de C. graminicola em folhas, para as variáveis área 

total de lesão/planta (ATL), área média/lesão (AML), comprimento total de 

lesão/planta (CTL), comprimento médio/lesão (CML), número de lesões (NL) e 

tipo de lesão. As variáveis CTL, ATL e nota para tipo de lesão apresentaram-se 

altamente relacionadas, sendo que a variável tipo de lesão possibilitou uma 
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distinção dos materiais em um maior número de classes. As variáveis CML e 

AML resultaram no mesmo agrupamento dos materiais, porém não 

proporcionaram a mesma distinção entre materiais S e R como verificado para 

as demais variáveis avaliadas. Não constatou-se comportamento diferenciado 

dos genótipos de milho quando inoculados com dois isolados, indicando a não 

distinção dos isolados em raças, considerando o material genético avaliado. 

Ambos os métodos de inoculação do colmo, por injeção de suspensão de 

conídios e por introdução de palito envolto na massa de conídios, foram 

eficientes. Entretanto, utilizando-se o método de injeção, obteve-se uma melhor 

distribuição dos valores referentes à podridão do colmo em classes fenotípicas 

em relação ao método do palito, que mesmo apresentando o mesmo número de 

plantas doentes, no geral, estas plantas apresentaram menor severidade da 

doença. 

A análise das freqüências observadas de plantas F2 resistentes {sem 

sintomas) e suscetíveis (com sintoma) à antracnose foliar, oriundas do 

cruzamento entre as linhagens L 186 e L64, em três ensaios de casa de 

vegetação e um de campo, indicou a ocorrência de herança monogênica com 

dominância completa para o alelo que confere resistência. No estudo da herança 

da resistência para a podridão do colmo, também foram observadas freqüências 

próximas às esperadas para herança monogênica, também com dominância 

completa para o alelo que confere resistência. O híbrido apresentou o mesmo 

padrão de resistência que o genitor L64. A análise de co-segregação indicou 

segregação independente entre os dois genes. 
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A partir da visualização do tecido de milho inoculado com C. graminicola, 

ao microscópio eletrônico de varredura, constatou-se que 5 horas após a 

inoculação os conídios já estavam aderidos à superfície da folha, tendo os 

apressórios germinado com cerca de 1 O horas após a inoculação. Quinze horas 

após a germinação, apenas na superfície foliar da linhagem genitora suscetível 

foi observado evidências da penetração do patógeno. 

A análise genotípica das linhagens genitoras, através de marcadores 

microssatélites, permitiu identificar 19 locos polimórficos dentre os 171 primers 

analisados nos dez cromossomos de milho. Através da amplificação das regiões 

polimórficas nos genótipos dos indivíduos suscetíveis à antracnose foliar, 

encontrou-se associação entre a região amplificada com o primer nc003, 

localizada na posição 0.6 do cromossomo 2, e o gene que confere resistência à 

queima foliar, RCG1, causada por C. graminicola. 
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SUMMARY 

Among the diseases that affect maize, anthracnose, caused by C. 

graminicola has the potential to limit its productivity. The most efficient way to 

contrai this disease is to use resistant genotypes. Therefore, information about 

screening methods, the existence of races, and inheritance of resistance to this 

pathogen are of great importance to breeding programs. 

ln an experiment carried out in greenhouse using six inbred lines and 

four hybrids, genetic variability for resistance to leaf anthracnose was detected 

among maize genotypes for the variables total lesion area (ATL), mean lesion 

area (AML), total lesion length (CTL), mean lesion length (AML), number of 

lesions (NL), and lesion type. The variables ATL, CTL and lesion type were 

highly correlated (higher than 0.90). The variable lesion type allowed a greater 

phenotypic discrimination. No difference was detected in the host genotype 

rank when the variables AML and CML were used. 
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No differential interaction was detected when two isolates were 

inoculated on maize genotypes, indicating that there was no distinction 

between isolates at the race levei. 

Two methods for stalk inoculation were compared: stem injection of 

conidial suspension and stem piercing with toothpick. Both were found to be 

highly effective in causing disease. However, the injection method resulted in 

higher severity values, facilitating detection of extreme genotypes. 

Studies on the mode of resistance to leaf anthracnose, the inbred lines 

L 186 and L64 were susceptible and resistant, respectively, whereas the hybrids 

L 184 x L64 were resistant. The observed frequency of susceptible and resistant 

F2 plants derived from F1 plants indicates monogenic, dominant contrai of 

resistance. Similarly, resistance to stalk anthracnose was monogenic dominant, 

however controlled by different genes since leaf and stalk anthracnose 

resistance segregated as independent traits. 

Scanning electronic microscope was used to study the infection process 

with C. graminico/a. ln five hours after inoculation, the spores had already 

adhered to the leaf surface, and in ten hours the appressoria had germinated. 

Fifteen hours after germination there was evidence for penetration in the 

susceptible genotype. 

Nineteen out of 171 loci tested with microsatellite markers were 

polymorphic among inbred lines. The nc003 locus, located on chromosome 2, 

was found to be linked (37 .1 cM) to the gene that confers resistance to leaf 

anthracnose. 



1 INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é cultivado em grande extensão do território 

brasileiro, em lavouras de tamanho variável e sob diferentes sistemas de 

produção, dependendo das condições sócio-econômicas da região. Sua 

principal forma de utilização relaciona-se, direta ou indiretamente, com a 

alimentação humana, o que faz com que este produto ocupe posição das mais 

relevantes no plano social e econômico. Níveis crescentes de produção são 

exigidos devido ao crescimento populacional e econômico e podem ser obtidos 

tanto com a expansão da área de cultivo como pelo aumento da produtividade. 

Programas de melhoramento genético têm alcançado sucesso no 

desenvolvimento de cultivares com atributos agronômicos desejáveis para os 

mais diversos sistemas de produção. Em um programa de melhoramento 

visando o desenvolvimento de cultivares de alto potencial produtivo, a seleção 

pode ser feita de forma direta, tendo-se como alvo o peso de grãos, ou de forma 

indireta, praticando-se a seleção para caracteres relacionados com a produção. 

Neste sentido, destacam-se as relações entre produção e resistência genética a 

doenças. 
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Dentre as doenças que afetam a cultura do milho no Brasil, a antracnose 

tem se apresentado como limitante à obtenção de altas produtividades a 

exemplos de países como França, fndia e Filipinas {Shurtleff, 1980). Nos 

Estados Unidos, a antracnose despertou a atenção de melhoristas e produtores 

devido ao aumento de sua incidência e de perdas de 19 a 28% na safra de 1980 

(Carson e Hooker, 1981a), embora trabalhos anteriores já tivessem chamado a 

atenção para o aumento da freqüência e extensa distribuição geográfica desta 

enfermidade e de seu potencial destrutivo {Williams & Willlis, 1963; Morgan & 

Krantizes, 1967; Leonard & Thompson, 1969; Poneleit et ai., 1972; Warren et ai., 

1973; Wheeler et ai., 1974; Nicholson & Warren, 1976). 

No Brasil, a antracnose tem chamado a atenção de técnicos e 

pesquisadores como uma doença capaz de reduzir a produtividade da cultura 

em determinadas regiões (Léon, 1994). O primeiro registro da ocorrência de 

antracnose no Brasil foi feito por Silveira et ai. (1965), na região de Campinas 

{SP), em campos de produção de sementes de milho híbrido. No trabalho, os 

autores referem-se a perdas de até 30% na produção. No Nordeste, a 

antracnose ocorre nos Estados de Pernambuco e Paraíba, mas não há relatos 

sobre perdas {Pontes, 1987). 

Diante o impacto da doença na produtividade da cultura, faz-se 

necessário o desenvolvimento de genótipos tropicais resistentes. Assim, 

informações sobre a herança da resistência ao patógeno são fundamentais. 

Dentre as metodologias utilizadas para identificar genes de interesse 

agronômico, destaca-se a técnica de marcadores moleculares microssatélites. 
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Através desta técnica, indivíduos extremamente resistentes e suscetíveis são 

genotipados com locos marcadores na tentativa de identificar marcadores 

ligados aos genes em estudo. Os marcadores microssatélites são seqüências 

simples de dois a seis nucleotídeos repetidos em tandem e flanqueados por 

seqüências não repetidas de DNA. O número de repetições das seqüências é 

extremamente variável entre indivíduos, supostamente em decorrência de 

'crossing-over' desigual entre segmentos homólogos, o que resulta em um 

elevado nível de polimorfismo para este tipo de marcadores. Além desta 

característica desejável, os marcadores microssatélites são fáceis de serem 

manipulados em laboratório, uma vez que podem ser amplificados via reação 

em cadeia por polimerase (PCR) e visualizados em gel de agarose corado com 

brometo de etídeo. Os primers utilizados na PCR correspondem às seqüências 

não repetidas que flanqueiam os microssatélites. 

O presente trabalho objetivou estimar parâmetros genéticos, tais como 

tipo de ação gênica e número de genes envolvidos no controle genético da 

resistência do milho à antracnose foliar e do colmo e identificar marcadores 

microssatélites ligados a estes genes. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O patossistema Colletotrichum graminicolalmilho 

2.1.1 Importância 

O termo antracnose engloba várias manifestações sintomáticas 

resultantes da infecção por Colletotrichum graminicola. No Brasil, as formas 

mais importantes são a antracnose de folha e a de colmo, hoje consideradas 

limitantes à produtividade principalmente devido ao aumento na área de cultivo 

do milho safrinha e de plantio direto, que proporcionam ao patógeno tecido 

hospedeiro para sua manutenção e reprodução. 

Desde o primeiro relato da antracnose do milho no Brasil, feito por Silveira 

et ai. (1965) na região de Campinas {SP), alguns trabalhos foram feitos 

considerando-se os principais sintomas da antracnose (Pereira, 1983; Silva, 

1983 e Pontes, 1987; Kimati, 1975; Minussi, 1977). No entanto, apenas 

recentemente a antracnose do colmo foi reconhecida como um dos principais 

problemas da cultura do milho em áreas que adotam o cultivo safrinha ou o 

sistema de plantio direto (Silva, 1997; Fancelli & Dourado Neto, 2000). 
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Nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, vários trabalhos já haviam 

alertado para o aumento na freqüência e distribuição geográfica da antracnose 

do milho e do seu potencial para tornar-se fator limitante da produção (Williams 

& Willlis, 1963; Morgan & Krantizes, 1967; Leonard & Thompson, 1969; Poneleit 

et ai., 1972; Warren et ai., 1973; Wheeler et ai., 1974; Nicholson & Warren, 1976 

e Perkins & Hooker, 1979). Ainda na década de 60, Williams & Willis (1963) 

relataram que, em Ohio (EUA), 50% dos isolados obtidos de colmos com 

sintoma de podridão eram de C. graminicola e, em alguns campos avaliados por 

lipps (1983), a incidência de podridão no colmo variou de 10 a 90%. Em Illinois, 

nos anos de 1982 e 1983, o patógeno foi isolado em 34 a 46% de colmos 

apresentando podridão (Anderson & White, 1987). Na Carolina do Norte, no 

período de 1972 a 197 4, a antracnose foi uma das doenças mais importantes, 

causando manchas foliares e podridão de colmo (Leonard, 1974). Entretanto, 

apenas na safra de 1980 esta doença despertou a atenção dos melhoristas e 

produtores devido ao aumento de sua incidência e consecutivas perdas de 19 a 

28% (Carson & Hooker, 1981b) e até 40 % (Smith, 1976; Perkins & Hooker, 

1979; White et ai., 1979 e Callaway et ai., 1992). Mesmo assim, Shurtleff (1980) 

considerou a antracnose como uma doença de importância secundária nos 

Estados Unidos. 

Várias epidemias foram relatadas no norte-central e leste dos Estados 

Unidos (Hooker, 1976; Hooker & White, 1976; Perkins & Hooker, 1979; Warren 

et ai., 1973; Wheeler et ai., 1974 e White et ai., 1979). Nas décadas de 80 e 90, 

o aumento da incidência de podridão do colmo foi associada em parte ao
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aumento da população da lagarta Ostrinia nubilalis, que causa injúria no colmo 

do milho e dá condições de entrada ao fungo (Smith, 1976; Perkins & Hooker, 

1979; White et ai., 1979 e Keller et ai., 1986). O estresse da planta devido a 

fatores ambientais e nutricionais, lesões de nematóides ectoparasitas nas 

raízes, assim como injúrias de insetos também favorecem o desenvolvimento da 

doença (Bergstrom et ai., 1983; Keeler et ai., 1986; Muimba-kankolongo & 

Bergstrom, 1990; 1992). 

2.1.2 Etiologia e epidemiologia 

Os sintomas da doença ocorrem em qualquer parte da planta. Nas folhas, 

as lesões necróticas de coloração pardacenta, a princípio arredondadas ou 

ovaladas, de coloração amarelo pálida. podem coalescer e ocasionar dano 

extenso. No colmo, os sintomas surgem geralmente na epiderme, logo após a 

polinização, como lesões estreitas, longitudinais, com aspecto encharcado, 

inicialmente de coloração pardo-avermelhadas, que se tornam castanho escuro 

e pretas. Além das folhas e colmo, este patógeno também pode afetar raiz, 

palha (bráctea) e semente. A podridão de colmo e antracnose foliar, no entanto, 

são os sintomas mais comumente encontrados (Messiaen et ai., 1959; Dale, 

1963; Williams & Willis, 1963; Silveira et ai. , 1965; Warren et ai., 1973 e 

Shurtleff, 1980). 

Condições ótimas para o desenvolvimento da antracnose compreendem 

temperaturas entre 25 e 35º

C e alta umidade relativa do ar. Esta amplitude de 
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temperatura favorece a germinação e a formação do apressório e penetração do 

fungo (Skoropad, 1967). A doença se desenvolve melhor em tecidos mais 

velhos, embora também possa acometer plântulas (Jamil & Nicholson, 1987). 

Nicholson et ai. ( 1985) preconizam que tecido foliar em expansão é pouco 

suscetível à queima e que folhas baixeiras e maduras são mais suscetíveis. 

Sementes infectadas pelo patógeno podem resultar em queima, enfezamento, 

redução do estanda de plantas e podridão de raízes (Warren & Nicholson, 

1975). 

O tecido infectado presente na área de cultivo constitui a principal fonte 

de inóculo primário para a próxima cultura. De acordo com Bergstrom & 

Nicholson (1999), o aumento da antracnose em campos de cultivo nos Estados 

Unidos é menos dramático em áreas de produção de silagem, uma vez que 

menor quantidade de restos culturais permanece no campo após a colheita. A 

infecção inicial de folhas de plântulas ocorre a partir de conídios produzidos em 

acérvulos sobre restos de cultura. A exemplo da antracnose do morango, a 

dispersão horizontal dos conídios é limitada a curtas distâncias (Madden et ai., 

1996). O inóculo secundário é responsável tanto por novas lesões foliares como 

pela infecção do colmo. 

C. graminicola forma acérvulos esféricos ou piriformes (8-15 µm) com

setas sobre o tecido afetado. Seus conídios são alantóides, medindo 23,5- 29,0 

µm x 3,5 - 5,0 µm, respectivamente, para comprimento e largura, quando 

cultivado em meio de cultura BOA (Sutton, 1980; Pontes, 1987). Sob material 

seco, as setas medem em torno de 121,5 µm e possuem, na sua maioria, três 
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septos {Williams & Willis, 1963). De acordo com Wheeler et ai. {1971), a 

formação de apressórios, a penetração e a formação de acérvulos ocorrem 5, 8 

e 24 horas após a inoculação, respectivamente. A formação de apressórios sob 

o tecido foliar é induzida pela topografia da folha do hospedeiro (Lapp &

Skoropad, 1978). O teleomorfo, G/omerella graminicola Pol., produz peritécios 

eruptivos quando inoculado em tecido foliar esterilizado, apresentando 

ascósporos curvos (Politis, 1975). 

C. graminicola pode sobreviver em colmos infectados por um período de

até dez meses (Naylor & Leonard, 1977) e em sementes armazenadas durante 3 

anos (Warren, 1977). Envoltos por uma massa gelatinosa produzida durante sua 

produção, os conídios podem permanecer viáveis por semanas a meses, 

dependendo da umidade relativa do ar. Sem a matriz gelatinosa, a viabilidade 

dos conídios reduz-se a horas, mesmo em alta umidade relativa (Nicholson & 

Moraes, 1980). A dispersão vertical dos conídios de C. graminicola pode ocorrer 

tanto pelos respingos da chuva ou pelo vento (Bergstrom & Nicholson, 1999). 

A presença de água mostra-se necessária para a germinação dos 

conídios devido à presença de inibidores de germinação, solúveis em água, na 

matriz mucilaginosa. Esta matriz não está somente envolvida na sobrevivência e 

disseminação dos conídios, mas também na indução da patogênese em milho 

(Bergstrom & Nicholson, 1983). Existem evidências de que essa matriz possui, 

além de inibidores de germinação de conídios, enzimas que são importantes no 

estabelecimento do patógeno (Nicholson & Moraes, 1980; Bergstrom & 

Nicholson, 1983; Pascholati et ai., 1993 e Andersen & Nicholson, 1996). 
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Assim como a antracnose foliar, a podridão do colmo pode ocorrer devido 

à penetração direta do fungo. Conídios formados em folhas podem ser levados 

para a bainha e iniciar uma infecção na parede do colmo. No entanto, a 

deposição de conídios na bainha não é um método eficiente de inoculação. 

Freqüentemente, considera-se que a colonização deste patógeno no exterior do 

colmo coincide com a infecção no interior, mas nem sempre isso é verdadeiro 

(Bergstrom & Nicholson, 1999). 

Além do milho, isolados de C. graminicola de milho podem infectar aveia, 

cevada, trigo e sorgo (Chowdhury, 1936). Para Shurteleff ( 1980), no entanto, a 

capacidade de isolados de milho infectar sorgo é discutível. De acordo com 

Bergstrom & Nicholson (1999), conídios de C. graminicola de gramíneas 

próximas à cultura podem constituir inóculo para infecção de folhas maduras, 

mas só inóculo de isolados de milho é significante para a epidemia. No Brasil, 

Kimati (1975) observou que isolados de C. graminicola do milho e do sorgo não 

são patogênicos à cana-de-açúcar e isolados da cana-de-açúcar e do sorgo não 

são patogênicos ao milho. De acordo com o autor, os três tipos de isolados 

podem ser considerados como formas especializadas de C. graminicola, 

validando a nomenclatura sugerida por Messiaen et ai. (1959), que sugeriram a 

criação das forma specialis de C. graminicola f. sp. zeae, C. graminicola f. sp. 

sorghi e C. graminicola f. sp. sacchari. Os resultados obtidos foram confirmados 

por Minussi ( 1977) que mostrou que os isolados só causam sintomas típicos em 

seus hospedeiros originais. Embora o isolado de sorgo encontre-se classificado 
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como C. sublineolum (Sherriff et ai., 1995), trabalhos recentes não têm adotado 

esta nova classificação (Snyder & Nicholson, 1990 e Schadeck et ai., 1998). 

Ainda não há evidências da existência de raças fisiológicas de C. 

graminicola (Nicholson & Warren, 1981; Jenns et ai., 1982; White et ai., 1987 e 

Carson, 1999) em milho, ao contrário do que ocorre em sorgo, onde o patógeno 

é reconhecido como hipervariável (Rosewich et ai., 1998). 

2.2 Mecanismos de resistência 

Pouco se sabe sobre os mecanismos específicos de resistência do milho 

à antracnose. No entanto, há conhecimento de respostas fisiológicas e 

bioquímicas gerais à infecção de fungos patogênicos. A defesa do milho é 

baseada, principalmente, no aumento do metabolismo de compostos fenólicos, 

especificamente de fenilpropanóides (Bergstrom & Nicholson, 1999) e de 

compostos pré-formados, como os ácidos hidroxâmicos (Lyons & Nicholson, 

1989). Hammerschmidt & Nicholson (1977) sugerem o envolvimento do 

metabolismo de fenóis na resistência de milho a C. graminicola em face da 

correlação entre restrição ao crescimento da lesão, o acúmulo de compostos 

fenólicos totais e produção de antocianina. 

Estudos realizados por Sherwood (1987) mostraram que o aumento na 

freqüência da formação de papila em células apicais da raiz relaciona-se com a 

redução na penetração do patógeno. No entanto, Politis & Wheeler (1973), ao 
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contrário desse autor, mostraram que a penetração em folhas pode ocorrer onde 

foram formadas papilas. 

Como o desenvolvimento da doença é favorecido por extensos períodos 

de umidade e baixa intensidade de luz, a alta intensidade de luz aumenta a 

resistência das plantas de milho (Hammerschmidt & Nícholson, 1977, Jeans & 

Leonard, 1985 e Schall et ai., 1980), uma vez que a expressão da resistência a 

antracnose envolve a biossíntese de compostos fenólicos que é altamente 

dependente de luz (Lyons et ai., 1993). 

2.3 Resistência genética 

Vários trabalhos foram realizados objetivando identificar genes de 

resistência a antracnose foliar e do colmo, resultando na identificação de um a 

poucos genes de maior efeito ou vários genes com pequenos efeitos aditivos, 

dependendo dos cruzamentos analisados. 

Estudos relativos a resistência à podridão do colmo em milho mostram 

que há predominância de herança quantitativa. Já com relação a resistência à 

antracnose foliar, a literatura aponta o envolvimento de poucos genes com 

efeitos aditivos, em detrimento de genes com efeitos dominantes. 

Lim & White (1978) encontraram efeitos heteróticos significativos em 45 

híbridos obtidos de cruzamentos dialélicos entre 1 O progenitores, sugerindo 

dominância parcial para a resistência à antracnose foliar e do colmo. Em um dos 
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cruzamentos, no entanto, predominou a ação de genes dominantes para 

resistência à antracnose foliar. 

Carson & Hooker (1981a) verificaram que os efeitos aditivos explicaram 

mais de 90% do total da variação em resistência à podridão do colmo entre 

médias de gerações em todas as populações estudadas, com efeitos 

dominantes significativos em algumas populações. 

Carson & Hooker {1981b) encontraram efeitos aditivos significativos em 

quatro famílias e efeitos dominantes em três famílias ao avaliarem cinco famílias 

resultantes do cruzamento entre cinco linhagens resistentes e uma suscetível à 

antracnose foliar do milho. Acredita-se que o efeito dominante deve ter maior 

importância do que a indicada pela análise. 

Pereira (1983) forneceu evidências que os mecanismos que conferem 

resistência a C. graminicola em folhas de plântulas, folhas de plantas adultas e 

colmo são diferentes. Em folha, o mecanismo que condiciona resistência à 

doença na nervura central foi diferente do mecanismo que ocorre no limbo foliar. 

Em ambos os casos houve evidência de herança quantitativa com efeitos 

genéticos aditivos e dominantes, com predominância de efeitos genético 

dominante para a suscetibilidade à podridão do colmo. 

Silva (1983) estimou a ação de 1 a 4 genes na resistência à infecção do 

límbo foliar em seis linhagens de milho e as gerações F1, F2, RC1 e RC2, 

ocorrendo efeitos genéticos dominantes e aditivos e ação de 1 a 2 genes no 

caso da infecção da nervura central. 
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Badu-Apraku et ai. (1987a; 1987b) observaram resistência do tipo 

monogênica dominante para a antracnose foliar e do colmo. A avaliação para a 

podridão do colmo foi feita através de uma escala de pontuação que envolve a 

soma do número de internódios apresentando podridão e o número de 

internódios com mais de 75% de podridão. Plantas com notas entre 1 e 3 foram 

consideradas resistentes (padrão da linhagem resistente) e plantas com notas 

entre 8 e 14 como suscetíveis. O teste qui-quadrado não foi significativo, 

sugerindo que a linhagem LB31 é portadora de um gene simples dominante para 

a resistência à podridão do colmo. Utilizando outras linhagens, Badu-Apraku et 

ai. (1987c) identificaram que efeitos aditivos, dominantes e epistáticos são 

importantes na expressão da resistência. Ainda neste trabalho, em outro 

cruzamento, a análise dos dados indica que dois genes co-dominantes 

condicionaram a resistência à antracnose foliar na fase de plântula e planta 

adulta. Neste estudo foi realizada a análise com base nas médias das gerações 

F1, seus respectivos retrocruzamentos e plantas F2 resultantes dos cruzamentos 

entre germoplasmas tropicais. 

Callaway et ai. (1990) encontraram heterose e capacidade de 

combinação específica e geral significativas, no caso de resistência a 

antracnose de colmo, indicando que ambos efeitos, aditivos e não aditivos, 

foram importantes nestes cruzamentos. 

Weldekidan & Hawk (1993) relataram efeitos aditivos mais importantes 

que os não aditivos na resistência à podridão do colmo. Neste trabalho foi 

utilizada a linhagem DE811ASR [(DE811 )4 x Mp305)], indicando que a 
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dominância relatada para a linhagem Mp305, fonte de resistência conforme 

Carson & Hooker (1981b), depende do conjunto genético do material utilizado no 

cruzamento. 

Toman Junior & White (1993) desenvolveram uma linhagem [(Fr873 x 

MP305)6� para verificar seu padrão de resistência à podridão do colmo. Neste 

trabalho foi usado o modelo de análise de geração de Mather & Jinks (1971) e, 

em adição ao exame dos dados quantitativos, foi testada a segregação 

observada contra a segregação esperada no caso da ocorrência de um gene 

dominante responsável pela resistência. A transformação de dados quantitativos 

em classes qualitativas foi realizada mediante uso do procedimento paramétrico 

com análise discriminante, pelo uso do programa SAS. Através da análise de 

gerações foram identificados efeitos aditivos e dominantes explicando a 

resistência. De acordo com os dados coletados, considerando-se uma avaliação, 

foi encontrado um gene simples dominante de resistência. Mather & Jinks (1984) 

alertam que a genética biométrica é, conceitualmente, um descendente da 

genética mendeliana. Os autores consideram que usar a genética biométrica 

preferencialmente à Mendeliana, em caso das classes genéticas serem 

facilmente reconhecidas pelo seu fenótipo, é ineficiente e equivocado. Na 

ausência de alguma razão obrigatória, a análise Mendeliana seria sempre 

preferida à biométrica. Ver as duas abordagens como alternativas rivais é não 

compreender que cada técnica de análise tem o seu próprio campo de 

aplicação, ao qual a outra é menos adequada, ou mesmo impossível de ser 

adaptada. 
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2.4 Mapeamento de genes de resistência 

Carson & Hooker (1982) foram os primeiros a mapearem genes de 

resistência à antracnose de colmo. Os autores trabalharam com uma linhagem 

resistente e 19 materiais-estoque contendo translocações recíprocas em 15 

braços de cromossomos e encontraram genes de resistência em um dos braços 

dos cromossomos 1, 4 e 8 e em ambos os braços do cromossomo 6. Com o 

advento dos marcadores moleculares, inúmeros outros genes a várias doenças 

também foram mapeados (McMullen & Simcox, 1995), incluindo um gene de 

resistência a podridão do colmo de grande efeito fenotípico (Jung et ai., 1994). 

Esses autores verificaram a existência de efeitos aditivos significativos em 

cruzamentos entre uma linhagem derivada da linhagem resistente MP305 e 

duas linhagens suscetíveis. Apenas em uma das populações foi encontrado, 

além dos efeitos aditivos, efeito de dominância. Neste trabalho, os autores 

encontraram, através da técnica de RFLP (restriction fragment lenght 

polimorfism), um marcador no cromossomo 4 significativamente associado com 

resistência em ambas as populações estudadas. 

Muitos programas de melhoramento de plantas e animais têm se 

beneficiado grandemente das técnicas moleculares, por possibilitarem, entre 

outros, o acompanhamento da introgressão de genes, a identificação e seleção 

de QTLs (quantitativas trait loci) e a determinação de relações genéticas (Vogel, 

1997). Um mapa de ligação de marcadores moleculares pode ser usado para 

selecionar genes ligados a um determinado marcador. O polimorfismo do DNA 
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pode ser detectado e utilizado para estabelecer uma correlação entre genótipo e 

fenótipo para dada característica. 

Os quatro tipos mais comuns de  marcadores moleculares são RFLP, 

RAPO (random amplified polymorphic DNA), microssatélites ou SSR (simple 

sequence repeats) e AFLP (amplified fragment length polymorfism) (Vogel, 

1997). Cada marcador possui suas vantagens e desvantagens, sendo que 

somente RFLP e microssatélites são marcadores co-dominantes, ou seja, 

possibilitam a distinção entre indivíduos heterozigotos e homozigotos. 

Microssatélites são os mais informativos e geram informações com 

facilidade e rapidez. Estes marcadores baseiam-se na amplificação de regiões 

de seqüências repetitivas (Mullis et ai., 1986). Essas seqüências são freqüentes 

e distribuídas regularmente no genoma dos eucariotos (Chin et ai., 1996; 

Morchen et ai., 1996). Os locos amplificados são específicos e estáveis, 

freqüentemente conservados entre espécies (Kresovich et ai., 1995). Esses 

marcadores foram descritos em espécies arbóreas tropicais (Condit & Hubbell, 

1991), soja (Akkaya et ai., 1992; Morgante & Olivieri, 1993 e Rongwen et ai., 

1995), arroz (Y'Ju & Tanksley, 1993), milho (Holm et ai., 1994; Chin et ai., 1996 e 

Senior et ai., 1996), brássicas (Lagercrantz et ai., 1993), arabidopsis (Bell & 

Ecker, 1994), trigo e cevada (Saghai-Maroof et ai., 1994) e videira (Browers et 

ai., 1996), entre outras. 

Regiões microssatélites são constituídas de seqüências curtas de 1 a 6 

nucleotídeos comumente repetidas de 1 O a milhares de vezes em tandem 

(Gupta et ai., 1996; Morchen et ai., 1996 e Brown et ai., 1996). As seqüências de 
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DNA que flanqueiam as regiões microssatélites são conservadas, o que permite 

a seleção de primers específicos e sua amplificação via PCR. Em estudo de 

bibliotecas de DNA de cinco espécies de árvores tropicais e Zea mays L., Condit 

& Hubbell (1991) observaram que os motivos AC/GT e AG/CT foram abundantes 

nos genomas de todos as seis espécies vegetais examinadas. Chin et ai., (1996) 

observaram que, além do motivo (AG/CT)n, que correspondeu a 47% dos 

dinucleotídeos repetidos, os motivos (CCT/GGA)n e (CCG/GGC)n também 

revelaram-se abundantes em milho. De acordo com Moore et ai. (1991), 

Morgante & Oliviere (1993) e Wang et ai. (1994) os motivos mais comumente 

encontrados em plantas são (AT/TA}, (A/T)n e (AG/CT)n. 

A variabilidade dos locos microssatélites provavelmente está ligada a 

ocorrência de crosssing-over desigual (Levinson & Gutman, 1987; Strand et ai., 

1993 e Charlesworth et ai., 1994). A variação no comprimento do produto 

amplificado é função do número de unidades de seqüências repetidas e pode 

ser utilizada para distinguir alelos de um loco. Em algumas espécies, o 

polimorfismo encontrado entre indivíduos dentro de populações é sete a dez 

vezes maior comparado a RFLPs (Wu & Tanksley, 1993). 

A freqüência de ocorrência de locos microssatélites em vegetais é 

variável. Dicotiledôneas e monocotiledôneas têm freqüência de 1 loco a cada 

21.000 pares de base (pb) e de 1 a cada 65.000 pb, respectivamente (Wang & 

Paterson, 1994). Em milho, a freqüência média é de 1 loco para 50.000 pb 

(Morgante & Olivieri, 1993 e Chin et ai., 1996). Com relação á distribuição, Wang 

et ai. (1994) observaram que 57% dos trinucleotídeos com C-G estão 
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localizados em regiões codificadoras, ao passo que mono, di, tri e 

tetranucleotídeos contendo A-T estão localizados em regiões não codificadoras. 

A maioria dos motivos presentes em milho foi encontrada em bibliotecas de 

cDNAs, sítios de seqüências expressas (ESTs) e genes conhecidos, incluindo 

íntrons e seqüências flanqueadoras 5' - 3' em regiões internas ou adjacentes 

aos genes (Chin et ai., 1996). Hoje há grande disponibilidade de seqüências de 

primers que amplificam microssatélites em milho (http://www.agron.missouri.edu) 

o que facilita grandemente sua utilização em trabalhos de mapeamento gênico.

2.5 Método de análise de segregantes agrupados (ASA) 

Independente da aplicação dos marcadores moleculares, a análise de 

segregantes agrupados (ASA) pode ser adotada para agilizar e facilitar a 

genotipagem de uma população segregante. Trata-se de uma estratégia 

proposta por Arnheim et ai. (1985) e modificada por Michelmore et ai. (1991) que 

permite identificar rapidamente regiões genômicas associadas a caracteres de 

herança simples ou complexa. Quando a abordagem envolve uma região 

particular do genoma, a ASA possui várias vantagens quando comparada ao uso 

de linhagens quase isogênicas. A primeira refere-se a dificuldade de obtenção 

de linhagens isogênicas que requer muitos retrocruzamentos, recursos e tempo. 

Em adição a isto, a freqüência de falsos positivos, isto é, marcadores 

aparentemente ligados, mas que na realidade segregam independentemente do 
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loco de interesse, também é maior no caso de linhagens quase isogênicas 

(Michelmore et ai., 1991 ). 

ASA consiste em cruzar dois indivíduos contrastantes para o caráter de 

interesse e obter gerações F,, F2 e F3. Essas últimas têm a finalidade de 

identificar plantas F2 homozigóticas e contrastantes para o caráter de interesse. 

O DNA das plantas homozigóticas de cada classe fenotípica é extraído e 

misturado com o de plantas de mesmo genótipo, obtendo assim amostras 

agrupadas de DNA ("bulks"). No caso de genes dominantes, podem ser 

constituídos dois "bulks": um constituído por indivíduos dominantes e outro por 

indivíduos recessivos homozigotos. Desta forma, espera-se que ocorra também 

homozigose para a região do DNA que flanqueia tais alelos. Nas regiões do 

DNA não ligadas ao gene de interesse, ocorre recombinação aleatória dos 

segmentos de DNA dos pais. Conseqüentemente, as duas amostras são 

polimórficas para as marcas ligadas ao gene de interesse e monomórficas para 

todas as outras regiões não ligadas. Excetuando-se a região do genoma ligada 

ao loco selecionado, todas as demais comportam-se como se estivessem em 

equilíbrio de ligação (Tingey & Tufo, 1993). 

A estratégia de ASA é indicada quando se deseja uma posição 

aproximada do gene num mapa de ligação. Encontrando-se marcadores ligados 

a região de interesse por meio desta técnica, a ligação entre marcador e gene 

ainda deve ser confirmada por meio de análise de co-segregação para efeito de 

cálculo de distância genética. Uma outra limitação da técnica reside no fato de 

que só permite identificar marcadores ligados ao gene de interesse a uma 
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distância máxima de 30 cM considerando populações F2 (Míchelmore et ai., 

1991). 

Na seleção assistida por marcadores moleculares, a ASA pode ser 

utilizada com marcadores que ainda não estão mapeados no genoma da 

espécie estudada (Michelmore et ai., 1991; Barua et ai., 1993; Miklas et ai., 1993 

e Haley et ai., 1994). Há vários trabalhos na literatura envolvendo marcadores 

moleculares que adotaram com sucesso a estratégia de ASA para identificação 

de genes de resistência (Michelmore et ai., 1991; Barua et ai., 1993; Kesseli et 

ai., 1993; Haley et ai., 1993; Miklas et ai., 1993; Zhang et ai., 1994; Chagué et 

al.,1996; Miklas et ai., 1996; Urrea et ai., 1996; Chagué et ai., 1997; Kasuga et 

ai., 1997; Page et ai., 1997; Malvas et ai., 1999; Ogliari, 1999). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Departamento de Entomologia, 

Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" e no campo experimental da Empresa Brasileira de Sementes (EBS)/ 

Dow Agroscience, em Cravinhos-SP. 

3.1 Material Vegetal 

Foram utilizadas oito linhagens de milho (L21, L22, L 1, L38, L62, L2, L 186 

e L64), cinco híbridos simples (L21 x L 186, L21 x L 1, L21 x L62, L21 x L2 e L186 

x L64) e indivíduos F2 resultantes da autofecundação de L 186 x L64. As 

referidas linhagens e híbridos foram cedidas pela Empresa Brasileira de 

Sementes (EBS)/Dow Agroscience para a realização desse trabalho. Os 

indivíduos F2 foram obtidos na área experimental do Departamento de 

Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ-USP. 

As linhagens L21, L22 e L 1 são linhagens de ciclo precoce de grãos duros 

alaranjados, oriundas de sintético constituído de linhas tropicais com 

predominância de germoplasma Suwan DMR. L38, L62 e L2 são linhagens 
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precoces de grãos semiduros alaranjados oriundas de sintético constituído de 

linhas tropicais com predominância de germoplasma Amarillo Dentado. A 

linhagem L 186 tem origem tropical, é de ciclo precoce e tem porte médio e grãos 

semiduros alaranjados. Foi extraída de um sintético constituído por linhagens 

oriundas da população Amarillo Dentado e populações "flints" do Caribe. A 

linhagem L64 origina-se do mesmo sintético, é de ciclo precoce e possui porte 

baixo e grãos semiduros alaranjados. 

3.2 Obtenção dos isolados de Colletotrichum graminicola 

C. graminicola foi isolado de acérvulos retirados de colmos de milho

naturalmente infectados com sintomas típicos da doença. Pequenos fragmentos 

de colmo foram desinfetados superficialmente por imersão em álcool 70% por 

um minuto, seguido de imersão em hipoclorito de sódio a 2%, por um minuto, e 

rinsagem em água esterilizada. Os fragmentos de colmo foram então 

depositados em placas de Petri contendo meio de cultura aveia-ágar (40g de 

farinha de aveia, 17g de ágar, 1000ml de água), sob condições assépticas. 

As placas foram mantidas em câmara de crescimento, a 22 ± 2ºC, sob 

lâmpadas fluorescentes Sylvânia, luz do dia, distanciadas verticalmente 40 cm 

das placas de Petri, em regime de 12 horas luz/12 horas escuro. Após 7 dias, 

acérvulos de cada colônia foram depositados em tubos de ensaios contendo 

meio de cultura BOA e armazenados em temperatura ambiente. O patógeno foi 

transferido para novas placas a cada 30 dias. Para manutenção da 
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patogenicidade, os isolados foram inoculados a cada dois meses em plântulas 

de milho, com 4 a 5 folhas, e reisolados. 

3.3 Comparação entre diferentes variáveis de avaliação da resistência à 

antracnose foliar 

O presente ensaio objetivou avaliar a resistência de linhagens e híbridos 

de milho à C. graminico/a, bem como identificar a melhor variável para 

diferenciar genótipos resistentes de suscetíveis. Foram utilizadas as linhagens 

L21, L 1, L38, L62, L2 e L 186 e os híbridos L21 x L 186, L21 x L 1, L21 x L62 e 

L21 x L2. 

O isolado CRV (Cravinhos-SP) foi cultivado por 20 dias em meio de 

aveia-ágar, sob regime de alternância luminosa, a cerca de 22ºC. A suspensão 

do inóculo foi obtida pela adição de 20 mL de água destilada às placas de Petri e 

raspagem superficial da cultura com escalpelo para liberação dos conídios. A 

suspensão de conídios foi filtrada através de uma camada dupla de gaze, a fim 

de separar conídios de micélio e fragmentos de meio de cultura. A padronização 

do inóculo foi feita com o auxílio de uma câmara de Neubauer e sua 

concentração final da suspensão foi ajustada para 2,0 x 105 conídios/ml. A cada 

100 mL da suspensão foi adicionada uma gota de espalhante adesivo Tween 

20®. 

As inoculações foram feitas mediante pulverização das folhas em plantas 

com 5-6 folhas. Vinte e quatro horas antes da inoculação e 24 horas após, as 
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plantas foram acondicionadas em casa-de-vegetação sob condições de alta 

úmida. A avaliação dos sintomas foi feita através de escala de notas proposta 

por Pereira (1983) e Silva (1983) (Apêndice 1) e pela determinação do número 

de lesões, comprimento total de lesão, comprimento médio da lesão, área foliar 

lesionada e área média da lesão. Ao todo, foram realizadas cinco avaliações, 

aos 8, 10, 12, 14 e 16 dias após a inoculação. 

Os tratamentos foram arranjados segundo o delineamento experimental 

inteiramente casualizado com 3 repetições. A parcela experimental foi 

constituída de um vaso contendo 5 plantas. As plantas foram mantidas em casa 

de vegetação a uma temperatura média de 24ºC, sob alta umidade relativa do 

ar. 

3.4 Patogenicidade de isolados de Colletotrichum graminicola 

Foram utilizados dois isolados de C. graminicola, sendo um proveniente 

de colmo infectado naturalmente na região de Cravinhos - SP (CRV) e o outro 

da região de Cristalina - GO (CRI). Nesse estudo foram utilizadas as linhagens 

L21, L22, L 186 e L64 e os híbridos L21 x L 186 e L 186 x L64. O preparo de 

inóculo e inoculação foram feitos de acordo com o item 3.3. 

A avaliação dos sintomas foi realizada dez dias após a inoculação, 

através da determinação do número de lesões, comprimento total de lesão, 

comprimento médio da lesão, área foliar lesionada e área média da lesão. 
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Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 6 x 2, segundo o 

delineamento experimental em blocos ao acaso com 3 repetições. A parcela 

experimental foi constituída de um vaso contendo 5 plantas. As plantas foram 

mantidas em casa de vegetação a uma temperatura média de 30ºC, sob alta 

umidade relativa do ar. 

3.5 Determinação do método de inoculação no colmo 

Nesta etapa, foram utilizadas 279 plantas da geração F2, resultantes da 

autofecundação de plantas F1 obtidas do cruzamento L 186 x L64. 

A inoculação no colmo foi realizada aos 58 dias da emergência, no início 

do florescimento, de acordo com Pereira (1983). O primeiro tratamento consistiu 

na inoculação através da injeção de 1 ml de suspensão de esporos (2 x 106

conídios/ml) com o auxílio de uma seringa de uso veterinário, de 50 ml, acima 

do primeiro internódio do colmo. Para facilitar a penetração da agulha da seringa 

e não ocasionar seu entupimento, realizou-se uma perfuração do tecido com o 

auxílio de um furador de diâmetro semelhante ao da agulha e comprimento 

suficiente para que os tecidos internos do colmo não fossem danificados antes 

da injeção. O segundo tratamento consistiu na inoculação através da introdução 

de um palito envolto na massa mucilaginosa de esporos de C. gramínícola acima 

do primeiro internódio do colmo de milho. 

A avaliação dos sintomas foi feita através da medição do comprimento da 

área lesionada do colmo 30 dias após a inoculação. 
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3.6 Herança da resistência em milho à antracnose 

3.6.1 Antracnose foliar 

Neste experimento, realizado em 1997 e 1998, foram avaliadas progênies 

F2 obtidas a partir da autofecundação do híbrido simples selecionado no item 

3.3, a partir de linhagens genitoras com extremos de resistência. Estas 

progênies foram avaliadas quanto à doença foliar em casa de vegetação ( 1997) 

e campo (safra 98/99). Plantas da geração F, e as linhagens genitoras foram 

utilizadas como controle. 

As plantas foram inoculadas com suspensões de conídios (2 x 1 os

conídios/ml) obtidas de culturas puras do isolado CRI com 20 dias de idade em 

meio de cultura aveia-ágar ( 40g de aveia, 17 g de ágar, 1000ml de água 

destilada), ajustadas à concentração de cerca de 2 x 1 os conídios/ml. A cada 

100 ml da suspensão foi adicionada uma gota de espalhante adesivo Tween 

ao
®
. 

Em casa de vegetação, a inoculação foi realizada mediante pulverização 

das folhas em plantas com 30 dias (cinco folhas). Esse experimento foi repetido 

três vezes, com 264, 308 e 248 plantas F2. Em condições de campo, foram 

realizadas três inoculações, aos 20, 27 e 34 dias após a emergência em 209 

plantas da geração F2. A avaliação dos sintomas foi feita mediante determinação 

de presença ou ausência de sintomas nas plantas. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado. O teste qui-quadrado foi utilizado para determinar o 
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número de genes envolvidos na resistência, bem como o efeito gênico dos 

mesmos, com base nas freqüências observadas e esperadas de plantas 

resistentes e suscetíveis. 

3.6.2 Antracnose do colmo 

Para estudar a resistência do milho à podridão do colmo 209 plantas da 

geração F2 derivadas do híbrido L 186 X L64 foram avaliadas sob condições de 

campo. Plantas das linhagens genitoras e híbridas foram utilizadas como 

controle. O ensaio foi conduzido em Cravinhos-SP na safra 1998/1999. Estas 

mesmas plantas foram avaliadas para a antracnose foliar possibilitando verificar 

a existência de ligação entre os genes envolvidos na resistência a antracnose 

foliar e do colmo (item 3.6.3). 

A inoculação no colmo foi realizada aos 58 dias da emergência, 15 dias 

antes do florescimento, mediante injeção de 1 ml de suspensão (2 x 106

conídios do isolado CRl/mL) no primeiro internódio. A suspensão de conídios foi 

preparada conforme item 3.2. 

A avaliação dos sintomas foi feita através da medição da secção 

lesionada do colmo, 40 dias após a inoculação. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado. O teste qui-quadrado foi utilizado para determinar do 

número de genes envolvidos na resistência, bem como o efeito gênico, com 

base nas freqüências observadas e esperadas de plantas resistentes e 

suscetíveis. 
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3.6.3 Ligação entre genes de resistência à antracnose foliar e podridão do 

colmo 

A inoculação de folhas e colmos em plantas F2 no experimento de campo 

realizado na safra 1998/1999 possibilitou verificar a existência de ligação entre 

os genes envolvidos na resistência à antracnose foliar e do colmo por meio do 

teste qui-quadrado. 

3. 7 Penetração de Co/letotrichum graminicola em genótipos resistente e

suscetível 

No presente estudo, foi realizada a visualização, em microscópio 

eletrônico de varredura, de amostras de folhas de milho 5, 1 O e 15 horas após a 

inoculação, visando acompanhar o processo de penetração em material 

resistente (L64 e l 186 x L64) e suscetível (L 186). 

A inoculação foi feita com uma microcâmara úmida modificada de 

Bergstrom e Nicholson (1983), onde duas placas de acrílico transparente foram 

acopladas à folha de milho com o auxílio de prendedores. A placa superior (10 

cm de comprimento x 6 cm de largura x 3 mm de profundidade) possui doze 

perfurações circulares com 3mm de largura e 3mm de profundidade. Antes da 

junção das placas à folha, uma espuma com cerca de 3 mm foi adicionada à 

placa inferior. Após a inoculação com 50 µL de uma suspensão de conídios a 
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uma concentração de 2 x 106 conídios/ml, as perfurações foram fechadas com o 

auxílio de uma fita adesiva transparente até a coleta da amostra. 

As amostras foram preparadas segundo protocolo padrão do Núcleo de 

Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica aplicada à Pesquisa Agropecuária 

(NAP/MEPA) da ESALQ - USP. Amostras com cerca de 5 x 3 mm foram fixadas 

com aldeído (Fixador Karnovsky modificado - glutaraldeído 2,5%, formaldeído 

2,5%, em tampão cacodilato de sódio 0,05M, pH 7,2), à temperatura ambiente, 

por 7 dias. O volume do fixador foi cerca de 1 O X o volume das amostras. As 

amostras foram pós-fixadas com tetróxido de ósmio (OsO4) por meio de três 

lavagens com cerca de 10 minutos cada, em tampão cacodilato 0,05M e imersão 

em uma solução 1 % de tetróxido de ósmio (diluído em tampão cacodilato O, 1 M, 

pH 7,2), por uma hora, à temperatura ambiente, em uma capela de exaustão. 

Logo após a fixação em OsO4, as amostras foram lavadas em água destilada e 

desidratadas em soluções de concentrações crescentes de acetona (30, 50, 70, 

90 e 100%), permanecendo cerca de 10 minutos em cada solução. As amostras 

foram lavadas três vezes na solução de acetona 100%. Em seguida, as 

amostras foram colocadas em gaiolas individuais, as quais foram submetidas à

secagem ao ponto crítico com lavagens sucessivas de gás carbônico em 

aparelho Balzers® CPD 050, e metalizadas com ouro no metalizador da Balzers® 

MED 010. Logo após a metalização, as amostras foram visualizadas no 

microscópio eletrônico de varredura Zeiss® OMS 900. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial, com três níveis do fator material e três níveis do fator período de 
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inoculação, perfazendo um de 9 tratamentos. Cada repetição consistiu de 26 

campos visualizados ao acaso. A avaliação foi realizada através da contagem do 

número de apressórios germinados em 26 campos ao acaso nos diferentes 

tratamentos. 

3.8 localização dos genes de resistência à antracnose foliar e do colmo 

3.8.1 Material Vegetal 

Nesta etapa foram utilizadas duas linhagens de milho, L 186 e L64, seu 

híbrido simples e a população segregante F2 oriunda da autofecundação do 

híbrido. O DNA utilizado foi obtido de plantas avaliadas no experimento de 

avaliação da resistência a antracnose foliar realizado no ano de 1997 (item 

3.6.1) e de avaliação da resistência à podridão do colmo realizado na safra 

1998/1999 (item 3.6.2). 

3.8.2 Extração de DNA vegetal 

A extração de DNA foi realizada com base no protocolo descrito por 

Hoisington et ai. (1994). Foram utilizadas aproximadamente Sg de folhas de 

milho, previamente coletadas, mantidas em ultrafreezer (-80ºC), e maceradas 

em cadinho com auxílio de um bastão de porcelana na presença do nitrogênio 

líquido. Cada amostra foi colocada em tubos de propileno de 50 ml e 
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ressuspendida em 10 ml de tampão de extração CTAB 1x (NaCI, 70 µM; EDTA, 

50 µM, pH 8,0; tris-HCI, 100 µm, pH 7,5; hexadecil-trimetilamônio de bromida, 

1% p/v; 13-mercapto-etanol, 140 µM), previamente aquecido a 65ºC. A seguir as 

amostras foram incubadas em banho-maria, a 65ºC, por 90 minutos, sendo 

gentilmente invertidas a cada 1 O minutos. 

Após a remoção dos tubos do banho quente, os mesmos foram invertidos 

gentilmente por várias vezes e, então, adicionados de igual volume de 

clorofórmio-álcool isoamílico (CIA) na proporção de 24:1 (v:v) efetuando-se nova 

inversão, seguida de centrifugação por 1 O minutos a 3400 rpm (tubos de 50 ml) 

ou 5 minutos a 11000 rpm (tubos de 1,5ml). Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi transferido para novos tubos e foi feita nova extração com CIA 

24: 1, nas mesmas condições descritas anteriormente. 

O sobrenadante foi cuidadosamente transferido para novos tubos, aos 

quais foram adicionados igual volume de álcool etílico absoluto resfriado a -

20º

C. Após inversão dos tubos por várias vezes, os mesmos foram submetidos 

à centrifugação seguindo as condições anteriores para precipitação do DNA. 

Em seguida, o precipitado de DNA foi lavado em álcool etílico 75%, por 2 

minutos; álcool etílico 90%, por 2 minutos; e álcool etílico absoluto, por 2 

minutos. Após secagem a temperatura ambiente, o DNA foi ressuspendido em 

500 µL ou 200 µL de tampão (TE) (tris-HCI, 10µM, pH 8,0 e EDTA, 1µM, pH 8,0). 

Após 12 horas, o DNA ressuspendido foi incubado por duas horas em RNAse 

(1µg/200 µL de suspensão) a 37
ºC. Em seguida, a suspensão de DNA foi 

armazenada a 4ºC até o momento do uso. 
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3.8.3 Amplificação de locos microssatélites 

Locos microssatélites foram amplificados por PCR em um termociclador 

MJ Research® PTC-200 (MJ Research, Alameda, CA, EUA). Dois protocolos 

foram utilizados na amplificação das regiões microssatélites: o protocolo 

otimizado por Ogliari et ai. (2000) e o desenvolvido por Senior et ai. (1996), com 

algumas adaptações. 

No protocolo otimizado por Ogliari et ai. (2000) as reações foram 

constituídas de 1 O ng de DNA molde; O, 1 mM de cada dNTPs 

(desoxinucleosídeostrifosfato); 1 U de Taq polimerase (Promega); 1 x tampão de 

reação (KCI, 50 mM; Tris-HCI, 10 mM, pH 9,0; e Triton X - 100, O, 1%); MgCl2, 

2,5 mM e concentrações de O, 165 µM a 1,0 µM de cada par de "primers" (Maize 

MapPairs™; Research Genetics) em um volume final de 30 µL. Antes de iniciar a 

reação, adicionou-se cerca de 50 µL de óleo mineral sobre cada reação. Os 

programas de termociclagem incluíram uma desnaturação de um minuto a 94ºC, 

anelamento de um minuto a uma dada temperatura e uma extensão de dois 

minutos a 72
ºC. Ao todo foram utilizados oito programas anteriormente descritos 

por Ogliari et ai. (2000). 

Para o segundo protocolo utilizado (Senior et ai., 1996) foram 

empregados 40 ng de DNA molde; O, 1 mM de cada dNTPs 

(desoxinucleosídeostrifosfato); 0,7 U de Taq polimerase (Promega); 1 x tampão 

de reação (KCI, 50 mM; Tris-HCI, 10 mM, pH 9,0; e Triton X - 100, 0,1%); 

MgCl2, 2,5 mM e concentração de 0,35 µM de cada par de "primers" (Maize 
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MapPairs ™; Research Genetics), em um volume final de 20 µL. Antes de dar 

início à reação adicionou-se cerca de 50 µL de óleo mineral sobre cada reação. 

Para amplificação de cada loco estudado foi utilizado apenas o programa 1, 

descrito por Ogliari et ai. (2000). 

Locos microssatélites amplificados foram resolvidos em gel de agarose na 

concentração de 3,5%, preparado com tampão TBE 1x (Tris-borato, 0,09M; 

EDTA, 2,0mM) e previamente corado através de imersão em bandeja com 

solução de brometo de etídio na concentração de 5µg/ml de solução por 30 

segundos. Foram utilizados 20 µL de cada reação acrescida de 3 µL de tampão 

de carregamento (azul de bromofenol, 0,25%; sacarose, 40%) para cada corrida. 

Como padrão de pesos moleculares foi utilizado 0,5 µg de DNA padrão 100 pb 

(GibcoBRL ®), juntamente com 2 µL de tampão de carregamento e 8µL de água 

destilada deionizada esterilizada. 

A eletroforese foi realizada em tampão TBE 1 x a uma voltagem constante 

de 11V/cm, durante um período de 1 a 2 horas, dependendo da separação dos 

fragmentos. A visualização do gel foi feita em luz ultravioleta, com o auxílio de 

um transiluminador UV e registrada através do aparelho Pharmacia Biotech®

lmage Master VDS (Pharmacia Biotech, San Francisco, CA, EUA). 

3.8.4. Análise de segregantes agrupados 

Para análise dos segregantes agrupados foram utilizadas alíquotas iguais 

do DNA de 10 indivíduos de cada uma das classes fenotípicas (resistente e 
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suscetível) para compor os 'bulks'. A classe fenotípica resistente englobou 

plantas heterozigotas e homozigotas e a classe suscetível, plantas homozigotas 

para os genes estudados em ambas as resistências (colmo e folha). 

Ao todo foram utilizados 171 primers que amplificam regiões 

microssatélites em milho (Research Genetics, Missouri, EUA). 

Os protocolos utilizados para amplificação dos primers microssatélites 

foram descritos no item 3.8.3. 

3.8.5. Análise da segregação de locos microssatélites em indivíduos 

suscetíveis da população F2 

Locas microssatélites que revelaram polimorfismo entre as linhagens 

genitoras resistente e suscetível, bem como aqueles próximos a estas regiões, 

foram utilizados para genotipar os indivíduos suscetíveis recessivos para efeito 

de cálculo da distância entre locas marcadores e o gene estudado. 

Os protocolos de amplificação dos locas microssatélites encontram-se 

descritos no item 3.8.3. 

A distância entre marcadores e genes de resistência foi estimada usando 

o programa MAPMAKER versão 3.0 (Lander et ai., 1987) com um LOD score >

2. As frações de recombinação foram transformadas pelo método Kosambi

(Kosambi, 1944). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Comparação entre diferentes variáveis para avaliação da resistência à 

antracnose foliar 

Os resultados obtidos nesse experimento são apresentados nas Ta belas 

1 a 6, e as análises de variância no Apêndice 2. Verificou-se variabilidade entre 

genótipos, independente da variável avaliada, em condições de casa de 

vegetação. 

Considerando-se as variáveis avaliadas, aos oito dias da inoculação, não 

foi possível diferenciar materiais entre resistentes e suscetíveis (Tabelas 1 a 5). 

No entanto, a partir de 1 O dias após a inoculação, as variáveis já permitiram tal 

discriminação. 

Para a variável número de lesões (NL), 10 dias após a inoculação, as 

linhagens L21 e L 186 apresentaram maior suscetibilidade, e as linhagens L62, 

L2 e os híbridos L21 X L 1 e L21 x L2 não apresentaram lesões. Aos 14 dias 

após a inoculação o número de lesões decresceu devido a coalescência das 

mesmas (Tabela1). 

Para área total de lesões/planta (ATL), 10 dias após a inoculação, as 
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linhagens L38 (testemunha suscetível) L 186, L21 e L 1 e o híbrido L21 x L 186 

apresentaram maior área lesionada/planta, ao passo que o híbrido L21 x L62 

mostrou-se intermediário (Tabela 2). 

A área média por lesão (AML), aos 10 dias após a inoculação, foi maior 

nas linhagens l 1 e l38, sendo que aos 14 dias da inoculação as linhagens l 1, 

L38, l 186, L21 e o híbrido L21 x L 186 não diferiram quanto a essa variável. Aos 

12 dias L38 apresentou maior área, enquanto que aos 16 dias L 1 mostrou maior 

área média/lesão (Tabela 3). 

As linhagens L 186, L21, L38, L 1 e o híbrido L21 x L 186, entre os 10 e 14 

dias da inoculação, apresentaram maior comprimento total de lesões/planta 

(CTL), o híbrido L21 x L62 apresentou menor comprimento de lesão (Tabela 4). 

Entre os 10 e 14 dias após a inoculação, o comprimento médio de lesões 

(CML) foi maior para os seguintes materiais: L 1, L38, L 186, L21 x L 186 e L21,

sendo que aos 16 dias após a inoculação a linhagem L38 apresentou maior 

comprimento médio de lesões (Tabela 5). 

Empregando-se a escala de notas utilizadas por Silva (1983) e Pereira 

(1983), aos 14 dias após a inoculação, os materiais L62, L2, L21 x L 1, L21 x L62 

e L21 X L2 mostraram-se altamente resistentes (AR), L21 e L21 x L 186, 

resistentes (R) a medianamente resistentes (MR), L 1 medianamente resistente, 

L 186 suscetível (S) a altamente suscetível (AS), e L38 altamente suscetível 

(Tabela 6). De acordo com os resultados verificados por Pereira (1983), aos 14 

dias da inoculação, o tamanho médio das dez maiores lesões é uma variável 
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Tabela 1. Número de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a 

inoculação, em condições de casa de vegetação. 

Tratamento Período após a inoculação (dias) 

8 10 12 14 16 

L21 8,6 a 25,2 a 21,7 a 16,5 a 11,5 a 

L186 0,0 a 14,4 ab 15,7 a 9,1 a 11,5 a 

L21 X L186 7,0 a 7,0 bc 10,3 a 2,9 bc 6,2 ab 

L1 0,0 a 4,3 bcd 6,4 ab 4,2 b 4,1 ab 

L38 11,6 a 7,2 bc 7,8 ab 8,8 ab 4,0 ab 

L21 X L62 2,6 a 0,6 cd 0,8 b 0,8 e 1,1 ab 

L62 0,0 a 0,0 d 0,0 b 0,0 c 0,0 b 

L2 0,0 a 0,0 d 0,0 b 0,0 e 0,0 b 

L21 X L 1 0,0 a 0,0 d 0,0 b 0,0 e 0,0 b 

L21 X L2 0,0 a 0,0 d 0,0 b 0,0 e 0,0 b 

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 2. Área total de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a 

inoculação, em condições de casa de vegetação. 

Tratamento Período após a inoculação (dias) 

8 10 12 14 16 

L38 4,3 a 31,0 a 37,3 a 16,5 a 103,5 a 

L186 0,0 a 18,9 a 40,2 a 9,1 a 99,3 a 

L21 2,6 a 16,5 a 24,4 a 2,9 a 63,6 a 

L1 o a 13,2 a 18,6 a 4,2 a 54,7 a 

L21 X L186 2,6 a 9,2 ab 17,0 ab 8,8 ab 25,0 a 

L21 X L62 1,0 a 0,4 bc 0,5 b 0,8 b 1,7 ab 

L62 0,0 a 0,0 e 0,0 b 0,0 b o.o b 

L2 0,0 a o.o e 0,0 b o.o b 0,0 b 

L21 X L 1 0,0 a 0,0 e o.o b o.o b 0,0 b 

L21 X L2 0,0 a 0,0 e 0,0 b 0,0 b 0,0 b 

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade.



39 

Tabela 3. Área média de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a 

inoculação, em condições de casa de vegetação. 

Tratamento Período após a inoculação (dias) 

8 10 12 14 16 

L1 0,0 a 3,8 a 2,8 ab 8,6 a 27,2 a 

L38 0,1 a 4,4 a 7,1 a 5,5 a 14,3 a 

L186 0,0 a 1,2 ab 2,8 ab 7,3 a 8,1 a 

L21 X L 186 0,1 a 1,6 ab 2,1 b 5,2 ab 4,5 a 

L21 0,1 a 0,6 abc 1,1 bc 2,9 a 6,0 a 

L21 X L62 0,1 a 0,0 bc 0,0 cd O, 1 b 0,1 ab 

l62 0,0 a 0,0 c 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

L2 0,0 a 0,0 c 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

L21 X L 1 0,0 a 0,0 c 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

L21 X l2 0,0 a 0,0 c 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 4. Comprimento total de lesões de antracnose foliar em cinco períodos 

após a inoculação, em condições de casa de vegetação. 

Tratamento Período após a inoculação (dias) 

8 10 12 14 16 

l38 4,6 a 34,3 a 14,6 ab 62,9 a 44,1 a 

l186 0,0 a 27,5 a 41,9 a 56,7 a 81,9 a 

l21 2,6 a 21,0 a 21,5 a 36,0 a 44,8 a 

l1 0,0 a 12,1 a 20,9 ab 28,7 a 39,3 a 

l21 X l186 2,3 a 16,8 a 23,2 ab 30.4 a 37,3 a 

l21 X l62 1,0 a 0,4 b 0,5 bc 0,8 b 2,5 b 

L62 0,0 a 0,0 b 0,0 c 0,0 b 0,0 b 

l2 0,0 a 0,0 b 0,0 c 0,0 b 0,0 b 

l21 X l 1 0,0 a 0,0 b 0,0 c 0,0 b 0,0 b 

L21 X l2 0,0 a 0,0 b 0,0 c 0,0 b 0,0 b 

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 5. Comprimento médio de lesões de antracnose foliar em cinco períodos 

após a inoculação, em condições de casa de vegetação. 

Tratamento Período após a inoculação (dias) 

8 10 12 14 16 

L1 0,0 a 3,1 ab 3,2 a 6,8 a 11,5 a 

L38 0,1 a 4,8 a 3,4 a 4,9 a 7,5 a 

L186 0,0 a 1,8 ab 2,9 a 6,1 a 6,9 a 

L21 X L186 2,3 a 3,0 ab 2,7 a 5,1 a 6,1 a 

L21 0,1 a 0,8 bc 1,0 ab 2,3 ab 4,3 ab 

L21 X L62 0,1 a 0,0 c 0,0 bc 0,1 b 0,2 b 

L62 0,0 a 0,0 c 0,0 e 0,0 b 0,0 b 

L2 o.o a 0,0 e 0,0 c o.o b 0,0 b 

L21 X L1 0,0 a 0,0 c 0,0 c 0,0 b 0,0 b 

L21 X L2 0,0 a 0,0 c 0,0 c 0,0 b o.o b 

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 6. Nota para tipo de lesão de antracnose foliar em condições de casa de 

vegetação. 

Material Nota para tipo de lesão Classificação* 

L38 6,0 a AS 

L186 5,3 a SaAS 

L1 3,0 b MR 

L21 X L186 2,6 b RaMR 

L21 2,3 b RaMR 

L62 1,0 c AR 

L2 1,0 c AR 

L21 X L 1 1,0 c AR 

L21 X L62 1,0 c AR 

L21 X L2 1,0 c AR 

* AS - altamente suscetível; S - suscetível; MR - medianamente resistente; R -

resistente; AR - altamente resistente.

relacionadas com a severidade determinada através da escala de notas 

utilizada. Segundo o autor, plantas classificadas em MS a AS apresentam lesões 

maiores, plantas R a MR, lesões de tamanho médio e plantas AR, lesões 

menores. Nesse trabalho, o tamanho médio de lesões permitiu maior 

relacionamento com a classificação baseada em nota, provavelmente por terem 

sido consideradas apenas as dez maiores lesões para obtenção do tamanho 

médio de lesões, procedimento adotado também por Nicholson & Warren (1976) 

e Hooker (1976). 

As linhagens suscetíveis (S a AS) não apresentaram comprimento médio 

de lesão ou área média de lesão maiores que as linhagens classificadas como 

MR ou R, em nenhuma das épocas avaliadas. No entanto, os valores médios 
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da área total de lesões nas linhagens suscetíveis foram superiores, a partir dos 

dez dias da inoculação, aos demais materiais, diferindo estatisticamente dos 

materiais AR. 

As linhagens suscetíveis (S a AS) não apresentaram tamanhos médios de 

lesão ou área média de lesão maiores que as linhagens classificadas como MR 

ou R, em nenhuma das épocas avaliadas. No entanto, os valores médios da 

área total de lesões nas linhagens suscetíveis foram superiores, a partir dos dez 

dias da inoculação, aos demais materiais, diferindo estatisticamente dos 

materiais AR. 

Quanto ao comprimento total de lesões, aos 14 dias após a inoculação, 

as linhagens suscetíveis apresentaram valores médios maiores que as linhagens 

resistentes, diferindo estatisticamente dos materiais AR. 

As Tabelas 7 a 9 apresentam uma análise de correlação entre as 

variáveis avaliadas aos 10, 12, 14 e 16 dias após a inoculação. Nos diferentes 

períodos de avaliação as variáveis CTL e A TL mostraram-se estatisticamente 

correlacionadas. Aos 14 dias da inoculação verificou-se que essas variáveis 

também mostraram-se altamente correlacionadas com a variável nota, baseada 

no tipo de lesão, apesar de que a variável nota permitiu uma distribuição dos 

materiais em um maior número de classes, distintas estatisticamente (Tabela 6). 

Ressalta-se que o comprimento de lesões é influenciado pela luminosidade a 

que a folha está exposta, diferente do tipo de lesão que não sofre influência de 

luminosidade. De acordo com Hammerschmidt & Nicholson (1977), plantas 

expostas a uma maior luminosidade apresentam lesões menores. Desta forma, 
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há uma variação maior no comprimento de lesões, entre plantas do mesmo 

material, devido à disposição das plantas nas bancadas da casa de vegetação, 

favorecendo ou não a entrada de luz, dependendo do porte da planta que está 

próxima. Uma opção para minimizar esta influência seria a condução do 

experimento em uma área maior, a fim de que as plantas não sombreiem umas 

as outras. As variáveis CML e AML mostraram-se bastante correlacionadas e 

permitiram o mesmo agrupamento dos materiais, porém não permitiram a 

mesma distinção entre os materiais S e R como verificado nas demais 

avaliações. Quanto ao número de lesões, apesar de ter apresentado correlação 

com as variáveis CTL e ATL aos 1 O e 12 dias após a inoculação, esta não 

constitui-se em uma boa variável, uma vez que tende a decrescer em material 

suscetível com o desenvolvimento da doença, devido a coalescência das lesões 

(Tabela 1). 

4.2 Patogenicidade de isolados de Col/etotrichum graminicola 

Não verificou-se interação significativa entre o fator material genético e o fator 

isolados, em todas as variáveis utilizadas, indicando a não distinção de isolados 

em raças considerando o material genético (Apêndice 3). Os isolados testados 

não apresentaram variações em agressividade (Apêndice 3). Entretanto, plantas 

inoculadas com o isolado CRI apresentaram sintomas da doença cerca de 

quatro dias mais cedo que as plantas inoculadas com o isolado CRV. Os 

resultados obtidos corroboram com os verificados por Nicholson & Warren 
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Tabela 7. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, 

comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e 

área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) 

avaliadas aos 1 O dias da inoculação. 

Variável CTL ATL CML AML NL 

CTL 0,97* 0,82* 0,72* 0,70* 

ATL 0,97* 0,85* 0,82* 0,63* 

CML 0,82* 0,85* 0,95* 0,28 

AML 0,72* 0,82* 0,95* 0,21 

NL 0,70* 0,63* 0,28 0,21 

*As correlações marcadas são significativas a p < 0,05 pelo teste de Pearson.

Tabela 8. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, 

comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e 

área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) 

avaliadas aos 12 dias da inoculação. 

Variável CTL ATL CML AML NL 

CTL 0,88* 0,80* 0,53 0,84* 

ATL 0,88* 0,86* 0,83* 0,79* 

CML 0,80* 0,86* 0,86* 0,55 

AML 0,53* 0,83* 0,86* 0.40 

Nl 0,84* 0,79* 0,55 0,40 

*As correlações marcadas são significativas a p < 0,05 pelo teste de Pearson.
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Tabela 9. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, 

comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e 

área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) 

avaliadas aos 14 dias da inoculação. 

Variável CTL ATL CML AML Nl NOTA 

CTL 0,91* 0,84* 0,83* 0,77* 0,97* 

ATL 0,91* 0,76* 0,71* 0,50 0,93* 

CML O 84* , 0,76* 1,00* 0,51 0,81* 

AML 0,83* 0,71* 1,00* 0,52 0,80* 

NL 0,77* 0,50 0,51 0,52 0,61 

NOTA 0,97* 093* 
, 

O 81* , 080* 
' 

0,61 

*As correlações marcadas são significativas a p < 0,05 pelo teste de Pearson.

Tabela 10. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, 

comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e 

área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (Nl) 

avaliadas aos 16 dias da inoculação. 

Variável CTL ATL CML AML NL 

CTL 0,91* 0,79* 0,57 0,91* 

ATL 0,91* 0,78* 0,64* 0,76* 

CML 0,79* 0,78* 0,93* 0,60 

AML 0,57 0,64* 0,93* 0,35 

NL 0,91* 0,76* 0,60 0,35 

*As correlações marcadas são significativas a p < 0,05 pelo teste de Pearson.
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(1981), Jenns et ai. (1982), White et ai. (1987) e Carson (1999), os quais 

também não constataram evidência da existência de raças virulentas de C. 

graminicola em milho. 

A Tabela 11 apresenta a classificação do material estudado quanto à 

resistência à antracnose foliar, para as variáveis mencionadas acima. Para os 

parâmetros NL, AML e CML, a linhagem L 186 foi mais suscetível que a linhagem 

L21, e a linhagem L64, juntamente com o híbrido L 186 x L64, não apresentou 

lesões. Considerando CTL, os materiais L 186, L21 x L 186, L22 e L21 foram 

semelhantes quanto à suscetibilidade à antracnose foliar. Entretanto, para a 

ATL, a linhagem L186 foi mais suscetível que as demais (Tabela 11). 

Tabela 11. Comportamento médio de genótipos de milho frente a dois isolados 

de Colletotrichum graminicola para as variáveis de severidade de 

antracnose foliar comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), 

comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de 

lesões (NL) avaliadas 14 dias após a inoculação. 

GENÓTIPO CTL ATL CML AML NL 

L186 146,4 a 406,2 a 36,3 a 83,0 a 34,9 a 

L21 X L 186 110,7 a 183,7 b 25,5 ab 48,7 ab 26,0 ab 

L22 78,6 a 119,5 b 16,3 ab 33,5 ab 17,4 ab 

L21 53,4 a 71, 1 b 11,2 b 20,3 b 13,8 b 

L64 0,0 b 0,0 e 0,0 c 0,0 c 0,0 c 

L 186 X L64 0,0 b 0,0 e 0,0 c 0,0 e 0,0 c 

* Médias na vertical seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan, ao

nível de 1% de significância.
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4.3 Detenninação do método de inoculação no colmo 

Ambos os métodos avaliados para inoculação no colmo foram eficientes. 

Entretanto, utilizando-se o método de injeção, obteve-se uma maior dispersão 

dos valores de comprimento de lesão (cm), em relação ao método do palito, que 

mesmo apresentando o mesmo número de plantas doentes, no geral, resultou 

no menor desenvolvimento das lesões (Figura 1 ). Esta maior dispersão de 

valores possibilita uma maior distinção entre os materiais avaliados e, portanto, 

facilita a identificação dos extremos de manifestação de resistência. Essa maior 

dispersão também pode ser verificada pela maior variância (Tabela 12). 

O método de inoculação por injeção de suspensão de inóculo no primeiro 

internódio vem sendo utilizado em avaliações em estudos e programas de 

melhoramento de milho, obtendo-se bons resultados (Hooker, 1976, White et ai., 

1979; Carson e Hooker, 1981b; Pereira, 1983). 

4.4 Herança da resistência em milho à antracnose 

4.4.1 Antracnose Foliar 

No estudo da herança da resistência à antracnose foliar causada pelo 

fungo C. graminicola, o critério de avaliação foi presença ou ausência de 

sintomas da doença. Nos três ensaios realizados em casa de vegetação e no 
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Figura 1. Comprimento de lesões no colmo (cm) em plantas F2, oriundas do 

híbrido L 186 x L64, após 30 dias da inoculação com Col/etotrichum 

graminicola pelos métodos do palito e injeção. 

Tabela 12. Média e variância do comprimento de lesão aos 30 dias após 

inoculação no colmo avaliado em plantas F2 oriundas do híbrido 

L 186 x L64. 

Método de inoculação 

PALITO 

INJEÇÃO 

Média (cm) 

3,69 

9,89 

Variância 

21,80 

67,03 
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ensaio de campo, a linhagem genitora L 186 comportou-se como suscetível, 

enquanto a linhagem L64 e o híbrido L 186 x L64 mostraram-se resistentes. 

Em condições de casa de vegetação, 229, 196 e 188 plantas, 

correspondendo a cerca de 3/4 das plantas, não apresentaram lesões 

características da doença, respectivamente nos ensaios 1,2 e 3. Assim, cerca de 

1/4 dessas plantas apresentaram o fenótipo suscetível (Figura 2). Empregando

se a freqüência observada de plantas com e sem lesão, obteve-se diferença não 

significativa em relação à freqüência esperada no caso de herança monogênica 

com dominância completa para o alelo que confere resistência. Resultados 

semelhantes foram obtidos em condições de campo, cuja freqüência observada 

também correspondeu a segregação esperada em caso de herança 

monogênica, com dominância completa para o alelo que confere resistência 

(Tabela 13). 

Um & White (1978) e Carson e Hooker (1981b), estudando a resistência a 

antracnose foliar caudada pelo referido patógeno, relataram que essa resistência 

envolve poucos genes, sendo os efeitos aditivos mais importantes do que os 

dominantes. Pereira (1983) estimou que 1 a 4 genes estariam envolvidos na 

resistência de milho à infecção do limbo foliar. Adicionalmente, detectou que 

genes com efeitos dominantes e aditivos estariam envolvidos na resistência. 

Badu-Apraku et ai. (1987b) identificaram um gene de grande efeito controlando a 

resistência à antracnose foliar. No entanto, este é o primeiro relato, no Brasil, de 

um monogene com dominância completa para o alelo que confere resistência 

em que há ausência de sintomas no genótipo resistente. 



51 

Figura 2. Sintoma típico de antracnose foliar causada por Colletotrichum 

graminicola. 
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Tabela 13. Número de plantas F2 resistentes (R) e suscetíveis (S) à antracnose 

foliar avaliadas em três experimentos em casa de vegetação (CV) e 
um experimento em campo (campo). 

Experimento 

1/CVco.F.=1> 

2/CVco.F.=1> 

3/CV(D.F.=1) 

4/Campo(o.F.=1> 

Total x (D.F.=4> 

X (pool)(D.F.=1) 

Heterogeneidade 
X (D.F.=5) 

s 

229*1 

(228)*2

196 
(198) 
188 
(186) 
148 

(157) 

761 

(769) 

R x2 p< 

75 0,01 0,92 
(76) 
68 0,04 0,84 
(66) 
60 0,04 0,83 
(62) 
61 0,82 0,36 

(53) 

0,91 
264 0,14 

(257) 
1 05"·5· 

x20.os;1=3,84 ; x2o,os;4=9,49; x2o.os;s=11,07; 
•1freqüência observada; 
*2treqüência esperada para segregação de um gene com dominância para o 
alelo resistente; 

"·
5 ·não significativo
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4.4.2 Antracnose do colmo 

Ao contrário dos trabalhos sobre avaliação de podridão do colmo, onde 

avalia-se de maneira indireta a podridão do colmo através de uma escala 

baseada na área lesionada (Hooker, 1976; Carson & Hooker, 1981b; Pereira, 

1983, Silva, 1983), neste trabalho optou-se pela determinação direta da área 

lesionada (comprimento x largura da lesão), visto que essa medida é mais 

precisa. 

Estudando a resistência do milho a podridão do colmo causada por C. 

graminicola, Pereira (1983) utilizou como variáveis a % de tecido de colmo 

afetado e o número de internódios com mais de 50% da área afetada. O autor 

verificou alta correlação (r=0,985) entre essas variáveis e ambas permitiram 

distinguir os genótipos quanto à intensidade da manifestação da doença. 

Hooker (1976} avaliou o número total de internódios afetados, o número 

de internódios com mais de 50% de área afetada, o número de internódios com 

mais de 75% de área afetada, o grau e tipo de podridão no internódio inoculado 

e o número de plantas com morte prematura. O autor verificou que todos as 

variáveis mostraram correlação entre si. Carson e Hooker ( 1981 b} avaliaram a 

podridão do colmo através de uma escala baseada no desenvolvimento da 

doença e severidade nos seis primeiros internódios a partir do primeiro 

internódio inoculado. A avaliação de uma planta individual é realizada através da 

determinação do número de internódios com mais de 75% de podridão somado 

ao número de internódios com podridão. 



54 

Neste ensaio foram consideradas resistentes plantas com área lesionada 

dentro do padrão apresentado pela linhagem genitora L64 e suscetíveis aquelas 

que apresentaram mesmo padrão que a linhagem genitora L 186 (Figura 3). Foi 

considerado padrão de resistência plantas apresentando lesões com área menor 

que 24 cm2, não ultrapassando o primeiro intemódio acima do ponto de 

inoculação. Empregando-se esses padrões, o híbrido L 186 x L64 apresentou 

resistência à podridão do colmo bem como, cerca de 3/4 das plantas F2. 

Analisando-se a freqüência observada (Tabela 14), esta correspondeu a 

uma segregação esperada em herança monogênica com dominância completa 

para o alelo de resistência. O híbrido apresentou o mesmo padrão de resistência 

que o genitor L64 (Figura 3), o que confirma esta hipótese. Sugere-se que o 

gene encontrado receba a denominação de RCG2. Resultados semelhantes de 

resistência monogênica à antracnose do colmo também foram relatados por 

Badu-Apraku et ai. (1987a). Neste trabalho, no entanto, os autores utilizaram a 

mesma escala de notas usada por Carson & Hooker (1981b), a qual tem relação 

indireta com a área lesionada (comprimento x largura de lesão). Por outro lado, 

também obtiveram resultados indicativos da presença de poligenes, com 

predominância de efeitos aditivos ao analisarem outros genótipos (Badu-Apraku 

et ai., 1987c). 

4.4.3 Ligação entre genes de resistência à antracnose foliar e do colmo 
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Figura 3. Reações das linhagens L64, L 186 e do híbrido L 186 x L64 a 

Col/etotrichum graminicola aos 30 dias após a inoculação. 
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Tabela 14. Número de plantas F2 resistentes (R) e suscetíveis (S) à antracnose 

do colmo. 

Experimento Plantas Plantas Total de l p<
resistentes suscetíveis Plantas 

Podridão do 135* 66* 201 2,66 0,10
colmo (D.F.=1) 

(153)** (51)** 

x2 0,05;1=3 ,84 
* Freqüência observada
** Freqüência esperada para segregação de um gene com dominância para o
alelo resistente

A análise das freqüências de plantas F2 resistentes e suscetíveis à 

podridão do colmo e antracnose foliar por meio de teste qui-quadrado indicou 

segregação independente (p<0,01) destes dois genes (Tabela 15). Portanto, 

descarta-se a possibilidade de ligação. Os resultados obtidos estão de acordo 

com os encontrados nos trabalhos realizados por Hooker (1976), Um & White 

(1978), Zuber et ai. (1981) e Pereira (1983), nos quais não foram verificadas 

correlações entre resistência à antracnose foliar e do colmo, o que indica a 

existência de sistemas genéticos diferentes controlando estes dois tipos de 

infecção. 

4.5 Penetração de Colletotrichum graminicola em genótipos resistente e 

suscetível 
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Tabela 15. Freqüências observadas e esperadas de plantas F2 suscetíveis (S) e 

resistentes (R) à antracnose foliar (AF) e podridão do colmo (PC). 

Classes 

Rà PC eAF 

Rà PC eSàAF 

S à PC e RàAF 

Sà PC eAF 

Total de plantas 

x.2=9,30 

Freqüência 

observada 

98 

37 

46 

21 

209 

Freqüência p< 

esperada* 

117,5 0,02 

39,2 

39,2 

13,1 

* Freqüências esperadas no caso de ligação gênica entre dois genes com

dominância completa para o alelo de resistência.

A visualização do tecido foliar de milho inoculado com C. graminicola, ao 

microscópio eletrônico de varredura, indicou que os esporos já estavam aderidos 

à superfície da folha 5 horas após a inoculação. Os apressórios germinaram 

cerca de 1 O horas após a inoculação. A percentagem de apressórios 

germinados foi maior na linhagem suscetível L 186 que na linhagem resistente 

L64 e híbrido L 186 x L64 (Tabela 16). Quinze horas após a germinação foram 

observadas evidências da penetração do patógeno apenas na superfície foliar 

da linhagem suscetível (Figura 4). 

Pouco se sabe sobre os mecanismos específicos que ativam a resistência 

do milho à antracnose. No entanto, há conhecimento de respostas fisiológicas e 

bioquímicas gerais à infecção de fungos fitopatogênicos. De acordo com Lyons 

& Nicholson (1989), a defesa do milho pode estar relacionada com compostos 

pré-formados, tais como ácidos hidroxâmicos. Em trabalhos realizados no 
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Tabela 16. Média de apressórios germinados 10 horas após a inoculação com 

Colletotrichum graminicola nas folhas de milho. 

TRATAMENTO 

L186 

L64 

L186 X L64 

MÉDIA* 

85,8 a 

65,4 b 

44,1 c 

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao

nível de 5% de probabilidade.

patossistema milho - C. graminicola, Hammerschmidt & Nicholson (1977) 

sugerem o envolvimento do metabolismo de fenóis na resistência, face a 

correlação entre restrição do crescimento da lesão e acúmulo de compostos 

fenólicos e a produção de antocianina. 

Politis & Wheeler (1973) e Sherwood et ai. (1987) observaram que a 

formação de papila pode ser responsável pela redução na freqüência de 

penetração de C. graminico/a em milho, mas não impede o aparecimento de 

lesões que ocorrem em incidência bem menor. Como no presente estudo, não 

houve ocorrência de sintomas nas plantas resistentes, evidenciando que o 

processo de infecção não foi completado, provavelmente outro mecanismo deve 

estar envolvido na resistência estudada. 
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Figura 4. Visualização de folhas da linhagem de milho suscetível à antracnose 

foliar sob microscópio eletrônico de varredura, após inoculação em 

uma microcâmara úmida. (A). Germinação de apressórios 10 horas 

após a inoculação. (B). Detalhe de um conídio com apressório. (C). 

Aspecto da folha 15 horas após a inoculação. 



4.6 Localização dos genes de resistência a antracnose foliar e do colmo 

4.6.1 Extração de DNA vegetal 

60 

A extração realizada em tubos de 50 mL resultou em maior quantidade de 

DNA por amostra. A concentração de DNA foi em média 1000 ng/µL, num 

volume total de 500 µL. Já a extração de DNA feita em "eppendorfs" de 1,5 mL 

resultou em uma concentração menor, entre 100 e 200 ng/µL, num volume total 

de 200 µUextração. No entanto, a extração de DNA feita em eppendorfs resultou 

em uma quantidade suficiente de DNA para ser usada em PCR. Por exemplo, 

em uma amostra com 200 ng/µL de DNA é possível realizar até 1000 reações de 

PCR utilizando-se uma concentração de 40 ng de DNA/reação. Adicionalmente, 

a extração em "eppendorfs" é mais rápida por utilizar centrífugas menores com 

maior número de células, além de reduzir o tempo de centrifugação. Além disso, 

essa extração também é vantajosa por diminuir drasticamente a quantidade de 

reagentes utilizada. 

4.6.2 Análise de segregantes agrupados 

Os primers testados, bem como sua localização e protocolo utilizado para 

amplificação, estão apresentados nas Tabelas 21 e 22. A análise genotípica das 

linhagens genitoras com estes marcadores permitiu identificar 19 locos 

polimórficos entre 171 primers analisados {Tabelas 17 e 18). 
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Dentre os 19 locos polimórficos, nenhum foi identificado como 

possivelmente ligado a um dos genes estudados, pois os "bulks" não 

apresentaram polimorfismo entre si. Portanto, esse resultado é indicativo que 

nenhuma das regiões amplificadas se encontram a menos de 30 cM dos genes 

estudados (Michelmore et ai., 1991 ), sendo necessária a genotipagem dos 

indivíduos da classe homozigota recessiva para detectar possíveis marcadores 

ligados aos genes a uma distância maior que a permitida pelo método ASA. 

O baixo grau de polimorfismo encontrado, cerca de 11 % comparado, por 

exemplo, a 50% descrito por Ogliari (1999), provavelmente está relacionado à 

similaridade genética entre as linhagens genitoras, as quais foram obtidas de um 

mesmo sintético, sendo consideradas linhagens com um conjunto gênico 

próximo. De acordo com Michelmore et ai. (1991), o sucesso da técnica da 

análise de segregantes agrupados depende da divergência genética entre os 

progenitores, pelo menos na região que está envolvida com a característica 

estudada. Os autores afirmam que a ASA permite identificar polimorfismos 

apenas para marcadores localizados a menos de 30 cM da região alvo, em 

estudos envolvendo populações F2. 

4.6.3 Análise da segregação de indivíduos da população F2 com as regiões 

microssatélites polimórficas entre as linhagens genitoras 
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Tabela 17. Localização cromossômica e protocolos utilizados na amplificação de
locos microssatélites de milho, nos cromossomos 1 a 7.

Loco* 
1.00RiP2
1.01 R1P1
1.01 R1P1
1.02 R2P6 

1.02 R1P1 
1.03 R2P7 

1.03 R4P1 

1 _03 R1P1 
1 _03 R1P1
1 _03 R1P1
1.QS R1P1
1 _()6 R1P1
1.07 R4P1 

1_07R1P1 
1.08 R2P4 

1.Q9 R4P1 

1.09-1.10 R 1P1
1_0g R1P1 
1_og R 1P1
1 _09 R 1P1
1.11 R1P1
1.11 R4Pt
1_ 11 R1P1
2.00- 2.04 R4P1
2.01 R4P1 
2.02 R4P1
2.02 R2P2 

2.02 R4P1 
2_03 R1P1
2.03 R2P2 

2.03- 2.04 R4Pl
2.04 R4P1 
2_04 R 1P1
2.04 R 1P1
2_QSR1P1
2.Q5 R4P1 

2.05 R2P3 
2.05 R4P1

Primer 
p-bnlg149 m 

p-phi056 m 

p-phi097 m 

p-bnlg147 m 

p-bnlg109 m 

p-bnlg182 m 

p-bnlg176 m 

p-bnlg439 m 

p-phi001 m 

p-phi095 m 

p-bnlg652 m 

p-bnlg421 m 

p-bnlg257 m 

p-bnlg615 m 

p-dupssr12 m 

p-bnlg400 m 

p-bnlg100 m 

p-phi055 m 

p-phi094 m 

p-phi011 P 

p-bnlg131 P 

p-bnlg504 m 

p-phi064 m 

p-mmc0063" 
p-bnlg1092 m 

p-bnlg125 m 

p-bnlg469 m 

p-bnlg1017 P 

p-bnlg381 m 
p-bnlg469 m 

p-umc1026 m 

p-bnlg166 P 

p-bnlg108 m 

p-phi083 P 

p-umc1003 m 

p-bnlg180 m 

p-bnlg371 m 
p-dupssr21 P 

Loco* 
2_()6R1Pi 
2.06 R4P1 
2.07 R4P1 

2.07 R4P1 
2.07-2.08 R4P1 

2.Q8 R4P1 

2_08 R1P1 
2.Q8 R4P1
2.Q8 R4P1
2_09 R4P1
3.04 R1P1 
3.04 R4P1 
3_04 R1P1
3.Q5 R1P1 

3.05 R4P1 

3.05 R4P1 

3.06 R4P1 
J.06 R1P1
3.07 R4P1
4_0Q R1P1
4_01 R1P1
4.Q3 R4P1 

4_03 R1P1 
4.04 R4P1
4.04 R1P1
4.05 R4Pt
4_05 R1P1
4.05 R3P2 

4.05 R4P1 
4.05 R4P1 

4_()6 R1P1 
4_08 R1P1 
4.08 R4P1
4.08 R4P1
4.11 R4P1
4.11 R4P1
4.11 R4P1
4.11 R4P1

Primer 
p-bnlg121 m 
p-nc003P 
p-bnlg1045 m 

p-mmc0271 m 

p-mmc0191 m 

p-bnlg198 m 

p-dupssr24 m 

p-dupssr25 m 

p-phi090" 
p-bnlg1520 m 

p-bnlg602 m 

p-nc030 m 

p-phi029 m 

p-bnlg420 m 

p-phi053 m 

p-phi073 p 

p-dupssr17 m
p-dupssr23 m 

p-bnlg197 P 

p-bnlg372 m 

p-phi072 p 

p-nc004P 
p-phi021 m 

p-phi096p 
p-phi074 m 

p-bnlg667 m 

p-bnlg490 m 

p-nc005 m 

p-phi026 p 

p-phi079 p 

p-bnlg252 m 

p-phi092 m 

p-phi093 m 

p-dupssr28 m 

p-bnlg589 m 

p-phi006 m 

p-phi076 m 

p-phi019 ° 

Loco* 
5.01 RiPi
5.01 R4P1
5.01 R4P1
5.02 R4P1

5.02 R4P1 

5.02 R4P1 

5.03 R4P1
5.03 R4P1
5_04 R 1P1
5_04 R1P1
5.04 R2P2
5.04 R2P4 
5.05- 5.06 K4fJl 

5.06 R2P2 

5_07 R 1P1
5.Q7 R4P1 

S.Qg R 1P1 
6_00R1P1
6_00R1P1
6.01 R1P1
6.01 R1P1
6_01 R1P1
6.01 RtP1
6.04 R2P3 

6.04 R4P1 
6.04 R4P1
e.OS R4P1
6.05 R3P3 

e.OS R1P1 
6.05 R4P1
6.05 R4P1
6_06 R 1P1
6.Q6 R3P8 

6.06 R3P3 
7.QO- 7.02 K4fJl 

7.01 R 4P1 
7.02 R2P1
7.02 R4P1

* Localização encontrada (www.agron.missouri.edu) Rt ª 4 Reações com O, 165, 0,33, 0,50 e 0,35 µM de primer, respectivamentePN Programas utilizados na amplificação das regiões microssatélites 

Primer 
p-bnlg143P 
p-phi024 m 

p-nc07 m 

p-bnlg565" 
p-bnlg105 m 

p-dupssr1 P 
p-bnlg557 P 

p-phi008 m 

p-bnlg150 m 

p-bnlg603 m 

p-bnlg653 m 

p-dupssr1 O m 
p-bnlg278 m 

p-bnlg609 m 

p-bnlg118 m 

p-phi085 p 

p-bnlg389 m 

p-bnlg238 m 

p-phi075 m 

p-bnlg249 m 

p-bnlg426 m 

p-bnlg107 m 

p-phi077 m 

p-bnlg480 m 

p-nc010" 
p-nc009 ° 

p-nc012 m 

p-phi078 m 

p-phi081 m 

p-phi025" 
p-umc1020 m 

p-bnlg345 m 

p-dupssr15 m 

p-phi070 m 

p-phi112 m 

p-phi057 m 

p-bnlg398 m 

p--phi034 m 

p Primer que amplificou região microssatélite com polimorfismo entre os genitoresm Primer que amplificou região microssatélite sem polimorfismo entre os genitoresPrimer gue não am�ificou região microssatélite nos genitores
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Tabela 18. Localização cromossômica e protocolos utilizados na amplificação de 

locos microssatélites de milho, nos cromossomos 7 a 10 e em locos 

não localizados. 

Loco* Primer Loco* Primer 
7.02 R4Pl p-bnlg657 m 

8.09 R4P'I p-phi080 m 

7.02- 7.03 R1P1 p-dupssr9 ° 8.Q9 R1P1 p-phi015 m 

7.02 R4P1 p-phi114 m 8.09 R2P4 

p-dupssr14 m 

7.03 R3P1 
p-bnlg434 m 9.01 R2P2 p-phi033 m 

7_03 R1P1 p-bnlg339 m 9.02 R2P2 p-bnlg244" 
7.03 R2P3 p-bnlg572 m 9.Q2 R4P1 

p-dupssr19 ° 
7_04 R1P1 p-bnlg155 m e.02 R1P1

p-dupssr6 m 

7_04 R1P1 p-dupssr13 9.03 R1P1 p-bnlg127 m 

m 

7_05 R1P1 p-phi069 m g_QJ R1P1 p-bnlg430 m 

7_05 R1P1 p-phi082 m 9.03 R2P2 p-bnlg469 m 

7_()6 R1P1 p-bnlg469 m 9.03 R2P1 p-phi022" 
7.06 R4P1 p-phi116 m 9.03 R4P1 p-phi027 p 

8.03 R4P1 p-bnlg669" 9_03 R1P1 p-phi065 m 

8.03 R2P6 

p-dupssr3 º 9.Q3 R4P1 p-phi061 m 

8.03 R4P1 p-phi115 m 9.04 R4P1 
p-phi032 m 

S.04 R1P1 p-bnlg119 m 9.04 R4P1 
p-phi016" 

S.04 R1P1 p-phi060 m 9.04 R4P1 p-phi042 P 

8.05 R3P1 p-bnlg162 m 9.06 R4P1 p-bnlg292 m 

8.05 R2P1 p-bnlg666 m 9.07 R4P1 p-bnlg279 m 

8.06 R1P1 p-bnlg240 m 9.07- 9.08 R2P1 p-bnlg619 m 

* Localização encontrada (www.agron.missouri.edu)

Loco* 
9.07 R4P'i 

10.02 R1P2 

10.02 R4P1 

10.03 R1P1 

10.03 R2P2 

10.03 R1P1 

10.04 R2P2
10.04 R1P2

10.04 R2P6
10.05 R2P6 
10.06 R2P3 

10.06-10.07 R2P6 

10.06 R2P5 

10.06 R4P1 
NL R4P1 

NL R4P1

NL R4P1

NL R4P1

NL R4P1

NL R4P1

Primer 
p-dupssr29 m 

p-phi063 m 

p-phi059 m 

p-bnlg210 m 

p-bnlg640 m 

p-phi054 m 

p-phi062 m 

p-phi084 m 

p-phi071 m 

p-bnlg137 m 

p-bnlg236 m 

p-bnlg153" 
p-bnlg594 m 

p-phi035 m 

p-dupssr07" 
p-dupssr16 m 

p-dupssr20 m 
p-dupssr26 m 

p-dupssr31" 
P-OUQSSr33 m 

NL Primer que amplifica regiões microssatélites ainda não localizadas no cromossomo
R1 ª 4 Reações com O, 165, 0,33, 0,50 e 0,35 µM de primer, respectivamentePN Programas utilizados na amplificação das regiões microssatélites

Primer que amplificou região microssatélite com polimorfismo entre os genitores 
Primer que amplificou região microssatélite sem polimorfismo entre os genitores n Primer gue não ame!ificou região microssatélite nos genitores
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A genotipagem da classe extrema permite a localização do gene de 

interesse desde que os genótipos esperados sejam homozigotos para o alelo 

recessivo no loco de interesse (Zhang et ai., 1994). 

Em comparação a análise da classe recessiva, foi feita a genotipagem 

para o loco amplificado pelo primer Nc003 (2.08) de toda a população F2 

estudada. Nesta genotipagem, utilizando o mesmo procedimento descrito 

anteriormente, obteve-se que este loco amplificado esta a cerca de 31,9 cM do 

gene RCG1, evidenciando, portanto, que este gene provavelmente está situado 

no braço longo do cromossomo 2 do milho. Na literatura não há relatos de 

nenhum marcador ligado a genes que conferem resistência em milho à 

antracnose foliar. 

Através da amplificação das regiões polimórficas nos genótipos dos 

indivíduos suscetíveis a antracnose foliar, que correspondem à classe recessiva, 

verificou-se associação da região amplificada com o primer nc003 (Loco 2.06) 

com o gene que confere resistência a antracnose foliar, RCG1, causada por C. 

graminicola (Figura 5) . 

Em análise feita pelo programa Mapmaker 3.0b, observou-se que esta 

região se encontra a 31.9 cM do gene RCG1. Como as regiões amplificadas 

pelos primers phi083 e bnlg1017, que se encontram localizados no cromossomo 

2, posições 2.04 e 2.02, respectivamente, não estão ligadas ao gene de 

resistência RCG1, portanto, acredita-se que o mesmo se encontre na região 

abaixo do loco 2.06, provavelmente no loco 2.08. Na região do loco 2.08, se 

encontram vários genes de resistência mapeados em milho, entre eles, quatro 
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Figura 5. Genotipagem dos indivíduos suscetíveis a antracnose foliar causada 

por Col/etotrichum graminicola com o primer nc003 que amplifica região 

microssatélite ligada ao gene de resistência à antracnose foliar. 

que conferem resistência a doença foliar causada por Exserohilum turcicum 

(McMullen & Simcox, 1995; Ogliari, 1999). Este loco do cromossomo 2 é 

também conhecido por apresentar baixo polimorfismo entre as regiões 

microssatélites. 

Quanto à resistência à podridão do colmo não verificou-se nenhum 

polimorfismo próximo ao gene RCG2. Provavelmente este gene deve estar a 

mais de 50 cM das regiões microssatélites polimórficas que foram encontradas. 

Jung et ai. (1994) localizaram um QRL de grande efeito, responsável pela 

resistência em milho à podridão do colmo causada por C. graminico/a, no 

cromossomo 4, localização 4.08, responsável por 70% da variação fenotípica 

encontrada no cruzamento realizado. No presente estudo as linhagens genitoras 

não apresentaram divergência na localização 4.08 do cromossomo 4 (Tabela 
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13), não sendo possível verificar se tal região onde se encontra o QRL marcado 

poderia estar associada ao gene estudado. 

Desde janeiro de 1999, encontra-se disponível mais de 1000 primers que 

amplificam regiões microssatélites mapeados ao longo dos dez cromossomos de 

milho, o que possibilita, em futuros trabalhos, o mapeamento dos genes RCG1 e 

RCG2. 



5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu concluir que: 

1. Foi constatada a ocorrência de variabilidade entre genótipos quanto à

resistência a antracnose foliar, em plântulas de linhagens e híbridos de milho; 

2. A partir de 10 dias após a inoculação, as variáveis avaliadas

permitiram discriminar genótipos resistentes de suscetíveis à antracnose 

foliar; 

3. As variáveis CTL, ATL e tipo de lesão mostraram-se altamente

correlacionadas; 

4. Não verificou-se a ocorrência de interseção diferencial entre genótipos

do hospedeiro e do patógeno; 

5. O método de inoculação no colmo com suspensão de C. graminicola

através do uso de injeção, permitiu uma maior dispersão dos valores referentes 
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a podridão do colmo (comprimento de lesão), em relação ao método do 

palito; 

6. As freqüências fenotípicas para a resistência à antracnose foliar e do

colmo foram indicativas da ocorrência de herança monogênica, com dominância 

completa para o alelo que confere resistência; 

7. Os genes responsáveis pela resistência a queima foliar e podridão do

colmo segregaram independentemente; 

8. Cinco horas após a inoculação, os esporos. de C. graminicola, já se

encontram aderidos à superfície da folha e a germinação de apressórios ocorre 

cerca de 1 O horas após a inoculação; 

9. A percentagem de apressórios germinados foi maior na linhagem L 186

do que na linhagem L64 e no híbrido L 186 x L64; 

I O. Verificou-se associação da região amplificada com o primer nc003 

(Loco 2.06) com o gene que confere resistência a antracnose foliar, Rcg1, 

causada por C. graminicola;
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Apêndice 1. Escala de Notas baseadas no tipo de lesão causada por 

Colletotrichum graminicola em folhas de milho (Pereira, 1993; 

Silva, 1983). 

NOTA 

1 

2 

3 

Classificação 

AS 

(altamente 

susceptível) 

s 

( susceptível) 

MS 

Comportamento 

Grandes áreas foliares necrosadas na primeira 

folha, lesões retangulares de coloração marrom 

claro, com círculos concêntricos de coloração 

mais escura, ocorrendo coalescência entre as 

mesmas. Morte das primeira e segunda folhas. 

Lesões na terceira folha semelhante ao tipo AS, 

porém com necrose parcial na primeira e até na 

segunda folha. 

Lesões individualizadas do tipo susceptível, 

(moderadamente sem ou com pouca necrose nas folhas 

susceptível) inferiores. 

4 MR Lesões finas ou circulares tendendo para 

5 

6 

(moderadamente ovaladas, com halos cloróticos, com centro 

resistente) 

R 

(resistente) 

AR 

(altamente 

resistente) 

mais claro nas lesões da terceira folha e com 

algumas áreas necrosadas nas folhas 

inferiores. 

Lesões semelhantes a MR, mas sem áreas 

necrosadas nas folhas inferiores. 

Poucos pontos cloróticos ou necróticos com 

halos cloróticos. 
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Apêndice 2. Resumo das análises de variância para os parâmetros número de 

lesões (NL), comprimento total de lesão (CTL) e área total 

lesionada (ATL), em cm2
; comprimento médio/lesão (CML) e área 

média/lesão (AML), em cm, e tipo de lesão, avaliados em 10 

genótipos de milho, aos 8, 10, 12, 14 e 16 dias após a inoculação 

com Colletotrichum graminicola, em condições de casa de 

vegetação. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 
8 dias 10 dias 12 dias 14 dias 16 dias 

NL 
Tratamento 9 2,050 9,958** 9,578** 7,309** 5,841**
Resíduo 20 2,967 0,544 0,779 0,365 0,753 
CTL1 

Tratamento 9 0,0988 18,34** 19,78** 35,01** 38 59**
' 

Resíduo 20 0,118 0,737 2,107 1,687 2,673 
ATL1 

Tratamento 9 0,098 14,66** 21, 16** 42,86** 57,54**
Resíduo 20 0,118 1,108 1,385 2,813 4,447 
CML1 

Tratamento 9 0,0312 2,329** 2,065** 4,00** 5,508**
Resíduo 20 0,047 0,119 0,0951 0,172 0,323 
AML1 

Tratamento 9 0,0312 2,069** 2,435** 4,747** 8,635**
Resíduo 20 0,047 0,184 0,128 0,312 0,330 
Ti�o de lesão 
Tratamento 9 95,37** 
Resíduo 20 2,00 

1 Médias transfor.madas em RAIZ(X); 
** Significativos ao nível de 1% de probabilidade.
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Apêndice 3. Resumo das análises de variância para os parâmetros número de 

lesões (NL), comprimento total de lesão (CTL) e área total 

lesionada (ATL), em cm2
; comprimento médio/lesão (CML) e área 

média/lesão (AML), em cm, avaliados em 6 genótipos de milho, aos 

14 dias após a inoculação com dois isolados de Colletotrichum 

graminico/a, em condições de casa de vegetação. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

NL CTL ATL CML AML 

Tratamento 5 36,89** 166,00** 339,2** 39,09** 83,42**

Isolado 1 2,143 21,20 23,18 2,298 8,541 

Bloco 2 0,311 3,187 1,782 1,623 1,078 

Tratamento x Isolado 5 0,316 2,982 1,724 0,359 3,059 

1 Médias transformadas em RAIZ(X); 

** Significativos ao nível de 1% de probabilidade. 




