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RESUMO 
 

Mapeamento de locos de resistência quantitativa da soja ao complexo de 
percevejos 

 
O cultivo da soja em grandes áreas agrícolas e o plantio sucessivo em uma 

mesma área contribuíram significativamente para o aumento na incidência de insetos-
praga nessa cultura, causando danos crescentes à produção. Os percevejos sugadores 
de sementes são considerados uma das pragas de maior importância para a cultura da 
soja. Neste estudo, 286 plantas F2 provenientes do cruzamento entre IAC-100 e CD-
215 foram utilizadas para a identificação de marcadores ligados a genes de resistência 
a estes insetos. O delineamento inteiramente casualizado foi adotado sendo avaliados 
dez caracteres agronômicos e cinco caracteres relacionados à resistência a insetos. Um 
mapa genético foi construído com base em marcadores AFLP e TRAP. A partir de 14 
combinações AFLP utilizadas um total de 643 marcas foi obtido, das quais 67 (10,42%) 
foram polimórficas, com média de 4,79 marcas polimórficas por combinação. Para o 
marcador TRAP, 11 combinações de primers fixo/arbitrário geraram 230 marcas, sendo 
31 (13,48%) polimórficas, média de 2,82 marcas polimórficas por combinação. Apesar 
do menor número de marcas polimórficas por combinação, a percentagem de 
polimorfismo obtida com o marcador TRAP (0,13) foi maior do que para o AFLP (0,10). 
Foram observados valores moderados para o PIC, com média de 0,37 para ambos os 
marcadores. Os marcadores SNP apresentaram polimorfismo não informativo, não 
sendo utilizados no mapeamento. No mapa de ligação foram posicionados 49 
marcadores (35 AFLP e 14 TRAP), distribuídos por 12 grupos de ligação, totalizando 
696 cM com distância média de 17,93 cM entre marcadores. Para a identificação de 
QTLs foram utilizadas duas abordagens. A análise de marcas simples permitiu a 
detecção de três e seis QTLs (LOD=2,5), considerando os valores significativos a 5% e 
10%, respectivamente. Pelo método de mapeamento por intervalo composto foram 
identificados 14 QTLs, referentes a cinco caracteres, distribuídos por oito grupos de 
ligação. A proporção da variação fenotípica explicada por estes QTLs variou de 8,94% a 
59,97%.  
  
 
Palavras-chave: Genética molecular vegetal; Mapeamento genético; Marcador 
molecular; Percevejo; Soja 
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ABSTRACT 
 

Mapping of quantitative resistance loci from soybean to stink bug complex 

Cultivation soybean in major agricultural areas and successive planting in the 
same area significantly contribute to the increase in the incidence of insect pests on this 
crop, causing increasing damage to production. The seed-sucking stink bugs are 
considered to be one of the major pests of soybeans. In this study, 286 F2 plants 
obtained from crosses of IAC-100 and CD-215 were used to identify markers linked to 
resistance genes to these insects. The completely randomized design was adopted and 
ten agronomic traits and five traits related to insect resistance were analyzed. A genetic 
map was constructed based on AFLP and TRAP markers. From 14 AFLP combinations 
used a total of 643 marks were obtained, of which 67 (10.42%) were polymorphic, with 
an average of 4.79 polymorphic marks per combination. For the TRAP marker, 11 
primers combinations fixed/arbitrary generated 230 marks, of which 31 (13.48%) were 
polymorphic, an average of 2.82 polymorphic marks per combination. Despite the lower 
number of polymorphic marks per combination, the percentage of polymorphism 
obtained with the TRAP marker (0.13) was higher than that for AFLP (0.10). 
Intermediate PIC values were found, with an average of 0.37 for both markers. The SNP 
markers presented not informative polymorphisms and were not used in the mapping. 
The linkage map consisted of 49 markers (35 AFLP and 14 TRAP), scattered across 12 
linkage groups, totalizing 696 cM with an average distance of 17.93 cM between 
markers. QTLs mapping was conducted using two distinct approaches. The single 
marker analysis allowed the identification of three and six QTLs (LOD=2.5), considering 
the significance level at 5% and 10%, respectively. The composite interval mapping 
approach allowed the identification of 14 QTLs, concerning five characters, scattered 
across eight linkage groups. The proportion of the phenotypic variation explained by 
these QTLs ranged from 8.94% to 59.97%. 

 
Keywords: Plant molecular genetics; Genetic mapping; Molecular marker; Stink bug; 
Soybean 
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1 INTRODUÇÃO 

A soja [Glycine max (L) Merr.] (2n= 40 cromossomos) é uma planta autógama, 

cuja composição taxonômica se insere na divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, 

sub-classe Rosidae, ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Papilionoideae, tribo 

Phaseoleae, gênero Glycine (NCBI, 2010). O centro de origem desta planta localiza-se 

no leste da Ásia, sendo o centro-sul da China o centro primário, e a região da 

Manchúria, onde a soja foi domesticada, o centro secundário (XU et al., 1989).  

Quando cultivada, a soja está sujeita ao ataque de insetos-praga desde a 

germinação até a colheita. Em termos gerais, na fase vegetativa a principal praga é a 

lagarta desfolhadora Anticarsia gemmatalis (Hübner) e na fase reprodutiva os 

percevejos, especialmente os da família Pentatomidae. No Brasil, os percevejos mais 

abundantes nesta leguminosa são: Nezara viridula (L.), Piezodorus guildinii (West.) e 

Euschistus heros (F.) (Heteroptera: Pentatomidae). As populações destes 

pentatomídeos estão presentes em frequência e abundância variáveis de região para 

região e de ano para ano, com predominância de uma ou outra espécie, dependendo 

das condições climáticas e da cultivar semeada (CIVIDANES; PARRA, 1994; MAGRINI 

et al. 1996).  

Por se alimentarem diretamente dos grãos, os percevejos são responsáveis por 

perdas significativas de rendimento, qualidade e potencial germinativo da semente, 

além de dificultarem a colheita mecânica (PANIZZI; SLANSKY JÚNIOR, 1985). Visando 

o controle desta praga, o aumento na utilização de inseticidas tem sido frequente, 

ocasionando danos ambientais e elevando o custo de produção da cultura. Além disso, 

a utilização indiscriminada de inseticidas em determinadas culturas tem contribuído 

para a seleção de populações de insetos resistentes a inseticidas. 

O investimento na característica de resistência genética a insetos deve ser 

valorizado, haja vista um aumento na incidência de insetos-praga na cultura da soja, 

devido, provavelmente, ao cultivo sucessivo e ao aumento da área cultivada (MOURA, 

1999). Também tem se verificado que o processo de melhoramento genético dirigido 

para a produtividade de grãos e para a qualidade das plantas ou de seus derivados 

pode torná-las mais vulneráveis a insetos-praga (PANIZZI et al. 1986; LUSTOSA et al. 

1999). Além disso, a obtenção de cultivares resistentes culminaria na redução da 
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utilização de inseticidas, o que traria benefícios econômicos em virtude da diminuição 

do custo de produção, benefícios ecológicos, por reduzir o nível de agressão ao meio 

ambiente, e benefícios sociais, por permitir que a cultura seja praticada por agricultores 

com menor disponibilidade de capital e de equipamentos para aplicação de defensivos 

(VENTURA; PINHEIRO, 1999). 

A maior parte dos caracteres de importância econômica e agronômica estudados 

em diversas espécies vegetais é de natureza quantitativa. Os genes ou locos 

cromossômicos que controlam uma determinada característica quantitativa são 

denominados QTLs (Quantitative Trait Loci). Estudos utilizando marcadores 

moleculares são fundamentais na identificação dos QTLs envolvidos na resistência da 

soja ao complexo de percevejos, sendo uma ferramenta útil aos métodos tradicionais de 

melhoramento. A utilização destes marcadores na seleção assistida aumenta a 

eficiência de avaliação, reduz o intervalo das gerações e direciona os cruzamentos, 

além de facilitar a transferência de alelos de resistência minimizando os arrastes de 

genes indesejáveis (WELLER; FERNANDO, 1991).  

A obtenção de um mapa genético da soja envolvendo a característica de 

resistência a percevejos contribuirá para gerar conhecimento e tecnologias que 

possibilitarão o aumento da sustentabilidade do cultivo da espécie. Isto minimizará os 

riscos de perda para o sojicultor, disponibilizará informações para a diminuição do uso 

de agrotóxicos na cultura, culminando na redução dos custos de produção. Permitirá 

ainda um avanço no sistema de produção de soja orgânica, além  de um menor risco de 

contaminação ambiental e problemas toxicológicos ao agricultor. Este trabalho objetivou 

mapear QTLs em soja associados à resistência ao complexo de percevejos. Para tanto, 

foram utilizados três tipos diferentes de marcadores moleculares: AFLP (Amplified 

Fragment Length Polymorphism), TRAP (Target Region Amplification Polymorphism) e 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism). O primeiro contribuiu para saturar o mapa 

genético, enquanto que os dois últimos são marcadores funcionais e foram utilizados 

para avaliar o polimorfismo de genes de interesse. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Importância da Soja 

A soja (Glycine max) é uma das culturas mais importantes do mundo, sendo 

usualmente comercializada em grão, farelo e óleo bruto e refinado, constituindo grande 

fonte de proteína para toda a humanidade, além de apresentar grande potencial na 

fabricação de plásticos e biodiesel. A utilização de derivados da soja na substituição de 

substâncias químicas nocivas, como na indústria de materiais de limpeza e tintas, tem 

aumentado pelo fato da soja ser renovável, abundante e biodegradável, ao contrário 

dos produtos derivados do petróleo normalmente usados. No mundo todo o 

agronegócio da soja movimenta aproximadamente 230 bilhões de dólares. O Brasil é o 

segundo maior produtor de soja, com uma área cultivada de mais de 21,7 milhões de 

hectares e 57,1 milhões de toneladas de produção (CONAB, 2009). O maior produtor 

mundial são os Estados Unidos, que com uma área cultivada de 30 milhões de hectares 

e 80 milhões de toneladas produzidas por ano, são responsáveis por 38% de toda a 

produção mundial (FAO, 2009). No Brasil, o complexo agroindustrial da soja movimenta 

cerca de 30 bilhões de dólares por ano e tem grande peso na balança comercial, 

contribuindo com 26% das exportações do agronegócio e 11% das exportações totais 

do país (SECEX, 2009). 

A cultura da soja, inicialmente cultivada apenas na Região Sul do Brasil, 

expandiu-se para o Cerrado e mais recentemente para a Região Norte e Nordeste do 

País. O uso de alta tecnologia de produção contribuiu para essa expansão da indústria 

da soja no país. Uma das consequências das grandes áreas cultivadas com soja está 

relacionada ao aumento de pragas que atacam essa oleaginosa, causando danos 

crescentes à produção (MOURA, 1999). Além disso, o processo de melhoramento 

genético visando à produtividade de grãos e à qualidade das plantas ou de seus 

derivados pode torná-las ainda mais vulneráveis a insetos-praga (PANIZZI et al., 1986; 

LUSTOSA et al., 1999). Nas diversas regiões produtoras do país, os percevejos 

sugadores das vagens, juntamente com as lagartas desfolhadoras, constituem os dois 

principais grupos de pragas que normalmente causam prejuízos econômicos às 

lavouras (VENZON et al., 1999).  
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2.2 Complexo de percevejos da soja 

Os percevejos sugadores de sementes são considerados, em vários países, 

como uma das pragas de maior importância para a cultura da soja (PANIZZI; SLANSKY 

JÚNIOR, 1985; CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999; PANIZZI et al., 2000). As 

espécies Euschistus heros (F.), Piezodorus guildinii (West.) e Nezara viridula (L.), 

conhecidas, respectivamente, como percevejo-marrom, percevejo pequeno e percevejo-

verde, constituem o “complexo de percevejos” da soja. Estas espécies são as mais 

abundantes no Brasil (CORRÊA-FERREIRA; PERES, 2003), embora várias outras da 

família Pentatomidae também possam estar presentes em menor frequência 

(CIVIDANES; PARRA, 1994). Independente da espécie predominante, os danos 

ocasionados às sementes por insetos sugadores são semelhantes e irreversíveis 

(GAZZONI; MOSCARDI, 1998; BERLOTTE et al., 2003). 

Os danos à soja são causados principalmente por ninfas maiores, de 3º a 5º 

ínstares e por adultos. A introdução do aparelho bucal, em forma de estilete, nos ramos 

e, principalmente, nas sementes, pode impedir a planta de completar seu ciclo, retardar 

a maturação fisiológica, causar retenção foliar e dificultar a colheita mecânica 

(GAZZONI; MOSCARDI, 1998). Como consequência, pode ocorrer perda significativa 

no rendimento, na qualidade e no potencial germinativo das sementes (PANIZZI; 

SLANSKY JÚNIOR, 1985; VILLAS-BÔAS et al., 1990; BRIER; ROGERS, 1991; 

PANIZZI et al., 2000; CORRÊA-FERREIRA; AZEVEDO, 2002). Os percevejos são 

também responsáveis pela transmissão de patógenos, como a levedura Nematospora 

coryli, e podem causar reduções no teor de óleo e aumento na percentagem de 

proteínas e ácidos graxos livres nas sementes (PANIZZI et al., 1979; VILLAS-BÔAS et 

al., 1990; SOSA-GÓMEZ; MOSCARDI, 1995; BOETHEL et al., 2000).  

Embora a infestação das plantas de soja pelos percevejos se inicie no final do 

período vegetativo ou durante a floração, é no período do desenvolvimento de vagens, 

ao final do enchimento de grãos, que esses insetos aumentam seus níveis 

populacionais e causam os maiores prejuízos à cultura (CORRÊA-FERREIRA; 

PANIZZI, 1999). De acordo com dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) a perda de 

produção na cultura da soja por causa do ataque de insetos, no Brasil, foi de 5% no fim 
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da década de 90, representando quase US$3 milhões de dólares ao ano. O 

crescimento populacional é decorrente da intensa migração de insetos adultos 

provenientes de lavouras recém-colhidas, em busca de melhores condições de abrigo, 

alimentação e reprodução (GAZZONI, 1998).  

A resistência a insetos em soja tem sido objetivo de alguns programas de 

melhoramento, mas a obtenção de cultivares agronomicamente competitivas e 

resistentes ao complexo de percevejos não tem apresentado sucesso pelo fato da 

resistência aos percevejos apresentar controle poligênico, com predominância de 

efeitos aditivos (SOUZA; TOLEDO, 1995; GODOI; PINHEIRO, 2009). Contudo, o 

controle genético para as diferentes espécies de percevejos é o mesmo, ou seja, 

selecionando-se genótipos resistentes para uma espécie, a resistência para o complexo 

de percevejos seria assegurada (PINHEIRO, 1993). Além disso, tem sido relatado que 

características agronômicas não desejáveis encontram-se fortemente ligadas aos QTLs 

que conferem resistência a insetos, resultando em um arraste de genes indesejáveis 

associados aos genes de interesse (linkage drag) (BOETHEL, 1999).  

Atualmente, no Brasil, há poucas cultivares resistentes a insetos recomendadas 

para cultivo. Entre estas se encontram IAC-100 e IAC-17 (ROSSETTO, 1989; 

PINHEIRO, 1993; VEIGA et al., 1999), além de IAC-23 e IAC-24 (MIRANDA et al., 

2001; MIRANDA; LOURENÇÃO, 2002), sendo adaptadas somente à região Sudeste. A 

cultivar IAC-100 possui em sua genealogia as PIs (Plant Introductions) 229358 e 

274454, consideradas fontes de resistência ao complexo de percevejos, e tem sido 

utilizada em várias pesquisas como um genótipo padrão de resistência aos insetos 

desfolhadores e sugadores (ANEXO A). Em um estudo de diversidade em 

germoplasma de soja utilizando marcadores microssatélites, Mulato (2009) e Mulato et 

al. (2010) observaram que a PI 229358  apresentou quantidade significativa de alelos 

exclusivos sendo ainda uma das mais divergentes em um grupo de 79 PIs analisadas. 

Com isso, a exploração da cultivar IAC-100 como germoplasma fonte de resistência 

múltipla aos insetos-praga tem sido comum, pois, além dessa característica, este 

genótipo apresenta características agronômicas favoráveis e boa produtividade de 

grãos (PINHEIRO et al., 2005). Esta cultivar foi avaliada em trabalhos realizados nos 

Estados Unidos por McPherson & Buss (2007) e McPherson, Buzz & Roberts (2007), 
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confirmando o seu grande potencial como fonte de resistência para percevejos 

sugadores e insetos desfolhadores.   

 

2.3 Tipos de resistência 

Durante muito tempo, o melhoramento vegetal foi utilizado somente com o 

objetivo de aumentar a produção, em detrimento de características de resistência a 

pragas, sendo os produtos gerados altamente dependentes de insumos agropecuários. 

Entretanto, muitas famílias de plantas apresentam mecanismos de resistência a insetos 

(PAINTER, 1951; KOGAN; ORTMAN, 1978), sendo uma das principais estratégias 

utilizadas no manejo integrado de pragas. Existem várias definições para resistência de 

plantas a insetos. De acordo com Painter (1951), consiste na soma relativa das 

qualidades hereditárias da planta, a qual influencia no resultado do grau de dano que o 

inseto causa. A resistência das plantas aos insetos pode ser classificada em três 

categorias, estando todas presentes na soja. A antixenose é caracterizada pela menor 

utilização do hospedeiro pelo inseto tanto para alimentação, oviposição ou abrigo. O 

efeito é manifestado no comportamento do inseto, repercutindo principalmente na 

redução da atratividade e aceitação do substrato e, consequentemente diminuindo o 

número de ovos e a área consumida. A antibiose caracteriza-se pelos efeitos deletérios 

da planta sobre o inseto, provocando principalmente alterações no seu 

desenvolvimento. Os principais efeitos da antibiose são: mortalidade das formas jovens 

e na transformação para adulto, redução do tamanho, peso e fecundidade dos 

indivíduos, alteração da proporção sexual e no tempo de vida. Já a tolerância refere-se 

à capacidade da planta de suportar uma quantidade moderada de dano sem apresentar 

perdas significativas no seu rendimento. Pelo fato de a tolerância não afetar o 

comportamento ou biologia do inseto, propicia, a longo prazo, aumento na população da 

praga, podendo resultar em dano econômico à plantação. Entretanto, tal efeito pode ser 

contornado desde que se utilizem táticas complementares de manejo integrado de 

pragas. 

A independência genética dos mecanismos de antixenose e antibiose tem sido 

sugerida, embora os seus efeitos possam ser confundidos (PAINTER, 1951; RECTOR 

et al., 1999; RECTOR et al., 2000). Dependendo do método de fenotipagem utilizado o 
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melhorista geralmente seleciona genótipos apenas para um desses dois tipos de 

resistência, resultando na perda dos alelos do outro tipo. 

 

2.4 Mapeamento de QTLs 

A maior parte dos caracteres de importância econômica e agronômica estudados 

em diversas espécies vegetais é de natureza quantitativa. Caracteres quantitativos 

possuem expressão complexa, cujo controle genético é efetuado por dois ou mais 

genes, cada um possuindo pequeno efeito sobre o fenótipo, o qual apresenta grande 

influência ambiental (THODAY, 1961; GELDERMANN, 1975). Os fenótipos resultantes 

apresentam uma variação contínua na população ao invés de classes discretas. 

Portanto, por definição, QTLs são regiões cromossômicas relacionadas com a variação 

fenotípica das características quantitativas.  

O mapeamento de regiões genômicas associadas à herança de características 

quantitativas se constitui em uma aplicação importante dos mapas genéticos 

construídos com base em marcadores moleculares. A detecção e mapeamento de 

QTLs somente é possível pela análise conjunta de genótipos marcadores e valores 

fenotípicos dos indivíduos. De modo análogo às metodologias clássicas de 

mapeamento genético, o princípio básico que fundamenta as análises de mapeamento 

de QTL é a existência de desequilíbrio gamético de ligação decorrente da redução da 

frequência de recombinação entre genes situados em regiões próximas entre si ao 

longo de determinado cromossomo (COELHO, 2000). Sem esse pré-requisito, os alelos 

dos locos marcadores e dos QTLs ocorrerão em combinações equivalentes à 

distribuição independente, fazendo com que os QTLs não sejam detectados. Este 

desequilíbrio gera efeitos quantitativos associados ao marcador, os quais podem ser 

detectados e estimados por meio de análises estatísticas adequadas. Na última década 

diversos resultados foram publicados com a identificação de QTLs associados à 

resistência da soja a insetos desfolhadores (RECTOR et al., 1998; RECTOR et al., 

1999; RECTOR et al., 2000; TERRY et al., 2000; BOERMA; WALKER, 2005; ZHU et al., 

2006). Contudo, nenhum trabalho de mapeamento de genes e/ou QTLs associados à 

resistência da soja a percevejos foi relatado na literatura. 
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Os primeiros mapas genéticos foram construídos com base em marcadores 

morfológicos e citológicos. Apesar da grande contribuição destes marcadores, sua 

disponibilidade se restringia basicamente às espécies modelo. Além disso, estes 

marcadores não são neutros em relação a possíveis efeitos fenotípicos, epistáticos e 

pleiotrópicos e, em geral, são dominantes ou recessivos. Sobretudo, o número de 

marcadores morfológicos é muito baixo, impossibilitando uma eficiente cobertura dos 

genomas (STUBER et al., 1992). O desenvolvimento dos marcadores moleculares, no 

início da década de 80, representou grande avanço no conhecimento dos caracteres 

quantitativos devido à disponibilidade de número suficiente de marcadores para a 

associação aos diferentes alelos da espécie em estudo. Com isso, mapas genéticos 

foram construídos para várias espécies possibilitando o mapeamento de QTLs e 

permitindo, dessa forma, o acompanhamento da segregação de genes responsáveis 

por caracteres quantitativos em nível individual. Os marcadores moleculares 

apresentam algumas vantagens: são estáveis, comprovadamente informativos e não 

sofrem efeitos ambientais, epistáticos ou pleiotrópicos.  

Diversos marcadores moleculares têm sido utilizados na construção de mapas 

genéticos. O AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) é uma classe de 

marcadores que alia a especificidade dos marcadores RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) à praticidade da amplificação da PCR (Polymerase Chain 

Reaction) (VOS et al., 1995). A técnica baseia-se na digestão do DNA genômico por 

meio de duas enzimas de restrição e ligação de adaptadores específicos com terminais 

complementares às extremidades coesivas do sítio de restrição. Os fragmentos 

digeridos e ligados aos adaptadores são amplificados por PCR com primers pré-

seletivos com sequência complementar aos adaptadores, visando aumentar a 

proporção de fragmentos de interesse com os sítios de restrição utilizados inicialmente. 

Posteriormente, é feita uma amplificação com primers contendo nucleotídeos seletivos 

na extremidade 3’. Apesar do caráter dominante deste marcador sua utilização na 

construção de mapas genéticos tem sido frequente, devido à grande quantidade de 

informação gerada em um único gel, o que permite a rápida saturação de mapas, como 

verificado em cevada (QI; STAM; LINHOUT, 1998), alfafa (JULIER et al., 2003), arroz 
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(MAHESWARAN et al., 1997), milho (VUYLSTEKE et al., 1999), pêssego (LU et al., 

1998) e maracujá-amarelo (LOPES et al., 2006).  

Apesar da disponibilidade de diferentes marcadores para construção de mapas 

genéticos de ligação, grande parte da informação obtida é oriunda de polimorfismos em 

regiões do genoma detectadas por marcadores aleatórios. Entretanto, a crescente 

disponibilidade de sequências de genes depositadas em bancos de dados, aliada às 

ferramentas de bioinformática, permitem a detecção de marcadores moleculares mais 

próximos a genes candidatos. A utilização de marcadores funcionais, baseados em 

genes-alvo, aumenta a probabilidade de se estabelecer correlações entre fenótipo e 

genótipo, pois a variabilidade observada pelos marcadores reflete diferenças 

fenotípicas. Recentemente, Hu e Vick (2003) desenvolveram a técnica TRAP (Target 

Region Amplification Polymorphism), um marcador dominante, que combina a facilidade 

dos marcadores RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), sendo, porém, altamente 

reproduzível, com abundante polimorfismo dos marcadores AFLP. A metodologia TRAP 

utiliza ferramentas de bioinformática e ESTs (Expressed Sequence Tags) para gerar 

marcadores polimórficos ao redor de sequências de genes candidatos. O polimorfismo 

é gerado a partir da combinação de um primer fixo, desenhado a partir de uma 

sequência EST de interesse, e um primer arbitrário. Trabalhos recentes relatam o 

emprego de marcadores TRAP no mapeamento genético, como no caso da macho-

esterilidade em girassol (CHEN et al., 2006), identificação dos principais genes de 

resistência que controlam ferrugem e antracnose em feijão (MIKLAS et al., 2006) e 

identificação de QTLs que condicionam qualidade e resistência a doenças em trigo (LIU 

et al., 2005). 

Mutações de ponto, inserções ou deleções em regiões do genoma também têm 

sido frequentemente observadas, sendo denominadas SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphism). Os SNPs consistem em alterações de uma única base entre 

fragmentos homólogos de DNA, além de pequenas inserções ou deleções, podendo 

ocorrer tanto em regiões codificadoras como em não codificadoras do genoma. Em 

regiões codificadoras, quando resultam em uma substituição de aminoácido na 

sequência protéica, são denominados não sinônimos. Neste caso, a substituição pode 

ser conservativa ou não conservativa em função das características dos aminoácidos 
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envolvidos na troca, podendo resultar em modificações estruturais e funcionais na 

proteína. Embora os SNPs sinônimos não alterem a sequência protéica, eles podem 

modificar a estrutura e a estabilidade do RNA mensageiro e, consequentemente afetar 

a quantidade de proteína produzida. As transições, ou seja, trocas entre duas purinas 

(A/G ou G/A) ou duas pirimidinas (C/T ou T/C) são mais comuns do que as 

transversões, as quais consistem na troca de uma purina por uma pirimidina ou vice-

versa. Algumas vezes, as alterações das bases nitrogenadas têm origem em erros de 

incorporação de bases durante a replicação do DNA, ou podem ser causadas por 

lesões no DNA por agentes ambientais. As mutações que ocorrem em células 

germinativas e são transmitidas às gerações seguintes podem se fixar na população. 

Quando a mutação está fixada em uma frequência mínima de 1% é considerada um 

SNP (KWOK; GU, 1999). A detecção de SNPs em Arabidopsis thaliana e em milho (Zea 

mays) forneceram estimativas da diversidade das sequências destas espécies 

(SCHMID et al., 2003; CHING et al., 2002; BHATTRAMAKKI et al., 2002). Em soja, a 

utilização dos SNPs tem sido feita, principalmente, visando definir a estrutura de alguns 

genes, suas funções e relações evolutivas (SCALLON; DICKINSON; NIELSEN, 1987; 

XUE et al., 1992; ZAKHAROVA; EPISHIN; VINETSKI, 1989; ZHU et al., 1995; ZHU et 

al., 2003) e em estudos de mapeamento (CHOI et al., 2007; KACZOROWSKI et al., 

2008; HYTEN et al., 2009; HYTEN et al., 2010). 

Para a construção de mapas genéticos são utilizadas, geralmente, populações 

segregantes a partir do cruzamento de genitores contrastantes para o caráter a ser 

avaliado, visando a identificação de marcadores polimórficos entre os mesmos. Para a 

formação dos grupos de ligação é necessário testar estatisticamente se o valor da 

frequência de recombinação difere de 0,5 através do uso do teste de razão de 

verossimilhança (LR), ou equivalentes como o índice conhecido como LOD-score 

(Logarithm of Odds) (LYNCH; WALSH, 1998). Diversas metodologias para o 

mapeamento de QTLs foram desenvolvidas, com sucessivo avanço tanto em relação ao 

número de informações obtidas como em relação à precisão das mesmas. O método de 

análise mais simples é a análise de marcas individuais (EDWARDS; STUBER; 

WENDEL, 1987), na qual um marcador X é relacionado com um loco Y (possível QTL) a 

uma fração r de recombinação entre eles. Porém, o fato de não haver independência 
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nos testes de hipótese para marcadores ligados faz com que não haja precisão no 

efeito e posição do QTL (LIU, 1998). Outra metodologia consiste no mapeamento por 

intervalo simples ou IM (Interval Mapping) (LANDER; BOTSTEIN, 1989) que se baseia 

na frequência de recombinações de um par de marcadores adjacentes e um suposto 

QTL localizado entre eles. Apesar de ser o método mais utilizado seu poder estatístico 

é relativamente baixo, o que é explicado, em parte, pela não independência dos 

diferentes intervalos quando existe mais de um QTL. O mapeamento por intervalos 

compostos ou CIM (Composite Interval Mapping), proposto por Zeng (1994), combina 

mapeamento por intervalos simples e regressão linear múltipla e acaba resolvendo 

alguns problemas existentes no mapeamento por marcas individuais e no mapeamento 

por intervalos simples. Por se concentrar em uma região genômica por vez, a busca por 

QTLs é reduzida a uma busca unidimensional e as estimativas da localização dos QTLs 

e seus efeitos ficam sem viés. A resolução da localização dos QTLs usando-se métodos 

condicionados a marcadores ligados são muito maiores que nas técnicas anteriores. 

Logo, a mais importante característica desse tipo de mapeamento é que os marcadores 

podem ser utilizados como delimitadores para deixar mais clara a posição dos QTLs, 

através de um adensamento, que pode ser feito por uma abordagem de agrupamentos 

segregantes (LIU, 1998). 

 Uma das principais aplicações da tecnologia dos marcadores moleculares 

consiste em utilizar as informações obtidas com o mapeamento de QTLs no processo 

de seleção de genótipos superiores em programas de melhoramento, o que é 

denominado seleção assistida por marcadores (SAM). Diversos trabalhos sobre o uso 

da SAM já foram conduzidos em diferentes espécies, entretanto, os resultados até 

então relatados em literatura não permitem concluir sobre a eficiência da técnica em 

relação às metodologias convencionais de melhoramento, sendo reportados tanto 

sucessos (FALEIRO et al., 2004; LIANG et al., 2004) quanto insucessos (MOREAU; 

CHARCOSSET; GALLAIS, 2004). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Cruzamento dos genitores para obtenção da geração F1 

Para a escolha dos genitores foi considerado, primeiramente, o critério de 

resistência e suscetibilidade ao complexo de percevejos, de acordo com dados obtidos 

em literatura. Posteriormente, outros caracteres agronômicos desejáveis foram 

observados visando à associação de um maior número de alelos favoráveis na 

população a ser sintetizada. A cultivar IAC-100 foi desenvolvida pelo Instituto 

Agronômico de Campinas, do Estado de São Paulo. Esta cultivar apresenta resistência 

ao complexo de percevejos (ROSSETTO, 1989; PINHEIRO, 1993; CARRAO-PANIZZI; 

KITAMURA, 1995), além de outras características agronômicas desejáveis como: 

resistência ao besourinho (Diphaulaca viridipennis), boa produtividade, baixa retenção 

foliar e poucas manchas nas sementes, mesmo na presença de uma grande infestação 

de percevejos (APASSUL, 2008). A cultivar CD-215 é uma cultivar protegida pela 

Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Ltda, 

do Estado do Paraná. Essa cultivar é suscetível ao complexo de percevejos. Entretanto 

apresenta resistência ao cancro da haste, resistência moderada ao oídio e tolerância à 

acidez do solo (COODETEC, 2009). A semeadura dos genitores foi realizada em vasos 

em outubro de 2007, no Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizado no município de Piracicaba, SP. Os 

cruzamentos para obtenção da geração F1 foram realizados artificialmente em casa-de-

vegetação, entre novembro de 2007 e janeiro de 2008, sob condições controladas de 

temperatura e irrigação (Figura 1). 
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Figura 1 - À esquerda, vasos com os genitores IAC-100 e CD-215; À direita um cruzamento sendo        
realizado entre estas cultivares 

 

3.2 Obtenção da geração F2 

Durante o inverno  de  2008,  as  sementes F1, derivadas  dos cruzamentos  

entre IAC-100 e CD-215, foram semeadas em casa de vegetação. Tal semeadura 

gerou, através de autopolinização natural, a geração F2 que foi utilizada para a 

construção do mapa genético (Figura 2). 

 

         
Figura 2 - Avanço de gerações: à esquerda foto de uma planta F1, do cruzamento entre IAC-100 e CD-

215, com vagens contendo sementes F2; à direita, foto do telado com vasos de plantas F1 para 
obtenção das sementes F2 

 

3.3 Condução da geração F2 

Para garantir a germinação das sementes e evitar atrasos na condução do 

experimento, as sementes da geração F2 e dos genitores (IAC-100 e CD-215) foram 
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germinadas em câmara tipo BOD a 28ºC, com luz constante, no dia 15/12/2008. Além 

disso, para evitar a perda de sementes, as mesmas foram tratadas com fungicida, 

evitando o ataque de patógenos (Figura 3). Posteriormente, as plântulas foram 

transplantadas para bandejas de isopor no dia 19/12/2008, em casa de vegetação, até 

adquirirem um tamanho ideal para serem levadas ao campo (Figura 4). 

 

            

Figura 3 - À esquerda, foto da câmara tipo BOD com as sementes em papel de germinação após 
tratamento com fungicida; À direita, as plântulas após quatro dias de germinação sob 
temperatura constante de 28ºC e com iluminação constante 

 

 

 

Figura 4 - Transplante das plântulas para bandejas de isopor com 72 células, contendo substrato, em 
casa de vegetação, sob temperatura e irrigação controladas 
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3.4 Fenotipagem da geração F2 

A avaliação fenotípica foi realizada em 300 indivíduos da geração F2, para 

garantir um tamanho populacional adequado para a avaliação genotípica. Além disso, 

foram incluídas 29 plantas do genitor CD-215 e 30 plantas do genitor IAC-100, 

totalizando um experimento com 359 plantas. O experimento foi instalado no dia 

30/12/2008, em uma área homogênea localizada na Estação Experimental do 

Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ/USP) localizada no município de Anhembi, SP. A metodologia adotada foi a de 

semeadura em covas, sendo a parcela experimental constituída de cova única, ou seja, 

com somente uma planta. O delineamento inteiramente casualizado foi adotado, sendo 

a distância entre covas de 20 cm nas linhas úteis e a distância entre as linhas úteis de 

1,5 m. Intercalando as linhas úteis do experimento foram semeadas duas linhas de 

bordadura, utilizando a cultivar BRS133, para evitar o pisoteio das parcelas de covas 

durante as avaliações e aproximar as condições ambientais de um cultivo comercial 

(Figuras 5 e 6). 
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Bordadura BRS133

0,5m

0,2m
Linha útil (plantas F2, IAC100 e CD-215)

          TRATOR                          TRATOR                           TRATOR                           TRATOR                           TRATOR          

1,5m

 

Figura 5 - Croqui experimental exemplificando os espaçamentos utilizados e as linhas de bordadura 
intercalando as linhas úteis 

 

             

Figura 6 - Área experimental em dois estágios de desenvolvimento da soja: à esquerda podem ser 
observadas as linhas úteis formadas por plantas menores (estacas de bambu), ladeadas por 
duas linhas de bordadura; à direita as plantas estão em estágio de desenvolvimento mais 
avançado 
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Os dez caracteres agronômicos avaliados para cada planta foram: 

� NDF: número de dias para o florescimento contados da semeadura até a             

antese da primeira flor; 

� APF: altura da planta (cm) no início do florescimento, medida desde a base da 

planta (no solo) até o ápice da haste principal; 

� NDM: número de dias para a maturidade contados desde a semeadura até a 

data em que 95% das vagens apresentaram-se maduras; 

� APM: altura da planta (cm) na maturidade, medida desde a base da planta (no 

solo) até o ápice da haste principal; 

� PEG: período de enchimento de grãos (dias) obtido pela diferença entre R7 

(término do enchimento de grãos) e R5 (início do enchimento de grãos); 

� AC: acamamento avaliado na maturidade por uma escala de notas visuais de 

1 a 5, sendo a nota 1 correspondente à planta ereta e a 5 à planta acamada;  

� VA: valor agronômico avaliado na maturidade através de uma escala de notas 

visuais de 1 a 5, sendo a nota 1 correspondente à planta sem nenhum valor 

agronômico e a nota 5 à planta com excelentes características agronômicas 

(grande número de vagens, altura superior a 60 cm, vigor, sem acamamento, 

ausência de hastes verdes e retenção foliar, sem debulha de vagens e sem 

sintomas de doenças);   

� NVP: número de vagens por planta, correspondendo à somatória de todas as 

vagens (planas, intermediárias e boas); 

� PG: produtividade de grãos avaliada pelo peso dos grãos (g) de cada planta; 

� PCS: peso de cem sementes (g) a partir de uma amostra ao acaso após 

padronização da umidade. 

 

Foram avaliados cinco caracteres associados à resistência aos insetos:  

� RF: retenção foliar avaliada visualmente na maturidade por uma escala de 

notas visuais de 1 a 5, sendo a nota 1 a planta sem retenção foliar e 5 a planta 

com total retenção foliar; 

� NS: número de sementes contadas para cada planta individualmente após a 

colheita e beneficiamento dos grãos; 
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� IPDV: índice percentual de danos nas vagens, correspondendo à somatória da 

percentagem de vagens planas (sem enchimento de grãos) e metade da 

percentagem de vagens intermediárias (com falhas no enchimento de grãos);   

� PSM: percentagem de sementes manchadas para cada planta, obtida após a 

colheita pela contagem das sementes com danos provocados pela levedura 

transmitida pelos percevejos; 

� PSB: peso de sementes boas (g), ou seja, sem danos provocados por 

percevejos, avaliado após a colheita e beneficiamento dos grãos;  

 

Os dados referentes aos caracteres RF, AC e VA foram avaliados através de 

notas visuais e os caracteres PSM e IPDV em percentagem. Por esta razão, tais dados 

foram transformados para aproximação à distribuição normal, utilizando x  para notas  

e arcsen %  para percentagem, para a realização das análises de variância. 

Não foi realizado o controle químico de insetos e, após o florescimento, o nível 

de infestação de percevejos foi avaliado semanalmente pelo método do pano de batida 

(Figura 7), durante dez semanas, sendo feitas 20 batidas por dia de avaliação, 

totalizando 200 amostragens. 
 

      

Figura 7 - Avaliação da  infestação de percevejos  pelo método  do pano de  batida: à esquerda, o pano 
(1 m x 0,5 m) era posicionado entre duas linhas de bordadura e o número de percevejos por 
batida contabilizado após a amostragem; à direita, um exemplar da espécie Nezara viridula 
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3.5 Extração de DNA 

Das 300 plantas F2 que foram conduzidas no campo, 14 apresentaram 

problemas de desenvolvimento e foram excluídas das análises. Portanto, para a 

genotipagem e construção do mapa genético foram utilizadas 286 plantas da geração 

F2, além de plantas dos genitores IAC-100 e CD-215. Foram realizadas coletas 

semanais de folhas jovens de cada planta, a fim de garantir a extração de DNA em 

quantidade adequada à execução de todo o projeto. As folhas foram alocadas em 

tecido organza e liofilizadas durante três dias, sendo posteriormente armazenadas em 

freezer -80ºC. O DNA genômico total foi extraído de acordo com o método CTAB 

(DOYLE; DOYLE, 1990). A qualidade e concentração do DNA foram avaliadas por 

eletroforese em gel de agarose 1% tratado com SYBR Safe, por comparação com o 

DNA-padrão do fago lambda. 

 

3.6 Genotipagem da geração F2 

 

3.6.1 Marcadores AFLP 

Os marcadores AFLP foram utilizados visando  saturar o mapa genético de modo 

a aumentar o poder na detecção de QTLs. A metodologia seguiu a proposta por Vos et 

al. (1995). 

 

Digestão do DNA 

Aproximadamente 250ηg do DNA obtido de cada indivíduo da população F2 foi 

digerido em uma mesma reação com 2,5 unidades de cada enzima EcoRI (Invitrogen) e 

MseI (Invitrogen) em Tampão 1X (50mM Tris-HCl pH 8,0 e 10mM MgCl2) por 3 horas a 

37ºC e, em seguida, por 15 minutos a 70ºC. O produto obtido foi visualizado em gel de 

agarose 1% tratado com SYBR Safe para confirmação da digestão. 

 
Ligação dos adaptadores e pré-amplificação 

Adaptadores específicos aos cortes das enzimas EcoRI e MseI, obtidos em 

literatura (Tabela 1), foram sintetizados e diluídos nas concentrações de 5рMol/µl e 

50рMol/µl, respectivamente. Imediatamente antes do uso, os adaptadores foram 
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aquecidos a 94ºC por 2 minutos. Em seguida, foram ligados ao DNA digerido pela 

seguinte reação: Tampão 1X da enzima T4 [10mM TrisHCl (pH 7,5), 50mM KCl, 1mM 

DTTe 50% (v/v) glicerol], 0,17mM de ATP, 0,83µM de adaptadores MseI, 0,083µM de 

adaptadores EcoRI e 0,5U da enzima T4 DNA Ligase (Invitrogen), incubados a 37ºC 

por 2 horas e, logo após, a 16ºC por 16 horas. A pré-amplificação foi realizada com 

iniciadores para cada uma das enzimas, sem adição de nucleotídeos seletivos (Tabela 

1), em uma reação de volume total de 15µl, contendo 2µl do produto de ligação diluído 

6X, Tampão 1X de PCR (50mM de KCl, 10mM de Tris-HCl, pH 8,9), 0,2mM de cada 

dNTP, 2,0mM de MgCl2, 3,33µM do iniciador EcoRI+0, 3,33µM do iniciador MseI+0 e 1 

unidade da enzima Taq DNA polimerase (Fermentas). As reações foram realizadas em 

termociclador Bio-RAD (MyCycler, Bio-RAD, EUA), programado para realizar 30 ciclos 

de 94ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto em reação. O 

produto obtido foi verificado em gel de agarose 1% tratado com SYBR Safe.  

 
Tabela 1 - Adaptadores das enzimas EcoRI e MseI e iniciadores da pré-amplificação (sem nucleotídeo 

seletivo: +0)  e amplificação seletiva (com três nucleotídeos: +3) 

Enzima Sequências

A 5´-CTCGTAGACTGCGTACC-3'

B 5´-AATTGGTACGCAGTC-3'

Eco +0 5´-GACTGCGTACCAATTC-3'

Eco +3 5´-GACTGCGTACCAATTCNNN-3'

A 5´-GACGATGAGTCCTGAG-3'

B 5´-TACTCAGGACTCAT-3'

Mse +0 5´-GATGAGTCCTGAGTAA-3'

Mse +3 5´-GATGAGTCCTGAGTAANNN-3'

Eco RI

Adaptador

Mse I

Adaptador

 

 

Primers e amplificação seletiva 

A amplificação seletiva foi realizada com iniciadores contendo três nucleotídeos 

seletivos na extremidade 3’ (Tabela 2). Foram utilizadas 14 combinações de primers 

Eco+3 e Mse+3 a partir de um screening realizado nos genitores. As reações foram 

realizadas em volume total de 15µl, contendo 1,5µl do produto da pré-amplificação 

diluído 10X, Tampão 1X de PCR, 0,2mM de cada dNTP, 2,0mM de MgCl2, 1,33µM de 

cada iniciador EcoRI+3 e MseI+3 e 1 unidade de Taq DNA polimerase (Fermentas). O  



34 

termociclador  foi  programado  para realizar 13 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 65ºC (-

0,7ºC/ciclo) por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto, seguido por 23 ciclos de 94ºC por 30 

segundos, 56 ºC por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto, finalizando com uma extensão 

final a 72ºC por 8 minutos. Os produtos de amplificação dos marcadores AFLP foram 

separados sob condições desnaturantes em gel de poliacrilamida 7%, uréia 7M, TBE 

1X, por aproximadamente 4 horas a uma potência constante de 70W. Os fragmentos 

foram detectados por coloração em nitrato de prata, segundo protocolo Merril et al. 

(1981), com as modificações propostas por Creste, Tulmann Neto e Figueira (2001), e 

seus tamanhos estimados por meio de comparação com marcadores de pares de base. 

As marcas obtidas foram lidas como presença (1) e ausência (0) por se tratar de um 

marcador dominante. 

 

Tabela 2 - Quatorze combinações de primers com adição de três nucleotídeos seletivos (Eco+3/Mse+3) 
utilizadas para genotipagem da população F2 

Eco +3/Mse I+3 Eco +3/Mse I+3

ACC/CTG AAC/CAG

ACC/CTC AAG/CTG

ACT/CTG AAG/CTC

ACT/CTC AAG/CAA

ACT/CAT AAG/CTA

AAC/CTT AAG/CAG

AAC/CAT ACA/CAT
 

 

3.6.2 Busca de genes em banco de dados 

Para a amplificação dos marcadores funcionais TRAP e SNP foi realizada uma 

busca em literatura de genes envolvidos na rota metabólica de resistência das plantas a 

insetos. As palavras-chave foram inseridas no banco de dados do NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) e as sequências dos oligonucleotídeos 

resultantes da busca foram retidas para posterior associação aos primers 

complementares. A busca foi realizada através das palavras-chave: resistência em soja, 

lipoxigenases (LOX1, LOX2 e LOX3) (SHIBATA et al., 1987; SHIBATA et al., 1988 e 

VENOFSKY; FINE; LIU, 1988), lipoxigenases VLX A, B, C, D e E (BUNKER et al., 

1995), ácido jasmônico, sisteminas, inibidor de proteinase (PINII), fitoalexinas, betaína, 
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aquaporina, ácido linolênico, polifenol oxidase, jasmonatos  (FIDANTSEF et al., 1999), 

RGA, proteína RNEAU-1, proteína FBOX, proteína HS1, proteína HAAS-4, calmodulina, 

urease, WRKY (EULGEM et al., 1999; EULGEM et al., 2000) e genes envolvidos na 

resposta sistêmica da defesa de plantas a ferimentos, como os descritos para tomate 

(RYAN, 2000). 

 

3.6.3 Desenho de primers complementares aos genes alvo 

Com o auxílio dos programas TROLL (GAO; CASTELO; MARTINS, 2002) 

(http://www.bioinformatica.ucb.br/troll.html) e Primer3 (ROZEN; SKALETSKY, 2000) 

(http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3.cgi), as sequências retidas foram 

utilizadas como alvos para desenho e construção de oligonucleotídeos para permitir a 

amplificação dos marcadores TRAP e SNP. Os seguintes critérios adaptados de 

Rafalski et al. (1996) foram utilizados na escolha dos primers: (1) as sequências 

flanqueadas não deveriam ultrapassar 22pb para reduzir os custos de síntese; (2) no 

máximo 3ºC de diferença entre as Tm dos pares de primers; (3) o conteúdo de GC 

deveria estar entre 40% a 60%; (4) ausência de complementaridade entre os primers; 

(5) a Tm não deveria ser inferior a 46ºC e com uma concentração de sal de 50mM. 

 

3.6.4 Marcadores TRAP 

Para a amplificação dos marcadores TRAP foram utilizadas 11 combinações de 

primers fixo/arbitrário. Os primers arbitrários, utilizados com Reverse, foram obtidos em 

literatura (Tabela 3) e os primers fixos, utilizados como Foward, foram desenhados no 

Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento (K.C. Brioschi, dados não 

publicados) a partir da busca em banco de dados de genes envolvidos na resistência de 

plantas (Tabela 4).  
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Tabela 3 - Sequências dos cinco primers arbitrários (Reverse), obtidos em literatura, utilizados para a 
amplificação de marcadores TRAP 

Iniciador Sequência Referência

Ga5 5'-GGAACCAAACACATGAAGA-3' LIU et al. 2005

Odd-26 5'-CTATCTCTCGGGACCAAAC-3' ZHI-WEI et al. 2007

Arbi 2 5'-GACTGCGTACGAATTGAC-3' ALWALA et al. 2006

T04 5'-CGTAGTGATCGAATTCTG-3' LIU et al. 2005

T03 5'-CGTAGCGCGTCAATTATG-3' LIU et al. 2005
 

 
 
 
Tabela 4 - Sequências dos 12 primers fixos (Foward) utilizados para a amplificação de marcadores TRAP 

Iniciador Nº GenBank             Palavra-chave Sequência

KB10 BM094898 Glycine max and jasmonic acid 5'-GATGATTGGGTTCTGTGTCG-3'

KB16 GR860132 Glycine max and sistemine 5'-ATCCTCTTCCCAAACAAAGC-3'

KB40 GR860209 Glycine max and betaine 5'-TCTGTCGTTTGTTCTCTTGATC-3'

KB44 BG882005 Glycine max and urease ubíqua 5'-ACACTGAATGGCTGGTGAAG-3'

KB53 BM093720 Glycine max and polyphenol oxidase 5'-CTCGTTTGGTTCCATTGTTGT-3'

KB56 BI095220 Glycine max and urease 5'-CACTGAATGGCTTCTGAAGG-3'

KB65 GR860149 Glycine max and WRKY27 5'-TGTGCCACTTAGGTCACCAG-3'

KB66 AB126934 Phytoalexins 5'-AAGCTGTAGCCCGTTCCA-3'

Nota: Iniciadores desenhados a partir de sequências depositadas no GenBank  (K.C. Brioschi, dados não publicados).
 

 

As reações de amplificação foram conduzidas em termociclador Bio-RAD 

(MyCycler, Bio-RAD, EUA) com volume final de 15µl contendo: 100ηg de DNA, Tampão 

1X de PCR, 0,2mM de cada dNTP, 1,5mM de MgCl2, 0,8µM do primer fixo, 0,8µM do 

primer arbitrário e 1,5U de Taq DNA polimerase (Fermentas). O ciclo de amplificação 

consistiu em uma desnaturação inicial de 94ºC por 2 minutos, seguida de cinco ciclos 

de 94ºC por 45 segundos, 35ºC por 45 segundos e 72ºC por 1 minuto, seguidos de 35 

ciclos de 94ºC por 45 segundos, 50ºC por 45 segundos, 72ºC por 1 minuto, com 

extensão final de 72ºC por 8 minutos. Os produtos de amplificação dos marcadores 

TRAP foram separados sob condições desnaturantes em gel de poliacrilamida 7%, 

uréia 7M, TBE 1X, por aproximadamente 5 horas a uma potência constante de 70W. Os 

fragmentos foram detectados por coloração em nitrato de prata, segundo protocolo 
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Merril et al. (1981), com as modificações propostas por Creste, Tulmann Neto e Figueira 

(2001), e seus tamanhos estimados por meio de comparação com marcadores de pares 

de base. As marcas obtidas foram lidas como presença (1) e ausência (0) por se tratar 

de um marcador dominante. 

 

3.6.5 Marcadores SNP 

Para a detecção de mutações e deleções/inserções do tipo SNP foram 

desenhados e sintetizados 24 pares de primers a partir de genes-alvo selecionados no 

banco de ESTs (Tabela 5). A amplificação dos parentais IAC-100 e CD-215 foi feita em 

termociclador Bio-RAD (MyCycler, Bio-RAD, EUA) com volume final de 50µl contendo: 

330ηg de DNA, Tampão 1X de PCR, 0,2mM de cada dNTP, 1,5mM de MgCl2, 0,4µM do 

primer fixo, 0,4µM do primer arbitrário e 1U de Taq DNA polimerase (Fermentas). O 

ciclo de amplificação consistiu em uma desnaturação inicial de 94ºC por 2 minutos, 

seguida de 32 ciclos de 94ºC por 1 minuto, gradiente de 55 a 61ºC por 45 segundos, 

72ºC por 1 minuto, com extensão final de 72ºC por 10 minutos. Os produtos de 

amplificação foram analisados em gel de agarose 2%, tratado com SYBR Safe para 

confirmação da amplificação de apenas uma banda. Posteriormente, os produtos de 

amplificação foram purificados e utilizados na reação com Kit de sequenciamento Big-

Dye Terminator v.3.1 com o primer Foward. O sequenciador utilizado foi o modelo 3730 

da Applied Biosystems. Os dados obtidos foram analisados utilizando o programa 

Codon Code Aligner (Disponível em: http://www.codoncode.com) para verificação da 

presença de substituições, indivíduos heterozigotos e  inserção/deleção de bases 

nitrogenadas. Para verificar se o SNP era verdadeiro ou resultante de erro do 

sequenciamento foi utilizada uma ferramenta do programa que verifica a qualidade do 

sequenciamento. 
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Tabela 5 - Sequências dos 24 pares de primers desenhados para a amplificação de marcadores SNP 

Iniciador Nº GenBank       Palavra-chave

Foward 5'-CCAACAAGACAAAGCCACAA-3'
Reverse 5'-TTAAACCACCCCCACTATCC-3'
Foward 5'-TCTTTGCCTAGTGTTTTTCTGC-3'
Reverse 5'-CTCCATCAACTACCTCCTTCAA-3'
Foward 5'-CTTTCTCGCTCGCCAAAC-3'
Reverse 5'-AGAGATGAAACCATTCTGATCC-3'
Foward 5'-CTCAGCAGCAAATAACCAACA-3'
Reverse 5'-GGGGTCCTCATCATAACCAA-3'
Foward 5'-TGCATGGTGAGACACATCTAA-3'
Reverse 5'-CAATCTCGGTGAGAAGCTG-3'
Foward 5'-TCACATCGCAGAGAAGAACA-3'
Reverse 5'-AAAGCCGACCAACAAAAACT-3'
Foward 5'-TGCATGGTGAGACACATCTAA-3'
Reverse 5'-TGCAGGACATGATAAATGAGG-3'
Foward 5'-GTGCGTCCGTATTCCTAAGC-3'
Reverse 5'-CCCTAGCATTTTCCTCTTCC-3'
Foward 5'-GCAAGCAAATGAAGGACACA-3'
Reverse 5'-AGCCCTGCACAGTATCTAGC-3'
Foward 5'-GCATTGGGAAACATCTATTGG-3'
Reverse 5'-CACCAAGACGGATTTTGTCA-3'
Foward 5'-GGTGCTAAGATCCAAAGTCG-3'
Reverse 5'-CGTTACTCATGTCAGCATTCTC-3'
Foward 5'-GGAACAGAGGGGTTGAGAGA-3'
Reverse 5'-CAGAAGTGGCAAAAACGACA-3'
Foward 5'-CTAGATTGGCAAACAAAGATGG-3'
Reverse 5'-CCGACTCCGTTACTCTCTCC-3'
Foward 5'-TTTGACCGCTAGAACCAACA-3'
Reverse 5'-CCGCCGTACACAACAATTC-3'
Foward 5'-TCCTCTTCCTTCTCTTCACCA-3'
Reverse 5'-GATCAATGTCGGACCATCAA-3'
Foward 5'-GAGTGGGGAAGACAACAGC-3'
Reverse 5'-TTCACGGAGGACACTGATTC-3'
Foward 5'-GGTAAGACAACGATTGCTCAAG-3'
Reverse 5'-AATGGCAGTCCTCCACAGTAAT-3'
Foward 5'-GGGGTCGGAAAGACAACA-3'
Reverse 5'-GCAGGCCAGAAGCATAAG-3'
Foward 5'-GTGTGCTACGTTGTCGGTTT-3'
Reverse 5'-AGAATTGGGAAGAGCCTGAG-3'
Foward 5'-GGTGTTATCCCCAAATGCTT-3'
Reverse 5'-GGCCCAGTTAAATCATTGTG-3'
Foward 5'-GATCCACCTGCAATCTCCT-3'
Reverse 5'-ATGCTGCAATGCTATGTTCG-3'
Foward 5'-GAGAACATCAACGACGACGA-3'
Reverse 5'-GTTTCCCCAGGCGTTAGAC-3'
Foward 5'-CCACAAACCACTCAATCCTAA-3'
Reverse 5'-GGCATTGTTTCCCTGAGAAC-3'
Foward 5'-CCACTGCTCCAAGAGAAGG-3'
Reverse 5'-CGTAGGTCACCACCAGCAT-3'

CF972516

EU836688

EE399960

BW663235

BW666261

BW676502

BW676503

AJ276866

Calmodulin

Calmodulin

Calmodulin

                Sequência

HS1pro1

FBOX Protein

Embrio specific urease

Calmodulin

Embrio specific urease

SNP80 WRKY20

WRKY20

Soybean Resistance

EU019564

EU665445

SNP71 NM_118328 WRKY

Nota: Iniciadores desenhados a partir de sequências depositadas no GenBank  (dados não publicados).

SNP3

SNP5

SNP6

SNP7

SNP9

SNP11

SNP13

SNP58

SNP79

SNP1 NC012019 Aquaporin

SNP2 NW002238093 Aquaporin

SNP10 AY230157 Embrio specific urease

AY143592

SNP14 AJ272026 Jasmonate

SNP4 FG068093 Calmodulin

SNP12 AY750712 HAAS-4 Protein

SNP8

SNP16 DQ369739 Jasmonate

SNP41 FJ477235 RGA

SNP47 AF516649 RGA NBS-LRR

SNP48 AY182243 RNEAU-1 Protein

SNP56 DY577292 Soybean Resistance

SNP61 AW508990 Urease
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3.6.6 Comparação dos marcadores AFLP e TRAP 

Para determinar a eficiência dos marcadores AFLP e TRAP em detectar o 

polimorfismo foram calculados: o AEI, Assay Efficiency Index, descrito por Pejic et al. 

(1998) (AEI = BP/T, onde BP corresponde ao número total de fragmentos polimórficos 

detectados e T o número total de combinações utilizadas); a proporção de fragmentos 

polimórficos (número total de fragmentos polimórficos detectados / número total de 

fragmentos detectados) e o PIC (Polymorphism Information Content). Segundo 

Satyavathi et al. (2006), PIC = 1 – (p2 + q2), sendo p e q as frequências dos alelos. O 

cálculo do PIC para cada marcador foi feito a partir da média dos valores de PIC obtidos 

para as marcas de cada combinação. 

 

3.7 Construção do mapa genético 

A construção do mapa de ligação foi feita utilizando-se os programas TreeMap® 

(COELHO, 2005) e Mapmaker versão 3.0 (LANDER et al., 1987). Portanto, foi gerada 

uma matriz de dados contendo as informações dos 286 genótipos para os marcadores 

AFLP e TRAP, em formato texto. Para o primeiro programa foi usada a seguinte 

codificação: “1” para presença de banda, “999” para ausência de banda e “0” para dado 

perdido; e para o segundo programa: “A” para o genitor homozigoto IAC-100 (genótipo 

AA), “B” para o genitor homozigoto CD-215 (genótipo BB), “D” para presença de banda 

proveniente do genitor IAC-100, correspondendo aos genótipos AA ou AB, “C” para 

presença de banda proveniente do genitor CD-215, correspondendo aos genótipos BB 

ou AB e “-“ para dado perdido. Testes de χ2, corrigidos pelo método de Bonferroni foram 

utilizados para testar o padrão de segregação esperado (3:1) para os marcadores AFLP 

e TRAP. Para a correção por Bonferroni foi definido o valor de α=0,05 para cada teste, 

tornando possível o cálculo de um novo α* para os múltiplos testes, como representado 

na eq.(1), 

                                                               
m

α
α =*                                                              (1) 

em que α é o valor para os testes individuais, definido como 0,05, e m corresponde ao 

número de testes realizados, que é igual ao número de marcadores analisados. 
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No programa TreeMap® a atribuição dos locos aos grupos de ligação (GL) é 

baseada em testes de ligação considerando os locos dois a dois (análise de dois 

pontos). Dessa forma, todos os pares de locos que têm uma distância menor ou igual à 

distância especificada e um LOD score superior ao LOD mínimo pré-estabelecido são 

considerados ligados. Na construção dos grupos de ligação é utilizada a propriedade 

transitiva, ou seja, se o loco 1 estiver ligado ao loco 2, e este, por sua vez, estiver ligado 

ao loco 3, então os locos 1 e 3 pertencem ao mesmo grupo de ligação. Para determinar 

a ligação dos marcadores aos grupos de ligação foi usado LOD score > 4 e frequência 

de recombinação inferior a 0,35. A função de mapeamento de Kosambi foi utilizada para 

converter as frequências de recombinação em distâncias de mapa, expressas em 

centiMorgans  (KOSAMBI, 1944). A estatística LOD score se baseia na razão de 

verossimilhanças, em que no denominador é disposta a função de verossimilhança 

considerando uma distância entre marcas de 0,5 (r=0,5; ausência de ligação; hipótese 

de nulidade) e, no numerador, a função que possui a estimativa de máxima 

verossimilhança de r (hipótese alternativa). Essa razão é colocada no logaritmo com 

base 10, sendo esse termo definido como LOD score. O termo LOD é a abreviação de 

log of the odds, ou seja, razão de chances (LIU, 1998). A interpretação de um LOD de 

valor x, por exemplo, é que a hipótese alternativa é 10x vezes mais provável que a 

hipótese de nulidade. Após a definição dos grupos de ligação a ordem linear dos 

marcadores dentro de cada grupo foi determinada usando LOD score > 2. As marcas 

não ordenadas no mapa, de acordo com os critérios estabelecidos, foram adicionadas 

como marcadores acessórios e alocadas ao lado das marcas do framework mais 

próximas, anotando-se a distância entre elas. 

Após a obtenção dos frameworks no Treemap®, foi feita a confirmação dos 

grupos de ligação no programa Mapmaker, que utiliza o método multipontos. A ordem 

dos marcadores para cada GL foi confirmada através do comando “ripple”, o qual 

estabelece uma janela dentro da qual são feitas trocas entre marcas vizinhas 

comparando-se a probabilidade das diferentes ordens possíveis. Foi usado como 

critério de confirmação da ordem um valor de LOD > 2,0. Os GL foram então 

submetidos à análise multiponto para a determinação das distâncias entre as marcas 

através do comando “map”. 
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3.8 Mapeamento de QTLs  

As análises de QTLs foram realizadas no programa QTLCartographer® versão 

2.5 (WANG; BASTEN; ZENG, 2010) utilizando-se os grupos de ligação formados, 

desconsiderando-se as marcas acessórias, e os valores fenotípicos dos 15 caracteres 

avaliados para cada um dos 286 indivíduos da população F2, sendo: NDF (número de 

dias para o florescimento), APF (altura da planta no florescimento), NDM (número de 

dias para maturidade), APM (altura da planta na maturidade), PEG (período de 

enchimento dos grãos), AC (acamamento), VA (valor agronômico), NVP (número de 

vagens por planta), PG (produtividade), RF (retenção foliar), NS (número de sementes), 

IPDV (índice percentual de danos nas vagens), PSM (percentagem de sementes 

manchadas), PSB (peso de sementes boas), PCS (peso de cem sementes).  

 

3.8.1 Mapeamento por marcas simples 

A análise de marcas simples baseia-se na comparação entre as médias dos 

genótipos marcadores e é feita separadamente para cada loco. Se as médias são 

diferentes pode-se inferir que pelo menos um QTL encontra-se próximo a este 

marcador. O modelo utilizado é o de regressão linear conforme eq. (2), sendo “b0” a 

média do caráter, “b1” o quanto o valor de um caráter aumenta ou diminui pela presença 

da banda e “e” o erro aleatório. A presença do QTL é testada determinando-se se b1 é 

significativamente diferente de zero. A estatística F compara a hipótese H0 (b1=0) e H1 

(b1 ≠ 0). O p-valor de F é uma medida de quão válido é o H0. Dessa forma, quanto 

menor o p-valor menor a evidência de que H0 é verdadeiro, portanto, rejeita-se H0 e 

aceita-se H1. 

  

Y = b0 + b1 x + e                                                   (2) 

 

 

3.8.2 Mapeamento por intervalo composto 

A análise de mapeamento por intervalo composto se baseia na hipótese de que 

em um intervalo flanqueado por duas marcas adjacentes há um QTL afetando a 

característica, além de considerar os efeitos de QTLs adicionais fora do intervalo sendo 
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testado, utilizando a regressão múltipla, conforme a eq. (3), na qual “b*” é o efeito 

aditivo do possível QTL, “x*” é um vetor da variável indicadora, especificando as 

probabilidades de um indivíduo ter diferentes genótipos para o possível QTL dado o 

genótipo das marcas flanqueadoras, “B” é um vetor dos efeitos de outras marcas 

selecionadas no modelo, “X” é a matriz dos genótipos de marcadores selecionados, “E” 

é um vetor de erros.  

 

Y = x* b* + XB + E                                                      (3) 

 

As estimativas dos parâmetros são obtidas por máxima verossimilhança através 

do algoritmo ECM (Expectation/Conditional Maximization) (MENG; RUBIN, 1993). A 

razão de verossimilhanças (LR) utilizada para testar a hipótese da presença do QTL na 

posição dentro do intervalo é dada por: -2ln(L0/L1), sendo L0/L1 a razão da função de 

verossimilhança sob a hipótese de nulidade (ausência de QTL) e a hipótese alternativa 

(presença de QTL). O modelo 6 do módulo “Zmapqtl” do QTLCartographer® foi utilizado 

e a presença de QTL foi avaliada a intervalos de 1cM no grupo de ligação, com uma 

janela de 10cM. Os testes para detecção de QTLs foram realizados utilizando-se 

valores críticos de LR correspondentes ao nível de significância de 5%, para cada 

caráter. Os valores críticos de LR para cada caráter foram estimados pelo procedimento 

descrito por Churchill & Doerge (1994), implementado no QTLCartographer®,  

utilizando-se 500 permutações. A estimação da posição e percentagem da variação 

fenotípica (R2) explicada pelos QTLs foram estabelecidas nos picos de LOD acima do 

nível de significância considerado, de acordo com o output do programa. As 

representações gráficas dos grupos de ligações e dos valores de LOD indicando a 

presença de QTLs foram obtidas pelo software MapChart® (VOORRIPS, 2002). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análises estatísticas do experimento de campo 

Os dados coletados em campo foram submetidos a uma análise de variância 

realizada através do programa estatístico SAS® versão 9.1. Para os caracteres NDM, 

APM, AC, VA, PG, PEG, PSB e PCS, o teste F foi altamente significativo a 1%, 

confirmando haver diferenças significativas entre as médias dos tratamentos (Tabelas 6 

e 7). O coeficiente de variação experimental (CV) é um parâmetro que indica a 

variabilidade dos dados em relação à média. Os valores de CV foram considerados 

baixos, indicando um conjunto de dados homogêneo, para os caracteres APF, NDM, 

APM, AC, VA, PEG e PCS. Já para os caracteres PG, RF, IPDV e PSB os valores de 

CV foram maiores, o que pode ser explicado por um efeito combinado, pois esses 

caracteres estão diretamente relacionados ao o ataque e distribuição dos percevejos no 

experimento. Pinheiro (1993) também obteve valores altos de CV para estes caracteres 

em um experimento que teve como alvo a reação aos insetos sugadores. 

 
 
 
 
Tabela 6 - Análise de variância para os caracteres altura da planta no início do florescimento (APF), 

número de dias para a maturidade (NDM), altura de planta na maturidade (APM), 
acamamento (AC), valor agronômico (VA) e produtividade de grãos (PG)  

APF (cm) NDM (dias) APM (cm) AC1 VA1 PG (g/planta)

Tratamento 2 97,87 529,20** 980,57** 0,44** 0,76** 162,39**

Resíduo 347 71,18 11,82 134,33 0,11 0,08 21,58

CV (%) 15,17 3,27 16,51 23,55 15,17 56,01

QM
FV GL

 
1Notas de 1 a 5; Dados transformados x . 
**Estatisticamente significativo a 1%. 
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Tabela 7 - Análise de variância para os caracteres período de enchimento de grãos (PEG), retenção foliar 
(RF), índice percentual de danos nas vagens (IPDV), peso de sementes boas (PSB) e peso de 
cem sementes (PCS)  

PEG (dias) RF1 IPDV (%)2 PSB (g/planta) PCS (g)

Tratamento 2 228,66** 0,24 0,04 145,39** 70,41**

Resíduo 347 6,26 0,1 0,01 14,98 5,4

CV (%) 18,21 25,9 30,57 62,00 18,14

GLFV
QM

 
1Notas de 1 a 5; Dados transformados x  
2Dados transformados arcsen % . 
**Estatisticamente significativo a 1%. 

 

 

A cultivar IAC-100 apresentou um menor período de enchimento dos grãos 

(Tabela 8), conforme constatado anteriormente por Rossetto et al. (1989). Alguns 

autores destacam que há uma estreita correlação entre a duração do período 

reprodutivo e a intensidade do dano causado por percevejos, sendo que genótipos com 

maior PEG seriam mais danificados por percevejos, devido à maior exposição aos 

mesmos (DAUGHERTY et al., 1964; JONES; SULIVAN, 1978).  

Apesar da cultivar CD-215 ser suscetível ao complexo de percevejos, ela 

apresenta um mecanismo de mitigação de danos causados por percevejos nas 

sementes, que nada mais é do que uma maior quantidade de vagens por planta (Tabela 

9), resultando em um menor número de sementes manchadas em relação ao IAC-100. 

A maior quantidade de vagens faz com que os percevejos danifiquem uma menor 

quantidade de sementes, como ocorreu para as plantas CD-215. Já no caso das 

plantas IAC-100, que apresentaram menos vagens, a infestação de percevejos atinge 

um maior percentual das vagens totais da planta, ocasionando um maior dano nas 

sementes e na produtividade.  
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Tabela 8 - Média, valor máximo e mínimo e desvio padrão para os caracteres altura da planta no início do 
florescimento (APF), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade 
(APM), período de enchimento de grãos (PEG), acamamento (AC) e valor agronômico. Dados 
transformados 

Geração Parâmetros APF NDM APM PEG AC VA

Média 57,79 104,00 66,40 15,17 1,79 3,65

Máximo 77,00 109,00 88,00 18,00 4,00 5,00

Mínimo 42,00 98,00 42,50 10,00 1,00 2,00

Desvio-padrão 8,37 3,82 11,51 2,75 0,96 0,99

Média 57,21 110,80 63,80 10,17 2,53 2,83

Máximo 49,50 118,00 85,00 15,00 5,00 5,00
Mínimo 35,00 102,00 33,00 6,00 1,00 1,00

Desvio-padrão 8,54 3,86 11,92 2,73 0,96 1,00

Média 55,28 104,69 71,42 13,96 2,05 3,60

Máximo 79,00 116,00 101,00 20,00 5,00 5,00

Mínimo 28,00 94,00 32,50 6,00 1,00 1,00

Desvio-padrão 8,22 3,30 11,45 2,56 0,94 0,96

CD-215

IAC100

F2

 

 

Tabela 9 - Média, valores máximo e mínimo e desvio padrão para os caracteres número de vagens por 
planta (NVP), produtividade de grãos (PG), retenção foliar (RF), índice percentual de danos 
nas vagens (IPDV), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS). Dados 
transformados 

Geração Parâmetros NVP PG RF IPDV PSB PCS
Média 27,06 8,15 1,45 14,95 6,40 13,02

Máximo 55,00 18,50 4,00 28,05 14,84 16,26
Mínimo 5,00 1,52 1,00 0,00 1,12 9,40

Desvio-padrão 16,05 4,71 0,94 8,96 3,96 2,40

Média 20,51 5,20 1,93 20,34 3,27 10,74
Máximo 51,00 12,16 5,00 56,25 3,26 15,86
Mínimo 3,00 0,20 1,00 5,81 0,00 6,67

Desvio-padrão 13,53 4,76 0,92 9,09 3,99 2,50

Média 29,58 8,63 1,65 16,20 6,53 13,00
Máximo 76,00 23,03 5,00 50,00 18,85 22,34
Mínimo 1,00 0,17 1,00 0,00 0,00 6,33

Desvio-padrão 15,34 4,68 0,91 8,51 3,96 2,40

IAC100

F2

CD-215

 

 

 

4.2 Flutuação populacional de percevejos 

Como pode ser observado na Figura 8, a flutuação populacional dos percevejos 

teve um aumento significativo no período de enchimento dos grãos (R5 - R7). Em geral, 

a presença dos percevejos na cultura está diretamente relacionada à presença das 
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vagens nas plantas, cujo período entre o começo da frutificação e o ponto de acúmulo 

máximo de matéria seca no grão é o de maior sensibilidade da soja ao ataque desses 

insetos sugadores (GAZZONI, 1998). Após um período de estabilidade, foi verificado 

ainda um novo aumento na flutuação populacional dos percevejos no final das 

avaliações, o que pode ser explicado pela colheita da soja em outros experimentos 

próximos, o que fez com que os percevejos das áreas já colhidas migrassem para o 

experimento. 

 

 

Figura 8 - Flutuação média da população de percevejos no experimento durante o período compreendido 
entre os estágios reprodutivos R2 e R8 dos genótipos avaliados 

 

 

4.3 Genotipagem da população F2 

 

4.3.1 Marcadores AFLP 

A partir das 14 combinações de primers AFLP, utilizadas para genotipar a 

população F2, foram obtidas 643 marcas, das quais 67 (10,42%) foram polimórficas 

(Tabela 10 e Figura 9). O número de marcas por combinação variou de dois (E-ACC/M-

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
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CTG) a nove (E-ACT/M-CAT), média de 4,79. Os valores de PIC variaram de 0,30 a 

0,44, com média de 0,37. 

 

Tabela 10 - Número total de marcas, número e percentagem de marcas polimórficas e valores de PIC 
obtidos com as 14 combinações Eco+3 e Mse+3 genotipadas na população F2  

Total Marcas Percentagem de 

Marcas Polimórficas marcas polimórficas

ACC CTG 37 2 5,41% 0,34

ACC CTC 32 6 18,75% 0,31

ACT CTG 38 4 10,53% 0,38

ACT CTC 33 5 15,15% 0,42

ACT CAT 80 9 11,25% 0,39

AAC CTT 41 3 7,32% 0,41

AAC CAT 72 7 9,72% 0,44

AAC CAG 29 4 13,79% 0,36

AAG CTG 31 3 9,68% 0,36

AAG CTC 37 2 5,41% 0,44

AAG CAA 49 3 6,12% 0,35

AAG CTA 75 7 9,33% 0,39

AAG CAG 45 6 13,33% 0,35

ACA CAT 44 6 13,64% 0,30

643 67

45,93 4,79 10,67% 0,37

Combinação PIC

Total

Média
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Figura 9 - Gel de acrilamida 7% corado com nitrato de prata exemplificando amplificação da combinação 
E-AAG/ M-CAG na população F2. Setas indicam marcas polimórficas 

 

 

4.3.2 Marcadores TRAP 

A partir das 11 combinações de primers fixo/arbitrário utilizadas foram obtidas 

230 marcas, sendo que 31 (13,48%) apresentaram polimorfismo na população F2 

(Tabela 11). O número de marcas por combinação variou de um (Arbi 2/KB40 e Arbi 

2/KB44) a seis (Ga5/KB53 e T03/KB56), com média de 2,82 marcas por combinação. 

Os valores de PIC variaram de 0,21 a 0,47, média de 0,37. 
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Tabela 11 - Número total de marcas, número e percentagem de marcas polimórficas e valores de PIC 
obtidos com as 11 combinações de primer fixo/arbitário genotipadas na população F2 

Total Marcas Percentagem de 

Marcas Polimórficas bandas polimórficas

Ga5 KB10 27 3 11,11% 0,41

Ga5 KB16 21 2 9,52% 0,21

Ga5 KB44 30 3 10,00% 0,29

Ga5 KB53 22 6 27,27% 0,47

Ga5 KB65 25 2 8,00% 0,39

Odd-26 KB66 16 4 25,00% 0,44

Arbi 2 KB10 19 2 10,53% 0,44

Arbi 2 KB40 15 1 6,67% 0,29

Arbi 2 KB44 15 1 6,67% 0,33

T03 KB44 19 2 10,53% 0,47

T03 KB56 21 5 23,81% 0,32

230 31

20,91 2,82 13,55% 0,37

PIC

Total

Média

Combinação

 

 

4.3.3 Marcadores SNP 

Dos 24 pares de primers utilizados 10 apresentaram amplificação satisfatória, 

com amplificação de apenas uma banda (Figura 10). A temperatura mais adequada 

para a amplificação dos primers foi: 61ºC para SNP3, SNP5, SNP6, SNP7, SNP9, 

SNP11, SNP13 e SNP58; 59ºC para SNP79 e 60ºC para SNP80. Apenas as 

sequências obtidas com os primers SNP11 e SNP79 apresentaram boa qualidade de 

sequenciamento e foram utilizadas para análise de presença de SNP, com posterior 

verificação na população F2. As outras sequências foram descartadas devido à baixa 

qualidade e presença de contaminação o que comprometeria a análise de SNP. A 

presença de SNPs foi verificada pelo programa Codon Code Aligner pelo alinhamento e 

comparação das sequências. Para o SNP11 e SNP79 os genitores IAC-100 e CD-215 

apresentaram polimorfismo e segregação da população F2 para dois e quatro locos, 

respectivamente.  Entretanto, o tipo de polimorfismo observado não foi informativo, não 

sendo possível a associação dos mesmos ao mapa, já que para esses seis locos 

sempre um dos genitores é heterozigoto. Portanto, não é possível identificar se o 

genótipo F2 recebeu desse genitor um gameta recombinante ou parental, pois os 
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gametas produzidos são os mesmos tanto na presença quanto na ausência de crossing 

over.  

 

Figura 10 - Gel de agarose 2%, tratado com SYBR Safe, da amplificação dos 10 primers SNP nos 
genitores IAC-100 (1) e CD-215 (2) 

 

 

4.3.4 Comparação dos marcadores AFLP e TRAP 

Os marcadores TRAP apresentaram um menor índice de eficiência (AEI) (ou 

seja, uma menor quantidade de marcas polimórficas por combinação) em relação aos 

marcadores AFLP (Tabela 12), o que pode ser explicado pela natureza dos primers 

fixos utilizados, os quais foram desenhados a partir de sequências expressas. 

Consequentemente, a amplificação destes locos tende a apresentar um menor número 

absoluto de marcas polimórficas entre os indivíduos por geralmente se tratarem de 

regiões conservadas do genoma. Tal fato também contribuiu para uma maior proporção 

de marcas polimórficas deste marcador em relação ao AFLP, pois uma menor 

quantidade de locos (polimórficos e monomórficos) é amplificada, fazendo com que 

grande parte das marcas sejam polimórficas em relação ao total de marcas 

amplificadas. Liu et al. (2005) utilizaram marcadores TRAP na construção de um mapa 

genético em trigo e também observaram uma percentagem de marcas polimórficas de 

13 a 16% em 30 combinações de primers fixo/arbitrário, mostrando coerência com os 

resultados encontrados no presente trabalho. 
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Tabela 12 - Nível de polimorfismo e informatividade obtida com os marcadores AFLP e TRAP para as 286 
plantas F2 

AFLP TRAP

Nº combinações 14 11

Nº total marcas detectadas 643 230

Nº marcas polimórficas 75 34

Índice de Eficiência do Marcador (AEI) 5,36 3,09

Proporção de marcas polimórficas 0,12 0,15

Parâmetros
Marcadores

 

 

De acordo com os valores de PIC obtidos para estes marcadores, a variabilidade 

observada na população F2 foi moderada, com média de 0,37 para ambos os 

marcadores. Satyavathi et al. (2006) obteve valores semelhantes de PIC (0,36 a 0,49, 

média de 0,44) utilizando 12 combinações AFLP para analisar 72 variedades indianas 

de soja. Alwala et al. (2006), em um estudo em cana-de-açucar, comparou marcadores 

AFLP e TRAP e também obteve valores de PIC (0,35 e 0,36) e proporção de marcas 

polimórficas (53 e 55%) semelhantes entre estes marcadores, comprovando a eficácia e 

informatividade de ambos. 

O marcador AFLP é amplamente conhecido pela sua capacidade em amplificar 

simultaneamente vários locos distribuídos aleatoriamente no genoma. Entretanto, o 

aumento do número de sequências de genes disponíveis em bancos de dados faz do 

marcador TRAP uma ferramenta muito importante. Apesar de apresentar uma eficiência 

menor na amplificação de locos em relação ao AFLP, o TRAP permite a detecção de 

polimorfismo em regiões próximas a genes de interesse, o que o torna vantajoso em 

estudos para identificação de QTLs, por exemplo, acelerando o processo de seleção 

assistida por marcadores (SAM). 

 

4.4 Construção do mapa genético 

O padrão de segregação de cada marcador foi analisado através do teste do χ2, 

com um valor de α*=0,00051, segundo correção de Bonferroni. Porém, mesmo os 

marcadores que apresentaram desvio na segregação foram utilizados para o 

mapeamento, como defendido por alguns autores (XU, 2008). A ausência do padrão 
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mendeliano é denominado distorção da segregação mendeliana e pode ser resultado 

de uma viabilidade diferencial dos gametas, como constatado por autores que utilizaram 

marcadores com desvio de segregação no mapeamento de maçã (CONNER; BROWN; 

WEEDEN, 1997) e cebola (HEUSDEN et al., 2000). Entre os marcadores que  

apresentaram desvios de segregação após a correção de Bonferroni, foram 

encontrados 21 marcadores AFLP e 13 marcadores TRAP, representando 34,69% do 

total de marcadores. Caso não fosse realizada a correção, a segregação de 31 

marcadores AFLP e 16 TRAP seria considerada desviante, representando 47,95% do 

total de marcadores. Para a construção do mapa genético foram utilizados 67 

marcadores AFLP e 31 marcadores TRAP perfazendo um total de 98 marcadores 

(ANEXO B). 

A análise de ligação dos marcadores resultou em um mapa com 12 grupos de 

ligação (GL) (Figura 11) contendo 68 marcadores sendo que 49 marcadores foram 

alocados aos grupos de ligação e 19 marcadores ficaram como acessórios (Tabela 13). 

Os marcadores acessórios foram posicionados de acordo com a menor distância em 

relação a outro marcador alocado no framework de cada grupo de ligação. O 

comprimento total do mapa foi de 696 cM, sendo o GL11 o que apresentou menor 

comprimento (7,7 cM) e o GL5 maior comprimento (204 cM) (Tabela 14). O número de 

marcadores por GL variou de dois a 12 e a distância entre marcadores foi de 3,7 cM (T8 

- A27) a 190 cM (A31 - A32 e T13 - T14), com distância média de 17,93 cM. 

Considerando o número de cromossomos da espécie seria esperado a obtenção de 20 

grupos de ligação no mapa. Para isso, o uso de uma maior quantidade de marcadores 

se faz necessário, assim como a utilização de marcadores co-dominantes para integrar 

os marcadores que ficaram como acessórios do frame dos grupos de ligação e os 

marcadores que não foram ligados a nenhum grupo. Todos os marcadores do GL5 

apresentaram desvio de segregação mesmo após a correção de Bonferroni. 

Provavelmente essa distorção não está associada a erro de genotipagem, mas pode 

estar relacionada a algum fenômeno de seleção gamética. Para todos estes 

marcadores do GL5 o genitor CD-215 é dominante em relação ao genitor IAC-100, 

indicando que a inviabilidade do gameta F1 deve ser embrionária. A concentração de 

marcadores apresentando desvio de segregação em um mesmo GL também foi 
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observada por Lima (2010) que utilizou marcadores AFLP, TRAP e microssatélites 

(SSR) na construção de um mapa em eucalipto. O autor inferiu que provavelmente há 

uma correlação entre os marcadores que apresentaram desvio e genes letais que 

impedem que alguns dos genótipos sobrevivam, em etapas embrionárias ou 

subsequentes. 

 

 

 

 
 
Figura 11 - Mapa genético da população F2 oriunda do cruzamento entre IAC-100 e CD-215. À direita, a 

letra A refere-se aos marcadores AFLP e a letra T aos marcadores TRAP. À esquerda as 
distâncias entre os marcadores em centiMorgans utilizando função de mapeamento de 
Kosambi. Os marcadores acessórios e suas respectivas distâncias encontram-se sublinhados  
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Tabela 13 - Número de marcadores genotipados, número e percentagem de marcadores alocados, 
acessórios e não ligados para o AFLP e TRAP 

Nº marcadores

genotipados alocados acessórios não ligados

AFLP 67 35 (52,24%) 15 (22,39%) 17 (25,37%)

TRAP 31 14 (45,16%) 4 (12,90%) 13 (41,94%)

Total 98 49 19 30

Marcadores 
Marcador

 
 
 
 
Tabela 14 - Número de marcadores alocados, acessórios e total para os 12 grupos de ligação, tamanho 

(cM) de cada GL e distância média entre os marcadores alocados em cada GL 

Alocados Acessórios Total

GL1 6 3 9 110,4 22,1

GL2 8 4 12 84,9 12,1

GL3 5 2 7 97,8 24,5

GL4 2 0 2 24,3 24,3

GL5 10 1 11 204,0 22,7

GL6 4 4 8 49,0 16,3

GL7 2 1 3 7,0 7,0

GL8 3 2 5 40,3 20,2

GL9 2 0 2 13,6 13,6

GL10 3 1 4 24,6 12,3

GL11 2 0 2 7,7 7,7

GL12 2 1 3 32,4 32,4

Total     696 Média    17,93

Distância média (cM)
Marcadores

Grupo de Ligação Tamanho GL (cM)

 

 

 

4.5 Mapeamento de QTLs 

Apesar de alguns dados fenotípicos não terem apresentado distribuição normal, 

foram utilizados os dados originais, sem transformação, para o mapeamento dos QTLs. 

 

4.5.1 Mapeamento por marcas simples 

A análise por marcas simples, utilizando LOD=2,5, detectou marcadores ligados 

a QTLs para os 15 caracteres avaliados. Entretanto, após correção de Bonferroni foram 

observados valores significativos a 5% (p ≤ 0,001) para três QTLs referentes ao NDM, 
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PEG e IPDV e valores significativos a 10% (p ≤ 0,002) para seis QTLs referentes ao 

NDM, APM, PEG, RF (dois QTLs) e IPDV (Figuras 12 a 16 e Tabelas 15 a 19). 

Considerando a metodologia utilizada nesta análise pode-se concluir que se trata de 

uma abordagem inicial para detecção dos QTLs, pois não há precisão na estimação do 

efeito e da posição dos mesmos.  

Número de dias para a maturidade 

 
Figura 12 - Análise de QTL referente ao NDM pelo método de marcas simples mostrando os 12 GL e a 

presença de um QTL (*) significativo a 5% e a 10% após a correção de Bonferroni no GL1 
 

Tabela 15 - Grupo de ligação e posição do QTL referente ao NDM, média do caráter (b0), aumento do 
caráter (b1) e p-valor de F 

GL Posição Marcador b0 b1 (-2ln)(L0/L1) F(1,n-2) pr(F)

1 6 T2 104,648 1,086 10,523 10,644 0,001**
** significativo a 5% e a 10%  

* 
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Altura da planta na maturidade 

 
Figura 13 - Análise de QTL referente à APM pelo método de marcas simples mostrando os 12 GL e a 

presença de um QTL (*) significativo a 10% após a correção de Bonferroni no GL2 
 
 
 
Tabela 16 - Grupo de ligação e posição do QTL referente à APM, média do caráter (b0), aumento do 

caráter (b1) e p-valor de F 

GL Posição Marcador b0 b1 (-2ln)(L0/L1) F(1,n-2) pr(F)

2 8 T11 69,570 -4,038 9,933 10,037 0,002*
* significativo a 10%  

 

 

* 
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Período de enchimento dos grãos 

 
Figura 14 - Análise de QTL referente ao PEG pelo método de marcas simples mostrando os 12 GL e a 

presença de um QTL (*) significativo a 5% e a 10% após a correção de Bonferroni no GL5 
 
 
 
Tabela 17 - Grupo de ligação e posição do QTL referente ao PEG, média do caráter (b0), aumento do 

caráter (b1) e p-valor de F 

GL Posição Marcador b0 b1 (-2ln)(L0/L1) F(1,n-2) pr(F)

5 3 T10 13,365 1,142 15,082 15,378 0,000**
** significativo a 5% e a 10%  

 

 

* 
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Retenção foliar 

 
Figura 15 - Análise de QTL referente à RF pelo método de marcas simples mostrando os 12 GL e a 

presença de dois QTLs significativos a 10% após a correção de Bonferroni, ambos no GL3 
 
 
 
 
Tabela 18 - Grupo de ligação e posição do QTL referente à RF, média do caráter (b0), aumento do caráter 

(b1) e p-valor de F. 

GL Posição Marcador b0 b1 (-2ln)(L0/L1) F(1,n-2) pr(F)

3 4 A18 1,646 0,267 9,589 9,684 0,002*

3 5 A16 1,621 0,272 9,647 9,742 0,002*
* significativo a 10%  

 

* * 
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Índice percentual de danos nas vagens  

 
Figura 16 - Análise de QTL referente ao IPDV pelo método de marcas simples mostrando os 12 GL e a 

presença de um QTL significativo a 5% e a 10% após a correção de Bonferroni no GL3 
 
 
 
 
Tabela 19 - Grupo de ligação e posição do QTL referente ao IPDV, média do caráter (b0), aumento do 

caráter (b1) e p-valor de F. 

GL Posição Marcador b0 b1 (-2ln)(L0/L1) F(1,n-2) pr(F)

3 2 A38 15,52 -3,02 10,896 11,029 0,001**
** significativo a 5% e a 10%  

 

 

* 
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4.5.2 Mapeamento por intervalo composto 

O mapeamento por intervalo composto identificou 14 QTLs referentes a cinco 

caracteres, sendo eles: APF, VA, PG, NSM (oito QTLs) e PSB (três QTLs). Os valores 

críticos considerados para cada um dos caracteres foram: APF (LOD=3,05), VA 

(LOD=3,80), PG (LOD=4,97), NSM (LOD=6,35) e PSB (LOD=4,20), considerando 5% 

de significância. 

Altura da planta no florescimento (APF) 

 Para a altura da planta no florescimento foi detectado um QTL, no grupo de 

ligação 2, próximo ao marcador A59 (Figura 17 e Tabela 20). A proporção da variação 

fenotípica explicada por este QTL foi de 8,94%. 

  
Figura 17 - Mapeamento de QTL pelo método CIM referente à APF. À esquerda o GL e à direita a 

representação gráfica dos valores de LOD. O valor crítico do LOD foi 3,05 
 
 
Tabela 20 - QTL, grupo de ligação, marcador mais próximo, distância em centiMorgan, razão de 

verossimilhança (H0:H3) e percentagem fenotípica explicada pelo QTL (R2) 

QTL GL Marcador Distância (cM) H0:H3 R2 (%)

APF 2 A59 36,24 14,238 8,94  
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Valor agronômico (VA) 

 Para o valor agronômico foi detectado um QTL, no grupo de ligação 8, próximo 

ao marcador A46 (Figura 18 e Tabela 21). A proporção da variação fenotípica explicada 

por este QTL foi de 35,86%. 

 
Figura 18 - Mapeamento de QTL pelo método CIM referente ao VA. À esquerda o GL e à direita a 

representação gráfica dos valores de LOD. O valor crítico do LOD foi 3,80 
 
 
 
Tabela 21 - QTL, grupo de ligação, marcador mais próximo, distância em centiMorgan, razão de 

verossimilhança (H0:H3) e percentagem fenotípica explicada pelo QTL (R2) 

QTL GL Marcador Distância (cM) H0:H3 R2 (%)

VA 8 A46 37,13 20,530 35,86  
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Produtividade (PG) 

 Para produtividade foi detectado um QTL, localizado no grupo de ligação 11, 

próximo ao marcador T1 (Figura 19 e Tabela 22). A proporção da variação fenotípica 

explicada por este QTL foi de 48,05%. 

 

Figura 19 - Mapeamento de QTL pelo método CIM referente à PG. À esquerda o GL e à direita a 
representação gráfica dos valores de LOD. O valor crítico do LOD foi 4,97 

 
 
 
 
Tabela 22 - QTL, grupo de ligação, marcador mais próximo, distância em centiMorgan, razão de 

verossimilhança (H0:H3) e percentagem fenotípica explicada pelo QTL (R2) 

QTL GL Marcador Distância (cM) H0:H3 R2 (%)

PG 11 T1 2,01 26,089 48,05  
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Número de sementes manchadas (NSM) 

 Foram detectados oito QTLs, distribuídos por cinco grupos de ligação, para 

número de sementes manchadas (Figura 20 e Tabela 23). A proporção da variação 

fenotípica explicada por estes QTLs variou de 45,34% (GL 2) até 59,97% (GL 1). 

 

Figura 20 - Mapeamento de QTLs pelo método CIM referente ao NSM. À esquerda os GLs e à direita as 
representações gráficas dos valores de LOD. O valor crítico do LOD foi 6,35 
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Tabela 23 - QTL, grupo de ligação, marcador mais próximo, distância em centiMorgan, razão de 
verossimilhança (H0:H3) e percentagem fenotípica explicada pelo QTL (R2) 

QTL GL Marcador Distância (cM) H0:H3 R2 (%) QTL GL Marcador Distância (cM) H0:H3 R2 (%)

NSM_1 1 A6 80,89 50,009 59,97 NSM_5 5 A35 162,49 92,919 50,26

NSM_2 2 A45 8,01 35,358 46,62 NSM_6 5 T18 173,07 89,759 50,93

NSM_3 2 T5 71,56 79,377 45,34 NSM_7 6 A63 48,16 33,139 53,93

NSM_4 5 T28 110,05 75,712 54,56 NSM_8 7 A20 6,01 66,766 58,80  

 

Peso de sementes boas (PSB) 

 Foram detectados três QTLs, distribuídos por três grupos de ligação, para peso 

de sementes boas (Figura 21 e Tabela 24). A proporção da variação fenotípica 

explicada por estes QTLs variou de 28,56 (GL 3) até 47,32% (GL 11). 

Um dos QTLs referente ao peso de sementes boas foi mapeado na mesma 

posição genômica que o QTL referente à produtividade, no grupo de ligação 11, 

próximo ao marcador T1. Como este GL não está saturado, apresentando apenas dois 

marcadores com distância de 7,7 cM entre eles, não é possível inferir se há a presença 

de pleiotropia, ou seja, um QTL controlando estas duas características ou se existem 

QTLs distintos para cada característica.  

 

Tabela 24 - QTL, grupo de ligação, marcador mais próximo, distância em centiMorgan, razão de 
verossimilhança (H0:H3) e percentagem fenotípica explicada pelo QTL (R2) 

 

 

 

 

 

 

QTL GL Marcador Distância (cM) H0:H3 R2 (%)

PSB_1 1 A50 102,09 20,528 42,85

PSB_2 3 A7 0,01 20,181 28,56

PSB_3 11 T1 7,01 31,976 47,32
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Figura 21 - Mapeamento de QTLs pelo método CIM referente ao PSB. À esquerda os GLs e à direita as 
representações gráficas dos valores de LOD. O valor crítico do LOD foi 4,20 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultivar IAC-100 apresentou um menor período de enchimento dos grãos, 

como relatado em literatura, considerado como um caso de evasão hospedeira pois a 

planta passa mais rapidamente pelo período de maior suscetibilidade aos percevejos 

sugadores das vagens. A cultivar CD-215, selecionada como genitor suscetível ao 

complexo de percevejos, apresentou um mecanismo de mitigação dos danos causados 

por percevejos nas sementes, resultando em um maior número de vagens em relação 

ao IAC-100 e, portanto, demonstrou melhor desempenho para os caracteres valor 

agronômico (VA), número de vagens por planta (NVP), produtividade (PG), índice 

percentual de danos nas vagens (IPDV) e peso de sementes boas (PSB), mostrando-se 

uma cultivar que pode ser recomendada para cruzamentos visando a obtenção de 

genótipos resistentes aos percevejos. O aumento populacional dos percevejos foi 

significativo no período de enchimento de grãos, ocasionando reduções tanto na 

qualidade das sementes quanto na produtividade das plantas. A infestação natural 

observada garantiu uma boa avaliação da reação dos genótipos quanto ao ataque de 

percevejos. 

Os marcadores AFLP apresentaram um maior índice de eficiência em relação 

aos marcadores TRAP o que é resultado de uma maior amplificação de bandas por 

combinação. Os marcadores TRAP, por sua vez, apresentaram uma maior proporção 

de marcas polimórficas em relação aos marcadores AFLP pelo fato de amplificarem um 

menor número de marcas. O valor médio do PIC foi semelhante para esses 

marcadores, mostrando que ambos foram eficientes na distinção dos indivíduos da 

população F2. Os marcadores SNP apresentaram polimorfismo não informativo, sendo 

portanto descartados na construção do mapa genético. Todos os marcadores AFLP e 

TRAP foram utilizados na construção do mapa genético, mesmo os que apresentaram 

desvio na segregação, pois, como já discutido, a distorção pode estar relacionada a um 

fenômeno de seleção gamética. Todos os marcadores do GL5 apresentaram desvio de 

segregação e banda proveniente do genitor CD-215 evidenciando uma possível seleção 

pré-zigótica. Os dados fenotípicos utilizados para o mapeamento dos QTLs foram os 

originais, sem transformação. A construção do mapa genético foi prejudicada pela 

utilização exclusiva de marcadores dominantes. A inclusão de marcadores co-
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dominantes se faz necessária para se ampliar a cobertura do genoma da soja 

permitindo a localização das marcas no mapa, e assim identificar aquelas mais 

próximas aos QTLs envolvidos na resistência da soja ao complexo de percevejos. 

Verifica-se que o número de marcadores não foi suficiente para realizar uma 

cobertura satisfatória do genoma, fato que prejudicou a identificação de QTLs, 

principalmente quando se realizou o mapeamento por intervalo composto, devido a 

distância entre estes marcadores no mapa de ligação. Contudo, constata-se que a 

metodologia utilizada neste estudo foi satisfatória e garantiu a qualidade dos resultados 

obtidos, mesmo com um número reduzido de marcadores e de natureza dominante. 

O mapeamento de QTLs associados a resistência da soja ao complexo de 

percevejos, realizado neste trabalho, é inédito no mundo e representa apenas a etapa 

inicial de estudos mais detalhados para a identificação de marcadores fortemente 

ligados e também a localização de outras regiões do genoma envolvidas no controle 

desta resistência. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A população F2 sintetizada para o mapeamento apresentou segregação para os 

caracteres avaliados permitindo a detecção de QTLs.  

 

O mapeamento por marcas simples permitiu a detecção de seis QTLs referentes 

aos caracteres: número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na 

maturidade (APM), período de enchimento dos grãos (PEG), retenção foliar (RF) (dois 

QTLs) e índice percentual de danos nas vagens (IPDV). 

 

O mapeamento por intervalo composto permitiu a detecção de 14 QTLs, 

referentes aos caracteres: altura da planta no florescimento (APF), valor agronômico 

(VA), produtividade (PG), número de sementes manchadas (NSM) (oito QTLs) e peso 

de sementes boas (PSB) (três QTLs). 
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ANEXO A - Genealogia dos genitores (IAC-100 e CD-215) utilizados para a obtenção da população 
segregante 
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ANEXO B - Noventa e oito marcadores genotipados na população F2 e utilizados no mapeamento  

 

Marcador GL observação Marcador GL observação
A1* 1 A50 1
A2 1 A51 3 acessório
A3* 2 acessório A52 9
A4 1 acessório A53 - não ligado
A5 1 acessório A54 6
A6 1 A55 10
A7* 3 A56 10
A8 3 acessório A57 9
A9 4 A58 3

A10* 4 A59* 2
A11* 5 acessório A60 6
A12* 6 acessório A61 - não ligado
A13 6 acessório A62 6
A14* 5 A63 6
A15 - não ligado A64 - não ligado
A16 3 A65 - não ligado
A17* 2 A66 - não ligado
A18 3 A67 - não ligado
A19 - não ligado T1 11
A20 7 T2 1
A21 7 acessório T3 11
A22 7 T4 - não ligado
A23 1 T5* 2
A24 - não ligado T6 - não ligado
A25* - não ligado T7 - não ligado
A26 8 T8* 5
A27* 5 T9 - não ligado
A28 8 T10* 5
A29 - não ligado T11* 2
A30* - não ligado T12* 5
A31 - não ligado T13* 5
A32 - não ligado T14 - não ligado
A33 8 acessório T15 - não ligado
A34 - não ligado T16 - não ligado
A35* 5 T17 10 acessório
A36* 2 T18* 5
A37* 2 acessório T19* - não ligado
A38* 3 T20 10
A39* 5 T21 12 acessório
A40* 2 T22* 12
A41* 2 acessório T23 - não ligado
A42* 2 T24 6 acessório
A43 6 acessório T25* 2 acessório
A44 não ligado T26 12
A45* 2 T27 - não ligado
A46 8 T28* 5
A47 8 acessório T29 - não ligado
A48 não ligado T30* - não ligado
A49 1 acessório T31* - não ligado

* Marcadores com desvio de segregação após correção de Bonferroni  




