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MAPAS DE LIGAÇÃO AFLP E IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE 

RESISTÊNCIA À Xanthomonas campestris pv. passiflorae EM 

MARACUJÁ-AMARELO 

RESUMO 

Autor: RICARDO LOPES 

Orientadora: Profa. Ora. MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA 

Uma população F1 composta de 117 plantas derivada do cruzamento 

entre os acessos de maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg., 

2n=18) i.é, IAPAR-06 (genitor masculino, suscetível à Xanthomonas campestrís 

pv. passif/orae) e IAPAR-123 (genitor feminino resistente) foi usada para a 

construção de mapas de ligação de AFLP e identificação de locos de 

resistência. A população de mapeamento foi inoculada, e a área foliar média 

lesionada foi avaliada. A combinação das enzimas de restrição EcoRI/Msel 

(E/M) e Pstl/Msel (P/M) foram usadas em associação com um nucleotídeo 

seletivo no estádio de pré-amplificação, e três nucleotídeos na amplificação 

seletiva para a geração das marcas de AFLP. Locos que se ajustaram à 

segregação 1: 1 foram analisados de acordo com a estratégia "duplo 

pseudocruzamento-teste". A análise de QRLs foi realizada por regressão linear 

múltipla e pelo método de mapeamento por intervalo composto. O mapa de 

ligação do acesso IAPAR-06 foi construído usando 115 marcadores, dos quais 

112 foram alocados em 9 grupos de ligação (GL) cobrindo 790,2 cM. O 
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comprimento dos grupos variou de 11,9 a 208,0 cM, e 35,7 % dos marcadores 

foram posicionados no mapa como acessórios. O mapa de ligação do acesso 

IAPAR-123 foi construído usando 140 marcadores, dos quais 138 foram 

alocados em 9 grupos de ligação cobrindo 473,2 cM. O comprimento dos 

grupos variou de 8,4 a 124,7 cM, e 61,6 % dos marcadores foram posicionados 

no mapa como acessórios. Em ambos os mapas, a distribuição dos marcadores 

AFLP não foi aleatória, pois houve a formação de "clusters". A análise de 

regressão linear múltipla revelou que dois marcadores apresentaram 

associações com QRLs. As marcas PM023558 (GL 2) e EM2378 (GI 9) 

explicaram 17,4 % e 3,9 % da variação fenotípica para área média de lesão, 

respectivamente. Ambos foram incluídos no mapa do acesso IAPAR-123 como 

marcadores acessórios. O mapeamento por intervalo composto identificou um 

QRL entre os marcadores do GL 2 (mapa IAPAR-123), EM161461 e EM01156 

explicando 15,8 % da variação fenotípica, o qual corresponde ao QRL 

identificado pelo marcador PM023558 pela análise de regressão múltipla. 



AFLP LINKAGE MAP ANO IDENTIFICATION OF RESIST ANCE GENE 

AGAINST Xanthomonas campestris pv. passiflarae IN PASSION 

FRUIT 

SUMMARY 

Author:RICARDO LOPES 

Adviser: Prof(a). Dr(a). MARIA LUCIA CARNEIRO VIEIRA 

A F1 population composed of 117 plants derived from a cross between 

two yellow of passion fruit clones (Passiflora edulis f. flavícarpa Deg., 2n=18) 

i.e., IAPAR-06 (male parent, susceptible to Xanthomonas campestrís pv.

passíf/orae) and IAPAR-123 (female and resistant parent) was used for the 

construction of AFLP-based genetic linkage maps and for the identification of 

resistance loci. The mapping population was inoculated, and the mean diseased 

leaf area was evaluated. The combination of the restriction enzymes EcoRI/Msel 

(E/M) and Pstl/Msel (P/M) was used in association with one selective nucleotide 

in the pre-amplification stage and three nucleotides in the selective amplification 

for the AFLP markers generation. Loci that fitted to a 1: 1 segregation were 

analyzed according to the two-way pseudo-testcross mapping strategy. The 

quantitative resistance loci (QRLs) analysis was performed by linear multiple 

regression and composite interval mapping. The IAPAR-06 linkage map was 

constructed using 115 markers, of which 112 were located on 9 linkage groups 

(LG) covering 790.2 cM. The length of the groups ranged from 11.9 to 208.0 cM, 

and 35. 7 % of the markers were positioned on the map as accessories. The 
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linkage map of the clone IAPAR-123 was constructed using 140 markers, of 

which 138 were located on 9 linkage groups covering 473.2 cM. The length of 

the groups ranged from 8.4 to 124.7 cM, and 61.6 % of the markers were 

positioned on the map as accessories. ln  both maps, the distribution of the 

AFLP markers was not at random as the formation of clusters occurred. The 

multiple linear regression analysis revealed that two markers did show 

associations with QRLs. The markers PM023558 (LG 2) and EM23478 (LG 9) 

explained 17.4 % and 3.9 % of phenotypic variation for the mean diseased leaf 

area, respectively. Both were included on the IAPAR-123 map as accessory 

markers. The composite inteNal mapping identified one QRL between the LG 2-

markers EM161461 and EM01156 (IAPAR-123 map), explainíng 15,8 % of 

phenotypic variation, whích corresponds to the QRL ídentified by the marker 

PM023558 by the multiple linear regression analysís. 



1 INTRODUÇÃO 

O maracujá-amarelo (Passif/ora edu/ís Sims f. flavicarpa Deg.) está entre as 

principais frutas produzidas no Brasil. O país é o maior produtor mundial, seguido da 

Colômbia, do Peru e do Equador. A produção mundial é de 350.000 toneladas, 

sendo que a produção brasileira responde por aproximadamente 57 % desta quantia 

(Cunha & Cardoso, 1998). Esses países produzem frutos da variedade flavicarpa, de 

casca amarela, principalmente para a indústria, e juntos, eles abastecem a maior 

parte do mercado mundial de suco de maracujá. Na África e na Austrália predomina o 

maracujá-roxo que é destinado para o mercado local na forma de produto fresco ou 

suco, ou para exportação para a Europa na forma "in natura" (Souza et ai., 2002). 

O cultivo comercial de maracujá no Brasil pode ser considerado 

recente (Meletti & Bruckner, 2001 ), e há diversos problemas no seu sistema de 

comercialização e produção (Aguiar & Santos, 2001 ). Verifica-se baixa 

produtividade dos pomares decorrente de práticas de cultivo inadequadas e 

problemas fitossanitários, especialmente doenças do sistema radicular e da 

parte aérea (Ruggiero et ai., 1996). A falta de variedades que associem alta 

produtividade, qualidade e homogeneidade dos frutos e tolerância ou 

resistência genética às principais doenças que afetam a cultura tem sido 

limitante para elevar a qualidade e a produtividade dos pomares brasileiros 

(Meletti et ai., 2000). 

Entre as principais doenças da parte aérea destaca-se a bacteriose 

causada por Xanthomonas campestris pv. passiflorae. Doença de severos danos, 

difícil controle e de ocorrência generalizada no Brasil (Oliveira & Ruggiero, 1998). As 

variedades usadas comercialmente são suscetíveis ao patógeno, e a incorporação da 
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resistência genética é a alternativa mais promissora para o controle dessa doença, 

pois não implica no aumento do custo de produção e em danos ambientais. Apesar 

da falta de informações sobre o controle genético da resistência à bacteriose no 

maracujá-amarelo, as primeiras avaliações de populações segregantes para a doença 

indicam que a herança da resistência é quantitativa (Vieira et ai., 2002). 

A grande maioria das características de importância agronômica, como 

produção, resistência, altura de plantas, dentre outras, resulta de uma ação conjunta 

de vários genes cuja expressão sofre influência do ambiente. O padrão de variação 

fenotípica dessas características é contínuo, ou seja, não existem classes distintas 

como no caso das características qualitativas. Por essas razões, são denominadas de 

quantitativas. O termo "Quantitative Trait Loci", ou QTL (Geldermann, 1975) tem sido 

usado para denominar regiões cromossômicas (locos) que controlam caracteres 

quantitativos. No caso de locos que controlam a resistência a doenças de natureza 

quantitativa tem sido usado o termo "Quantitative Resistance Loci" ou QRL (Young, 

1996). 

Com advento dos marcadores moleculares baseados na técnica da PGR 

("Polymerase Chain Reaction"), principalmente o RAPO (Williams et ai., 1990) e o 

AFLP (Vos et ai., 1995), tornou-se possível construir mapas genéticos de alta 

cobertura genômica para praticamente todas as espécies. Esses mapas passaram a 

ser usados como base para o mapeamento de QTLs, tomando-se um recurso 

poderoso no estudo da herança de caracteres quantitativos e criando novas 

perspectivas para aperfeiçoar os métodos de seleção usados no melhoramento 

através da "seleção assistida por marcadores" (SAM). 

O mapeamento de QTLs consiste não apenas na sua localização física no 

genoma, mediante alguma escala apropriada, mas também na quantificação e 

caracterização de seus efeitos permitindo estudos sobre (i) o tipo de ação gênica 

envolvido no controle genético da característica, (ii) as interações epistáticas, 

pleiotrópicas e, também, (iii) sobre a decomposição da interação genótipos por 

ambientes ao nível de cada QTL (veja Bearzoti, 2000). O mapeamento de genes de 

resistência tem contribuído para o entendimento das interações patógeno x 
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hospedeiro e para o aumento da eficiência dos programas de seleção visando o 

desenvolvimento de variedades resistentes a doenças (Camargo, 2001 ). 

Este trabalho foi desenvolvido frente às possibilidades do uso de mapas 

moleculares em estudos de genética e melhoramento do maracujazeiro, e da 

importância atual da bacteriose causada por X camprestris pv. passif/orae para a 

cultura. Nossos objetivos foram construir mapas de ligação para maracujá-amarelo 

usando marcadores AFLP e identificar possíveis QRLs relacionados à resistência a 

essa doença. 

A população de mapeamento (F1) foi obtida por Carneiro et ai. (2002) e 

originou-se do cruzamento entre os acessos 06 e 123 que mostram, respectivamente, 

susceptibilidade e resistência à X campestris pv. passiflorae. Estes genitores 

pertencem à coleção de germoplasma de Passif/ora do IAPAR (Instituto Agronômico 

do Paraná). 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância da cultura 

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. O suco da fruta 

concentrado ocupa o segundo lugar na pauta das exportações brasileiras de sucos de 

frutas que movimenta um mercado mundial de 5,0 bilhões de dólares/ano. O grande 

mercado comprador do suco de maracujá brasileiro é a Europa que absorve cerca de 

90 % das exportações. O mercado internacional de maracujá é considerado 

emergente, necessitando apenas de uma garantia de continuidade de fornecimento 

ao longo dos anos (Carraro & Cunha, 1994; Leite et ai., 1994; Ruggiero et ai., 1996). 

A cadeia produtiva de maracujá tem apresentado importância crescente na 

economia brasileira, criando empregos no meio rural (produção) e urbano (indústria) e 

gerando divisas por meio da exportação de suco que já alcançou US$ 23 milhões em 

receita em 1987 (Leite et ai., 1994). Os mercados de suco e de fruta fresca têm 

crescido, e a produção, embora estagnada nos últimos anos, é substancialmente 

maior àquela de décadas anteriores (Aguiar & Santos, 2001 ). 

O destino da produção varia de acordo com a região, porém verifica

se ao longo das últimas duas décadas uma inversão: o mercado da fruta fresca 

que absorvia, aproximadamente, 30 % da produção nacional hoje absorve mais 

da metade (Ruggiero & Oliveira, 1998). De acordo com estimativas da 

AFRUVEC (Associação dos Fruticultores da Região de Vera Cruz), baseadas 

na safra 1995/96, aproximadamente 70 % da produção paulista de maracujá 

foram destinados ao consumo "in natura" e o restante à indústria de 

processamento. Já, na região de Araguari-MG, onde 65 % do suco de maracujá 
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engarrafado e vendido no país são produzidos, a situação é inversa e, 

aproximadamente, 35 % da produção são destinados ao mercado da fruta fresca 

(Silva, 1998). 

A área cultivada no país chegou a alcançar 44.462 ha em 1996 

diminuindo para 35.637 em 1999. Nestes anos, a produção foi de 409.497 e 

317 .146 toneladas, respectivamente. Embora a cultura esteja presente em todas 

as regiões do país, a produção mostra uma alta concentração regional, 

principalmente, no sudeste e nordeste. Os principais estados produtores são 

Bahia (21,16 %), São Paulo (18,65 %), Sergipe (10,97 %), Minas Gerais (7,58 

%) e Pará (7,20 %) (FNP Consultoria & Comércio, 2002). 

No estado de São Paulo, entre os anos 1992 e 1999, a área colhida foi 

3.785 ha e a produção de 63.057 toneladas, em média. A área cultivada alcançou os 

extremos de 4.706 ha em 1996 e 3.212 ha em 1992. Em 1999, foram cultivados 3.934 

ha, e produzidas 59.155 toneladas (FNP Consultoria & Comércio, 2002). 

É importante destacar que tem sido comum, em praticamente todas as 

reg1oes, o caráter itinerante da cultura: surgem os primeiros plantios, ocorre 

enorme ascensão e, num período variando de 3 a 5 anos, eles praticamente 

desaparecem (Ruggiero et ai., 1996; Silva, 1998). Isto se deve (i) a problemas 

sanitários, que diminuem a longevidade dos pomares e a produtividade, 

contribuindo para aumentar os custos de produção, (ii) à falta de variedades 

adaptadas a condições regionais com aptidão para o mercado de fruta fresca e, 

também, (iii) à falta de planejamento no dimensionamento dos plantios e para a 

comercialização da produção. 

Entre as doenças de maior importância para a cultura pode-se citar, as 

que atacam o sistema radicular, murcha de fusarium (Fusarium oxysporum f. 

passiflorae), morte prematura (precoce ou súbita) - sem etiologia definida, e 

podridão do colo (Phytophthora cinnamom1), e aquelas da parte aérea, 

bacteriose (Xanthomonas campestris pv. passiflorae), antracnose 

( Colletotrichum gloeosporioides Penz)  e verrugose ( Cladosporum herbarum 
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Link) e também algumas viroses, com destaque para o vírus do endurecimento 

do fruto (PWV) (Ruggiero et ai., 1996; Kitajima & Rezende, 2001). 

A produtividade dos pomares brasileiros de maracujá é bastante 

variável, estando a média nacional em torno de 10 a 12 Uha/ano, embora 

existam pomares com produção acima de 40 Uha/ano em plantações de vida 

útil de 2 anos, sendo baixa quando comparada à de outros países produtores, 

como por exemplo, o Havaí com 45 t/ha (Ruggiero et ai., 1996; Oliveira & 

Ruggiero, 1998). 

Contudo, do ponto de vista financeiro, mesmo com um custo de 

produção alto quando comparado ao de outras culturas, as perspectivas de 

rentabilidade do cultivo de maracujá são boas, principalmente nos sistemas 

produtivos mais eficientes. Os sistemas de produção e comercialização do 

maracujá ainda requerem melhorias passando pela ampliação e conquista de 

novos mercados, aumento da qualidade dos produtos e pela redução do custo 

de produção da matéria prima (Aguiar & Santos, 2001 ). 

2.2 Aspectos botânicos e fitotécnicos 

O maracujá-amarelo pertence à família Passífloraceae, gênero 

Passíf/ora L. O termo maracujazeiro é usado para referir-se a várias espécies 

deste gênero (Bruckner et ai., 2002). A família Passifloraceae apresenta 18 

gêneros e 630 espécies, 95 % delas nativas da América do Sul e as demais da 

América do Norte, Índia, África, Austrália e das Ilhas Galápagos. O gênero 

Passif/ora é composto de 24 subgêneros e 465 espécies, dentre as quais estão 

as de maior importância comercial (Vanderplank, 1996). É originário da América 

do Sul e tem seu principal centro de distribuição na região Centro-Norte do 

Brasil onde são encontradas de 100 a 200 espécies (Lopes, 1991 ). Muitas são 

cultivadas pelas suas propriedades alimentícias, ornamentais ou medicinais, 

mas principalmente pela qualidade de seus frutos (Meletti & Bruckner, 2001 ). 
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A espécie de maior interesse comercial é o maracujá-amarelo (Passif/ora 

edulis Sims f. flavicarpa Deg.), cultivado em aproximadamente 95 % dos pomares 

brasileiros (Ruggiero et ai., 1996). A preferência por essa espécie é devido à 

qualidade de seus frutos, ao vigor e à produtividade (Bruckner et ai., 2002). Outras 

espécies exploradas no Brasil, de menor importância comercial e cultivo bastante 

regionalizado, são o maracujá-roxo (Passiflora edulis), o maracujá-doce (Passiflora 

a/ata), o maracujá-melão (Passif/ora quadrangularis), o maracujá-tubarão (Passif/ora 

cincinnata) e o maracujá-suspiro (Passif/ora nítida) (lnglez de Souza & Meletti, 1997; 

Piza Júnior, 1998; Pereira et ai., 1998). 

De acordo com a revisão sobre os taxons cultivados de Passif/ora, 

apresentada por Carvalho-Okano & Vieira (2001 ), o maracujá-amarelo é 

originário do Brasil e o roxo da Austrália. Esses autores ressaltam que as 

formas com fruto roxo e amarelo são categorias infra-específicas e, com base 

no Código Internacional de Nomenclatura Botânica, a maneira correta de 

denominá-los é Passiflora edu/is f. edulis e Passiflora edu/is f. flavicarpa, 

respectivamente. A cor do fruto apresenta herança tipicamente monogênica 

com ausência de dominância, sendo verificada na F1 a coloração roxo

avermelhada (Nakasone et ai., 1967). Além desta característica, existem 

algumas diferenças morfológicas entre as formas, porém, do ponto de vista do 

melhoramento genético, se tem interesse no maracujá-amarelo por apresentar 

maior vigor, produtividade, tamanho de frutos e rendimento de suco, suco mais 

ácido e resistência ao Fusarium. 

Segundo Carvalho-Okano & Vieira (2001 ), a identidade taxonômica da 

formas amarelo e roxo parece ser mantida pela barreira reprodutiva entre as 

plantas, uma vez que as flores do maracujá-roxo abrem pela manhã e fecham 

pelo meio-dia e as do maracujá-amarelo abrem por volta do meio dia e fecham 

à noite (Akamine & Girolame, 1959). No entanto, há autores que relatam a 

ocorrência da antese do maracujá-roxo pela tarde, juntamente como o 

maracujá-amarelo (Oliveira, 1987; Meletti et ai., 1992; Bruckner et ai., 1995). 
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Devido à dificuldade de acesso a sementes selecionadas, a maior parte dos 

produtores ainda retira suas sementes das matrizes dos seus próprios pomares. Essa 

prática de seleção é inadequada levando à alta proporção de frutos com baixa 

qualidade nos pomares. Os frutos de maior tamanho, classificados como A3, tipo de 

melhor cotação comercial, correspondem de 1 O a 30 % da safra, isto conforme a 

variedade, os tratos culturais, a idade da planta e o manejo (Oliveira & Ruggiero, 

1998). 

A falta de variedades de maracujá com características definidas e os 

problemas fitossanitários têm sido responsáveis pela redução da vida útil dos pomares 

e pelo caráter nômade da cultura, fatores que têm elevado o custo de produção. 

Diversos patógenos, alguns dos quais sem controle químico eficiente, têm causado 

prejuízos à cultura. Entre eles estão os que atacam o sistema radicular, a 

bacteriose e as viroses. Por isso, os principais objetivos do melhoramento de 

maracujá-amarelo são aumento da produtividade, da qualidade dos frutos e a 

resistência a doenças (Meletti & Bruckner, 2001 ). 

Variedades adequadas ao mercado da fruta fresca devem produzir 

frutos grandes e ovais a fim de conseguir boa classificação comercial e melhor 

preço. Além disso, os frutos devem ter boa aparência, serem resistentes ao 

transporte e à perda de qualidade durante o armazenamento. Para destino 

industrial deve-se dar enfoque ao maior rendimento de suco, mais acidez, 

coloração constante e alto teor de sólidos solúveis totais (Oliveira et ai., 1994). 

Contudo, a situação atual do mercado indica a necessidade do 

desenvolvimento de variedades com dupla aptidão, atendendo às exigências do 

mercado da fruta fresca e da indústria, possibilitando ao produtor optar de 

acordo com a conveniência do momento. 

2.3 Melhoramento genético 

A grande variabilidade genética existente no germoplasma de 

Passiflora, o ciclo relativamente curto e o crescente interesse pela cultura são 
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fatores que tornam atraente e promissor o melhoramento genético do 

maracujazeiro (Nascimento et ai., 2001 ). A referência ao germoplasma de 

Passif/ora inclui notadamente aquelas espécies compatíveis com o grupo das 

cultivadas, todas com 2n = 18 (Ferreira, 1998). 

A diversidade existente entre e dentro de espécies do gênero 

Passif/ora tem sido estudada e caracterizada com o objetivo de aproveitá-la nos 

programas de melhoramento. A variabilidade observada, principalmente para 

características físicas e físico-químicas do fruto, produtividade e resistência a 

pragas e doenças, indica a possibilidade de obter-se progresso genético na 

seleção. 

O maracujá-amarelo é uma espécie alógama, cuja polinização cruzada é 

condicionada pelo fenômeno de auto-incompatibilidade do tipo homomórfica 

esporofítica (Bruckner et ai., 1995). Há evidências que a auto-incompatibilidade do 

maracujá-amarelo é controlada por dois genes (Rego et ai., 1999). No entanto, 

Falleiro (2003), estudando progênies obtidas de cruzamento entre plantas de mesmo 

fenótipo, mas cujo cruzamento era viável dependendo de que planta fornecia o pólen, 

sugeriu que há um gene de efeito gametofítico (G), associado ao sistema esporofítico 

(S). A compatibilidade ocorre, neste caso, quando uma planta homozigótica para G 

recebe pólen de uma planta heterozigótica, de mesmo genótipo com relação ao 

gene S, sendo o cruzamento recíproco incompatível. 

Por ser uma planta alógama, vários são os métodos de melhoramento 

aplicáveis ao maracujazeiro, como o aumento da freqüência dos genes favoráveis ou 

a exploração do vigor híbrido ou heterose. A freqüência de genes favoráveis pode ser 

aumentada pela seleção massal ou pela seleção com teste de progênies (Bruckner et 

ai., 2002) e o vigor híbrido explorado por meio de híbridos, variedades sintéticas ou 

compostos, como os obtidos por Meletti (1998) e Meletti et ai. (2000). 

De acordo com Oliveira (1980), a seleção massal é eficiente para produção, 

formato do fruto, teor de suco, teor de sólidos solúveis totais e vigor vegetativo. Cunha 

(1996) propôs que a seleção massal fosse feita na primeira colheita, com base no 

vigor vegetativo e na produção pendente, e as sementes fossem coletadas na 
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segunda e terceira colheitas de plantas selecionadas, polinizadas manualmente 

com mistura de pólen das igualmente selecionadas, praticando, portanto 

seleção nos dois sexos, e levando a maior ganho genético. 

A seleção massal, realizada por produtores ou empresas que exploram a 

cultura, resultou no surgimento de populações selecionadas que são identificadas por 

vários nomes populares em diferentes regiões geográficas (lnglez de Souza & Meletti, 

1997). Na região Sudeste, existem duas populações de amplo cultivo que apresentam 

características muito interessantes, conhecidas por "Maguary" e "Sul-Brasil" (Piza 

Júnior, 1998). 

O trabalho de seleção da população "Maguary'' teve início em 1986 pelas 

equipes técnicas das empresas Bioplanta e Maguary. O material hoje propagado 

apresenta plantas muito vigorosas, com razoável tolerância à bacteriose e antracnose, 

produtividade média de 73 kg/planta (variando de 28 a 126 kg), frutos com peso 

médio de 145 g (variando de 28 a 450 g) e polpa de coloração amarela forte a 

alaranjada, rendimento de suco da ordem de 42 %, com um teor médio anual de 

14,5° Brix e acidez média anual de 3,5 %. Contudo, os frutos são pouco atraentes 

para o mercado da fruta fresca devido ao seu tamanho e coloração púrpura da 

casca, comum na maioria dos casos (Piza Júnior, 1998). 

A população conhecida como "Sul-Brasil" é oriunda do trabalho de seleção 

iniciado em 1980 por um produtor do município de Rancharia, SP, e hoje é mantida 

pelos cooperados da Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de Marília, SP. A produtividade é 

de 4 a 5 caixas/ano, os frutos são grandes, mas com casca grossa, em média mostra 

comprimento de 10 cm, largura de 7 cm e peso de 300 g; alcança até a classificação 

A4, que corresponde a 36 frutos por caixa tipo "K" (49,5 cm de comprimento, 22 a 24 

cm de largura e 35,5 de altura, com capacidade para 13 kg); o rendimento em suco 

varia de 19 a 38 % e o Brix de 10° a 16° (Piza Júnior, 1998). 

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) lançou no mercado em 1998 o 

composto denominado "IAC-27", primeira variedade de origem controlada (Meletti et 

ai., 2000). A população base foi obtida a partir da seleção massal de 21 progênies de 

pomares comerciais e bancos de germoplasma. Os melhores indivíduos dessa 
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população foram cruzados manualmente e posteriormente submetidos a sucessivos 

ciclos de seleção recorrente e retrocruzamentos para um genitor com boas 

características de fruto. Oito híbridos promissores foram avaliados e pela mistura de 

sementes dos 3 melhores híbridos foi obtido o composto "IAC-27". Na avaliação 

destes híbridos, a produtividade média foi de 40 a 50 t/ha/ano (usando polinização 

manual), os frutos foram classificados como 2A e 3A, com dimensões externas 

médias de 8,8 cm de comprimento e 7,3 cm de largura, peso de 170 a 218 g, 

rendimento de polpa de 51 % e média de 15° Brix. 

Linhagens endogâmicas de maracujazeiro poderão ser obtidas por 

cruzamento de plantas irmãs, retrocruzamentos ou autopolinização no estádio de 

botão (Bruckner et ai., 1995). Para isto, são necessárias duas flores da mesma 

planta. Protege-se a flor doadora de pólen pela manhã, e à tarde abre-se o botão a 

ser polinizado, em cujo estigma se deposita o pólen coletado na flor em antese. As 

linhagens poderão ser mantidas por autofecundações no estádio de botão ou por 

propagação vegetativa. Bruckner et ai. (2002) ressaltam que embora híbridos de 

maracujazeiro possam ser obtidos a partir de linhagens auto-incompatíveis, eles 

necessitam ter suficiente diversidade de ateias S para que ocorra boa frutificação. 

Híbridos simples, oriundos de duas linhagens homozigóticas para alelos S, não 

terão interesse comercial por serem auto-incompatíveis e, portanto improdutivos. 

Híbridos duplos seriam facilmente produzidos a partir de híbridos simples auto

incompatíveis, mas teriam também insuficiente diversidade de alelos S (Bruckner, 

1994). A semente híbrida poderia ser produzida a partir de linhagem auto

incompatível, interplantada com linhagem com maior diversidade de alelos S. Nesse 

caso, a semente seria coletada apenas na linhagem auto-incompatível, dando origem 

a híbrido com suficiente diversidade de alelos S (Bruckner et ai., 2002). 

Um projeto de desenvolvimento de variedades e híbridos intra e 

interespecíficos de maracujazeiro, resistentes a doenças, está sendo desenvolvido por 

pesquisadores de instituições de pesquisa de diferentes estados. Um programa de 

melhoramento intravarietal vem sendo desenvolvido na Embrapa Mandioca e

Fruticultura (Cruz das Almas, BA), onde populações de maracujá-amarelo e maracujá-
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roxo têm sido melhoradas por seleção massal estratificada modificada e seleção entre 

e dentro de progênies de meios-irmãos. Nesse sentido, também estão sendo 

desenvolvidos trabalhos no IAPAR (Londrina, PR) e na Empresa Capixaba de 

Pesquisa Agropecuária (ES) por meio da introdução, avaliação e seleção de plantas 

visando obter variedades melhoradas (Cunha & Cardoso, 1998). 

A avaliação de espécies silvestres e de híbridos interespecíficos tem sido 

feita visando à identificação de porta-enxertos e o desenvolvimento de variedades 

resistentes a doenças. Cunha & Cardoso (1998) relatam os trabalhos desenvolvidos 

na FCAV/UNESP (Jaboticabal, SP) buscando transferir genes de resistência à morte 

precoce de P. a/ata para P. edulis, na Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária (IPA, PE) onde estão sendo pesquisadas fontes de resistência a 

Fusarium e virose para o desenvolvimento de cultivares intra e interespecíficos e para 

uso como porta-enxertos e também na Universidade Estadual da Bahia (Vitória da 

Conquista, BA) onde o comportamento de oito espécies de Passif/ora está sendo 

avaliado com relação à morte prematura visando identificar porta-enxertos para 

maracujá-amarelo resistentes a esta enfermidade. 

Híbridos interespecíficos têm sido obtidos na tentativa de introgressão de 

resistência genética de espécies silvestres para P. edulis f. falvicarpa (Oliveira & 

Ruggiero, 1998). No caso da fusariose, os híbridos interespecíficos têm apresentado 

suscetibilidade à doença, mostrando também falta de adaptação, suscetibilidade a 

doenças da parte aérea e baixo vigor. Com relação à morte prematura, o seu 

comportamento não é diferente e ainda existem problemas de infertilidade devido à 

incompatibilidade. Ainda estão em avaliação híbridos de P. edulis x P. a/ata, que 

apresentaram alta freqüência de plantas resistentes. A transferência de resistência à 

morte precoce a partir de P. setacea tem se mostrado a mais promissora, porém tem

se esbarrado na esterilidade masculina dos híbridos e há dificuldades na avaliação da 

resistência. 

Como alternativas para transpor barreiras de incompatibilidade sexual 

interespecífica entre as espécies de Passif/ora, tem sido usada a hibridação 

somática (Dornelas et ai., 1995; Vieira, 1997; Vieira & Dornelas, 1996; Otoni, 
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2000). Os híbridos somáticos desenvolvidos na Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz estão sendo avaliados para o uso como porta-enxertos. 

Também tem sido estudada a possibilidade de obter genótipos resistentes 

através da transformação genética (Takahashi et ai., 2002). 

Na última década, tiveram início na ESALQ/USP trabalhos visando o 

mapeamento de genes que controlam características agronômicas de interesse para 

a cultura. Dentre estes, destacam-se: (i) resistência a Xanthomonas campestris pv. 

passiflorae, (ii) componentes de produção e (iii) características físico-químicas dos 

frutos. 

Esses trabalhos seNirão de base para a seleção assistida por marcadores 

moleculares os quais poderão, inclusive, ser usados na identificação de alelos S 

envolvidos no sistema de incompatibilidade. 

2.4 Etiologia e importância da bacteriose do maracujazeiro 

A bacteriose do maracujazeiro, causada por Xanthomonas campestris pv. 

passiflorae, de ocorrência generalizada nos estados do Sul e Sudeste, tornou-se fator 

limitante ao desenvolvimento da cultura nestas regiões. No Brasil, esta doença foi 

constatada pela primeira vez em 1968, na região de Araraquara, SP (Pereira, 1969) e 

já tendo sido relatada em todas as regiões produtoras de maracujá do Brasil (Kuroda, 

1981; Teixeira, 1994 ). 

A moléstia manifesta-se, principalmente, nas partes tenras ou suculentas 

dos tecidos, estendendo-se aos elementos vasculares adjacentes podendo, além de 

inutilizar os frutos para o consumo, acarretar a destruição total da planta afetada 

(Teixeira, 1994). 

As variedades comerciais de maracujá disponíveis não apresentam nível de 

resistência satisfatório à bacteriose, sendo em grande parte suscetíveis. A principal 

recomendação de controle é a utilização de mudas e sementes sadias, no entanto, a 

ampla disseminação nas regiões onde se cultiva comercialmente o maracujazeiro 
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constitui-se num entrave para a obtenção de material de propagação sadio (Malavolta 

Junior, 1998). 

Inicialmente, tentou-se contornar o problema por meio de controle com 

antibióticos, mas tal estratégia não se mostrou eficiente (São José, 1998). O controle 

químico tem sido realizado de maneira preventiva, o que tem elevado o custo de 

produção além dos impactos ambientais negativos que causa. O desenvolvimento de 

variedades resistentes é apontado como a medida mais efetiva e promissora no 

controle da doença. 

Existem relatos da resistência à bacteriose em especIes do gênero 

Passif/ora como P. a/ata, P. molíssima, P. cincinnata, P. foetida e P. suberosa, no 

entanto, estas espécies não têm valor comercial imediato (Neto et ai., 1984; Oliveira, 

1987; Wendland, 1997; Oliveira & Ruggiero, 1998). 

Com a intenção de aproveitar a variabilidade do germoplasma silvestre de 

Passif/ora, foram realizados cruzamentos interespecíficos entre a espécie cultivada e 

espécies silvestres (Oliveira, 1987). Todavia, essa alternativa é bastante limitada em 

função de barreiras de compatibilidade que existem entre as espécies de Passiflora, o 

que resulta na produção de poucas plantas híbridas com baixa ou nenhuma 

fertilidade, comprometendo assim seu aproveitamento em programas de 

melhoramento. 

A hibridação somática, via fusão de protoplastos, tem sido estudada como 

alternativa para a introgressão de genes a partir de espécies exóticas (Dornelas et ai., 

1995; Vieira, 1997). Esta técnica, por sua vez, além de ser laboriosa, necessita um 

estudo detalhado que envolve a caracterização morfológica, estudo do 

comportamento meiótico e avaliações de natureza agronômica dos híbridos para 

delinear o seu potencial de aproveitamento em programas de melhoramento genético 

(Barbosa & Vieira,1997; Vieira, 1997). 

Os relatos da existência de resistência genética a bacteriose dentro da 

espécie Passif/ora edulis Sims f. flavicarpa Deg (Kuroda, 1981; Neto et ai., 

1984; Oliveira, 1987; Oliveira et ai., 1988; Wendland, 1997; Piza Junior, 1998; 

Quadros et ai., 2002) apontam para a possibilidade do desenvolvimento de 
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variedades resistentes a partir do melhoramento intraespecífico. Este 

procedimento não apresenta nenhum tipo de restrição de natureza biológica 

(compatibilidade, fertilidade) ou técnica (como no caso da transgenia), e por 

isso é a alternativa mais viável em curto prazo. Para tanto, as fontes de 

resistência devem ser caracterizadas e sua herança estudada visando 

estabelecer as estratégias de melhoramento a serem adotadas. 

Wendland (1997), avaliou a resistência a X. campestris pv. passif/orae em 

diferentes acessos de maracujá-amarelo e verificou variações no grau de resistência 

desses acessos. Também, é relatada a existência de razoável grau de tolerância à 

bacteriose na população "Maguary'' (Piza Júnior, 1998). A variabilidade genética para 

resistência à bacteriose observada entre acessos e dentro de populações de 

maracujá-amarelo abre perspectivas para o melhoramento intraespecífico. Porém, 

para definir as estratégias de melhoramento e explorar de maneira eficiente a 

variabilidade genética, se faz necessário caracterizar a herança da resistência. O 

mapeamento de QRLs, usando marcas de DNA e populações segregantes, poderá 

auxiliar na introdução de diferentes genes de resistência em populações sob seleção, 

facilitando e acelerando o lançamento de variedades resistentes à enfermidade. Deve

se também considerar que existe variabilidade genética entre isolados do patógeno 

(Gonçalves & Rosato, 2000; Nakatani, 2001) e isto tem implicações para o 

desenvolvimento de variedades resistentes. 

2.5 Marcadores moleculares e mapas genéticos 

Marcadores moleculares revelam polimorfismos de DNA entre indivíduos 

geneticamente relacionados. Um loco molecular que apresenta segregação 

mendeliana é considerado um "marcador genético". Há várias técnicas disponíveis, 

cada uma usando uma estratégia particular para detectar polimorfismos de DNA. Os 

marcadores RFLP e VNTR detectam polimorfismos por hibridação de DAN com 

sondas específicas enquanto marcadores como RAPO, SSR e AFLP revelam 

polimorfismos por amplificação de fragmentos a partir de reação em cadeia da 
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polimerase (PCR) (Mullis & Faloona, 1987). Os detalhes técnicos e a base genética 

desses marcadores são apresentados por Ferreira & Grattapaglia (1996) e Fungam & 

Vieira (2001 ). 

Os marcadores genéticos podem ser separados em dois grupos, os 

codominantes, como o RFLP (Grodzicker et ai., 1974) e os SSR (Litt & Lutty, 1989), 

e dominantes, como o RAPO (Williams et ai., 1990) e o AFLP (Vos et ai., 1995). No 

caso dos dominantes, os alelos de um mesmo loco são revelados pela presença ou 

ausência de uma banda que, por sua vez, resulta da amplificação de um fragmento de 

determinado tamanho que é visualizado no gel. No entanto, não é possível saber se o 

loco amplificado está em homozigose ou heterozigose. Sendo assim, marcadores 

dominantes, ao contrário dos codominantes, não permitem a distinção entre genótipos 

homozigóticos e heterozigóticos os quais constituem apenas uma classe, isto é, a que 

apresenta o alelo amplificado. Os indivíduos nos quais o alelo não é amplificado 

constituem a outra classe, considerada homozigótica para ausência da banda, 

qualquer que seja o motivo pelo qual o fragmento não foi amplificado (Lopes et ai., 

2003). 

O fato do marcador ser dominante ou codominante apresenta aspectos que 

devem ser considerados de acordo com o tipo de população a ser analisada para o 

mapeamento. Considerando-se uma geração de retrocruzamento, apenas duas 

classes são possíveis i.é: Mm cujo fenótipo molecular corresponde à presença da 

banda e mm, que corresponde à ausência da banda. Tanto as marcas dominantes 

como as codominantes permitem que os respectivos fenótipos moleculares sejam 

distinguidos no gel. No entanto, no caso de uma população F2, ocorrem 3 classes 

genotípicas i.é, MM, Mm e mm. Usando-se marcadores dominantes não é possível 

distinguir os genótipos MM e Mm, pois ambos resultam no mesmo fenótipo molecular, 

ou seja, a presença da banda no gel. A informação incompleta nesse caso tem 

implicações desfavoráveis para o mapeamento (Jiang & Zeng, 1997) 

O RAPO (Williams et ai., 1990) e o AFLP (Vos et ai., 1995) são métodos 

sensíveis, rápidos, relativamente mais simples e baratos, e que revelam vários locos 

dispersos pelo genoma sem exigir conhecimento prévio da informação genética sobre 
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(i) as seqüências-alvo, como ocorre com os marcadores microssatélites que também

são derivados da PCR, ou sobre (ii) as sondas usadas para hibridização, como no 

caso dos RFLPs. Contudo, deve-se considerar que a combinação de diferentes tipos 

de marcadores disponíveis propicia a construção de mapas mais representativos do 

genoma, isso porque, devido a particularidades das técnicas, existe uma localização 

preferencial dos marcadores ao longo do genoma. 

A técnica AFLP detecta um maior número de locos, comparativamente às 

demais, possibilita ampla cobertura do genoma e apresenta um baixo custo por 

informação ou loco (Mueller & Wolfenbarger, 1999). A utilização de enzimas de 

restrição, combinada com condições adequadas à hibridização dos iniciadores 

durante as reações de amplificação, agrega a robustez da técnica de RFLP com a 

praticidade da PCR. Marcadores AFLPs reúnem a capacidade exploratória dos 

polimorfismos dos RFLPs (presença ou ausência de sítios de restrição) com as 

vantagens da PCR. Devido a essas características, o uso de marcadores RAPO vem 

gradativamente sendo substituído pelos AFLPs. 

Marcadores AFLP têm sido extensivamente usados na construção de 

mapas de ligação em plantas (Simone et ai., 1997; Debener e Mattiesch, 1999; 

Marques et ai., 1998; Barcaccia et ai., 1999; Bert et ai., 1999; Remington et ai., 1999; 

Lespinasse et ai., 2000; Testolin et ai., 2000; Strommer et ai., 2002) e análise de QTLs 

que controlam resistência a doenças (Cervera et ai., 1996; Voorrips et ai., 1997; Jin et 

ai., 1998; Van der Voort et ai., 1999, Xu et ai., 1999; Xu & Corban, 2000; Flament et 

ai., 2001; Mignouna et ai., 2002), tolerância a sais (Quarrie et ai., 1997) ou outras 

características quantitativas (lebrun et ai., 2002; Crespel et ai., 2002). 

2.6 Construção de mapas de ligação de marcas moleculares 

Os mapas genéticos representam regiões do genoma organizadas por 

grupos de ligação ("linkage groups"), os quais são construídos a partir da atribuição a 

cada grupo de marcadores que apresentam ligação física entre si, sendo esta 

calculada pela freqüência de recombinação observada entre as marcas em 
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populações segregantes. Marcas que apresentam ligação física localizam-se no 

mesmo cromossomo. Sendo assim, os grupos de ligação representam o conjunto 

haplóide de cromossomos da espécie. É preciso distinguir os conceitos de mapa 

genético ( conjunto dos grupos de ligação) e mapa físico ( conjunto de informações 

derivadas das técnicas de seqüenciamento) e salientar que, a exemplo do que ocorre 

para o homem, para algumas espécies de plantas ambos os mapas já estão 

integrados (Arabidopsis e arroz, por exemplo). 

Entre as principais aplicações dos mapas genéticos pode-se destacar: 

(1) a localização de genes de interesse que controlam características de

importância agronômica, tanto de herança qualitativa como quantitativa, sendo esta a 

base para a seleção assistida por marcadores (Young, 1996; Tanksley, 1993; Liu, 

1998; Pinheiro & Carneiro, 2000); 

(2) o mapeamento comparativo (Jones et ai., 2002; Ahn & Tanksley, 1993;

Keller & Feuillet, 2000; Lamoureux et ai., 2002) que tem possibilitado maior 

entendimento da organização e evolução do genoma das espécies; 

(3) a clonagem posicional de genes (positional c/oning), uma estratégia que

permite a clonagem sem a necessidade à priori de se conhecer o gene ou seus 

produtos, mas apenas a sua posição no genoma (Young, 1990; Collins 1992; Martin 

et ai., 1993); 

(4) a sua atribuição aos cromossomos da espécie por diferentes estratégias

(linhas de adição e substituição; FISH); 

(5) a sua integração com os mapas físicos.

2.6.1 Fundamentos da ligação ("linkage") 

A ligação entre locos gênicos e os fundamentos do mapeamento genético 

são conhecidos desde o início do século passado. Estudos de segregação genética 

em Drosophila demonstraram que ligação gênica tem base física e que a freqüência 

de recombinação entre genes ligados é proporcional à distância entre eles (Sturtevant, 

1913). Embora a freqüência de recombinação esteja associada à distância física entre 
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os locos, esta relação varia entre organismos e ao longo do genoma de um mesmo 

organismo (Liu, 1998). Isto é muito importante, principalmente, quando se tem 

interesse na localização física do gene, por exemplo, para fins de clonagem. Em 

situações nas quais se pretende identificar genótipos específicos em populações 

segregantes, como no caso da seleção assistida por marcadores, a freqüência de 

recombinação, independente da distância física entre os genes, é o parâmetro de 

interesse. 

Na segregação de genes ligados, são observados desvios das proporções 

genotípicas e fenotípicas esperadas, sendo os que tipos iguais aos genitores 

(comumente chamados de parentais) são observados em maior freqüência do que os 

recombinantes. Considera-se que dois genes estão ligados quando a probabilidade 

de ocorrência de recombinação entre eles é menor que 0,5. Do contrário, assume-se 

que são independentes. 

Seguindo esses princípios, há quase um século, foi construído o primeiro 

mapa genético de Drosophila (Sturtevant, 1913). Entretanto, somente a partir do 

surgimento das técnicas de análise de DNA, foi possível obter um número 

praticamente ilimitado de marcadores genéticos dispersos pelo genoma, e o 

mapeamento genético foi difundido e explorado para praticamente todas as espécies 

(Botstein et ai., 1980). 

A construção de um mapa genético exige a obtenção de uma população 

segregante, a análise dos indivíduos desta população com algum tipo de marcador 

genético, a separação das marcas em grupos de ligação, a determinação da ordem 

dos !ocos dentro do seu grupo e as estimativas das distâncias entre as marcas (Staub 

et al., 1996). 

2.6.2 Genitores e delineamentos genéticos da população de mapeamento 

A escolha dos genitores da população segregante (população de 

mapeamento) e do delineamento genético mais apropriado são de suma importância 

para o sucesso do mapeamento. Por população segregante entende-se uma amostra 
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de indivíduos na qual locos gênicos estejam segregando, incluindo locos de 

marcadores genéticos e, se for o caso, locos que controlam características de 

interesse e que serão identificados. O desequilíbrio de ligação entre os locos 

segregantes constitui-se na premissa fundamental e mais importante do 

mapeamento. O desequilíbrio de ligação é máximo quando essas populações são 

oriundas de cruzamentos controlados, sendo que o máximo de informação genética 

ocorre quando se usam marcadores codominantes e a geração F2 (Mather, 1938). 

Os genitores usados para gerar a população segregante devem ser tão 

contrastantes quanto possível. Este contraste ou divergência genética garante que um 

maior número de locos deve mostrar polimorfismo entre os genitores e portanto deve 

segregar na população de mapeamento. No caso de se usar os mapas visando à 

localização de QTLs, os genitores devem também ser divergentes para a 

característica em estudo. A resolução máxima de um mapa é pré-determinada pelo 

número de indivíduos da população, sendo o nível de resolução alcançado função do 

número de marcadores segregantes analisados nesses indivíduos (Coelho, 2000). 

Inicialmente, a análise de ligação usando marcas moleculares em plantas foi 

aplicada em populações derivadas da geração F1 proveniente do cruzamento de 

plantas diplóides e completamente homozigóticas, i.é, retrocruzamentos, linhas puras 

recombinantes, F2 e duplo haplóides. Isto porque as principais culturas de importância 

agrícola são espécies autógamas, ou que não apresentam severa depressão 

endogâmica quando submetidas a autofecundações, além do que a introgressão de 

genes mapeados pode ser feita por sucessivos ciclos de retrocruzamento (Maliepaard 

et ai., 1997). Porém, nas espécies que apresentam forte depressão endogâmica, 

auto-incompatibilidade, ou ainda, longo período juvenil, a obtenção de plantas em 

completa homozigose é inviável. Assim, para espécies que apresentam uma ou mais 

dessas características, como as florestais e a maioria das fruteiras, o mapeamento 

tem sido realizado usando populações segregantes derivadas do cruzamento de 

genitores heterozigóticos (Ritter et ai., 1990; Grattapaglia & Sederoff, 1994; Marques 

et ai., 1998; Testolin et ai., 2001; Seefelder et ai., 2000; Carneiro et ai., 2002; Debener 

& Mattiesch, 1999). 
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As diferenças na análise de ligação entre progênies obtidas a partir de linhas 

puras ou de genitores heterozigóticos está no número de alelos segregando por loco 

em cada genitor e na fase de ligação desses locos. No caso de populações derivadas 

de linhas puras diplóides, somente dois alelos segregam e alelos de um mesmo 

genitor permanecem em fase de associação na geração F1. Já no caso de genitores 

diplóides heterozigóticos, podem segregar até 4 alelos por loco, podendo o número de 

alelos variar entre locos (Ex., quatro alelos segregando no loco M e  três no loco N: 

M1M2 X M3M4, N1N2 X N1N3), além do que a fase de ligação é desconhecida 

(Maliepaard et ai., 1997). 

Uma alternativa para o mapeamento genético usando progênies de genitores 

heterozigóticos é a estratégia denominada "duplo pseudocruzamento-teste" 

(Grattapaglia & Sederoff, 1994). Esta denominação se deve ao fato que, a partir da 

análise de um conjunto de locos segregantes na população de mapeamento ou, em 

de uma amostra de indivíduos desta população, são selecionados "à posteriori" !ocos 

que segregam na proporção 1 :1, como em um cruzamento-teste clássico. Esses locos 

são analisados em conjuntos separados constituídos por locos em heterozigose em 

um ou outro genitor, e para cada qual é construído um mapa genético individual. 

A estratégia do "duplo pseudocruzamento-teste" é aplicada para qualquer 

tipo de marcador e apresenta como característica favorável o fato de que as marcas 

dominantes são tão informativas quanto as codominantes, pois permitem identificar 

ambas as classes genotípicas (homozigota e heterozigota) que ocorrem na progênie 

segregante. (Carlson et ai., 1991; Hemmat et ai., 1994; Crouzillat et ai., 1996). A 

construção de mapas associando o uso de marcadores dominantes e a estratégia do 

"duplo pseudocruzamento-teste" tem sido utilizada em espécies florestais, frutíferas e 

ornamentais, como em Euca/yptus (Grattapaglia et ai., 1995; Verhaegen et ai., 1997; 

Marques et ai., 1998), Pinus (Kubisiak at ai., 1995), kiwi (Testolin et ai., 2001), maçã 

(Conner et ai., 1998), maracujá (Carneiro et ai., 2002), lírio (Abe et ai., 2002) e rosa 

(Deberne & Mattiesch, 1999). 

Uma modificação nessa estratégia foi proposta por Atienza et ai. (2002) 

devido ao fato da estratégia "duplo pseudocruzamento-teste" apresentar dois 
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inconvenientes, principalmente no caso de cruzamentos interespecíficos. O primeiro 

deles está relacionado ao nível de heterozigosidade dos genitores e o outro à baixa 

freqüência de marcadores biparentais. Um dos genitores pode apresentar nível de 

heterozigosidade inferior ao outro, e assim os mapas dos genitores terão variação no 

comprimento. Yin et ai. (2001 ), usando marcadores RAPD e a estratégia "duplo 

pseudocruzamento-teste" para construir mapas a partir do cruzamento interespecífico 

de Populus, verificaram que o mapa obtido para um dos genitores foi muito maior do 

que o outro. Por outro lado, a baixa freqüência de marcadores biparentais dificulta a 

construção de um único mapa integrado para os genitores. A proposta dos autores 

consiste em usar dois genitores de uma mesma progênie (''full-sib"), e por isso 

denominaram-na de "offspring cross": dois genitores heterozigóticos são cruzados e 

da sua progênie são selecionados dois indivíduos para gerar a população de 

mapeamento, para os quais é esperado o mesmo nível de heterozigosidade. A 

estratégia mantém as vantagens do "duplo pseudocruzamento-teste" usando 

marcadores dominantes, gerando um número elevado de marcas monoparentais 

( configuração "pseudocruzamento-teste") e uma alta freqüência de alelos biparentais 

(locas em heterozigose em ambos os genitores ). Isto deverá permitir a construção de 

um mapa integrado dos genitores. 

A integração de mapas genéticos individuais i.é, de cada genitor, ou apenas 

a identificação dos grupos de ligação homólogos, depende de "marcadores ponte" 

que devem segregar em ambos genitores. Para a integração de grupos homólogos 

devem existir pelo menos dois marcadores biparentais segregando em cada grupo 

ligação, os quais serão usados como ponte (Atienza et ai., 2002). Alguns programas 

computacionais para construção de mapas genéticos, como o "JoinMap" (Van Ooijen 

& Voorrips, 2001) analisam locas segregando de acordo com diferentes 

delineamentos genéticos (RC1, RC2 e F2) e permitem a construção de mapas 

integrados. 
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2.6.3 Procedimentos básicos para construção de mapas de ligação 

Na construção de mapas de ligação é analisada, geralmente, a segregação 

de centenas de marcadores em mais de uma centena de indivíduos. Para tanto, 

diversas metodologias foram desenvolvidas e implementadas em programas 

computacionais como "Mapmaker'' (Lander et ai., 1987), "Gmendel" (Liu e Knapp, 

1992) e "JoinMap" (Van Ooijen & Voorrips, 2001 ). 

De posse dos dados referentes aos genótipos dos indivíduos da população 

de mapeamento para todos os locos marcadores, deve-se primeiro analisá-los, 

individualmente, submetendo-os ao teste de aderência à segregação mendeliana, de 

acordo com o delineamento genético da população. Geralmente, é usado o teste qui

quadrado. Por se tratarem de testes múltiplos, recomenda-se que o nível de 

significância não seja considerado para cada loco individualmente, e que o nível de 

significância global seja controlado usando critérios como o de "Bonferroni" e o FOR 

(Bearzoti, 2000; Silva & Vencovsky, 2002). 

As marcas que se mostram adequadas ao modelo de segregação são 

então submetidas à análise de ligação aos pares para compor os grupos de ligação. 

Teoricamente, marcadores com freqüência de recombinação inferior a 0,50 estão em 

um mesmo cromossomo e, portanto, no mesmo grupo de ligação. Com uma boa 

cobertura do genoma, espera-se que o número de grupos de ligação seja equivalente 

ao número de cromossomos do conjunto haplóide da espécie. 

Estabelecidos os grupos de ligação, a ordem dos marcadores deve ser 

determinada dentro de cada grupo com a respectiva distância entre eles, isto usando 

procedimentos de "análise multiponto". Análises de ligação multiponto requerem que a 

freqüência de todas as possíveis classes recombinantes seja calculada (Lathrop et ai., 

n-1
1985). Classes recombinantes representam 2 classes de alelos que podem ocorrer 

em n locos considerando todos os eventos recombinantes possíveis. Um dos 

procedimentos de análise multiponto, conhecido como análise dos três pontos ("three

point mapping"), consiste na divisão do conjunto de n locos a serem ordenados em 
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subconjuntos de três. As freqüências de classes recombinantes são usadas em testes 

multipontos, e são feitas comparações entre as ordens alternativas (Doerge, 1993). 

Idealmente, deveriam ser avaliadas e comparadas todas as possíveis 

ordens de n locas para que a mais provável fosse encontrada. No entanto, como o 

número de locas geralmente é grande isto se torna impraticável, uma vez que para n 

locas são possíveis n!/2 ordens. Por exemplo, com 30 marcadores são possíveis 

1,3236 x 1032 ordens (Doerge, 1993). Diante disto, foram desenvolvidos métodos para 

que a ordem mais provável possa ser obtida sem que seja necessária a avaliação de 

todas as possíveis ordens. Entre esses métodos estão "anelamento simulado" 

(Kirkpatrick et ai., 1983), "seriação" (Buetow & Chakravarti, 1987), "ramos e conexões" 

(Thompson, 1987) e "delineação rápida em cadeia" (Doerge, 1996). 

Um outro aspecto a ser considerado em um mapa genético é a escala em 

que ele é representado. A freqüência de recombinação (e) (a qual é freqüentemente 

usada como escala nos mapas de ligação), relacionada diretamente com a principal 

aplicação dos mapas genéticos i.é, a predição de descendentes, apresenta o 

inconveniente de não ser aditiva. Assim, considerando-se a ordem de três locos 

quaisquer como sendo A_B_C, não é possível obter-se a distância entre A_C 

simplesmente pela soma das distâncias entre A_B e B_C. Para superar este 

inconveniente foi proposto o uso da unidade Morgan (M), que representa a distância 

entre dois locas ao longo da qual é esperada a ocorrência de um gameta 

recombinante por geração 0,Meir, 1996). É comum se trabalhar com o centésimo 

dessa unidade, ou seja, centimorgans ( cM). Sendo assim, 1 cM corresponde a um 

segmento cromossômico onde ocorre, em média, 0,01 ou 1% de recombinação (e) 

que corresponde a metade da freqüência de células com "crossing over" ou permuta. 

Como o interesse prático é prever a freqüência de recombinação entre dois 

locas quaisquer a partir da distância entre eles, são usadas funções de mapeamento 

para estabelecer esta relação. Diversas funções de mapeamento foram 

desenvolvidas, as mais conhecidas são a de Kosambi (1944) e a de Haldane (1919), 

sendo esta última a mais usada (Bearzoti, 2000). Essas funções distinguem-se pelo 

fato de que a teoria de Kosambi admite a possibilidade de interferência na ocorrência 
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de recombinação entre regiões próximas, e a de Haldane considera que a 

recombinação é independente, ou seja, não pressupõe interferência. A adequação 

dos modelos pode ser verificada comparando as freqüências observadas com as 

esperadas, substituindo as probabilidades de recombinação por suas estimativas. 

Cabe ressaltar que não existe uma relação linear entre as distâncias de mapa ( cM} e 

as distâncias físicas (pb ), podendo ocorrer variação na razão "número de 

pb/centiMorgan" de até 1.000 X entre diferentes regiões do genoma. Além disto, as 

regiões distais mostram-se com maior tendência à recombinação enquanto nas 

regiões centroméricas a permuta é suprimida (Lee, 1995). 

Por fim, cabe comentar que existem diferentes estratégias para atribuição 

dos grupos de ligação aos cromossomos da espécie. Como exemplo, pode-se 

mencionar o uso de: 

(i} translocações 0,Neber & Helentjaris, 1989); 

(ii) linhas de adição ou substituição como utilizado em cereais 0,Nerner

et ai., 1992);

(iii) monossômicos, trissômicos e outras aneuploidias (Helentjaris et ai.,

1986; McCouch et ai., 1988; Young et ai., 1987; Satovic er ai., 1996;

Werner et ai., 1992);

(iv) genes atribuídos a cromossomos específicos (Fukui et ai., 1992);

(v) hibridação "in situ" (Haper & Sauders, 1981);

(vi} hibridação fluorescente "in situ" (Trask, 1991 ).

2.7 Mapeamento de QTL 

A idéia de utilizar marcadores genéticos na identificação e mapeamento de 

locos envolvidos no controle genético de caracteres quantitativos foi apresentada no 

início do século passado (Sax, 1923}. Já os fundamentos da teoria do mapeamento 

de QTLs foram apresentados e passaram a ser mais bem compreendidos a partir do 

trabalho de Thoday (1961). 
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Se um loco envolvido no controle de um caráter de herança complexa 

estiver fisicamente ligado a um gene de herança simples, os efeitos fenotípicos deste 

loco podem ser indiretamente estudados com base nos efeitos do gene vizinho 

(Thoday, 1961). Contudo, na busca de marcadores genéticos ligados a locos de 

interesse, é necessário dispor de marcas distribuídas satisfatoriamente pelo genoma. 

Na época, a reduzida disponibilidade de marcadores genéticos representou o maior 

entrave para o avanço dessa linha de trabalho. 

Com o desenvolvimento das técnicas que revelam marcadores de DNA 

tornou-se praticamente ilimitado o número de marcas moleculares (locos) para 

qualquer espécie. Isto trouxe a necessidade de metodologias mais adequadas e 

informativas para o estudo indireto de QTL a partir de marcadores genéticos. Assim, 

diversos métodos de mapeamento foram desenvolvimentos (Lander & Botstein, 1989; 

Haley & Knott, 1992; Jansen, 1992,1993; Jansen & Stam 1994; Kearsey & Hyne, 

1994; Wu & Li, 1994; Zeng, 1993, 1994; Hyne & Kearsey, 1995; Kao et ai., 1999) e 

encontram-se traduzidos em linguagem computacional nos "softwares": "QTL 

Cartographer'' (Basten et ai., 1999), "MAPMAKER/QTL" (Paterson et ai., 1988) e 

"MapQTL" (Van Ooijen & Maliepaard, 1996), entre outros. 

A capacidade de detecção de um QTL é função da magnitude do seu efeito 

sobre o caráter, do tamanho da população segregante avaliada, da freqüência de 

recombinação entre a marca e o QTL, bem como da herdabilidade do caráter 

(Paterson et ai., 1991; Tanksley, 1993). 

O mapeamento de um QTL consiste na sua localização no genoma 

mediante uma escala apropriada e na quantificação e caracterização de seus efeitos 

(Bearzoti, 2000). Para tanto, o desequilíbrio de ligação entre os alelos do loco 

marcador e os alelos do QTL é explorado em populações segregantes oriundas de 

cruzamentos controlados entre genitores com fenótipos contrastantes em relação ao 

caráter de interesse e às marcas. 

A análise baseada em cada marcador, isoladamente, é a maneira mais 

simples de se verificar se há associação entre um loco marcador e um QTL (Tanksley, 

1993). A metodologia baseada em um único loco consiste na comparação estatística 
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do valor médio do caráter para as distintas classes genotípicas do marcador (MM, Mm

e mm no caso de marcadores codominantes ou M_ e mm para dominantes), não 

sendo necessário, portanto, se dispor de um mapa genético. Frente a um resultado 

significativo, admite-se a existência de ligação entre o loco marcador e o QTL, porém 

não é possível estimar com precisão sua localização e seu efeito. Por isso, nesta 

situação, é adequado dizer que o QTL foi detectado ao invés de se usar o termo 

"mapeado". 

Lander & Botstein (1989) propuseram um método de mapeamento usando 

o princípio da máxima verossimilhança para verificar a possível presença de um QTL

na região entre um par de marcas, sendo estas adjacentes em um grupo de ligação. 

Esta metodologia, denominada de mapeamento por intervalo, possui maior poder 

de detecção e maior precisão na estimativa dos parâmetros associados ao QTL do 

que a análise de marcas individuais. Suas vantagens, frente à análise de marcas 

individuais, são mais pronunciadas quando de dispõe de marcadores espaçados de 

20 a 35 cM (Tanksley, 1993). Condição em que é provável a ocorrência de 

recombinação entre o loco marcador e o QTL, sendo este efeito compensado na 

análise de intervalo. No entanto, ressalta o autor que em intervalos inferiores a 20 cM, 

as estimativas feitas por intervalo são semelhantes às de marcas individuais, e 

também que, com distâncias superiores a 35 cM, mesmo a análise de intervalo é 

imprecisa na detecção de um QTL. 

O mapeamento por intervalo apresenta como inconveniente o fato da 

análise de um intervalo estar sujeita à detecção de QTL falso positivo, isto por ignorar 

possíveis QTLs em intervalos adjacentes ligados ao intervalo em questão (Doerge, 

1993). Outra conseqüência é que toda a variação genética devida a QTLs fora do 

intervalo é residual, o que pode diminuir a precisão das estimativas e o poder dos 

testes (Bearzoti, 2000). 

Para contornar os inconvenientes apresentados pelo mapeamento por 

intervalo, surgiram as propostas de mapeamento por intervalo composto. Jansen 

(1992, 1993) e Zeng (1993, 1994) propuseram o uso de modelos baseados em 

regressão linear múltipla, nos quais os efeitos de QTLs fora do intervalo analisado são 
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eliminados, aumentando a precisão e o poder de detecção de um QTL neste intervalo. 

Entretanto, no mapeamento por intervalo composto, o processo de estimação e o 

teste de hipótese para um QTL no intervalo MLM;+1 podem sofrer interferência na 

presença de um outro QTL nos segmentos M;-1_M; ou M;+1_M;+2 (Bearzoti, 2000). 

Ressalte-se que em mapas densos, não é usual a presença de QTLs em intervalos 

adjacentes. 

Uma metodologia com enfoque multivariado, que estende o mapeamento 

por intervalo composto para análise de mais de uma característica 

simultaneamente, foi apresentada por Jiang & Zeng (1995). Na presença de 

correlação entre caracteres, o enfoque multivariado pode aumentar o poder de 

detecção e também a precisão na estimação dos efeitos de QTL. A metodologia gera 

ainda informações sobre (i) interação QTL x ambiente (tratando diferentes ambientes 

como caracteres diferentes no modelo), (ii) expressão do QTL em diferentes estádios 

de desenvolvimento e (iii) natureza da correlação genética (ligação ou pleiotropia), 

entre outras (Bearzoti, 2000). 

Kao et ai. (1999) propôs um modelo mais complexo que considera múltiplos 

intervalos simultaneamente, sendo por isso denominado de mapeamento por 

intervalo múltiplo. O avanço desta metodologia está na incorporação da estimativa 

da epistasia no modelo. O mapeamento por intervalo múltiplo apresenta como 

vantagens a maior eficiência e precisão na identificação de QTLs, identificação e 

entendimento dos padrões epistáticos, possibilitando agregar os efeitos epistáticos ao 

ganho genético por meio da seleção assistida por marcadores. 

2.8 Mapeamento de genes de resistência 

A busca por variedades resistentes é o método ideal para o controle de 

doenças de plantas comparativamente aos demais métodos. Isto se deve ao baixo 

custo da semente de alta qualidade genética, acessibilidade ao agricultor, impacto 

ambiental mínimo, e garantia ao consumidor de um produto livre de resíduos nocivos 

à saúde. 
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O sucesso no desenvolvimento de variedades resistentes depende da 

identificação de fontes de resistência ( ou genes), de estudos da herança da 

resistência, e das interações que existem entre o patógeno, a planta e o ambiente. O 

mapeamento de genes de resistência usando marcadores de DNA tem dado grande 

contribuição ao entendimento desses fatores em diversos patossistemas, tanto no 

caso da resistência qualitativa como quantitativa (Camargo, 2001; Young, 1996; 

Kumar, 1999). 

Na fase de pré-melhoramento, os marcadores são usados para determinar: 

(1) o número de genes envolvidos na resistência;

(2) a magnitude e efeito destes genes;

(3) a existência de raça-especificidade,

(4) a existência de interações epistáticas, genótipo por ambiente e genótipo

por estádio de desenvolvimento.

Essas informações são a base para a definição das estratégias de seleção 

a serem adotadas. No programa de melhoramento propriamente dito, os marcadores 

são usados na seleção assistida (ou seleção indireta), para monitorar a introgressão 

de genes em retrocruzamentos, permitindo a seleção precoce (antes da avaliação 

fenotípica), e acompanhar a piramidação de genes de resistência tanto qualitativa 

como quantitativa. 

Os genótipos usados como fonte resistência em programas de 

melhoramento, geralmente, são mal adaptados, e o processo de transferência dos 

genes de resistência nos materiais elite requer retrocruzamentos sucessivos para 

eliminação de locos indesejados oriundos do genitor doador e a recuperação do 

genoma elite. 

Marcadores moleculares fortemente ligados aos genes que se deseja 

introgredir são usados para monitorar sua presença nas gerações de 

retrocruzamento. Ao mesmo tempo, várias outras marcas podem ser usadas para o 

cálculo de índices de similaridade, auxiliando na seleção de indivíduos mais 

semelhantes ao genitor recorrente ao longo das gerações de retrocruzamento. 

Marcadores moleculares têm sido usados em retrocruzamentos para a introgressão 
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de resistência a vírus em tomateiro (Young & Tanksley, 1989), resistência múltipla a 

fungos em feijoeiro (Santos et ai., 2001) e resistência à bacteriose em arroz (Chen et 

ai., 2000). 

Retrocruzamentos assistidos por marcadores moleculares podem ser 

reduzidos a duas gerações, no mínimo (Hospital et ai., 1992), podendo se chegar a 

quatro (Openshaw et ai., 1994 ). Simulações computacionais têm sugerido que o 

genoma do genitor recorrente pode ser reconstituído em apenas três gerações 

(Benchimol et ai., 2001 ). Isto pode significar a redução de um a quatro anos na 

obtenção do produto final. 

A piramidação de genes de resistência consiste na combinação ou 

introdução de diferentes genes em uma única variedade. É uma estratégia de 

melhoramento que tem sido adotada para aumentar a durabilidade e o espectro de 

resistência a doenças (Liu et ai., 2000). Durante a fase de intercruzamento visando a 

piramidação de genes pelas estratégias convencionais, múltiplas inoculações são 

realizadas. Isto nem sempre é possível ou ainda pode levar a erros na avaliação dos 

sintomas, pois é comum que a avaliação de um gene interfira na habilidade de se 

avaliar o efeito de outro. O monitoramento da introgressão de genes de resistência 

nas fases de intercruzamento por marcas fortemente ligadas a esses genes evita a 

necessidade de inoculações múltiplas. O uso de marcadores de DNA para assistir a 

piramidação de genes de resistência é ilustrado nos trabalhos de Alzate-Marin et ai. 

(2001) visando obter cultivares de feijão do tipo carioca resistente à mancha angular, 

antracnose e ferrugem e de Liu et ai. (2000) no qual genes de resistência ao míldio 

foram incorporados em um cultivar elite de trigo. 

A piramidação de genes de resistência não é restrita apenas a genes de 

herança monogênica, pois QRLs de efeito maior podem ser tratados como fatores 

mendelianos, ou seja, individualmente. O uso de marcas de DNA também possibilita o 

acompanhamento de alelos de genes de resistência presentes em genitores 

suscetíveis, propiciando a obtenção de progênies transgressivas. 

O uso da seleção indireta consiste na seleção baseada no genótipo dos 

indivíduos sem a necessidade de avaliação fenotípica da resistência. Isto é muito 
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interessante quando a avaliação da resistência é de difícil mensuração ou muito 

influenciada pelo ambiente. Esta estratégia tem sido preconizada para o 

melhoramento da soja visando resistência ao nematóide do cisto (NCS), doença 

controlada por múltiplos locos e múltiplos alelos por loco, pois o trabalho de avaliação 

é extremamente tedioso. Concibido et ai. ( 1996) identificaram um marcador associado 

ao NCS que explica 35 % de resistência à raça 1, 50 % da resistência à raça 2 e 54 % 

da resistência à raça 6. Baseados na seleção assistida por uma marca, os autores 

obtiveram 90 % de precisão na seleção de indivíduos resistentes em uma população 

Fs:6· 

A resistência dita parcial foi inicialmente tratada como raça-não-específica, 

ajustando-se ao conceito de resistência horizontal. Ainda hoje alguns autores tratam a 

resistência qualitativa ou vertical como raça-específica e resistência quantitativa 

ou horizontal como raça não-específica. Van der Plank (1963) presumiu que os 

genes envolvidos no controle genético da resistência quantitativa tinham o mesmo 

efeito para todas as raças do patógeno. Posteriormente, observou-se que pequenas, 

mas significativas, interações variedades x isolados ocorriam pela existência de 

interações entre genes de pequeno efeito com raças do patógeno, assim como ocorre 

na resistência vertical. 

A partir do uso de marcadores genéticos para o mapeamento de QRLs, a 

relação entre resistência parcial e raça-especificidade tornou-se mais clara. A análise 

da contribuição individual de QRLs demonstrou que o efeito dos mesmos varia de 

acordo com a raça do patógeno. Locos de resistência parcial que apresentam raça

especificidade estão descritos em diversos trabalhos de mapeamento de QRLs, como 

para a resistência à antracnose em feijão (Geffroy et ai., 2000), Phytophtora em batata 

(Leonards-Shippers et ai., 1994), nematóide do cisto em soja (Schuster, 1999), 

ferrugem em cevada (Qi et ai., 1999) e murcha bacteriana em tomateiro (Danesh e 

Young, 1994). 

Leonards-Shippers et ai. (1994) mapearam QRLs para resistência a duas 

raças de Phytophtora em batata: sete QRLs foram específicos para uma das raças, 

sete para a outra, e quatro não específicos. No caso da murcha bacteriana em 
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tomateiro, o mapeamento de QRLs para resistência a três raças do patógeno mostrou 

haver dois QRLs de efeito maior. Um deles apresentou alta raça-especificidade e o 

outro não mostrou diferença entre as três raças (Danesh & Young, 1994). Schuster 

(1999) estudou a ligação entre genes de resistência a três raças de NCS e 

demonstrou que um QRL de efeito maior tem efeito similar em duas das raças, no 

entanto, para uma terceira raça este QRL é de menor efeito. 

A interação genótipo por ambiente é um importante componente no controle 

genético de caracteres quantitativos, incluindo a resistência. Bubeck et ai. (1993), 

avaliaram em três ambientes uma população de milho derivada do cruzamento entre 

as linhagens ADENT x B73rhm1, segregando para resistência à cercospora. No total, 

nove regiões cromossômicas apresentaram associação significativa com a 

resistência. No entanto, apenas o efeito de uma dessas regiões, que inclui duas 

marcas de RFLP, foi significativo nos três locais de avaliação. Outra grande região 

cromossômica, incluindo sete marcas de RFLP, apresentou efeito significativo em dois 

locais, e as demais regiões, em apenas um dos locais. 

Existem diversos modelos em genética quantitativa para o estudo da 

interação genótipo x ambiente, no entanto, a vantagem do uso de marcadores 

genéticos se deve à possibilidade de individualizar o efeito de cada QRL, e assim 

avaliar o efeito do ambiente sobre este QRL individualmente. Isto permite identificar 

QRLs de efeito maior que sejam estáveis em diferentes condições ambientais, os 

quais podem ser usados em programas de melhoramento assistidos por marcadores 

visando ao desenvolvimento de variedades com resistência estável em diversos 

ambientes. 

Em geral, a ação coletiva de genes de resistência explica apenas parte da 

variação fenotípica observada em uma população segregando para resistência. A 

variação não explicada é atribuída a erros experimentais e a regiões não identificadas 

devido à saturação insuficiente do genoma, sendo a contribuição da epistasia na 

variação fenotípica geralmente desconsiderada (Camargo, 2000). Recentes estudos 

de mapeamento de QTLs têm revelado ocorrer considerável efeito epistático sobre 
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caracteres quantitativos (Eshed & Zamir, 1996; li et ai., 1997; Yu et ai., 1997; Cao et 

ai., 2001; Zhang et ai., 2001 ). 

A importância das interações epistáticas como componentes significativos 

no controle genético da resistência podem ser ilustradas pelo estudo da resistência ao 

vírus do mosaico da cana em milho (Xia et ai., 1999) e a Phytophthora em pimenta 

(Lefebvre & Palloix, 1996). Metodologias recentes de mapeamento permitem 

identificar e quantificar as interações epistáticas, as quais podem ser capitalizadas nos 

ganhos genéticos por seleção. 

O mapeamento de QRLs também tem contribuído para esclarecer a 

hipótese de que genes de resistência quantitativa seriam versões derrotadas de 

genes de resistência qualitativa, ou seja, alelos de genes de resistência qualitativa 

com fenótipos intermediários (Young, 1996). Esta questão é uma alusão a exemplos 

conhecidos em outras características nas quais alelos mutantes apresentam fenótipos 

intermediários. Em arroz, três QRLs conferindo resistência à bruzone foram 

mapeados em uma região na qual foi localizado previamente um gene de resistência 

qualitativa a mesma doença (Yu et ai., 1991 ). Em batata, a localização de QRLs 

conferindo resistência à Phytopthora também coincidiu com a localização de um dos 

genes de resistência qualitativa já conhecidos (Leonards-Shippers et ai., 1992). No 

entanto, evidências que genes de resistência parcial são versões derrotadas de genes 

de resistência qualitativa só serão obtidas a partir do mapeamento de alta resolução e 

da clonagem de QRLs. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Obtenção e multiplicação da população de mapeamento 

A população de mapeamento foi composta de 117 plantas F1 obtidas a partir 

do cruzamento dos acessos de maracujá-amarelo (Passiflora edulis Sims. f. f/avicarpa 

Deg.) 'IAPAR 123' (genitor feminino) e 'IAPAR 06' (genitor masculino), oriundos da 

coleção de Passif/ora do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR- Londrina, PR). O 

acesso IAPAR-123, que é proveniente da seleção "Maguary'', apresenta resistência à 

bacteriose causada por Xanthomonas campestris pv. passif/orae além de outras 

características de interesse, como teor de sólidos solúveis totais, acidez e rendimento 

de suco. O acesso IAPAR-06 é uma introdução de Marrocos que apresenta 

características agronômicas inferiores às do IAPAR-123 e susceptibilidade à 

bacteriose r,Nendland, 1997). Devido as suas origens diferentes, mostram contraste 

para características morfológicas e para marcas de DNA (Carneiro, 2001 ). 

As sementes obtidas a partir do cruzamento entre os acessos IAPAR-

06 e IAPAR-123 foram semeadas em bandejas de isopor utilizando substrato 

"Plantmax". Aproximadamente 60 dias após a semeadura, as plântulas foram 

transferidas para sacos plásticos de 20 x 26 cm utilizando como substrato uma 

mistura de terra, esterco curtido e areia (50:25:25) e mantidas em casa de 

vegetação. 

Seis meses após o transplante, foi iniciada a clonagem dos indivíduos 

da população de mapeamento por meio de estaquia. Estacas, contendo pelo 

menos uma folha, foram retiradas e colocadas para enraizar em copos de 

plásticos de 300 ml contendo substrato "Plantmax". Após o enraizamento e 
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início da brotação das estacas ( em torno de 60 dias), estas foram transferidas 

para sacos plásticos de 20 x 26 cm contendo como substrato uma mistura de 

terra, areia e esterco curtido (50:25:25), e mantidas em casa de vegetação. 

3.2 Extração de DNA das plantas da população de mapeamento 

A extração do DNA da população de mapeamento e dos genitores foi 

realizada a partir de folhas frescas. Foi usado o método CT AB, descrito por Murray & 

Thompson (1980), com modificações. 

De cada planta foram pesados aproximadamente 0,3 gramas de tecido 

foliar, os quais foram congelados em N líquido e macerados em almofariz de 

porcelana com auxílio de um bastão. O macerado foi transferido para tubos 

"eppendorfs" de 2 ml contendo 1 ml de tampão CT AB e 1 O µL de �-mercaptoetanol 

(1 %) previamente aquecidos a 65 ºC em banho-maria por 15 minutos. O macerado 

foi homogeneizado com o tampão e mantido por 30 minutos em banho-maria a 65 ºC. 

Durante este período, a cada 5 minutos foi feita uma homogeneização por inversão 

dos tubos. 

Em seguida, foram acrescentados, a cada amostra, 700 µL de 

clorofórmio:octanol (24: 1) e feita uma homogeneização por suaves inversões dos 

tubos durante 5 minutos. O material foi então submetido à centrifugação a 14.000 rpm 

por 15 minutos. O sobrenadante (aproximadamente 700 µL) foi retirado com o auxílio 

de uma micropipeta e colocado em novos tubos "eppendorfs". Igual volume de 

clorofórmio:octanol (24:1) foi adicionado, e o material mantido novamente em banho

maria (65 ºC, 30 minutos), sendo homogeneizado a intervalos de 5 minutos por 

inversões dos tubos, e então submetido à centrifugação a 14.000 rpm durante 15 

minutos. 

Das amostras submetidas à centrifugação, foi retirada a fração superior 

(700-800 µL de sobrenadante) e colocada em novos tubos "eppendorfs" (2 ml), nos 

quais foram adicionados 520 µL de isopropanol. Em seguida, os tubos foram 

colocados em refrigerador por 30 minutos para favorecer a precipitação do DNA e, 
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posteriormente, centrifugados a 10.000 rpm por 1 O minutos. A fase aquosa 

(isopropanol) foi descartada, e a parede interior dos tubos seca com uma espátula 

envolvida com lenço de papel para eliminação dos resíduos. Os tubos foram mantidos 

abertos para a secagem do precipitado. 

Para lavagem do DNA precipitado, foi adicionado 1 ml da solução contendo 

etanol 76 % e acetato de amônio 1 O mM. Os tubos sofreram inversões suaves, e o 

precipitado foi mantido em imersão por 30 minutos. Posteriormente, o material foi 

centrifugado a 10.000 rpm durante 1 O minutos, a solução de lavagem descartada e os 

resíduos eliminados limpando-se a parte interna dos tubos. Ao precipitado lavado 

adicionaram-se 200 µL de TE (Tris:EDT A), e os tubos foram mantidos à temperatura 

ambiente para re-suspensão do DNA. 

Ao DNA re-suspendido em TE foram adicionados 200 µL de fenol, a mistura 

foi homogeneizada cuidadosamente por inversões dos tubos e então submetida à 

centrifugação a 10.000 rpm por 10 minutos. 

O sobrenadante foi retirado e colocado em novos tubos "eppendorfs" (2 ml) 

aos quais foram adicionados 200 µL de clorofórmio. A homogeneização foi feita por 

inversão cuidadosa dos tubos que foram submetidos à centrifugação a 10.000 rpm 

durante 1 O minutos. O sobrenadante foi retirado e colocado em novos "eppendorfs" de 

2 ml. O DNA foi precipitado pela adição de 100 µL de acetato (7,5 M) e 750 µL de 

etanol absoluto. Os tubos foram mantidos em refrigerador por 15 minutos para 

favorecer a precipitação do DNA, e então centrifugados a 14.000 rpm por 15 minutos. 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e os resíduos 

eliminados limpando-se a parte interna dos tubos. Adicionaram-se então 500 µL de 

etanol 70 % onde o DNA foi mantido imerso por 20 minutos, e então centrifugado 

{10.000 rpm, 10 minutos). O etanol foi descartado e limpou-se o interior dos tubos. 

Para secagem do DNA, os tubos foram mantidos abertos por 15 a 20 minutos. O DNA 

foi re-suspendido em 50 µL de TE. 
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3.3 Quantificação das amostras de DNA 

A concentração do DNA genômico foi estimada em gel de agarose 0,8 % 

(p/v) por comparações visuais de sua fluorescência com aquelas de concentrações 

conhecidas de DNA do fago lambda. Para isso, as amostras foram diluídas na 

proporção de 1:10 (DNME), a 10 µL dessa diluição foram acrescentados 4 µL de 

bromofenol e realizada a eletroforese sob voltagem constante (2,5 V/cm) por cerca de 

3 horas. Após a corrida, os géis foram corados com brometo de etídeo (10 mg/ml) 

durante 15 minutos e posteriormente fotografados sob luz UV usando equipamento de 

fotodocumentação (Geldoc - Bio Rad). 

3.4 Inoculação da bactéria nas plantas e avaliação dos sintomas 

3.4.1 Seleção do isolado bacteriano 

O isolado usado para a inoculação foi selecionado a partir de uma coleção 

de 50 isolados de Xanthomonas campestris pv. passiflorae oriundos de diferentes 

regiões do estado de São Paulo. Essa coleção foi organizada por NAKA T ANI (2001) e 

originou-se do agrupamento dos isolados quanto à similaridade genética, feita com 

base em marcadores RAPO, e da avaliação da agressividade de isolados 

representantes de cada agrupamento, quando inoculados em plantas de maracujá

amarelo. 

Três desses isolados, entre os geneticamente mais distantes, foram 

submetidos a uma avaliação preliminar de agressividade fazendo-se uma inoculação 

nos genitores. Assim, foi selecionado para inocular a população de mapeamento o 

isolado denominado 18b, coletado no município de São Miguel do Arcanjo, SP, por 

ser este o mais agressivo e provocar maior amplitude de sintomas quanto à área foliar 

lesionada nos genitores. 
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3.4.2 Metodologia de inoculação e avaliação dos sintomas 

As inoculações foram realizadas em casa de vegetação revestida com 

plástico para manutenção de condições favoráveis de umidade e temperatura ao 

desenvolvimento da bactéria (Figura 1 ). O método empregado foi o de corte com 

tesoura previamente imersa em suspensão bacteriana (Barbosa, 1995), sendo o corte 

padronizado em 3 cm. O experimento foi realizado em blocos casualizados com três 

repetições, cada parcela foi representada por uma planta na qual foram inoculadas 

três folhas. 

Figura 1 - Aspecto do experimento instalado em casa de vegetação para inoculação e 

avaliação da resistência à bacteriose. 

Vinte dias após a inoculação, foi feita a avaliação da área foliar lesionada. 

As folhas inoculadas foram coletadas e coladas (esticadas) em folhas de papel. A 

área lesionada foi desenhada manualmente em retrofilme para escrita manual, 

copiada em papel, recortada, e a área foi determinada utilizando-se um medidor de 

área foliar Li-Cor (Li-3100, Nebraska, EUA). Cada lesão foi medida três vezes, sendo 
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tomada a média para estimar o seu tamanho. O parâmetro avaliado foi o tamanho 

médio de lesão das três folhas inoculadas. 

A bactéria foi multiplicada em meio Nutriente Ágar (NA) (10 g peptona, 3 g 

extrato de carne, 20 g ágar, 1000 ml água) a 37 ºC por 48 h antes da inoculação e a 

suspensão bacteriana obtida a partir da lavagem com água esterilizada das colônias 

formadas. A padronização da suspensão bacteriana foi feita em espectrofotômetro a 

600 nm para O.D 0,3 A. Utilizou-se uma concentração aproximada de 108 unidades 

formadoras de colônia/ml (UFC/ml) para inoculação da bactéria nas plantas, 

conforme descrito por Wendland (1997). 

Os dados foram agrupados em classes e as freqüências descritas de forma 

gráfica e aritmética. O número de classes para agrupar os dados foi definido de 

acordo com critério baseado na normalidade dos dados (Scott, 1979). O número de 

classes (K) foi determinado por meio da expressão: 

na qual: A = amplitude total; 

s = desvio padrão; 

Axn½
K=--

3,49xs 

n = tamanho do amostra. 

A amplitude de classe (e) foi determinada pela expressão e= A/(K-1). 

(1) 

O limite inferior (LI) da primeira classe foi obtido por LI= menor valor-(c/2) 

enquanto o limite superior foi obtido somando-se ao limite inferior o valor de amplitude 

de classe. 

Como limite inferior da segunda classe foi considerado o limite superior da 

primeira classe. Assim, adicionando a este valor a amplitude de classe, foi obtido o 

limite superior da segunda classe e, de maneira análoga, foram obtidos os limites das 

demais classes. 

Estabelecidos esses limites, os dados foram agrupados e dispostos em um 

histograma. 



40 

A normalidade dos dados fenotípicos e dos erros a eles associados foi 

verificada usando o teste de "Lilliefors". Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias ao teste de "Duncan". As análises foram realizadas usando o 

programa computacional SAEG (Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas). 

3.5 Análise dos marcadores AFLP 

O protocolo usado foi obtido a partir de uma compilação de protocolos 

disponíveis na literatura, sendo estes derivados dos procedimentos propostos 

originalmente por Vos et ai. ( 1995). 

3.5.1 Digestão do DNA genômico 

Duas combinações de enzimas foram utilizadas na digestão do DNA 

genômico, EcoRI/Msel e Pstl/Msel. 

As reações de digestão com a combinação das enzimas EcoRI/Msel foram 

realizadas utilizando-se 300 ng de DNA genômico, 5,0 µL do tampão "One Phor AII" 

10X (OPA; Amersham), 0,5 µL de solução BSA (Albumina de Soro Bovino) (10 

µg/µL), 0,5 µL da enzima Msel (10 unidades/µL, New England Biolabs) e 0,5 µL da 

enzima EcoRI (10 unidades/µL, Gibco) em volume final de 50 µL. As reações foram 

realizadas a 37 ºC por três horas, sendo as amostras suavemente agitadas a 

intervalos de uma hora. Após a restrição, as enzimas foram inativadas a 70 ºC por 15 

minutos. 

Na digestão com a combinação das enzimas Pstl/Msel, foram utilizados 300 

ng de DNA genômico, 5,0 µL do tampão React1 10X (Gibco), 0,5 µL de solução BSA 

(10 µg/µL), 0,5 µL da enzima Pstl (10 unidades/µL; Gibco) e 0,5 µLda enzima EcoRI

(10 unidades/µL; Gibco) em volume final de 50 µL. As condições de reação e 

inativação foram as mesmas descritas para a combinação EcoRI/Msel. 
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Para verificar a eficiência da digestão, 1 O ul da reação foram submetidos à 

eletroforese (2,5 V/cm) em gel de agarose 1 % por três horas, em TEB 1X (0,09 M 

Tris/ 0,09 M Ácido Bórico/ 2 mM EDTA). Após a corrida, os géis foram corados com 

brometo de etídeo (10 mg/ml) durante 15 minutos e posteriormente fotografados sob 

luzUV. 

3.5.2 Preparo dos adaptadores 

Os adaptadores sintetizados (lnvitrogen) foram recebidos na forma de fita 

simples e para serem ligados às extremidades coesivas dos fragmentos gerados por 

restrição foi necessária a sua preparação em fita dupla. Os adaptadores foram 

preparados em quantidade suficiente para ligações de 120 amostras. 

Para o preparo do adaptador EcoRI foram utilizados: 3,4 µL (1 µg/µL) de 

EcoRI oligo1 (seqüência CTCGTAGACTGCGTACC), 3,0 µL (1 µg/µL) de EcoRI 

oligo2 (seqüência ATTTGGTACGCAGTCTAC), 6,0 µL do tampão OPA 10X ("One 

Phor AII", Amersham) e 107,6 µL de água ultrapura. No preparo do adaptador Msel 

foram utilizados: 32,0 µL (1,0 µg/µL) de Msel oligo1 (seqüência 

GACGATGAGTCCTGAG), 28,0 µL (1,0 µg/µL) de Msel oligo2 (seqüência 

TACTCAGGACTCAT), 7,0 µL do tampão OPA ("Open Phor AII", Amersham) e 53,0 

µL de água ultrapura. A reação de união das fitas foi realizada em termociclador a 

partir de um programa composto de 10 minutos a 65 ºC, 10 minutos a 37 ºC e 10 

minutos a 25 ºC. Os adaptadores preparados foram armazenados a -20 ºC. 

3.5.3 Ligação dos adaptadores aos fragmentos de restrição 

Nas reações de ligação foram utilizados 2,0 µL do tampão T 4 DNA ligase 

5X (lnvitrogen), 1,0 µL do adaptador da enzima de corte raro (EcoRI ou Pstl), 1,0 µL 

do adaptador da enzima de corte freqüente (Msel), 1,0 µL da enzima T 4 DNA ligase 

(1 unidade/µL, lnvitrogen), 5,0 µL de água ultrapura e 40 µL da reação de digestão 
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(item 3.5.1 ). As reações foram realizadas a 20 ºC por três horas, sendo suavemente 

agitadas a intervalos de uma hora, e as amostras armazenadas a -20 ºC. 

3.5.4 Reações de amplificação 

Os fragmentos obtidos a partir da digestão do DNA genômico foram 

submetidos a dois programas de amplificação. No primeiro programa, denominado de 

pré-amplificação, foram utilizados iniciadores com um nucleotídeo adicional 

(nucleotídeo seletivo) no terminal 3'. No segundo programa de amplificação, 

denominado de amplificação seletiva, foram utilizados iniciadores com três 

nucleotídeos adicionais no terminal 3', sendo o primeiro nucleotídeo correspondente 

aquele utilizado na pré-amplificação. Foram usados os termocicladores PTC-100 (MJ 

Research) e PCR-Express (Hybaíd). Um esquema geral das etapas da análise de 

marcadores AFLP é apresentado na Figura 2. 

As seqüências dos iniciadores usados nas reações de pré-amplificação e na 

amplificação seletiva são apresentadas na Tabela 1. Os iniciadores complementares 

às seqüências dos sítios da enzima EcoRI são representados por E+N, sendo N o

nucleotídeo seletivo adicionado no terminal 3' do iniciador e os iniciadores das 

enzimas Msel e Pstl são representados por M+N e P+N, respectivamente. As três 

combinações de iniciadores, E+A/M+C, E+ T/M+G e P+A/M+C, foram usadas. 

Nas reações de pré-amplificação foram utilizados 3,0 µL da amostra de 

DNA (digerido/ligado, item 2.3), 0,5 µL do iniciador da enzima de corte raro (E+A, E+C 

ou P+A) (50 ng/µL), 0,5 µL do iniciador da enzima de corte freqüente (M+C ou M+G) 

(50 ng/µL), 4,0 µL de dNTP 2,5 mM (Gibco), 2,0 µL do tampão "Mg Free Buffer" 10X 

(Promega), 1,2 µL MgCl2 25 mM, 0,6 µL de Taq DNA polimerase (5,0 unidades/µL; 

Promega) e 8,2 µL de água ultrapura. O programa da PGR na pré-amplificação foi 

composto de 26 ciclos de amplificação após desnaturação inicial a 94 ºC por 2 

minutos. Cada ciclo foi constituído de 1 minuto a 94 ºC (desnaturação), 1 minuto a 56 

ºC (anelamento) e 1 minuto a 72 ºC (extensão). O ciclo final foi seguido de uma 
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extensão para ação da Taq polimerase por 5 minutos a 72 ºC. Os produtos da pré

amplificação foram diluídos acrescentando-se 80 µL de água ultrapura, e 

armazenados a -20 ºC. 

Nas reações de amplificação foram utilizados 1,5 µL do produto da pré

amplificação diluído, 0,5 µL do iniciador das enzimas de corte raro (E+NNN ou 

P+NNN) (50 ng/µL), 0,6 µL do iniciador M+NNN (50 ng/µL), 1,6 µL de dNTP 2,5 mM 

(Gibco), 2,0 µL do tampão da Taq polimerase 10X (Promega), 1,2 µL de MgCl2 25 

mM, 0,32 µL de Taq DNA polimerase (5 unidades/µL, Promega) e 12,28 µL de água 

ultrapura. O programa da PGR na amplificação seletiva consistiu de desnaturação 

inicial a 94 ºC por 2 minutos, 12 ciclos compostos de 30 segundos a 94 ºC, 30 

segundos a 65 ºC (-0,7 ºC por ciclo) e 1 minuto a 72 ºC seguidos de 23 ciclos de 30 

segundos a 94 ºC, 30 segundos a 56 ºC e 1 minuto a 72 ºC. O ciclo final foi seguido 

de 2 minutos a 72 ºC. Quando as reações não foram imediatamente usadas, o 

armazenamento foi feito a -20 ºC. 

3.5.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida 

As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 

[acrilamida/bisacrilamida (19:1) 6 %, uréia 7.5 M, tampão 1X TEB] de 0,5 mm de 

espessura. Foi usado o sistema de gel de seqüenciamento "Sequi-Gen GT" (Biorad), 

com dimensões 38 x 50 cm e fonte de 3.000 V. Foram utilizados pentes formadores 

de parede de 65 poços com capacidade de aproximadamente 15 µL. 

Para o preparo de 1 litro da solução matriz dos géis de poliacrilamida foram 

utilizados: 420,4 g de uréia, 200 ml de TEB 5X, 150 ml de acrilamida/bisacrilamida 

40 % (19:1), sendo o volume final ajustado para 1 L com água ultrapura. A solução 

matriz foi filtrada (Millipore, 0,2 µm) e armazenada em frascos âmbar, envoltos em 

papel alumínio, e mantida em refrigerador. 
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Figura 2 - Procedimentos para análise de marcadores AFLP. A. Digestão do DNA genômico usando as 
enzimas EcoRI (corte raro) e Msel (corte freqüente). B. Ligação dos adaptadores às 
extremidades coesivas dos fragmentos gerados pela digestão. C. Pré-amplificação usando 
guanina como nucleotídeo seletivo no iniciador EcoRI e timina no Msel. D. Amplificação 
seletiva usando três nucleotídeos seletivos em ambos iniciadores. 
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Tabela 1. Seqüências dos adaptadores e dos iniciadores usados na avaliação das 

combinações de pré-amplificação e amplificação seletiva. 

Enzima Seqüência 

EcoRI adaptador 5'- CTCGTAGACTGCGTACC-3' 

Msel 

Pstl 

iniciadores da pré-amplificação 

iniciadores da amplificação seletiva 
(Extensões ANN: AAA, AAC, AAG, 
ACA, ACC, ACG, ACT, AGA, AGC e 
AGG. Extensões TNN: TAC, TAT, 
TTAeTAG) 

adaptador 

iniciadores da pré-amplificação 

iniciadores da amplificação seletiva 
(Extensões CNN: CAA, CAC, CAG, 
CAT, CGC, CGT, CTA, CTC, CTG e 
CTT. Extensões GNN: GCG, GCA, 
GCT, GGT, GGA, GGC e GCC) 

adaptador 

iniciador da pré-amplificação 

3'-CATCTGACGCATGGTT AA-5' 
5'-GACTGCGTACCAA TTCA-3' 

5'-GACTGCGTACCAA TTCT-3' 

5'-GACTGCGTACCAA TTCANN-3' 

5'-GACTGCGTACCAA TTCTNN-3' 

5'-GACGATGAGTCCTGAG-3' 
3'-TACTCAGGACTCAT-5' 

5'-GATGAGTCCTGAGT AAC-3' 

5'-GATGAGTCCTGAGT AAG-3' 

5'-GATGAGTCCTGAGT AACNN-3' 

5'-GATGAGTCCTGAGT AAGNN-3' 

5'-CTCGTAGACTGCGTACATGCA-3' 
3'-CATCTGACGCATGT-5' 

5'-GACTGCGTACATGCAGA-3' 

iniciador da amplificação seletiva 5'-GACTGCGTACATGCAGANN-3' 
(Extensões ANN: AAA, AAC, AAG, 
ACA, ACC, ACG, ACT, AGA, AGC e 
AGG. 

As placas usadas na montagem do gel foram cuidadosamente limpas 

utilizando-se etanol 95 %. Na placa maior, foram aplicados 2 ml de REPEL 

(Amersham). O produto foi cuidadosamente espalhado utilizando-se lenços de papel 

com movimentos circulares, aguardou-se, pelo menos cinco minutos para secagem 

do produto e o excesso foi retirado com lenço de papel umedecido com água. Para o 
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tratamento da placa menor, foram misturados em um tubo (1,5 ml) 995 µL de etanol 

95 %, 5 µL de ácido acético glacial e 5 µL de BINO (Amersham}. Em seguida, o 

produto foi aplicado sobre a placa menor e cuidadosamente espalhado com lenços de 

papel e movimentos circulares. Aguardou-se a secagem do produto durante pelo 

menos 5 minutos e o excesso foi retirado com lenço de papel umedecido com etanol 

95%. 

Para o preparo do gel utilizaram-se 120 ml da matriz, 120 µL de TEMED e 

800 µL de persulfato 10 %. O TEMED e o persulfato foram adicionados 

imediatamente antes da aplicação da matriz entre as placas. 

Ao produto da amplificação seletiva (20 µL} foram adicionados 10 µL de 

tampão formamida (formamida 98 %, EDTA 1 O mM pH 8,0, azul de bromofenol 0,002 

%, p/v e xileno cianol 0,002 %, p/v}. Para desnaturação, as amostras foram 

submetidas por 5 minutos à temperatura de 95 ºC em termociclador e, imediatamente, 

colocadas em gelo e então aplicadas no gel. Para eletroforese, 14 µL da amostra 

desnaturada foram usados. 

Para ser submetido à eletroforese, o gel permaneceu por pelo menos 1 hora 

em processo de polimerização. Na parte superior da cuba foi utilizado TEB 1 X e na 

parte inferior TEB 1X, acetato de sódio 0,375 M. Antes da aplicação, foi realizada uma 

"pré-corrida" conduzida sob potência constante de 80 W durante uma hora para 

aquecimento e limpeza do gel. Após a eletroforese, os poços foram cuidadosamente 

limpos, usando-se uma agulha acoplada a uma seringa, e então carregados com as 

amostras desnaturadas. Após a aplicação das amostras, procedeu-se a eletroforese 

sob potência constante de 80 W durante 4 horas e 30 minutos. 

3.5.6 Revelação dos géis 

Para revelação dos géis, usou-se o método de coloração com nitrato de 

prata segundo o protocolo proposto por Creste et. ai. (2001 }. Após a eletroforese, as 
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placas foram cuidadosamente separadas, e o gel aderido à placa menor foi submetido 

à revelação dentro de bandejas plásticas. 

Inicialmente, o gel foi imerso em 2 L de solução para fixação (etanol 10 % e 

ácido acético 1 % ) e mantido sob lenta agitação durante 1 O minutos. Após a fixação, o 

gel foi lavado sob agitação em 2 L de água ultrapura durante um minuto e, então, 

submetido a um pré-tratamento pela imersão em solução de oxidação (ácido nítrico 

1,5 % ) durante três minutos. 

Retirado da solução de oxidação, o gel foi lavado em 2 L de água ultrapura 

sob agitação durante um minuto e, em seguida, imerso em 1,5 L da solução para 

impregnação da prata (AgN03 0,2 % ) por 20 minutos sob agitação. 

Da impregnação, o gel passou por duas lavagens de 30 segundos em 2 L 

de água ultrapura sob agitação. O gel foi então imerso em 1 L de solução para 

revelação (Na2C03 3 % e formaldeído 0,02 %) mantendo-se a agitação lenta e 

constante. Quando começaram a surgir as primeiras bandas e a solução de revelação 

apresentava-se saturada (escura), o gel foi transferido para 1 L de nova solução de 

revelação, sempre sob agitação lenta e constante. 

Após obter o padrão de revelação desejado, o gel foi transferido para uma 

bandeja com 2 L de solução bloqueadora ( ácido acético glacial 5 % ) e mantido cinco 

minutos sob lenta agitação. Em seguida, foi feita a lavagem final em 2 L de água 

ultrapura sob agitação durante um minuto. 

Os géis foram mantidos à temperatura ambiente para secar, e registrados 

usando-se um "scanner" ("Hewlett Packard Scanjet 4C"). A leitura das bandas foi 

realizada diretamente nos géis os quais foram colocados sobre um transiluminador de 

luz branca. 

As soluções de fixação e de nitrato de prata foram utilizadas para três 

revelações e as soluções de oxidação e fixação para cinco revelações. As soluções 

foram armazenadas em frascos âmbar. Para o armazenamento e descarte, o nitrato 

de prata da solução de impregnação foi precipitado usando-se 1 O g de cloreto de 

sódio. 
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3.5.7 Seleção das combinações de iniciadores 

Um total de 17 4 combinações de iniciadores foi avaliado na amplificação 

seletiva, sendo 90 combinações E+ANN/M+CNN, 28 combinações E+ TNN/M+GNN e 

56 combinações P+ANN/M+CNN. Nesta avaliação inicial, foi utilizado o DNA dos 

genitores e de dois indivíduos da progênie. Das combinações avaliadas, 34 foram 

analisadas na população segregante (20 combinações E+ANN/M+CNN, quatro 

combinações E+ TNN/M+GNN e 10 combinações P+ANN/M+CNN). 

Para identificação das combinações, adotou-se um código no qual os dois 

primeiros caracteres são as letras que correspondem às enzimas de restrição (EcoRI 

= R, Pstl = P e Msel = M), o terceiro e o quarto caracteres são números que 

identificam as combinações de acordo com a variação nas extensões dos iniciadores 

(Tabela 2). O código de identificação dos locos AFLP é composto pelos quatro 

caracteres que identificam a combinação, seguidos do tamanho do fragmento do loco 

em pares de base. 

3.6 Construção dos mapas de ligação 

A construção dos mapas foi baseada na análise de uma amostra de 117 

indivíduos F1 oriundos do cruzamento entre os acessos IAPAR-06 e IAPAR-123. Esta 

amostra foi analisada com 34 combinações de iniciadores durante a amplificação 

seletiva (20 E+A/M+C, 4 E+ T/M+G e 10 P+A/M+C). 

Foram observados locos segregando na proporção 1 :1 (presença: ausência 

da banda), estando estes em homozigose em um genitor (banda ausente) e em 

heterozigose no outro (banda presente), e locos segregando na proporção 3:1 

(presença: ausência da banda), estando estes em heterozigose em ambos genitores, 

estando a banda presente em ambos. Para a construção do mapa foram usados 

apenas os locos apresentando segregação 1 : 1. 
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Ta bela 2. Códigos atribuídos às 34 combinações de iniciadores AFLP usadas na 

amplificação seletiva da população segregante de maracujá-amarelo. 

Combinação de iniciadores Código Combinação de iniciadores Código 

EcoRI Msel EcoRI Msel 

E+AAA M+CGC EM01 E+AGA M+CAG EM19 

E+AAA M+CTA EM02 E+TAC M+GGT EM20 
E+MC M+CM EM03 E+TAG M+GCT EM21 

E+MC M+CGT EM04 E+TAT M+GGC EM22 

E+MG M+CM EM05 E+TTA M+GGT EM23 

E+MG M+CAC EM06 E+AGA M+CM EM24 

E+ACC M+CTC EM07 
E+ACC M+CTG EM08 Pstl Msel 
E+ACC M+CTT EM09 P+ACA M+CAC PM01 

E+ACG M+CGC EM10 P+ACA M+CAG PM02 
E+ACG M+CTT EM11 P+ACC M+CAC PM03 

E+ACT M+CGC EM12 P+ACT M+CAG PM04 

E+AGG M+CM EM13 P+AGC M+CGT PM05 

E+AGG M+CAG EM14 P+MC M+CTA PM06 

E+AGG M+CTT EM15 P+ACG M+CTG PM07 

E+ACA M+CM EM16 P+AGC M+CTA PM08 

E+ACA M+CAC EM17 P+AGA M+CAC PM09 

E+ACA M+CTC EM18 P+AAA M+CAC PM10 

Para verificar a ocorrência de distorção de segregação, os locos foram 

submetidos ao teste de aderência de "qui-quadrado" (x2). Por se tratar de um 

procedimento de testes múltiplos, embora seja definido o nível de significância 

individual i.é., de cada teste, deve-se considerar o nível de significância 

conjunto, pois se adotando um nível de significância a para cada teste 

individual, a probabilidade de rejeitar pelo menos uma hipótese nula verdadeira 

será *a = 1 - a probabilidade de não rejeitar nenhuma hipótese nula verdadeira, 

i. é, *a = 1 - (1 - a}1. Dessa maneira, o nível de significância conjunto cresce à
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medida que aumenta o número de testes realizados (Silva & Vencovsky, 2002). 

O nível de significância representa a probabilidade de se cometer um erro Tipo 1 

(rejeitar uma hipótese nula verdadeira). No caso, a hipótese de nulidade é a de 

segregação 1 :1. Assim, cometer um erro Tipo I implica em admitir a existência 

de distorção na segregação de um loco que, na realidade, não apresenta 

distorção. 

Para estabelecer o ponto de corte considerando o nível de significância 

conjunto do teste (*a) foi usado o critério da "razão de falsas descobertas" (FOR ''false 

discovery rate") proposto por Benjamin & Hocheberg (1995). Esta razão é definida 

como sendo a proporção de hipóteses nulas (Ho) verdadeiras, entre as hipóteses 

nulas rejeitadas, ou seja, a proporção de erros devidos à falsa rejeição de H0, também 

chamada "proporção de falsos positivos" (Silva & Vencovsky, 2002). 

Para determinar o ponto de corte, considerando o critério FOR, foram 

obtidos para cada loco, individualmente, o valor da estatística x2 e o correspondente 

valor de P (probabilidade sob Ho, de se obter um valor igual ou superior ao x2 

calculado com base na amostra). Os valores de P foram ordenados em ordem 

crescente e a posição do teste individual no "rank" de probabilidades representado 

pela letra i. Foi adotado como ponto de corte o nível *a = 0,05 para o conjunto dos t

testes, o valor de í a partir do qual foi rejeitada a hipótese H0 ( e de todos os i com P

valores iguais ou inferiores) foi determinado a partir da definição: 

* >
t pi 

a -

i 
(2) 

Os locos que apresentaram distorção das proporções mendelianas no "teste 

de aderência" foram excluídos da construção. 

Assim, como proposto por Grattapaglia & Sederoff (1994), de acordo com a 

estratégia que denominaram de "duplo pseudocruzamento-teste", os locos 

segregando na proporção 1 :1 foram separados em dois conjuntos, um composto dos 
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locos em heterozigose no genitor IAPAR-123 e outro dos locos em heterozigose no 

genitor IAPAR-06. A partir de cada conjunto, foi construído um mapa de cada genitor. 

As análises foram realizadas usando-se o programa "Mapmaker" PC versão 

3.0 (Lander et ai., 1987). Os genótipos das progênies foram codificados atribuindo-se 

as letras H e A para representar a condição heterozigótica e homozigótica, 

respectivamente. Nos géis, H corresponde à presença de banda e A, à ausência de 

banda. 

Para determinar marcas ligadas em fase de repulsão, o conjunto de dados 

foi duplicado e re-codificado, ou seja, os genótipos H do conjunto original foram 

codificados como A no conjunto duplicado, e vice-versa. No código usado para 

identificar o loco no conjunto original, acrescentou-se a letra a, para indicar 

acoplamento. No conjunto duplicado, acrescentou-se a letra r, para indicar repulsão. 

Com este artifício, todo grupo de ligação formado terá um grupo espelho constituído 

pelos mesmos marcadores, a diferença entre esses grupos é a fase de ligação 

inversa dos locos, ou seja, estando o loco 1 em acoplamento e o 2 em repulsão em 

determinado grupo, no seu grupo espelho o loco 1 estará em repulsão e o loco 2 em 

acoplamento. Assim, na construção dos mapas foram eliminados os grupos espelhos. 

A separação dos locas nos grupos de ligação foi feita através do comando 

"group". A atribuição dos locas aos grupos é baseada em testes de ligação 

considerando os locas dois a dois, utilizando a propriedade transitiva, ou seja, se o 

loco 1 está ligado ao loco 2 e, por sua vez, o loco 2 está ligado ao loco 3, então os 

locos 1 e 3 estão ligados. No teste de ligação foi usada a razão de verossimilhança 

em que no numerador é disposta a função de verossimilhança considerando r = 0,5 

(ausência de ligação) e, no denominador, a função que possui a estimativa de 

máxima verossimilhança de r. Para interpretação, essa razão é colocada no logaritmo 

com base 10, sendo este termo definido como "LOD score". Como critérios para 

determinar a ligação foi usado "LOD score" > 4,0 e freqüência de recombinação 

inferior a 0,30. Assim, só foram considerados ligados locas em que a ligação foi no 

mínimo 10.000 vezes mais provável do que a segregação independente. 
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Após a determinação dos grupos, foi determinada para cada grupo de 

ligação a ordem linear dos locos. Para encontrar a ordem mais provável foi usado o 

comando "order'' adotando-se como critério de ordenação "LOD score" > 3,0. O 

procedimento do comando consiste primeiro em determinar a ordem mais provável de 

um subconjunto de locos (no "default" do programa são cinco locos) considerados 

mais informativos (maior valor "LOD score"). Em seguida, as marcas remanescentes 

para os quais é encontrada uma única posição no mapa são adicionadas uma a uma 

até que só restem marcas que não possam ser atribuídas, de acordo com os critérios 

estabelecidos. 

Para confirmação da ordem obtida pelo comando "order'', foi usado o 

comando "ripple". Com este comando, é estabelecida uma janela ("default'': cinco 

locos) dentro da qual são feitas trocas entre marcas vizinhas se comparando a 

probabilidade das diferentes ordens possíveis. Foi usado como critério de confirmação 

da ordem valor de "LOD score" > 2,0, ou seja, a ordem foi admitida como correta 

quando esta se apresentou no mínimo 100 vezes mais provável que as ordens 

alternativas. 

Após obter a ordem dos grupos de ligação, usando os comandos "order'' e 

"ripple", foi feita uma tentativa de adicionar marcas não ordenadas usando o comando 

"try". Através deste comando, é possível verificar as possíveis posições dos locos não 

ordenados no mapa e testar cada inclusão. A ordem, considerando as inclusões, foi 

então submetida à confirmação usando o comando "ripple" ("LOD score" > 2,0). 

As marcas não ordenadas no mapa ('framework'), de acordo com os 

critérios estabelecidos, foram adicionadas como marcadores acessórios usando o 

comando "place", que são apresentados ao lado dos marcadores aos quais sua 

ligação é mais provável. 

A função de mapeamento de "Haldane" foi usada para converter as 

freqüências de recombinação em distâncias de mapa que foram expressas em 

centimorgans: 

1 
À=--ln(l -2r) 

2 
(3)
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sendo, À = número médio de pontos de permuta no seguimento e r = freqüência de 

recombinação. 

Para identificar possíveis erros na identificação dos genótipos foi usada a 

função "error detection". 

3.7 Detecção e mapeamento de QRLs 

3.7.1 Regressão linear múltipla 

A análise de regressão linear múltipla foi realizada usando as marcas como 

variáveis independentes e as características fenotípicas como variáveis dependentes 

conforme procedimentos descritos por Edwards et ai. ( 1987). O coeficiente de 

determinação parcial foi usado para estimar a proporção da variação fenotípica 

explicada pelos marcadores. Apenas marcas que não apresentaram distorção da 

segregação foram incluídas nas análises. 

A seleção das marcas que entraram no modelo de regressão (variáveis 

regressoras) foi feita pelo procedimento "Stepwise" (Draper & Smith, 1981). Por este 

procedimento, o modelo de regressão é iniciado pela marca com maior valor de F 

parcial entre os significativos. Seleciona-se entre os demais marcadores candidatos a 

entrar no modelo, o que tem o valor mais alto de F parcial, na presença do primeiro 

marcador. Se, no modelo formado, os marcadores apresentarem teste F significativo 

eles permanecem, caso contrário, são retirados do modelo. O processo é repetido até 

que todos os marcadores candidatos a entrar no modelo sejam avaliados, e o modelo 

final seja composto por marcadores com F parcial significativo. Foi adotado o nível de 

significância de 0,05 tanto para os marcadores entrarem, como para permanecerem 

no modelo. Dessa forma, foram incluídos no modelo final apenas os marcadores com 

evidência de ligação a algum QRL evitando-se a redundância de informação entre 

eles. 
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Para realizar as análises, considera-se que o fenótipo dos indivíduos pode ser 

descrito pelo seguinte modelo: 

em que: 

Y; =bo + Lb i Xj; +e;
j=I 

y i : valor da característica analisada para o indivíduo i; 

b 
O 

: intercepto do modelo; 

b j : coeficiente de regressão parcial do marcador j; 

(4) 

Xij: variável "dummy", que assume os valores O e 1 de acordo com genótipo 

da marca j para o indivíduo i. 

e; : erro do modelo; 

As análises foram realizadas usando o pacote estatístico SAS ("Statistical 

Analysis System Software") (SAS lnstitute lnc., Cary, N.C., USA). 

3.7.2 Mapeamento por intervalo composto 

Na análise de mapeamento por intervalo composto foram usados os 

mapas de ligação dos genitores IAPAR-06 e IAPAR-123. Convém salientar que os 

marcadores acessórios não são usualmente considerados nas análises, mas somente 

os ordenados no ''framework" (mapa referência). O procedimento "Stepwise" foi usado 

para seleção das variáveis regressoras, e o nível de significância de 5 % tanto para as 

marcas entrarem como para permanecerem. Para determinar o ponto de corte para 

declarar a presença de um QRL em uma determinada posição foi empregada a 

técnica de baralhamento de dados (Churchil & Doerge, 1994) usando 1.000 

permutações e nível de significância de 5 %. Segundo Zeng (1994), o fenótipo de um 

indivíduo, dado o seu genótipo e considerando as marcas Mi e Mj+1 flanqueando um 

determinado intervalo, pode ser representado pelo modelo: 



em que: 

y i : valor da característica analisada no indivíduo i; 

( M I M f+l): genótipo do indivíduo i para os marcadores j e j + 1;

b O : intercepto do modelo;

b · : efeito do QTL localizado entre os marcadores j e j + 1; 
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(5) 

x; : variável "dummy'', que_ assume os valores O ou 1 com probabilidades 

que são função de r1 (freqüência de recombinação entre uma das marcas e o 

eventual QTL no intervalo) e do genótipo de y i com relação aos marcadores j e j + 1; 

b 1 : coeficiente de regressão parcial do valor da característica y para o 

marcador/; 

x u: variável "dummy'', que assume os valores O ou 1 dependendo do

genótipo do marcador/ no para o indivíduo i; 

e
í
: erro do modelo; 

Portanto, nesse modelo, x; refere-se ao possível QTL localizado entre os 

marcadores j e j + 1 e x u aos marcadores selecionados para o controle do

"background" genético. 

Considerando o delineamento genético retrocruzamento, a função 

"densidade de probabilidade" do indivíduo i é dada por: 

(6) 

em que: 
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J (µ Qq
) e J (µ 

q
q) são densidades normais com médias µQq e µ qq ,

respectivamente, sendo: 

µ
Qq 

=bo +b' + Lb1X1,
{c;éJ.j+i 

(7) 

e 

µ
q
q =bo + Í.b1Xií

l.<j,J+i 

(8) 

A partir da definição da função densidade de probabilidade dos indivíduos 

amostrados, é obtida a função de máxima verossimilhança: 

(9) 

Para uma posição fixa do QTL dentro do intervalo, a partir das 

equações de máxima verossimilhança obtêm-se: 

,;' =(y-XÊ)P I ê 

Ê =(X'X )-1 X'(y-Pb') 

õ-2 =[(y-XÊ)'(y-XÊ)-êb'2 ]1 n

(10) 

(11) 

(12) 

nas quais y é o vetor de observações; Ê é o vetor de parâmetros relativo às 

marcas fora do intervalo considerado e incluindo a constante; X é a matriz de 

incidência destas marcas; P é um vetor com elementos e p especificando para 
1 

cada indivíduo, a probabilidade de X· =1; 
1 



e 
n A 

ê = I,Pi 

i=l 
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(13) 

(14) 

Para uma posição fixa do eventual QTL dentro do intervalo considerado, 

com chutes iniciais de µ e µ , é usado um algoritmo que alterna passos de 
Q,, qq 

esperança no cálculo de p e maximização usando as soluções de máxima 
1 

verossimilhança, sendo assim obtidas as estimativas dos parâmetros para o eventual 

QTL. 

A hipótese a ser testada é: 

(15) 

Para cada posição dentro do intervalo é calculado o valor do "LOD score", o 

qual é obtido por: 

_ L(b' =0,B,â;) 
LOD --log

10 

( 

• A �) 

Lb,B,a
2

(16) 

A distribuição dos valores do "LOD score" ao longo dos grupos de ligação foi 

apresentada de forma gráfica. As análises foram realizadas usando o programa "QTL 

Cartographer'' (versão 2.0, Windows). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação da resistência à bacteriose 

Observou-se variação na área foliar lesionada entre os indivíduos da 

população segregante. Uma amostra de folhas de diferentes indivíduos está mostrada 

na Figura 3, e os resultados referentes à avaliação fenotípica da área foliar média 

lesionada (AFML) dos 117 indivíduos dessa população e de seus genitores são 

apresentados na Tabela 3. Na Tabela 4, estão as estatísticas descritivas referentes a 

esses dados. 

Os dados fenotípicos foram distribuídos em 8 classes (Figura 4). De acordo 

com o teste "Lilliefors", tanto os dados fenotípicos como os erros a eles associados 

não apresentaram distribuição normal. Sendo assim, os dados foram transformados 

(✓x) para serem submetidos à análise de variância (Tabela 5) e ao teste de médias

(Tabela 3). A distribuição fenotípica dos dados sugere que o caráter tenha controle 

genético oligogênico. 

O coeficiente de variação dos dados originais foi de 27,36 % e dos dados 

transformados 13,16 %. O erro experimental na avaliação fenotípica da AFML foi 

favorecido pela dificuldade encontrada para padronizar o tipo de folha para a 

inoculação (idade, tamanho, forma, textura e posição na planta), o que se presume ter 

influência no tamanho da área foliar lesionada. Outro aspecto a ser considerado é 

que, em alguns casos, a folha inoculada entrou em senescência apresentando 

clorose, o que prejudicou a delimitação correta da área lesionada. Em caso de dúvida, 

essas folhas foram descartadas. Ocorreu também queda de folhas e morte de 

plantas, e por isso não foi possível usar um número balanceado de observações para 
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obtenção das médias dos indivíduos da população segregante. Foram perdidas 71 

observações das 351 possíveis (117 indivíduos X 3 repetições). O uso de um maior 

número de repetições, na condução de novos experimentos deverá, em análises 

futuras, melhorar as estimativas das médias das progênies. 

A variação na AFML das progênies que pode ser verificada tanto nas 

estatísticas descritivas da análise fenotípica como na análise gráfica da distribuição 

das médias, associada à significância do efeito de progênies na ANAVA e às 

diferenças significativas indicadas no teste de médias, demonstraram a existência de 

variação e segregação genética nas progênies, sendo possível, portanto, a 

identificação de genes de resistência a partir da análise de mapeamento. 

Embora a literatura relate a ocorrência de variação para a resistência à 

bacteriose em maracujá-amarelo (Kuroda, 1981; Wendland, 1997; Piza Junior, 1998; 

Quadros et ai., 2002), não havia sido, até então, estudada a segregação desse caráter 

em progênies obtidas de cruzamentos controlados, o que é fundamental para 

entender a natureza genética da resistência e para a definição de estratégias de 

melhoramento. Os resultados aqui obtidos são pioneiros e informativos. Contudo, é 

necessário que outras populações segregantes, obtidas de diferentes fontes de 

resistência, sejam também estudadas para gerar um conhecimento mais amplo do 

controle genético da resistência à bacteriose, e a fim de explorá-lo de maneira 

eficiente no desenvolvimento de variedades resistentes. Ressalte-se também a 

importância do estudo de diferentes isolados da bactéria, pois como foi demonstrado 

em análises da diversidade genética de isolados de Xanthomonas campestris pv. 

passif/orae (Gonçalves & Rosato, 2000; Nakatani, 2001 ), existe variabilidade genética, 

inclusive para a agressividade dos isolados, o que sugere a possibilidade de 

ocorrência de interações patógeno X hospedeiro, as quais podem ser importantes na 

definição das estratégias de melhoramento. 
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Figura 3 - Variação na área foliar lesionada de plantas de Passiflora edulis Sims. f. 

flavicarpa Deg. aos 20 dias após a inoculação com o isolado 18b 

(Nakatani, 2001) da bactéria Xanthomonas campestris pv. passiflorae. 
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Tabela 3. Área foliar média lesionada (AFML) de 117 indivíduos F1 e seus genitores 

inoculados com o isolado 18b (Nakatani, 2001) de Xanthomonas 

campestris pv. passíflorae. 

Indivíduo AFML Teste Duncan* 

6(4) 25,12 a 

111(11) 24,36 a 

17(25) 23,97 ab 

8(11) 23,77 ab 

17(21) 23,62 ab 

11(1) 23,41 ab 

21(5) 22,91 abc 

17(2) 22,78 abc 

1(3) 20,60 bcd 

3(6) 20,57 bcd 

17(32) 19,75 cde 

IAPAR-06 19,47 def 

12(21) 19,35 def 

5(5) 19,34 def 

17(17) 18,29 defg 

3(7) 17,85 defgh 

12(10) 17,60 defghi 

12(8) 17,50 defghi 

9(4) 16,56 efghij 

12(23) 16,40 efghijk 

13(2) 16,05 fghijkl 

3(4) 15,98 fghijklm 

XV(13) 15,82 ghijklmn 

111(2) 15,81 ghijklmn 

8(8) 15,50 ghijklmno 

17(13) 15,22 ghijklmnop 

3(10) 14,38 hijklmnopq 

17(36) 14,17 ijklmnopqr 

17(42) 14,16 ijklmnopqr 

5(3) 14,13 ijklmnopqr 
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Tabela 3. Área foliar média lesionada (AFML) de 117 indivíduos F1 e seus genitores 

inoculados com o isolado 18b (Nakatani, 2001) de Xanthomonas 

campestris pv. passif/orae. 

Indivíduo AFML Teste Duncan 

17(27) 14,05 ijklmnopqrs 

5(4) 14,00 ijklmnopqrst 

111(7) 13,87 jklmnopqrstu 

17(22) 13,56 jklmnopqrstuv 

21(1) 13,52 jklmnopqrstuv 

111(13) 13,48 jklmnopqrstuv 

8(2} 13,41 jklmnopqrstuv 

21(4) 13,30 jklmnopqrstuvx 

XV(8) 13,26 jklmnopqrstuvx 

8(1) 13,07 jklmnopqrstuvxz 

6(8) 12,96 jklmnopqrstuvxzA 

17(43) 12,91 jklmnopqrstuvxzA 

111(16) 12,78 klmnopqrstuvxzAB 

3(5) 12,75 klmnopqrstuvxzAB 

5(8) 12,63 lmnopqrstuvxzABC 

17(1) 12,61 lmnopqrstuvxzABC 

17(39) 12,56 lmnopqrstuvxzABCD 

12(13) 12,49 lmnopqrstuvxzABCDE 

111(8) 12,34 lmnopqrstuvxzABCDEF 

4(1) 12,30 mnopqrstuvxzABCDEFG 

10(1) 12,26 nopqrstuvxzABCDEFG 

111(3) 12,18 nopqrstuvxzABCDEFGH 

9(2) 12,11 nopqrstuvxzABCDEFGHI 

17(18) 12,09 nopqrstuvxzABCDEFGHI 

14(1) 12,08 opqrstuvxzABCDEFGHI 

13(9) 12,04 opqrstuvxzABCDEFGHIJ 

17(34) 12,03 opqrstuvxzABCDEFGHIJ 

17(28) 11,98 opqrstuvxzABCDEFGHIJ 

17(37) 11,96 opqrstuvxzABCDEFGHIJ 

17(30) 11,77 opqrstuvxzABCDEFGHIJK 
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Tabela 3. Área foliar média lesionada (AFML) de 117 indivíduos F1 e seus genitores 

inoculados com o isolado 18b (Nakatani, 2001) de Xanthomonas 

campestris pv. passif/orae. 

Indivíduo AFML Teste Duncan 

3(12) 11,71 pqrstuvxzABCDEFGHIJKL 

18(6) 11,64 pqrstuvxzABCDEFGHIJKL 

18(3) 11,34 qrstuvxzABCDEFGHIJKL 

2(3) 11,28 qrstuvxzABCDEFGHIJKLM 

12(11) 11,28 qrstuvxzABCDEFGHIJKLM 

4(3) 11,15 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMN 

2(1) 11,13 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMN 

5(1) 10,85 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMNO 

4(7) 10,77 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMNOP 

12(14) 10,74 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMNOP 

6(3) 10,70 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMNOP 

XV(9) 10,67 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMNOP 

12(19) 10,62 qrstuvxzABCDEFGHIJKLMNOPQ 

12(3) 10,46 rstuvxzABCDEFGHIJKLMNOPQ 

17(26) 10,29 stuvxzABCDEFGHIJKLMNOPQR 

XV(2) 10,24 tuvxzABCDEFGHIJKLMNOPQR 

17(11) 10,13 uvxzABCDEFGHIJKLMNOPQR 

12(5) 10,12 uvxzABCDEFGHIJKLMNOPQR 

8(12) 10,11 uvxzABCDEFGHIJKLMNOPQR 

16(5) 10,03 vxzABCDEFGHIJKLMNOPQR 

1(1) 9,99 vxzABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

5(2) 9,96 vxzABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

4(5) 9,89 vxzABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

18(1) 9,83 vxzABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

8(7) 9,82 vxzABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

10(5) 9,59 xzABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

12(7) 9,27 zABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

13(7) 9,27 zABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

6(1) 9,22 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

16(1) 9,19 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
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Tabela 3. Área foliar média lesionada (AFML) de 117 indivíduos F1 e seus genitores 

inoculados com o isolado 18b (Nakatani, 2001) de Xanthomonas 

campestris pv. passiflorae. 

Indivíduo AFML Teste Duncan 

12(4} 9,06 BCDEFGHIJKLMNOPQRS 

2(4) 9,03 BCDEFGHIJKLMNOPQRS 

8(4) 8,91 CDEFGHIJKLMNOPQRS 

111(4) 8,87 CDEFGHIJKLMNOPQRST 

2(7) 8,77 DEFGHIJKLMNOPQRST 

13(6) 8,76 DEFGHIJKLMNOPQRST 

12(2} 8,71 EFGHIJKLMNOPQRST 

17(38) 8,65 FGHIJKLMNOPQRST 

17(20) 8,58 FGHIJKLMNOPQRST 

2(5) 8,56 FGHIJKLMNOPQRST 

17(16) 8,48 GHIJKLMNOPQRST 

111(17) 8,42 HIJKLMNOPQRSTU 

4(2) 8,37 HIJKLMNOPQRSTU 

9(3) 8,31 IJKLMNOPQRSTU 

10(3) 8,23 JKLMNOPQRSTU 

17(41) 8,10 KLMNOPQRSTU 

2(6) 7,92 LMNOPQRSTU 

17(3) 7,54 MNOPQRSTU 

111(18) 7,48 NOPQRSTU 

12(22) 7,32 OPQRSTUV 

8(10) 7,01 PQRSTUV 

20(1) 6,85 QRSTUV 

8(9) 6,67 RSTUV 

10(2) 6,59 RSTUV 

13(3) 6,26 STUV 

12(15) 5,22 TUV 

XV(7) 4,82 uv 

IAPAR-123 3,89 vx 

16(4) 1,14 X 

* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente ao nível de
significância de 5 %.
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Tabela 4. Estatísticas descritivas referentes à área foliar média lesionada (cm2) dos 

117 indivíduos da população segregante inoculados com o isolado 18b 

(Nakatani, 2001) da bactéria Xanthomonas campestris pv. pasiflorae. 

Estatística Repetição Média Experimento 
1 2 3 

Máximo 28,45 31,82 26,94 25,12 31,82 
Mínimo 0,96 1,98 0,48 1,14 0,48 
Média 12,97 13,01 11,20 12,40 12,36 
Desvio Padrão 5,45 5,43 4,39 4,57 5,15 

Tabela 5. Análise de variância da área foliar média lesionada (cm2) dos acessos 

IAPAR-06 e IAPAR-123 e de 117 indivíduos F1 inoculados com o isolado 

18b (Nakatani, 2001) da bactéria Xanthomonas campestris pv. passiflorae 

( dados transformados ✓X). 

Fonte de Graus de Soma de Quadrado F Significância 

variação liberdade quadrado médio 

Repetição 2 2,60 1,30 

Tratamento 118 116,58 0,99 4,74 < 0,00001 

Resíduo 163 33,95 0,21 

CV(%)=13,28 
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Figura 4 - Distribuição da variável área foliar média lesionada ( cm2) de 117 indivíduos 

da populacão segregante (F1) inoculados com o isolado 18b (Nakatani, 

2001) da bactéria Xanthomonas campestris pv. passiflorae. 

4.2 Seleção das combinações de iniciadores 

Na avaliação das combinações de iniciadores usados para gerar os 

padrões de AFLP, foi utilizado o DNA dos genitores e de dois indivíduos F1. Os !ocos 

em que o fragmento foi amplificado em apenas um dos genitores foram considerados 

polimórficos. Na maioria dos casos, pelo pequeno tamanho da amostra, não foi 

possível inferir se o loco polimórfico amplificado apresentava-se em heterozigose ou 

homozigose no genitor. 

A escolha das combinações de iniciadores foi baseada no número de locos 

polimórficos e na qualidade dos locos quanto à nitidez das bandas. Procurou-se, 

dentro do possível, usar combinações sem repetir um mesmo iniciador. 
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Foram testadas 17 4 combinações de iniciadores na amplificação seletiva, 

sendo 90 combinações E+ANN/M+CNN, 28 combinações E+ TNN/M+GNN e 56 

combinações P+ANN/M+CNN. Todas as combinações apresentaram marcas 

polimórficas, e isto se deve ao grande número de fragmentos amplificados e 

visualizados no gel por combinação de iniciadores, associado ao nível de 

heterozigose dos genitores. 

Considerando as 174 combinações, foram amplificados cerca de 10.200 

fragmentos (locos ), uma média de aproximadamente 60 fragmentos por combinação 

de iniciadores. No total, 1.355 locos ( ~13 % ) apresentaram-se polimórficos, em média, 

aproximadamente 8 por combinação de iniciadores. Usando as 90 combinações 

E+ANN/M+CNN foram amplificados, aproximadamente, 4.800 fragmentos, dos quais 

672 ( ~14 % ) foram identificados como polimórficos. O número de fragmentos 

amplificados por combinação variou de 23 a 113 ( em média, 54 

fragmentos/combinação). A partir das 28 combinações E+ TNN/M+GNN foram 

amplificados 1.965 locos entre os quais foram identificados 236 ( ~12 % ) polimórficos. 

O número de fragmentos amplificados por combinação variou de 52 a 92 (em média, 

70 fragmentos/combinação). Pelas 56 combinações P+ANN/M+CNN foram 

amplificados cerca de 3.400 fragmentos e identificados 447 (~13 %) locos 

polimórficos. O número de fragmentos amplificados por combinação variou de 29 a 

103 (em média, 61 fragmentos/combinação). Esses resultados indicam que o 

polimorfismo entre as combinações de enzimas testadas é semelhante. 

Cabe ressaltar que o número de locos amplificados é referente àqueles 

fragmentos que puderam ser separados individualmente, sendo o número real 

superior ao considerado. Isto porque, na parte superior dos géis de AFLP, em 

algumas combinações, ocorrem sobreposições de fragmentos de grande tamanho (> 

800 bases), o que não permite que eles sejam analisados. Por isso, muitos dos 

fragmentos amplificados foram desconsiderados. Contudo, houve combinações em 

que as bandas de alto peso molecular apresentaram separação adequada para 

análise genotípica. Aproximadamente, 1 O % dos fragmentos analisados mostraram 

tamanho superior a 800 bases. Para obter maior separação das bandas de alto peso, 
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visualizadas na parte superior do gel, acetado de sódio 0,375 M foi adicionado ao TEB 

da parte inferior da cuba de eletroforese, por isso o uso do acetato de sódio promove 

um gradiente de migração, tornando a migração dos fragmentos mais lenta na parte 

inferior do gel. Assim, a duração da eletroforese, que nos testes iniciais era de 4 horas, 

passou a ser realizada por 4 horas 30 minutos, o que melhorou a separação dos 

fragmentos maiores, sem que fragmentos de menor tamanho fossem perdidos na 

parte inferior do gel. 

Carneiro et ai. (2001) analisaram os genitores IAPAR-06 e IAPAR-123 e 

uma amostra de seis indivíduos da geração F1 para cada um dos 380 iniciadores 

RAPD analisados; destes, 113 (29,7 %) apresentaram locos polimórficos. Os autores 

identificaram 3.428 fragmentos amplificados, em média 9 por iniciador. O número de 

locos amplificados por reação de AFLP foi, em média, mais de 6 vezes superior ao 

número de fragmentos amplificados por iniciador aleatório (RAPD). Costa et ai. (2000) 

usaram marcadores RAPD e AFLP para a construção de um mapa genético de Pinus 

pinaster e concluíram que a técnica AFLP teve custo, por marcador, três vezes inferior 

à metodologia de RAPD. Além disso, o tempo gasto para obtenção dos marcadores 

AFLP foi duas vezes inferior à obtenção dos RAPDs. Por estas características, os 

AFLPs têm sido preferidos na construção de mapas genéticos. 

Das 17 4 combinações, 34 foram analisadas em toda a população 

segregante (20 combinações E+ANN/M+CNN, 4 combinações E+ TNN/M+GNN e 1 O 

combinações P+ANN/M+CNN) (Tabela 6). A partir dessas 34 combinações foram 

amplificados 419 locos polimórficos; isto significa, aproximadamente, 12 locos 

polimórficos por combinação sendo 327 EcoRI/Msel (~14 !ocos/combinação) e 92 

Pstl/Msel (~9 locos/combinação). Entre as 24 combinações usando as enzimas EcoRI 

e Msel, o número de locos polimórficos (1 :1 e 3:1) variou de 7 a 24 e, entre as 

combinações de Pstl com Msel, variou de 3 a 15. Entre os locos amplificados, 77 e 88 

% deles, oriundos, respectivamente, das combinações EcoRI/Msel e Pstl/Msel, 

tiveram seu peso molecular variando entre 50 e 500 bases (Figura 6). O tamanho dos 

fragmentos amplificados é função da freqüência dos sítios de restrição das enzimas 

usadas para a digestão do DNA. Usando enzimas de corte freqüente (sítios de 
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restrição de 4 pb) associadas a enzimas de corte raro (sítios de restrição de 6 pb) 

espera-se que a maior parte das bandas tenha tamanho variando de 50 a 800 bases 

0fos et ai., 1995; Lopes et ai., 2003). A Figura 6 mostra parte da imagem de um gel 

AFLP corado com nitrato de prata: à direita do marcador de peso molecular (50 - 800 

pb) estão os genitores IAPAR-06 e IAPAR-123, as outras amostras são indivíduos da 

população segregante. 

Dos 419 locos polimórficos, detectados pelas 34 combinações de enzimas e 

considerando os 117 indivíduos F1, 303 segregaram na proporção 1:1 (alelos 

monoparentais), sendo 144 (47,5 %) presentes no genitor IAPAR-06 e 159 (52,5 %) 

no IAPAR-123, e 116 segregando na proporção 3:1 (alelos biparentais). Considerando 

apenas os locos monoparentais (segregação 1:1), a média foi de 8,91 locos 

polimórficos/combinação. Para locos biparentais (segregação 3:1 ), a média foi de 3,4 

locos polimórficos/combinação (Tabela 6). 

A heterozigosidade dos acessos foi comparada considerando os locos 

polimórficos monoparentais (303 locos com segregação 1 :1 ). No acesso IAPAR-06 o 

nível de heterozigosidade foi de 47,52 % (144/303) e no acesso IAPAR-123 foi de 

52,47 % (159/303). Estas estimativas corroboram os resultados obtidos por Carneiro 

et ai. (2001) que usaram 269 locos RAPO monoparentais: os autores encontraram 

níveis de heterozigosidade de 45 % no acesso IAPAR-06 e 54 % no acesso IAPAR-

123. O nível de heterozigosidade é um dos fatores que influencia na diferença do

comprimento de mapas de ligação obtidos de plantas individuais quando é usada a 

estratégia "duplo pseudocruzamento-teste" (Atienza et ai., 2002). Altos níveis de 

heterozigosidade são esperados em espécies auto-incompatíveis (Hemmat et ai., 

1994; Crouzillat et ai., 1996) e perenes (ciclo longo) (Carlson et ai., 1991; Kubiasiak et 

ai., 1995). 
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Figura 5 - Parte da imagem de um gel AFLP corado com nitrato de prata. Na linha 

central foi usado um marcador 50 pb, as duas linhas à direita marcador 

correspondem aos genitores de Passiflora edulis f. flavicarpa IAPAR-06 e 

IAPAR-123, respectivamente, as demais representam indivíduos F1 . 
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Tabela 6. Polimorfismos de AFLP detectados entre os genitores IAPAR-06 e IAPAR-

123. Dados obtidos a partir de 34 combinações de iniciadores para

amplificação de fragmentos gerados por corte com as enzimas EcoRI/Msel 

e Ps'll/Msel, e três nucleotídeos arbitrários na amplificação seletiva. 

Combinação de 
iniciadores 

EM01 
EM02 

EM03 

EM04 
EM05 

EM06 

EM07 

EM08 

EM09 
EM10 
EM11 

EM12 

EM13 
EM14 
EM15 

EM16 
EM17 

EM18 
EM19 

EM20 

EM21 
EM22 

EM23 
EM24 

Total EM 
Média EM 

PM01 

PM02 
PM03 
PM04 
PM05 

PM06 

PM07 

PM08 
PM09 

PM10 
Total PM 
MédiaPM 
Total Geral 
Média Geral 

Número de locos polimórficos 

Segregação 1 :1 

IAPAR-06 IAPAR-123 

8 5 

5 6 

3 6 

4 5 

3 2 

3 6 

6 3 

5 3 

4 4 
2 4 
3 3 

1 4 
7 6 

3 4 
5 8 

8 8 

3 6 

7 3 

5 5 

5 4 
6 7 
8 7 

3 4 
8 9 

115 122 

4,79 5,08 

3 3 

5 4 

1 4 

5 4 
1 1 

3 7 

1 3 

3 4 
5 2 

3 5 

29 37 
2,9 3,7 

144 159 
4,24 4,68 

Total Segregação 
3:1 

13 2 
11 5 

9 4 

9 2 
5 4 
9 5 

9 1 

8 3 

8 6 

6 1 
6 1 

5 2 
13 5 

7 4 
13 3 

16 8 

9 5 

10 6 

10 3 

9 5 

13 7 
15 2 

7 3 

17 3 

237 90 
9,88 3,75 

6 2 
9 6 

5 6 

9 6 

2 1 

10 2 

4 2 
7 o 

7 1 

8 o 

66 26 
6,6 2,6 

303 116 
8,91 3,41 

Total 

15 

16 
13 
11 

9 

14 

10 
11 
14 

7 
7 
7 

18 
11 
16 
24 

14 

16 
13 

14 
20 
17 
10 
20 

327 

13,63 
8 

15 

11 

15 
3 

12 

6 

7 
8 

8 
92 
9,2 

419 
12,32 
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Tamanho do fragmento {pb) 

Figura 6 - Tamanho dos fragmentos dos 237 locos AFLP polimórficos (segregação 

1: 1) entre os acessos de Passiflora edulís Sims f. flavicarpa Deg. gerados 

pela combinação de enzimas EcoRI/Msel (A) e dos 66 gerados por 

Pstl/Msel (B). 
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4.3 Mapas de ligação 

Entre os !ocos polimórficos, aqueles que não apresentaram qualidade de 

revelação suficiente para a identificação genotípica, ou para os quais se dispunha dos 

genótipos de menos do que 100 indivíduos foram eliminados das análises. Por isso, 

restaram 263 locos monoparentais, sendo 118 do genitor IAPAR-06 e 145 do IAPAR-

123. Estes !ocos foram submetidos ao teste x2. De acordo com o critério FRD, a

hipótese H0 foi rejeitada para 8 locos (3 %) i.é, estes locos apresentaram segregação 

distorcida. A proporção de !ocos com distorção na segregação foi semelhante em 

ambos genitores. No acesso IAPAR-123,5 (3,5 %) dos 145 !ocos apresentaram 

distorção de segregação enquanto no acesso IAPAR-06, 3 em 118 (2,5 %). 

Se usado apenas o nível de significância individual, a = 0,05, teriam sido 

considerados com desvios da segregação 20 (~17 %) !ocos do acesso IAPAR-06 e 8 

(5,5 %) !ocos do IAPAR-123. Entretanto, quando se aplicou o critério FOR, foram 

incluídos mais 18 locos do acesso IAPAR-06 e 3 locos do IAPAR-123 na construção 

dos mapas. Portanto, esses locos não seriam incluídos se o critério para declarar a 

segregação distorcida fosse apenas o nível de significância para o teste individual do 

x2 de 0,05. Critérios que controlam o nível de significância global são recomendados 

para evitar que seja cometido o erro do tipo I quando são realizados testes múltiplos 

(Bearzoti, 2000; Silva & Vencovsky, 2002). No caso, isto corresponde a rejeitar 

erroneamente um loco que apresenta o padrão de segregação testado em H0. 

Carneiro et ai. (2002) analisando 269 marcadores RAPO e usando o nível de 

significância individual de 0,05, encontraram aproximadamente 5,0 % de !ocos com 

distorção de segregação no genitor IAPAR-06 e 5,4 % no genitor IAPAR-123. A 

proporção de locos RAPO com distorção, no caso do acesso IAPAR-123, foi 

semelhante, mas quanto ao acesso IAPAR-06, foi inferior as encontradas no presente 

trabalho. 

Distorções da segregação esperada de locos AFLP têm sido observadas 

em inúmeras espécies. Esta proporção é inerente à espécie e aos genótipos usados 

para gerar a população segregante. Em kiwi, foram relatadas taxas de distorção que 
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variaram de 4 a 10 % (Testolin et ai., 2001 ), em Populus, taxas de 7 % (YVu et ai., 

2000) e em Cryptomeria japonica, taxas superiores a 40 % (Nikaido et ai., 1999; 

Nikaido et ai., 2000). Essa distorção pode ser de natureza biológica ou experimental 

(Liu, 1998; Vogl & Xu, 2000). A distorção de natureza biológica é causada pela 

proximidade física dos !ocos marcadores com regiões ou genes que afetam a 

formação dos gametas antes da fertilização ou, a viabilidade dos genótipos após a 

fertilização (pós-zigótica) (Vogl & Xu, 2000). Exemplos desses fatores biológicos são o 

knob heterocromático no cromossomo 1 O em milho (Grant, 1975 citado por Vogl e Xu, 

2000) e genes que afetam a proporção de sexos em Drosophila e em ratos (alelos-t) 

(Hartl & Clark, 1997). Dentre as causas experimentais incluem-se o uso de pequenas 

populações e erros de identificação genotípica (Liu, 1998; Vogl & Xu, 2000). 

Locos que apresentam distorção da segregação mendeliana afetam os 

testes estatísticos usados para detectar a ligação podendo gerar falsos positivos. 

Assim, recomenda-se que esses locos não sejam incluídos na construção dos mapas 

de ligação (Bearzoti, 2000; Liu, 1998). 

Analisando os 18 locos que mostraram desvios significativos na taxa de 

segregação pelo teste x2 individual (ao nível de confiança de 0,05), e que foram 

incluídos no mapa do acesso IAPAR-06 usando o critério FOR, verificou-se que 10 

(56 % ) foram locados no grupo 1, e 6 (33 % ) no grupo 2. Observou-se valores 

semelhantes de x2 para os locos com proximidade física. Isso indica que a distorção 

não foi um problema individual dos locos, mas sim de todos aqueles localizados 

nessas regiões, e que os desvios das taxas de segregação não foram devidos a erros 

de genotipagem sugerindo que os desvios sejam de natureza biológica. 

De acordo com o critério FDR, os locos apresentando distorção foram 

eliminados da construção do mapa. Sendo assim, 115 locos foram usados para gerar 

o mapa do acesso IAPAR-06 e 140 para gerar o mapa do IAPAR-123.

No mapa do acesso IAPAR-06 (Figura 7), 112 marcadores foram 

agrupados e 3 (2,6 % ) segregaram independentemente. Dos marcadores agrupados, 

72 (64,3 %) foram ordenados com "LOD score" > 2,0 e 40 (35,7 %) foram alocados no 

mapa como acessórios. Os grupos de ligação foram constituídos de 3 a 36 
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marcadores e o número de marcadores ordenados por grupo de ligação variou de 3 a 

16. O comprimento do menor grupo foi de 11,9 cM e o do maior de 208,9 cM. O

comprimento total do mapa, correspondente à soma do comprimento de cada um dos 

9 grupos, foi de 790,2 cM (Haldane) (Tabela 7). 

Tabela 7. Marcadores AFLP e comprimento em centimorgans (cM) (Haldane) de cada 

grupo de ligação do mapa de Passif/ora edulis Sims f. flavicarpa Deg., 

acesso IAPAR-06. 

Grupo de ligação Número de Número de Número de Comprimento 
marcadores marcadores marcadores (cM) 
agruQados ordenados acessórios {%} 

36 16 20 (55,6) 208,9 
2 16 10 6 (37,5) 156,9 
3 20 12 8 (40,0) 108,9 

14 11 3 (21,5) 104,2 
9 7 2 (22,2) 93,5 

6 6 5 1 (16,7) 66,2 
7 5 5 o 30,9 

3 3 o 13,4 
9 3 3 o 11,9 

Total 112 72 40 {35,7} 790,2 

Embora distribuídos em 9 grupos de ligação, aproximadamente 63 % dos 

marcadores concentraram-se nos três maiores grupos, enquanto nos 3 menores 

agruparam-se apenas 1 O % das marcas. Isso demonstra que a distribuição dos 

marcadores AFLP não ocorreu de forma aleatória nos grupos de ligação, o que pode 

ser estendido para os cromossomos do maracujá (2n = 18). Foi observada a co

segregação de 2 (1,8 %) dos marcadores agrupados (EM161447r no grupo 1 e 

PM08161r no grupo 6). 

Carneiro et ai. (2001) verificaram que as marcas de RAPO também não 

apresentam distribuição aleatória no genoma do maracujá. De 96 RAPDs 

monoparentais do acesso IAPAR-06, 81 % foram atribuídos a 5 grupos de ligação que 

corresponderam a 76 % do comprimento do mapa, composto de 9 grupos. Os autores 
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também verificaram a co-segregação de 2 marcadores (2, 1 % ) no mapa desse 

acesso, proporção semelhante à co-segragação de marcadores AFLP ( 1,8 % ). 

Mapa de ligação do acesso IAPAR-123 

No mapa do acesso IAPAR-123 (Figura 8), 138 marcadores foram 

agrupados e dois ( 1,4 % ) segregaram independentemente. Dos marcadores 

agrupados, 53 (38,4 %) foram ordenados com LOD > 2,0 e 85 (61,6 %) foram 

alocados no mapa como acessórios. Os grupos de ligação foram constituídos de 8 a 

23 marcas, e o número de marcadores ordenados por grupo de ligação variou de 3 a 

9. O comprimento do menor grupo foi de 8,4 cM e o do maior de 124,7 cM. O

comprimento total do mapa, correspondente à soma do comprimento de cada um dos 

9 grupos, foi de 473,2 cM (Haldane) (Tabela 8). Foi verificada a co-segregação de seis 

(4,3 %) marcadores (EM17160a no grupo 3; EM01525r no grupo 7; EM21124r e 

EM10300a no grupo 8 e EM24217a e EM22433a no grupo 9). 

Como visto no mapa do acesso IAPAR-06, a distribuição dos marcadores 

AFLP não foi aleatória nos grupos de ligação. Nos grupos 1, 3 e 4 foram agrupados 

45 % dos marcadores, enquanto nos grupos 5, 8 e 9 foram agrupados 20 %. Carneiro 

et ai. (2001) também relataram distribuição não aleatória de marcadores RAPO no 

mapa deste acesso. Os autores verificaram que 57 % dos marcadores concentraram

se em 3 grupos de ligação que juntos corresponderam a 43 % do comprimento do 

mapa composto de 9 grupos. Relataram também a co-segregação de 17 (12,6 %) 

marcas, proporção esta superior à observada para marcas de AFLP (igual a 4,3 % ). 
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Ta bela 8. Marcadores AFLP e comprimento em centimorgans ( cM) de cada grupo de 

ligação do mapa de Passíflora edulís Sims f. flavícarpa Deg., acesso IAPAR-

123. 

Grupo de ligação Número de Número de Número de Comprimento 
marcadores marcadores marcadores (cM) 
agrueados ordenados acessórios {%} 

1 23 7 69,6 124,7 

2 12 8 33,3 117,6 

3 24 9 62,5 84,2 
4 15 6 60,0 38,2 

5 9 6 33,3 35,7 
6 15 5 66,7 26,1 
7 21 5 76,2 23,5 

11 3 27,3 14,8 
8 4 50,0 8,1 

Total 138 53 61,6 473,2 

As características dos mapas gerados para os dois acessos são 

apresentadas na Tabela 9. Em ambos, os marcadores foram distribuídos em 9 grupos 

de ligação. Isto sugere que a distribuição dos marcadores tenha contemplado todos 

os cromossomos da espécie que tem 2n = 18 cromossomos. 

O comprimento dos grupos de ligação dos mapas, de ambos os acessos, 

também foi calculado usando a função de mapeamento de Kosambi (Tabela 10). 

Neste caso, as distâncias foram sempre inferiores às de Hadane. Usando a função de 

mapeamento de Kosambi, os comprimentos dos mapas dos acessos IAPAR-06 e 

IAPAR-123 foram de 681,8 cM (72 marcadores ordenados) e 411,1 cM (53 

marcadores ordenados), respectivamente. O comprimento dos mapas dos acessos 

IAPAR-06 e IAPAR-123 relatados por Carneiro et ai. (2001 ), obtidos usando a referida 

função de mapeamento, foi de 783,5 cM (64 marcadores ordenados) e 728,0 cM (65 

marcadores ordenados no mapa), respectivamente. 

Embora o número de marcadores analisados e agrupados do acesso 

IAPAR-123 (140 marcadores analisados e 138 agrupados) tenha sido quase 20 % 

superior ao do acesso IAPAR-06 ( 115 marcadores analisados e 112 agrupados), a 

proporção de marcas acessórias alocadas no mapa deste acesso foi de 61,6 %. O 

número de marcadores acessórios foi superior ao de ordenados em seis dos nove 
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grupos de ligação. No mapa do genitor IAPAR-06, a proporção de acessórios foi de 

35, 7 %. Apenas no grupo 1, o número de acessórios foi superior ao de ordenados 

(Tabela 7). A dificuldade em se obter a ordem correta dos marcadores, que por sua 

vez foram colocados como acessórios nos mapas, pode ser atribuída à formação de 

"clusters" em determinadas regiões, associada ao tamanho da população. A formação 

de "clusters" foi proporcionalmente maior no acesso IAPAR-123, e isto influenciou no 

comprimento do mapa deste acesso que foi igual a, aproximadamente, 60 % do 

comprimento do mapa do acesso IAPAR-06. A formação de "clusters" de marcas de 

AFLP foi genótipo-dependente. Padrões de "clusters" de AFLPs cromossomo-e

cultivar-específicos também foram observados em Petunia, sendo estes "clusters" 

associados a regiões de ocorrência de baixa freqüência de recombinação (Strommer 

et ai., 2002). A formação de "clusters" de locos de AFLP também foi verificada em 

outras espécies, como em soja (Young et ai., 1999) e milho (Castiglioni et ai., 1999). 

Young et ai. (1999) verificaram em milho a presença comum de um "cluster'' 

de marcadores EcoRI/Msel por grupo de ligação, e também a rara presença de 

marcadores gerados por combinações usando a enzima Pstl, sensível à metilação de 

citosina, nesses "clusters". Associando esses fatos à baixa freqüência de 

recombinação e ao alto nível de metilação de citosina em regiões heterocromáticas ao 

redor dos centrômeros, os autores sugerem que os "clusters" observados nos grupos 

de ligação representam a posição dos centrômeros dos cromossomos. Tal relação 

não foi tão evidente nos grupos de ligação a qui obtidos para os acessos de maracujá 

IAPAR-06 e IAPAR-123. Em Pinus taeda, apesar da formação de "clusters", 

Remington et ai. (1999) construíram um mapa de AFLP que, de acordo com as 

estimativas, cobriu de 87,5 a 99,6 % do genoma da espécie, dependendo do método 

usado para estimar o seu comprimento. Isto demonstra que a ocorrência de "clusters" 

não inviabiliza a construção de mapas de ligação de marcadores AFLP com ampla 

cobertura do genoma. 



83 

Tabela 9. Características dos mapas de ligação dos acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 

construídos a partir de 303 locas AFLP usando a estratégia "duplo 

pseudocruzamento-teste". As distâncias em centimorgans foram obtidas a 

partir da função de mapeamento de Haldane. 

IAPAR-06 IAPAR-123 
Número de locos 144 159 

Marcadores com segregação distorcida 2 6 

Marcadores com menos de 100 genótipos 27 13 

Marcadores usados na construção do mapa 115 140 

Número de grupos de ligação 9 9 

Marcadores com segregação independente 3 2 

Marcadores ordenados no "framework" 72 53 

Marcadores acessórios 39 85 

Comprimento do mapa ( cM) 790,2 473,2 

Comprimento do maior grupo ( cM) 208,21 124,71 

Comprimento do menor grupo ( cM) 11,94 8,14 

Comprimento médio dos grupos ( cM) ( desvio 87,8 (66,3) 52,6 (44,5) 
padrão) 

Distância média entre marcadores ( cM) ( desvio 12,6 (10,8) 10,8 (10,0) 
padrão) 
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Tabela 10. Comprimento dos grupos de ligação dos mapas dos acessos IAPAR-06 e 

IAPAR-123 em centimorgans (cM) obtidos a partir das funções de 

mapeamento de Haldane e Kosambi. 

Grupo de Ligação IAPAR-06 IAPAR-123 
Kosambi Haldane Kosambi Haldane 

1 173,5 208,9 102,1 124,7 
2 130,0 156,9 100,0 117,6 
3 97,7 108,9 72,3 84,2 
4 91,6 104,2 35,3 38,2 
5 81,5 93,5 33,0 35,7 
6 55,1 66,2 24,5 26,1 
7 28,7 30,9 22,2 23,5 
8 12,4 13,4 13,9 14,8 

11,3 11,9 7,8 8,1 
Total 681,8 790,2 411,1 473,2 

4.4 Mapeamento de QRLs 

Para identificação de QRLs por regressão linear múltipla usando o 

procedimento "stepwise" para seleção de marcadores (variáveis regressaras), os 

locos de ambos genitores foram usados em conjunto. O modelo final de regressão foi 

composto por dois marcadores, ambos do acesso IAPAR-123, o qual apresentou o 

maior nível de resistência na avaliação fenotípica. A seleção de variáveis regressaras, 

usando o procedimento "stepwise", teoricamente, não permite que permaneçam no 

modelo marcadores com informação redundante, ou seja, ligados a um mesmo QRL. 

Dessa maneira, entre os marcadores ligados a um mesmo QRL deve permanecer no 

modelo final aquele com ligação mais forte a este. 

Um resumo da análise de regressão é apresentado na Tabela 11. 

Permaneceram no modelo final as marcas PM023558r (P=0,0001) e EM2378a 

(P=0,0372). O modelo composto por estas duas marcas explicou 21,3 % da variação 

da resistência na população segregante. 
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O sinal do coeficiente de regressão parcial, no caso positivo, indica que o 

marcador PM023558r está ligado em repulsão ao alelo de resistência, ou seja, a 

presença dele está associada ao maior tamanho da lesão. De acordo com o 

coeficiente de determinação parcial, este marcador explica sozinho 17,4 % da 

variação fenotípica da população segregante. Em geral, este valor é subestimado, 

uma vez que a metodologia não considera a ocorrência de recombinação entre o 

marcador e o QRL, a qual é proporcional à distância entre eles. Esse marcador foi 

atribuído ao grupo de ligação 2, no entanto, não foi ordenado com os demais 

marcadores no mapa do acesso IAPAR-123 e foi alocado como acessório, localizado 

a 8,1 cM da marca EM161461r. 

O marcador EM2378a está ligado em associação ao alelo de resistência, 

uma vez que seu coeficiente de regressão parcial é negativo, ou seja, sua presença 

está associada à redução do tamanho da lesão. Esse marcador explicou 3,9 % da 

variação fenotípica e foi atribuído ao grupo de ligação 9, mas também foi alocado no 

mapa como acessório por não ser possível obter sua posição com o nível de 

confiança estabelecido ("LOD score" > 2). No mapa do acesso IAPAR-123, ele está 

localizado a 5,7 cM do marcador PM09198a. 

Tabela 11. Resumo da análise de regressão múltipla para variável área foliar média 

lesionada (AFML) usando o processo "stepwise" para seleção de variáveis 

regressaras (marcadores). 

Marcadores Estimativa dos Erro padrão Probabilidade R2 parcial (%) 

coeficientes de (teste F) 

regressão 

PM023558r -1,8250 0,8631 0,0001 17,4% 

EM2378a 3,742 0,8634 0,0372 3,9% 

R2 total 21,3% 
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Na análise de mapeamento por intervalo composto, de acordo com o 

procedimento de baralhamento de dados (Churchil e Doerge, 1994), usando 1.000 

permutações e a = 0,05, o ponto de corte para declarar a presença de um QRL, em 

uma determinada posição, foi estabelecido como "LOD score" 2,36. Apenas um QRL 

foi identificado, explicando 15,8 % da variação fenotípica. Este QRL está localizado na 

posição 39,57 cM ("LOD score" = 4,41) no grupo de ligação 2 (Figura 8), no intervalo 

entre as marcas EM161461r e EM01156a (Figura 9). A posição estimada desse QRL 

praticamente coincide com a posição do marcador EM161461r (39,55 cM). De acordo 

com a sua posição no grupo de ligação, esse QRL corresponde ao identificado pelo 

marcador PM023558r na análise de regressão. A proporção da variação fenotípica 

explicada por esse QRL na análise de regressão ( 17,4 % ) foi superior àquela 

explicada na análise de mapeamento por intervalo composto (15,8 %). 
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Figura 9 - Mapeamento do QRL à Xanthomonas campestris pv. passíf/oae no grupo 

de ligação 2 do acesso IAPAR-123. No eixo vertical é apresentada a 

escala de "LOD score" e no eixo horizontal a posição dos marcadores no 

grupo de ligação (cM). 
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O marcador acessório PM023558r foi identificado na análise de regressão 

como estando associado à variação devida ao QRL alocado no grupo de ligação 2 e, 

teoricamente, deve explicar a maior proporção da variação devida a esse QRL. Uma 

ordem alternativa do grupo de ligação 2 do acesso IAPAR-123 (Figura 10) foi obtida: o 

marcador PM023558r, anteriormente alocado como acessório, passou a integrar o 

mapa e pode então ser usado na análise de mapeamento por intervalo composto. O 

resultado dessa análise é apresentado na Figura 11. Nessa nova ordem, o QRL foi 

identificado entre as marcas PM023558r e EM01156a, posição coerente com a 

verificada no grupo de ligação quando este marcador não fora incluído no mapa 

(Figura 9). Estimou-se que ele situa-se a 0,02 cM (LOD 4,62) da marca PM023558r e 

que explica 16,5 % da variação fenotípica total na progênie segregante. 

Era esperado que o QRL do grupo de ligação 2 explicasse uma proporção 

superior à verificada na análise da regressão múltipla (17,4 %) quando o mapeamento 

por intervalo composto foi realizado com a inclusão do marcador PM023558r (16,5 

% ). No entanto, isto não foi observado. Em geral, os efeitos de QRLs estimados a 

partir da informação de apenas um marcador são subestimados e tendem a ser 

inferiores aos estimados pelas metodologias de mapeamento por intervalo. No 

mapeamento por intervalo, o efeito do QRL é estimado compensando as freqüências 

de recombinação entre os marcadores e o QRL (Lander & Botstein, 1989), assim as 

estimativas são mais precisas do que as obtidas pelas metodologias baseadas no 

efeito indireto de apenas um marcador, as quais são influenciadas pela distância entre 

o marcador e o QRL. Contudo, a proporção da variação fenotípica do QRL do grupo

de ligação 2 aumentou com a inclusão do marcador PM023558r na análise de 

mapeamento por intervalo composto em relação à análise sem a sua presença no 

mapa, embora esta variação tenha sido pequena, 0,7 %. 
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GRUPO 2 

EM08599r 

15.0 

EM161461r 

7.4 

EM11800r 

6.4 

PM023558r 

17.8 

EM01156a 

20.7 

EM16406a 

35.6 

PM09317a 

Figura 10 - Ordem alternativa do grupo de ligação 2 do acesso IAPAR-123, a qual 

inclui o marcador PM023558r. A esquerda é apresentada a distância 

entre os locos em centimorgans (Haldane) e a direita a notação do 

marcador. 

A metodologia de mapeamento por intervalo composto não foi capaz de 

identificar o QRL detectado pelo marcador acessório EM2378a (grupo de ligação 9 do 

genitor IAPAR-123) o qual explicou 3,9 % da variação fenotípica segundo a análise de 

regressão múltipla. O maior valor de "LOD score" nesse grupo de ligação foi próximo a 

0,9. Como o marcador acessório EM2378a não foi considerado na análise de 

mapeamento, uma ordem alternativa, incluindo esse marcador no mapa, foi obtida 

para verificar seu efeito. Porém, mesmo com a sua inclusão, o QRL identificado na 
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análise de regressão não o foi na análise de mapeamento por intervalo composto, 

usando-se o valor de "LOD score de 2,36" como ponto de corte. Contudo, na 

distribuição (não apresentada) do "LOD score" no grupo incluindo a marca EM2378a, 

verificou-se um pico com valor igual a 1,07 localizado a, aproximadamente, 0,8 cM do 

marcador EM2378a. Se considerada a presença de um QRL nesse ponto, ele seria 

responsável por 3,4 % da variação fenotípica, valor semelhante ao encontrado pela 

análise de regressão múltipla. Nos trabalhos de mapeamento conduzidos po Melo et 

ai. (2002), usando Rlls em feijoeiro, e por Lopes (2003) usando geração F2 de milho, 

também foram identificados QRLs usando marcadores não ordenados no mapa de 

ligação na análise de regressão múltipla os quais não foram identificados pela 

metodologia de mapeamento por intervalo composto, principalmente no caso de 

QRLs de pequeno efeito (R2 < 10,0 %). 
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Figura 11 - Mapeamento do QRL à Xanthomonas campestris pv. passifloae na ordem 

alternativa do grupo de ligação 2 do acesso IAPAR-123 com a inclusão do 

marcador PM023558r. No eixo vertical é apresentada a escala de "LOD 

score" e no eixo horizontal a posição dos marcadores no grupo de ligação 

(cM). 
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Em trabalhos de mapeamento de genes de resistência quantitativa usando 

diferentes delineamentos, tanto em espécies perenes como anuais, os efeitos 

individuais dos QRLs identificados, em geral, variam em torno de 5 a 25 %. Flament et 

ai. (2001 ), avaliando famílias de irmãos germanos de cacau, identificaram QRLs 

associados à Phytophtora palmivora explicando de 9 a 17 % da variação fenotípica. 

Mignouna et ai. (2002), analisando uma população F1 tetraplóide de inhame com 

segregação para resistência à antracnose identificaram apenas um QRL, sendo este 

responsável por 10 % da variação fenotípica total. Boscariol et ai. (1998) avaliaram 

linhagens recombinantes Fa:9 de feijoeiro e identificaram oito QRLs à Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli que explicaram individualmente de 8 a 23 % da variação 

fenotípica total. Avaliando famílias F3 de pimenta Ben Chaim et ai. (2001) identificaram 

6 QRLs ao vírus CMV que explicaram individualmente de 7 % a 33 % da variação 

fenotípica total. 

As médias da AFML dos genótipos nos locos marcadores que 

apresentaram associação com QRLs são apresentadas na Tabela 12. As diferenças 

entre as médias fenotípicas dos genótipos com alelos marcadores ligados a alelos 

favoráveis nos QRLs (alelos que conferem resistência) e genótipos alternativos são 

expressas em desvios padrões fenotípicos. Considerando as médias fenotípicas dos 

genótipos com alelo marcador ligado ao ateio favorável do QRL e as médias dos 

genótipos marcadores alternativos, as diferenças variaram de 0,38 a 0,81 desvios 

padrões fenotípicos (o desvio padrão fenotípico da média da população = 4,57 cm2). 

Já, quando consideradas as médias fenotípicas dos genótipos com alelo marcador 

ligado ao alelo favorável do QRL e a média fenotípica da população, as diferenças 

variaram de 0,15 a 0,44 desvios padrões fenotípicos. 

Simulando a seleção de 20 % da população, o que corresponde a 23 

plantas com menor AFML, teríamos uma média fenotípica de 7,30 cm2 (DP = 1,74

cm
2) e uma diferença de 1, 12 desvios padrões fenotípicos em relação à média da

população. Se realizada a seleção de 23 plantas considerando a informação dos 

locos marcadores EM01156, EM161461, EM2378 e PM023558 teríamos uma média 

fenotípica de 10,15 cm2 (DP = 3,05) e uma diferença de 0,49 desvios padrões em
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relação à média fenotípica da população. Entre as 23 plantas selecionadas com base 

no fenótipo e as selecionadas com base nos genótipos marcadores associados a 

alelos favoráveis dos QRLs, 8 foram comuns aos dois critérios, o que corresponde a 

uma eficiência de 35 % da seleção baseada nos marcadores moleculares em relação 

à seleção fenotípica. Um índice como este não justifica a seleção assistida, no 

entanto, deve ser considerado que foram mapeados apenas 2 QRLs, sendo um de 

pequeno efeito (R2 = 3,9 %). Assim, com o mapeamento de outros QRLs, maior 

proporção da variação fenotípica poderá ser explicada e certamente índices 

satisfatórios de eficiência de seleção poderão ser alcançados. 

Tabela 12. Diferenças entre as médias fenotípicas da área foliar média lesionada 

(AFML) dos genótipos marcadores ligados a alelos favoráveis de QRLs 

associados à Xanthomonas campestris pv. passiflorae - isolado 18b 

(Nakatani, 2001) e genótipos alternativos. 

Marcador Fase de ligação do 

EM01156 

EM161461 

EM2378 

PM023558 

1 
alelo amplificado 

alelo marcador1 com o 

alelo favorável do QRL 

Associação 

Repulsão 

Associação 

Repulsão 

Média dos genótipos 

( desvio padrão) 

(cm2) 

1- 00

11,28 (4,08) 13,69 (4,88) 

14,06 (4,96) 10,41 (3,19) 

11,53 (4, 11) 13,28 (4,91) 

14,34 (5,07) 10,62 (3,19) 

-0,53 -0,23

-0,80 -0,44

-0,38 -0,15

-0,81 -0,39

2 
diferença entre média dos genótipos marcadores com alelo favorável e genótipos altenativos expressa 

em desvios padrões fenotípicos 

3 
diferença entre média dos genótipos marcadores com alelo favorável e média da população expressa 

em desvios padrões fenotípicos 
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A estratégia "duplo pseudocruzamento-teste" apresenta diferenças em 

relação aos delineamentos obtidos a partir de linhagens endogâmicas, 

tradicionalmente usados para o mapeamento genético, tanto quanto na capacidade 

de detectar OTLs como nas estimativas de seus efeitos (Comer et ai., 1998; 

Grattaplaglia et ai., 1995). Enquanto em delineamentos genéticos obtidos a partir de 

linhagens endogâmicas segregam dois alelos no OTL, no esquema "duplo 

pseudocruzamento-teste" podem segregar até alelos alelos. Se para dado OTL o 

genótipo de um genitor for 0102 e do outro 03<1i, para um único loco marcador 

dominante heterozigótico, a análise de OTL testa a diferença entre o valor médio da 

característica de 0103 + 0104 contra 0203 + 02Ui no caso de um dos genitores, ou 

no caso do outro genitor, 0301 + 0302 contra Ui01 + Ui02 (Grattapaglia et ai., 1995). 

No caso de um OTL ligado a marcadores duplo heterozigóticos com o alelo nulo 

ligado a 02 e Ui seria possível testar a diferença entre as médias fenotípicas de 02Ui, 

contra 0103 + 01Ui + 0203 (Conner et ai., 1998). Por não serem conhecidos os 

genótipos do OTL nos genitores, interações intraloco que podem afetar os valores 

fenotípicos também não podem ser identificadas. 

Neste trabalho podem ter ocorrido configurações genéticas específicas e/ou 

efeitos alélicos que limitaram a capacidade do mapeamento de ORLs, assim como 

interações intraloco que não puderam ser estimadas. Apesar dessas considerações, 

foi possível identificar dois ORLs envolvidos no controle genético da resistência à X.

campestris pv. passif/oae. Foi demonstrado que é possível mapear OTLs a partir do 

esquema "duplo pseudocruzamento-teste" usando marcadores dominantes em 

maracujá. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA 

Relatou-se aqui o segundo trabalho de construção de mapas genéticos de 

Passif/ora e o primeiro usando marcadores AFLP. Os primeiros mapas foram 

construídos usando RAPDs (Carneiro et ai., 2002) e 90 indivíduos da mesma 

população segregante. Na construção dos mapas de AFLP, usou-se 117 indivíduos. 

Visando dar continuidade a esses trabalhos, o DNA de outros indivíduos 

dessa mesma população está sendo extraído para aumentar o tamanho da 

população de mapeamento e com isto, aumentar a resolução dos mapas. Esses 

novos indivíduos serão analisados com os iniciadores usados na construção dos 

mapas de RAPO, e também com as combinações de iniciadores AFLP utilizadas 

neste trabalho. Por fim, será construído um único mapa contendo marcas RAPO e 

AFLP a partir da análise de, aproximadamente, 150 indivíduos. Esta pesquisa vem 

sendo realizada no Departamento de Genética da ESALQ/USP, e é financiada pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

Também, tiveram início os experimentos de clonagem e seleção, após 

seqüenciamento, das marcas de RAPO que servirão como sondas, visando atribuir os 

grupos de ligação de marcadores moleculares aos cromossomos da espécie. Para 

isso, um ou mais fragmentos alocados a cada um dos grupos de ligação serão 

usados como sonda na técnica de hibridização "in situ". 

Outra perspectiva é o desenvolvimento de marcadores microssatélites para 

a espécie. Estes marcadores são codominantes e poderão ser usados na 

identificação dos grupos de ligação homólogos entre os genitores e, possivelmente, 

na integração destes grupos. Além disso, esses marcadores são mais informativos do 
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que os dominantes. No caso do mapeamento de QTLs, os microssatélites permitem 

identificar mais de um alelo do QTL. 

A integração dos grupos de ligação homólogo aos dois acessos dependerá 

da obtenção de alelos ponte que segregam em ambos os genitores (biparenta is). 

Esses alelos ponte podem ser marcadores codominantes, como RFLPs, 

microssatélites e isoenzimas, como os usados na integração de mapas de Hevea spp. 

{Lespinasse et ai., 2000) e para o alinhamento de grupos homólogos em maçã 

(Maliepaard et ai, 1998), locos heteroduplex, como aqueles utilizados para integrar 

mapas de Populus deltoides (:Nu et ai., 2000) ou ainda marcadores dominantes 

biparentais, como realizado para alinhar mapas de Eucalyptus globulus e E.

tereticomís (Marques et ai., 1998). 

Os indivíduos que serão analisados na construção do mapa comum de 

marcadores de DNA estão sendo multiplicados por propagação vegetativa. Assim, 

será possível realizar inoculações com outros isolados da bactéria Xanthomonas 

campestris pv. passíflorae visando obter informação da efetividade e especificidade 

dos QRLs encontrados, bem como identificar outros possíveis QRLs. Também 

deverão ser analisadas outras fontes de resistência à bacteriose. 

Além disso, está sendo conduzido a campo um experimento para avaliação 

fenotípica de características relacionadas à qualidade do fruto e produção visando à 

identificação de QTLs associados a essas características na mesma população de 

mapeamento. 

Como em macieira (Maliepaard et ai., 1998), marcadores moleculares 

também poderão ser empregados no mapeamento de locos de incompatibilidade 

(alelos S), o que deve possibilitar um melhor entendimento dessa característica que é 

de grande importância para o melhoramento genético do maracujazeiro. 

Para que seja possível implementar um programa de seleção assistida por 

marcadores que aumente a eficiência dos métodos de seleção convencionais, deve

se dispor de marcadores que apresentem forte associação com genes de interesse e 

que tenham efeito relativamente pronunciado na expressão fenotípica. Além disso, 

eles devem ser práticos do ponto de vista da manipulação em laboratório e de baixo 
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custo para permitir a avaliação de um grande número de plantas. No caso dos 

marcadores AFLP, uma vez identificados os fragmentos associados aos genes de 

interesse, estes são retirados dos géis de poliacrilamida, eluídos e clonados para a 

construção de iniciadores PGR-específicos, os quais são mais práticos para a análise 

de grande número de plantas e, portanto, mais adequados para uso na seleção 

assistida. T ai procedimento foi realizado para conversão de marcadores AFLP ligados 

a genes de resistência ao nematóide de cisto em batata (Bryan et ai., 2002), de 

nematóide de pessegueiro (Lu et ai., 1999) e à Xanthomonas campestris pv. 

vesícatoria de pimenta (Pierre et ai., 2000 ). 

O maracujá é uma planta alógama obrigatória e apresenta alto nível de 

heterozigose e, a exemplo de outras culturas, as principais características de interesse 

são quantitativas. Nesta situação, grandes populações são necessárias para obter 

genótipos que concentrem alelos favoráveis a múltiplas características. Por ser uma 

cultura semi perene, com período de produção prolongado, exigir grande área 

experimental e condução tutorada, os experimentos apresentam dificuldades práticas 

de avaliação e custo relativamente elevado, fatores que dificultam o uso de grandes 

populações experimentais de melhoramento. A partir dos trabalhos de mapeamento 

de QTLs será possível, ainda na fase de viveiro, selecionar genótipos promissores os 

quais serão multiplicados e avaliados a campo. Assim, um grande número de plantas 

poderá ser submetido à análise molecular e, a partir da leitura dos fenótipos 

marcadores, serão selecionadas as plantas com maior "potencial genético esperado" 

a serem avaliadas a campo. Isto deverá aumentar a eficiência dos programas de 

melhoramento do maracujazeiro reduzindo a área, o tempo e, conseqüentemente, o 

custo dos experimentos. Deve-se considerar ainda a dificuldade de avaliação de 

características como a resistência genética, que depende da inoculação artificial, o 

que é um trabalho laborioso quando muitas plantas devem ser avaliadas, ou da 

infecção natural, que depende da constituição genética da população do patógeno e 

de sua distribuição na área experimental, variáveis que nem sempre podem ser 

controladas. 
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Por fim, cabe ressaltar que as informações aqui apresentadas são inéditas 

para a espécie e, como dito, deverão fornecer subsídios para futuros trabalhos de 

melhoramento de maracujazeiro visando obter populações resistentes a 

Xanthomonas campestestris pv. passiflorae. 



6 CONCLUSÕES 

Marcadores AFLP se prestam para construção de mapas genéticos e para 

identificar e mapear genes de interesse em maracujazeiro usando a estratégia "duplo 

pseudocruzamento-teste". 

Marcadores AFLP gerados pela combinação de enzimas EcoRI/Msel não 

apresentam distribuição aleatória no genoma do maracujá, e a formação de clusters é 

cromossomo e genótipo-específica. 

A estratégia "duplo pseudocruzamento-teste" se presta à identificação e 

mapeamento de genes de interesse em maracujá usando marcadores dominantes e 

metodologias de regressão linear múltipla e de mapeamento por intervalo. 

O acesso IAPAR-123 possui genes de resistência à bacteriose do 

maracujazeiro e poderá ser usado em programas de melhoramento visando o 

desenvolvimento de variedades resistentes à enfermidade. 
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