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RESUMO 

Desenvolvimento de marcadores SSR-EST e construção de mapas genéticos em feijão-
comum (Phaseolus vulgaris L.) 

 
O uso de marcadores moleculares tem contribuído para o estudo da domesticação das 

espécies de Phaseolus, origem e diversidade das cultivares atuais de feijão-comum (P. vulgaris), 
e do controle genético da resistência a diversas doenças. Mapas de ligação têm sido estabelecidos 
em feijão-comum com base em marcas de RFLP, RAPD, SCAR, isoenzimas e locos fenotípicos, 
sendo que alguns deles foram reunidos em um mapa mais denso e completo do genoma do feijão, 
chamado mapa núcleo. No entanto, para o uso efetivo de mapas de ligação em programas de 
melhoramento estes devem ser suficientemente saturados. O presente trabalho se insere neste 
contexto, visando saturar o mapa núcleo de P. vulgaris a partir do mapeamento de novos 
marcadores moleculares como AFLP e SSR baseados em EST. Assim, buscou-se desenvolver e 
caracterizar marcadores SSR oriundos de uma biblioteca de EST, testar a transferibilidade destes 
para outros cultivares e espécies relacionadas, gerar marcadores AFLP e integrá-los ao mapa 
consenso da espécie. Também, construir um mapa genético para uma população de interesse no 
Brasil (‘Carioca’ x ‘Flor de Mayo’), e promover o seu alinhamento com o mapa consenso, 
complementando desta forma, a caracterização genômica da espécie. Pares de primers foram 
desenhados para 156 SSR-EST. Destes, 138 SSR-EST amplificaram locos claros e reprodutíveis 
e foram caracterizados usando um conjunto de 26 genótipos de feijões cultivados. Dos locos 
analisados, 85 se mostraram polimórficos entre os genótipos estudados e apresentaram em média 
2,96 alelos por loco e um PIC médio de 0,38. Entre todos os SSR-EST analisados, 50 locos 
segregaram na população de mapeamento ‘Bat 93’ x ‘Jalo EEP558’, 20 locos segregaram na 
população ‘Carioca’ x ‘Flor de Mayo’ e 12 locos foram polimórficos nas duas populações. 
Marcadores AFLP foram gerados e genotipados nas duas populações. Os 262 locos 
microssatélites e AFLP genotipados na população ‘Bat 93’ x ‘Jalo EEP558’ foram integrados ao 
mapa núcleo da espécie. Foi obtido um mapa de 1353 cM de comprimento total, contendo 357 
marcas, incluindo 9 SSR-genômico, 47 SSR-EST e 190 AFLP. Além disso, outro mapa foi 
gerado a partir da análise de segregação de 252 marcadores na população ‘Carioca’ x ‘Flor de 
Mayo’. Este mapa teve 807,5 cM de comprimento, com uma distância média de 5,3 cM entre 
marcas. Os marcadores microssatélites comuns foram usados como ponte para alinhar e comparar 
os mapas das duas populações estudadas. 
 
Palavras-Chave: Expressed Sequence Tag (EST); Marcador Molecular; Mapa Genético 
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ABSTRACT 

Development of EST-SSR markers and construction of genetic maps in common bean 
(Phaseolus vulgaris) 

 
The use of molecular markers has contributed to the studies regarding domestication of 

Phaseolus species, origin and diversity of current common bean cultivars (P. vulgaris), and the 
genetic control of resistance to several diseases. Linkage maps have been constructed for 
common bean by using RFLP, RADP, SCAR, isoenzymes and phenotypic markers, some of 
which were meeting in a more dense and complete map of bean genome, called core map. 
However, for the effective use of linkage maps in breeding programs they must be sufficiently 
saturated. This work fits in this context, aiming to saturate the core map of P. vulgaris from the 
mapping of new molecular markers as AFLP and SSR EST-based. Thus, it was tried to develop 
and characterize SSR markers from a EST library, to test the transferability of these markers to 
other cultivars and related species, to generate AFLP markers and integrate them to the consensus 
map of the species. Also, build a genetic map for a population of interest in Brazil ( 'Carioca' x 
'Flor de Mayo'), and promoting its alignment with the consensus map, thus complementing the 
genomic characterization of the species. Pairs of primers were designed for 156 EST-SSR. Of 
these, 138 EST-SSR amplified clear and reproducible loci and were characterized using a set of 
26 genotypes of cultivated beans. Of the loci tested, 85 were polymorphic between the genotypes 
studied and showed an average 2.96 alleles per locus and a PIC average of 0.38. Among all 
examined EST-SSR, 50 loci segregated in 'Bat 93' x 'Jalo EEP558' mapping population, 20 loci 
segregated in 'Carioca' x 'Flor de Mayo' population and 12 loci were polymorphic in both two 
populations. AFLP markers were generated and genotyped in the two populations. The 262 
microsatellites and AFLP loci genotyped in 'Bat 93' x 'Jalo EEP558' population were integrated 
onto the core map of the species. A map of 1353 cM total length was obtained, containing 357 
markers, including 9 genomic-SSR, 47 EST-SSR and 190 AFLP. Moreover, another map was 
generated from the analysis of segregation of 252 markers in 'Carioca' x 'Flor de Mayo’ 
population. This map was 807.5 cM long, with an average distance of 5.3 cM between markers. 
The common microsatellites markers were used as a bridge to align and compare the maps of the 
two studied populations. 
 
Keywords: Expressed Sequence Tag (EST); Molecular Marker; Genetic Map  
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1 INTRODUÇÃO 

O feijoeiro é a espécie mais cultivada entre as outras do gênero Phaseolus, contribuindo 

com, aproximadamente, 95% da produção mundial de feijões. É cultivado, basicamente, na 

África tropical (10% da produção mundial) e na América Latina (47% da produção mundial) 

(FAO, 2008), sendo o Brasil o maior produtor, com uma produção de 3,5 milhões de toneladas 

por ano, colhida em uma área de 4,2 milhões ha (safra 2005/06; CONAB, 2008). A importância 

da cultura se deve ao fato de o feijão se constituir em um dos alimentos básicos da população 

brasileira (cerca de 16 Kg/hab/ano), mas também por representar uma das principais fontes de 

proteínas na dieta alimentar, principalmente para as camadas de renda menos favorecidas 

(BROUGHTON et al., 2003). 

Por isso, um esforço crescente tem sido dedicado à melhoria e expansão do cultivo de 

feijões. Os principais objetivos dos programas de melhoramento genético são aumentar a 

produtividade da cultura, aumentar a qualidade e a quantidade de proteínas, vitaminas e minerais 

e reduzir alguns fatores antinutricionais presentes no grão, assim como conferir maior resistência 

a doenças (EVANS, 1986; NAGL; IGNACIMUTHU; BECKER, 1997). Vários estudos genéticos 

têm sido realizados e as abordagens se baseiam, principalmente, no uso de marcadores 

moleculares, visando ao esclarecimento sobre a origem e a diversidade das cultivares atuais 

(GEPTS, 1998), os fatores determinantes da domesticação da espécie (KOINANGE et al., 1996; 

SONNANTE et al., 1994) e o controle genético da resistência a diversas doenças (ADAM-

BLONDON et al., 1994; JUNG et al., 1999; MIKLAS, P. N. et al., 2002; NODARI et al., 1993b; 

VALLEJOS et al., 2000; YU, Z. H.; STALL; VALLEJOS, 1998).  

Os mapas genéticos gerados a partir de marcadores moleculares possibilitam uma ampla 

cobertura e a análise completa do genoma da espécie. A partir destes mapas, é possível a 

decomposição de caracteres de herança complexa em seus componentes mendelianos, o 

mapeamento de regiões genômicas que controlam caracteres de importância econômica, a 

quantificação do efeito destas regiões para o caráter estudado e a subseqüente utilização destas 

informações no desenvolvimento de cultivares melhoradas (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 

1998). 

Para o feijão-comum, três principais mapas de ligação foram estabelecidos, utilizando 

diferentes tipos de marcadores moleculares e fenotípicos (ADAM-BLONDON et al., 1994; 

NODARI et al., 1993a; VALLEJOS; SAKIYAMA; CHASE, 1992). Mais tarde, estas marcas 
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foram integradas em um mapa mais denso e completo do genoma do feijão, chamado mapa 

núcleo (FREYRE et al., 1998). Porém, este mapa de ligação ainda é limitado quanto a 

informações genéticas sobre características úteis para os melhoristas (resistência a doenças, por 

exemplo) e não é suficientemente saturado para os geneticistas interessados no isolamento de 

genes a partir de diversas técnicas de clonagem. Outra limitação refere-se ao fato de as distâncias 

genéticas variarem consideravelmente entre os mapas de ligação construídos a partir de 

cruzamentos entre diferentes cultivares de feijão (JUNG et al., 1999; PAREDES; GEPTS, 1995). 

Assim, um maior grau de saturação do mapa núcleo é de grande interesse, pois se pode aumentar, 

por exemplo, a chance de encontrar marcadores associados a características de interesse em 

outras populações. 

A saturação de mapas genéticos tem sido buscada usando diferentes técnicas que revelam 

polimorfismos moleculares. Neste sentido, os marcadores AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) têm se mostrado adequados, uma vez que é possível visualizar até uma centena 

de locos em uma única corrida eletroforética (VOS et al., 1995). Outras vantagens deste marcador 

são a não necessidade de conhecimento prévio de seqüências, o baixo custo por loco analisado, 

além da sensibilidade da técnica a pequenas mutações pontuais nos genomas (YOUNG, W. P.; 

SCHUPP; KEIM, 1999). 

Uma nova abordagem adotada para a saturação de mapas genéticos é a geração de 

marcadores derivados de genes, principalmente SNP (Single Nucleotide Polymorphisms; 

RAFALSKI, 2002) e SSR (Single Sequence Repeats; SHAROPOVA et al., 2002). 

Os SSR ou microssatélites têm se tornado a fonte mais popular de marcadores genéticos 

(SCHLÖTTERER, 2004). Genomas de eucariotos são densamente povoados por microssatélites. 

Geralmente, cada microssatélite está localizado em um loco simples com grande variação no 

tamanho dos alelos entre os indivíduos. Além do alto nível de polimorfismo, as seqüências de 

microssatélites possuem a maioria dos atributos desejáveis para um marcador genético, incluindo 

um alto índice de informação, fácil distinção entre os alelos, alta reprodutibilidade experimental, 

codominância, genotipagem rápida e fácil. Em face do desenvolvimento dos SSR como 

marcadores muitos avanços têm sido obtidos, especialmente no mapeamento de locos 

quantitativos (QTL - Quantitative Trait Loci), na seleção assistida por marcadores e no screening 

de bibliotecas para a clonagem de genes. 
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Atualmente, sabe-se que boa parte dos microssatélites está contida em regiões expressas 

do genoma (GAO et al., 2003; VARSHNEY, R. K.; GRANER; SORRELLS, 2005). Isto, 

juntamente com a crescente disponibilidade de seqüências nos bancos de dados, principalmente 

EST, tem possibilitado o desenvolvimento de marcadores microssatélites derivados de genes, ou 

SSR-EST. Neste contexto, o uso destes marcadores tem sido relatado em várias espécies, 

incluindo o feijão-comum (BLAIR et al., 2003; YU, K. et al., 2000; YU, K. F.; PARK; POYSA, 

1999). O fato desses marcadores serem derivados de genes e, conseqüentemente, suas seqüências 

serem mais conservadas, lhes é atribuído potencial para identificar polimorfismos em espécies 

relacionadas àquela da qual foi gerado a biblioteca de EST (THIEL et al., 2003; VARSHNEY, R. 

K. et al., 2005), o que facilita o mapeamento comparativo e a clonagem de genes homólogos. 

Recentemente, um esforço no sentido de desenvolver ferramentas genômicas para os 

feijões foi iniciado com a criação do consórcio internacional ‘Phaseomics’, e várias bibliotecas de 

cDNA para feijão-comum e espécies relacionadas começaram a ser construídas (BROUGHTON 

et al., 2003). Na ESALQ/USP mais de 5.000 EST já foram seqüenciadas e, numa busca prévia, 

foram identificadas aproximadamente 240 seqüências candidatas a SSR (MELOTTO et al., 

2005). O presente trabalho buscou desenvolver marcadores microssatélites derivados de EST e 

mapeá-los, juntamente com marcas AFLP, em duas populações de P. vulgaris: uma derivada do 

cruzamento ‘Bat 93’ x ‘Jalo EEP558’ (chamada de população núcleo de mapeamento ou BJ) e 

outra oriunda do cruzamento ‘Carioca’ x ‘Flor de Mayo’ (população CFM), visando à saturação 

do mapa núcleo BJ, o estabelecimento de um mapa de ligação para a população CFM, assim 

como, o alinhamento dos dois mapas. 

Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram buscados: 

(a) Gerar marcadores AFLP em P. vulgaris; 

(b) Desenvolver marcadores moleculares do tipo SSR-EST e caracterizá-los em um 

conjunto de acessos de feijão-comum e espécies relacionadas; 

(c) Mapear este conjunto de marcadores (AFLP e SSR-EST) no mapa de ligação 

integrado da espécie BJ; 

(d) Gerar um mapa de ligação para a população CFM, a partir dos marcadores AFLP e 

SSR-EST; 

(e) Usar os marcadores comuns para alinhar o mapa CFM ao mapa referência BJ. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A cultura do feijoeiro 

Além do feijão-comum (P. vulgaris), três outras espécies possuem maior importância 

econômica: P. coccineus, P. lunatus e P. acutifolius var latifolius. Os feijões (Phaseolus ssp.) são 

culturas extremamente diversas em termos de morfologia, métodos de cultivo, utilização e 

ambientes aos quais têm sido adaptados. São encontrados em plantios desde ao nível do mar a até 

3000 m de altitude. No Brasil, o feijoeiro é cultivado por pequenos e grandes produtores,  em 

diversificados sistemas de produção e em todas as regiões. Dependendo da cultivar e da 

temperatura ambiente, pode apresentar ciclos de vida variando de 65 a 100 dias o que possibilita 

sua produção em sistemas de monocultivo altamente tecnificado, em rotação de cultura com 

gramíneas ou em associação com outras culturas (principalmente o milho) em nível de 

subsistência (EMBRAPA, 2003). Dos feijões, são consumidos tanto os grãos maduros quanto 

imaturos e mesmo folhas e brotos (BROUGHTON et al., 2003). 

 

2.1.1 Importância econômica e social 

O feijão-comum é uma das mais antigas culturas agrícolas do novo mundo. Juntamente 

com o milho e a mandioca, têm sido a base da dieta em baixas e médias latitudes das Américas 

por milênios. Graças às suas comprovadas propriedades nutracêuticas, o feijão possui grande 

importância como componente em dietas de combate à fome e à desnutrição. De fato, o feijão 

supre cerca de 12% da necessidade de um adulto em proteínas, 4% em amido, 8% em cálcio, 

20% em fósforo, 16% em magnésio, 27% em ferro, 8% em zinco, 12% em cobre, 18% em 

manganês, e 12% em potássio, baseado num consumo anual de 15 kg per capita (BROUGHTON 

et al., 2003). Quando combinado com outros alimentos, especialmente cereais, proporciona uma 

interessante complementação protéica, fornecendo os oito aminoácidos essenciais ao organismo. 

Os feijões são as mais importantes leguminosas para o consumo humano direto. Sua 

produção total é quase duas vezes maior que a de grão de bico, a segunda mais importante 

leguminosa no mundo (FAO, 2008). Segundo dados estatísticos da FAO (2008), em 2006, a 

produção mundial de feijões situou-se em torno de 19,6 milhões de toneladas, ocupando uma área 

de 26,5 milhões de hectares. Cerca de 65,2% da produção foram oriundos de apenas seis países, 

sendo o Brasil o maior produtor e responsável por 17,6% de toda a produção mundial. 
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O feijoeiro comum se destaca entre as outras espécies do gênero Phaseolus, contribuindo 

com mais de 95% da produção mundial de feijões. É cultivado, principalmente, na África tropical 

(10% da produção mundial) e na América Latina (47% da produção mundial). O Brasil é o país 

que mais produz feijão-comum. Na safra 2005/06 foram colhidos 3,5 milhões de toneladas em 

uma área de 4,2 milhões de ha (CONAB, 2008). Por outro lado, o Brasil é, também, o maior 

consumidor do grão no mundo. O consumo médio per capita no Brasil é de cerca de 17 kg/ano, 

com maior consumo nas regiões Sudeste e Nordeste, com 18,2 e 20,8 kg/ano, respectivamente. 

No entanto, o país ainda apresenta sérios problemas que limitam a produtividade das lavouras e a 

qualidade dos grãos obtidos, os quais são, principalmente, de ordem fitossanitária (PAULA 

JÚNIOR; ZAMBOLIM, 1998).  

 

2.1.2 Pragas e doenças da cultura  

As doenças estão entre os principais fatores limitantes de produtividade do feijoeiro; tais 

doenças podem ser fúngicas, bacterianas ou viróticas, sendo a maioria delas ocasionadas por 

fungos (HALL, 1991). Entre os patógenos fúngicos, destacam-se: Phaeoisariopsis griseola 

(mancha-angular), Colletotrichum lindemuthianum (antracnose), Sclerotinia sclerotiorum (mofo-

branco), Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (murcha-de-fusarium), Uromyces appendiculatus 

(ferrugem), entre outros (PAULA JÚNIOR; ZAMBOLIM, 1998).  

A mancha-angular é uma doença disseminada por toda a região produtora de feijão do 

Brasil, e pode provocar perdas significativas, alcançando 70% dependendo da cultivar, da época 

de cultivo e do momento em que ocorre a infecção pelo patógeno (SARTORATO; RAVA, 1992). 

Com relação à antracnose, os acessos que se mostram resistentes apresentam grãos fora do padrão 

comercial. Existe uma grande dificuldade em associar em uma cultivar os genes de resistência 

destes acessos com grãos do tipo carioca, o preferido no Brasil. Outro problema é a grande 

variabilidade apresentada pelo patógeno. Apesar de já terem sido obtidas muitas linhagens 

resistentes, algumas das quais são recomendadas para o cultivo, a vida útil dessas cultivares tem 

sido pequena devido ao grande número de raças existentes do fungo (RAVA et al., 1993; RAVA; 

PRUCHIO; SARTORATO, 1993). 

No que diz respeito às doenças bacterianas, o patógeno de maior relevância para a cultura 

no Brasil é Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, causador do crestamento-bacteriano-comum. 

Em condições favoráveis ao patógeno (temperatura e umidade elevadas), as perdas causadas pelo 
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crestamento-bacteriano-comum podem ultrapassar 40% (WALLEN; JACKSON, 1975; YOSHII; 

GALVEZ; ALVAREZ, 1976). A redução da taxa fotossintética nos tecidos verdes remanescentes 

das folhas infectadas é a principal causa dos danos (DÍAZ et al., 2001). 

Em relação às doenças virais, merece destaque o mosaico-dourado, causado pelo BGMV 

(Bean Golden Mosaic Virus) e transmitido pela mosca-branca (Bemisia tabaci) (KIMATI et al., 

2005; VIEIRA et al., 2005). A doença é largamente disseminada nas regiões produtoras de feijão 

no Brasil e na América Latina, causando perdas severas - entre 40 e 100% - dependendo da 

incidência, da época de plantio e da cultivar (MELO et al., 2005). 

Frente às elevadas perdas de qualidade e produtividade do feijão, causadas pela incidência 

de doenças, é imprescindível a obtenção de variedades geneticamente resistentes. A incorporação 

de resistência a doenças tem efeito estabilizador nas cultivares, evitando a oscilação de 

rendimento de um plantio para outro, ocasionada pelo ataque de patógenos. E, dessa forma, 

possibilita à cultivar expressar seu potencial produtivo (VIEIRA et al., 2005). 

 

2.1.3 Recursos genéticos 

Dois grandes grupos gênicos são conhecidos entre os feijões cultivados, o Mesoamericano 

e o Andino. Tomando por base o hábito de crescimento, as características morfológicas, as 

regiões ecológicas de adaptação e outras informações de 18300 acessos de P. vulgaris, Singh 

(1989) verificou grandes diferenças entre os acessos dos centros primários de domesticação e 

dividiu o germoplasma de feijão em doze conjuntos gênicos, seis em cada um dos centros 

primários de domesticação. Segundo Singh, Gepts e Debouck (1991), estes 12 conjuntos gênicos 

representam seis raças de feijão: a raça Mesoamérica que é formada pelos conjuntos gênicos 1, 2, 

3 e 4; a raça Durango, formada pelo grupo gênico 5; a raça Jalisco, formada pelo conjunto gênico 

6; a raça Nueva Granada, formada pelos conjuntos gênicos 7, 8 e 9; a raça Chile, formada pelo 

conjunto gênico 10; e a raça Peru que é formada pelo conjunto gênico 11 e 12. No Brasil, são 

mais comuns cultivares de sementes pequenas e faseolina do tipo ‘S’ da raça Mesoamérica e 

cultivares de sementes grandes e faseolina do tipo ‘T’ da raça Nueva Granada (VIEIRA et al., 

2005). Assim, as outras 4 raças menos exploradas no Brasil constituem importantes recursos 

genéticos dentro das formas domesticadas da espécie. 



 

 

 
15

Segundo Singh (2001), o conhecimento sobre, a diversidade disponível no germoplasma 

domesticado e selvagem, o acesso a ela, e o seu uso são essenciais para a ampliação da base 

genética das cultivares para um melhoramento sustentável.  

Segundo Chacón, Pickersgill e Debuouck (2005), os recursos genéticos de P. vulgaris 

existem em uma complexa composição de grupos gênicos (principais e secundários), raças e tipos 

intermediários, com ocasional introgressão entre tipos selvagens e domesticados. O tipo selvagem 

possui uma ampla distribuição geográfica nas Américas do Sul e Central e tanto o tipo selvagem 

quanto o domesticado de feijão mostram uma maior variação nas populações Mesoamericanas 

que nas populações Andinas (CHACÓN; PICKERSGILL; DEBOUCK, 2005; GEPTS et al., 

1988). Acredita-se que a maioria da variabilidade genética da espécie se originou, provavelmente, 

durante o processo de dispersão a partir de suas formas ancestrais (ACOSTA-GALLEGOS; 

KELLY; GEPTS, 2007). 

 

2.1.4 Melhoramento genético da cultura 

Os métodos empregados no melhoramento de feijão utilizam a variabilidade natural 

(como a introdução de linhagens ou cultivares) ou a variabilidade gerada pelo cruzamento entre 

duas ou mais linhagens ou cultivares diferentes. A variabilidade genética gerada pelos 

cruzamentos é explorada conforme a herdabilidade do caráter de interesse. Caracteres de alta 

herdabilidade, como resistências monogênicas, cor e peso dos grãos podem ser selecionados, 

precocemente, a partir de F2. Já caracteres de menor herdabilidade, como produtividade de grãos, 

requerem o avanço de gerações até a homozigose, quando as linhagens recombinantes são 

avaliadas em experimentos com repetições (RAMALHO; ABREU; SANTOS, 2001). 

 As populações segregantes podem ser conduzidas por diferentes métodos, no entanto, o 

mais utilizado tem sido o bulk dentro de famílias (PARRELLA, 2006). Neste método, a abertura 

das famílias é realizada mais cedo que no bulk convencional, quando estas ainda estão 

segregando. Assim, estas famílias são conduzidas por mais algumas gerações, sendo, 

posteriormente, selecionadas as melhores famílias e as melhores linhagens dentro dessas famílias, 

com base no seu desempenho durante as gerações. A vantagem na adoção deste método em 

relação ao bulk convencional é que a avaliação das famílias é realizada com base em resultados 

experimentais e não em análise visual. 
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Os objetivos específicos dos programas de melhoramento do feijoeiro são aumentar a 

produtividade da cultura, aumentar a qualidade e a quantidade de proteínas, vitaminas e minerais 

e reduzir alguns fatores antinutricionais presente no grão, assim como conferir maior resistência a 

doenças (EVANS, 1986; NAGL; IGNACIMUTHU; BECKER, 1997). 

Cultivares mais produtivas têm sido produzidas com sucesso através de melhoramento 

clássico por muitos anos (SINGH, P. et al., 2007). Abreu e colaboradores (1994) avaliaram o 

progresso genético durante 20 anos e indicaram um ganho da ordem de 14,5 kg/ha/ano ou 1,9% 

ao ano. No entanto, é cada vez maior a dificuldade de se continuar obtendo ganhos, já que as 

diferenças a serem detectadas são cada vez menores. Além disso, existe no Brasil uma 

preferência por grãos do tipo carioca, o que tem restringido a variabilidade utilizada, devido à 

necessidade de selecionar apenas indivíduos ou famílias com este tipo de grão. Como a herança 

deste caráter, assim como, do rendimento de grão é controlada por muitos genes (BASSETT, 

1996; LEAKEY, 1998), Ramalho, Abreu e dos Santos (2005) propõem que a seleção recorrente é 

uma boa opção para aumentar a freqüência de alelos favoráveis pela recombinação em sucessivos 

ciclos de seleção. E, desta forma, continuar obtendo  progresso no rendimento de grãos em 

linhagens com cor de grão comercialmente aceitável. Os autores avaliaram o progresso genético 

obtido após quatro ciclos de seleção recorrente e  estimaram o ganho por ciclo em 7,4% para a 

produção de grão em feijoeiro. 

Com relação à resistência a doenças, dada a grande variabilidade dos patógenos e o 

aparecimento de novas raças virulentas, o principal desafio é a obtenção de cultivares com classes 

de grãos comerciais e adequados níveis de resistência. Em função da pequena durabilidade das 

cultivares resistentes com apenas um alelo de resistência, uma alternativa para aumentar a vida 

útil dos genes de resistência e, conseqüentemente, das cultivares é a piramidação de diferentes 

genes em uma única cultivar (MUNDT, 1990; YOUNG, R. A.; KELLY, 1997). Uma dificuldade 

associada à construção de pirâmides de genes é a identificação da presença simultânea de dois ou 

mais genes de resistência em um único genótipo, utilizando os procedimentos usuais de 

inoculação (YOUNG, R. A. et al., 1998). A alternativa tem sido usar marcadores moleculares 

associados à expressão dos diferentes alelos de resistência. A integração da seleção assistida por 

marcadores com as abordagens clássicas no melhoramento para resistência a doença está 

avançando rapidamente para as principais doenças do feijoeiro (MIKLAS, P. N. et al., 2006). 
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Marcadores moleculares fortemente ligados aos principais genes e QTL de resistência 

foram relatados para importantes doenças do feijoeiro, como ferrugem (CORREA et al., 2000; 

MIKLAS, P. N. et al., 2002), antracnose (KELLY; VALLEJO, 2004), mosaico-dourado 

(STAVELY et al., 2001), crestamento bacteriano (MIKLAS, P. N. et al., 2003) e mofo branco 

(ENDER; TERPSTRA; KELLY, 2008). 

Outra estratégia para acumular em uma ou mais linhagens a maioria dos alelos de 

resistência é a seleção recorrente. Lyons, Dickson e Hunter (1987), visando à obtenção de 

cultivares resistentes ao mofo branco, realizaram três ciclos de seleção que resultaram no 

aumento da resistência com um ganho genético de 31% desde o ciclo inicial ao terceiro ciclo. 

Como o objetivo de selecionar linhagens resistentes a doenças de solo causadas por Pythium spp, 

Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina e Fuzarium spp, Garcia e colaboradores (2003) 

avaliaram a taxa de sobrevivência e a produtividade das melhores linhagens provenientes de 6 

ciclos de seleção recorrente. Os autores observaram um aumento progressivo na produção e na 

porcentagem de sobreviventes à medida que se avançaram os ciclos seletivos. 

 Além da ênfase na obtenção de cultivares mais produtivas e com resistência as principais 

doenças, as características de processamento ou cozimento necessitam serem avaliadas também, 

já que a grande maioria dos feijões é consumida diretamente. Estas características incluem razão 

de hidratação, coloração após o processamento e textura do grão, dentre outras. Posa-Macalincag 

e colaboradores (2002) sugerem a possibilidade do desenvolvimento de marcadores e de seleção 

assistida em gerações precoces para melhorar a qualidade de processamento, devido à herança 

complexa destas características e à necessidade do avanço de gerações para a avaliação 

fenotípica. 

 

2.2 Marcadores moleculares 

Marcadores genéticos são marcas que diferenciam genótipos e são herdados de acordo 

com as leis de herança Mendeliana (LEFEBVRE; CHÈVRE, 1995). Os marcadores genéticos 

podem ser morfológicos, bioquímicos ou moleculares. Apesar de os dois primeiros tipos terem 

tido, inicialmente, grande importância nos estudos genéticos, eles caíram em desuso com o passar 

do tempo, sendo substituídos pelos marcadores moleculares (SCHLÖTTERER, 2004). Isto 

aconteceu, principalmente, devido à limitação da disponibilidade destes marcadores e à influência 

do ambiente ou de outros genes no seu fenótipo. Por outro lado, os marcadores moleculares são 
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neutros e abundantes no genoma, permitindo maior precisão e detalhamento nos estudos 

genéticos (LEFEBVRE; CHÈVRE, 1995).  

Marcadores moleculares são, basicamente, um conjunto de métodos de detecção de 

variações nas seqüências de DNA; são formas de explorar os polimorfismos naturais existentes 

entre os indivíduos e torná-los úteis nas diversas investigações em genética (CAIXETA et al., 

2006). Estas diferenças  podem ser devido à adição, deleção ou substituição de pares de bases, 

assim como, devido a rearranjos dos segmentos de DNA por efeito de deleções, inserções, 

inversões ou translocações ocorridas nas fitas de DNA. A forma de detecção deste polimorfismo 

é o que determina os diferentes marcadores moleculares. Estes podem ser classificados em duas 

categorias, dependendo de como o polimorfismo é revelado: por hibridização ou por PCR. 

Os marcadores cujo polimorfismo é revelado por hibridização são basicamente o RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorfism - BOTSTEIN et al., 1980) e o VNTR (Variable 

Number Tandem Repeats - NAKAMURA et al., 1987). Nestas técnicas, os locos polimórficos são 

detectados pela diferença no comprimento dos fragmentos gerados por rstrição e revelados a 

partir da hibridização com sondas marcadas. Estas sondas podem ser insertos clonados a partir da 

construção de bibliotecas genômicas ou de cDNA para os locos RFLP ou micro- ou minissatélites 

no caso dos locos VNTR. Estes marcadores possuem algumas vantagens como herança 

codominante e grande reproducibilidade; no entanto, devido à complexidade técnica envolvida na 

geração destes marcadores, a necessidade de marcação radioativa e a impossibilidade de 

automação, estes também foram sendo substituídos (SCHLÖTTERER, 2004).  

Atualmente, existem novos marcadores que exploram a hibridização de ácidos nucléicos, 

como é o caso dos recém-desenvolvidos DArT (Diversity Arrays Technology -  JACCOUD et al., 

2001), SFP (Single Feature Polimorphism - BOREVITZ et al., 2003) e GEM (Gene Expression 

Marker - RONALD et al., 2005). Estes marcadores são independentes de eletroforese em gel, 

utilizam microarranjos de oligonucleotídeos nos quais são hibridizadas sondas para sua 

revelação. De forma geral, estes três marcadores possibilitam uma boa cobertura genômica e são 

automatizáveis, por outro lado, eles possuem caráter dominante. 

Após a invenção da PCR (Polymerase Chain Reaction - MULLIS; FALOONA, 1987) no 

início da década de 1990, a capacidade de visualização de locos genômicos, sem a necessidade de 

marcação e hibridização possibilitou o desenvolvimento de uma série de marcadores moleculares, 

sendo os mais importantes o RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA - WILLIAMS et al., 
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1990),  os microssatélites e o AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism - VOS et al., 

1995). Os marcadores RAPD são facilmente gerados, pois se baseiam na amplificação de 

segmentos arbitrários de DNA ao longo do genoma, a partir de iniciadores curtos (10 pb). Sempre 

que houver o anelamento destes iniciadores em sentidos opostos ocorre a amplificação do 

segmento entre eles, gerando, assim, vários locos ao mesmo tempo; a eletroforese em gel de 

agarose (1,4% p/v) permite a sua rápida detecção. Os marcadores RAPD possibilitaram a 

construção de mapas genéticos para diversas espécies, incluindo as leguminosas, feijão (ADAM-

BLONDON et al., 1994; CARNEIRO et al., 2002; GRATTAPAGLIA; SEDEROFF, 1994), 

Vigna (KAGA et al., 1996), grão de bico (SIMON; MUEHIBAUER, 1997) e lentilha (EUJAYL 

et al., 1998). No entanto, estes marcadores possuem herança dominante e os indivíduos 

heterozigóticos não podem ser distinguidos dos homozigóticos. Além disso, devido ao uso de 

iniciadores curtos, a estringência da PCR deve ser baixa para que haja o seu anelamento, o que 

torna a amplificação muito sensível a variações, dificultando a sua reprodutibilidade e, 

conseqüentemente, as comparações entre profiles gerados por diferentes laboratórios. 

O AFLP (VOS et al., 1995) explora a variação do comprimento de fragmentos de 

restrição, como no RFLP. No entanto, os fragmentos são amplificados seletivamente via PCR, 

reduzindo o trabalho exigido na detecção do RFLP. Os profiles de AFLP são oriundos dos 

fragmentos gerados pela digestão do DNA genômico por duas enzimas de restrição, uma de corte 

raro e outra de corte freqüente. Após a digestão, os fragmentos de restrição recebem seqüências 

específicas, denominadas adaptadores, que se ligam às suas extremidades. Subconjuntos de 

fragmentos são amplificados, seletivamente, via PCR, utilizando como primers seqüências 

complementares às seqüências dos adaptadores acrescidas de 1 a 3 nucleotídeos arbitrários na 

posição 3’, permitindo a seleção dos fragmentos que serão amplificados. A separação dos 

fragmentos se dá em gel de poliacrilamida (gel de seqüenciamento), de modo que os fragmentos 

de corte raro-freqüente sejam prioritariamente visualizados. Diferentes subconjuntos de 

fragmentos podem ser obtidos modificando-se a combinação dos nucleotídeos adicionais nos 

primers complementares aos adaptadores. O polimorfismo detectado pelo AFLP é observado, 

pela ou ausência do fragmento amplificado, conferindo a estas marcas um caráter dominante 

(LOPES, 2003). Cada gel, em geral, é capaz de revelar a variação em até uma centena de 

fragmentos (locos) o que se constitui em uma vantagem deste marcador em relação aos demais. A 

técnica permite a detecção de um grande número de pontos de mutação  por reação, pois uma 
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simples mudança de base pode ocasionar a perda ou o ganho de um sítio de restrição e, por isso, 

estes marcadores são importantes para a saturação de mapas genéticos (VUYLSTEKE et al., 

1999). 

Quanto aos microssatélites (LITT; LUTY, 1989), também conhecidos como SSR (Simple 

Sequence Repeats - JACOB et al., 1991) ou STR (Short Tandem Repeats - EDWARDS et al., 

1991), estes surgiram a partir da sugestão de Jeffreys e colaboradores (1988) de combinar a 

especificidade e a rapidez da PCR com a informatividade dos marcadores VNTR em humanos. 

Locos microssatélites são seqüências de um a seis pares de bases, chamadas de motivos, repetidas 

em tandem. A variação no número de repetições do motivo é a base do seu polimorfismo. Por 

outro lado, as seqüências que flanqueiam o microssatélite são conservadas, sendo utilizadas para 

o ancoramento dos primers e a amplificação do loco. Os produtos da PCR possuem mobilidade 

eletroforética que difere de acordo com o número de unidades repetidas no alelo. Estes 

marcadores possuem natureza codominante, são PCR-específicos, passíveis de transferência entre 

espécies próximas e mostram-se reprodutíveis entre diferentes laboratórios, o que os tem tornado 

importantes na construção e na integração de mapas genéticos (AKKAYA et al., 1995; BLAIR et 

al., 2003; MORETZSOHN et al., 2005; SONG et al., 2004). 

Uma questão limitante para o uso dos microssatélites está relacionada ao seu 

desenvolvimento. A estratégia tradicional de desenvolvimento é bastante complexa e cara, 

envolvendo a construção de uma biblioteca genômica, hibridização com sondas repetitivas, 

seqüenciamento, busca de microssatélites, desenho e síntese de primers (OLIVEIRA, 2006).  

No entanto, o aumento da disponibilidade de seqüências de DNA nos bancos de dados 

tem possibilitado a mineração de seqüências contendo microssatélites (LI et al., 2004; 

MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002). Hoje, se sabe que boa parte dos microssatélites 

está contida em regiões expressas do genoma (revisado por LI et al., 2004) o que permitiu uma 

alternativa para o desenvolvimento de marcadores microssatélites a partir da análise de 

seqüências depositadas nos bancos de dados. Estas seqüências, em sua grande maioria são 

seqüências expressas (ESTs) e podem ser analisadas usando programas computacionais 

específicos para a busca de motivos repetidos em tandem. Depois de identificados os 

microssatélites nas ESTs, primers flanqueando as repetições podem ser desenhados para a 

amplificação do loco microssatélite.  
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Os marcadores microssatélites derivados de EST (SSR-EST) possuem vantagens 

adicionais por serem desenvolvidos a partir de regiões transcritas do genoma. Um marcador 

derivado de EST que esteja associado a um caráter de interesse pode ser parte do próprio gene 

controlando o caráter (THIEL et al., 2003). Outra vantagem está no fato de que as seqüências 

gênicas serem mais conservadas se comparadas às seqüências anônimas. Assim, estes marcadores 

derivados de genes têm grandes chances de serem transferidas para espécies relacionadas com 

aquela da qual foi gerada a biblioteca de EST (THIEL et al., 2003; VARSHNEY, R. K. et al., 

2005). 

O uso de SSR derivados de c-DNA ou EST tem sido relatado em espécies de diferentes 

famílias, incluindo uva (SCOTT et al., 2000), cana-de-açúcar (CORDEIRO et al., 2001b), trigo 

(EUJAYL et al., 2002), cevada (THIEL et al., 2003), batata (FEINGOLD et al., 2005), pimentão 

(SANWEN et al., 2001), soja (TIAN et al., 2004) e feijão-comum (BLAIR et al., 2003; YU, K. et 

al., 2000). 

Visando estudar a transferibilidade de SSR-EST, Gao e colaboradores (GAO et al., 2003) 

avaliaram a utilidade de 597 pares de primers desenhados a partir de seqüências ESTs de trigo 

em outras espécies. Os autores encontraram 478 primers funcionais dos quais 255 amplificaram 

fragmentos em arroz, milho e soja, confirmando o alto nível de transferibilidade entre espécies 

para este tipo de marcadores. 

Yu e colaboradores (YU, K. et al., 2000) atribuíram 15 marcadores SSR, identificados a 

partir sequências de DNA de feijão depositadas no banco de dados GenBank, no mapa consenso 

de ligação de P. vulgaris. Depois disto, Blair e colaboradores (BLAIR et al., 2003) mapearam 

microssatélites derivados de genes em uma população oriunda do cruzamento DOR364 x G9833, 

e atribuíram estes marcadores ao mapa consenso de Davis (FREYRE et al., 1998) e ao mapa de 

Paris (VALLEJOS; SAKIYAMA; CHASE, 1992). Estes marcadores forneceram a base para 

ancorar e alinhar os mapas genéticos. 

A maior limitação dos SSR-EST reside no número de seqüências depositadas nos bancos 

de dados. Em feijão-comum, a quantidade de informação disponível para este tipo de abordagem, 

até pouco tempo atrás, era bastante limitada. Melotto e colaboradores (2005) relataram que em 

setembro de 2004 haviam apenas 1.828 entradas de P. vulgaris no NCBI (Natinal Center for 

Biotechnology Information). No entanto, um esforço no sentido de desenvolver ferramentas 

genômicas para a espécie foi iniciado com a criação do consórcio internacional ‘Phaseomics’, e 
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várias bibliotecas de cDNA para feijão-comum e espécies relacionadas estão sendo construídas 

(BROUGHTON et al., 2003). Na ESALQ/USP, cerca de 5.000 EST já foram seqüenciadas e, 

numa busca prévia, foram identificadas mais de 240 sequências candidatas a SSR (MELOTTO et 

al., 2005). Outras bibliotecas de EST em feijoeiro foram também disponibilizadas (RAMIREZ et 

al., 2005). Neste último trabalho foram seqüenciadas 21 mil EST a partir de cinco diferentes 

bibliotecas de cDNA de feijoeiro que geraram quase oito mil transcritos. Atualmente, existem 

seqüências de 129 genes e mais de 83 mil EST de feijão depositadas no banco de dados (NCBI, 

2008), uma considerável fonte de marcadores moleculares para a espécie. 

 

2.3 Mapas genéticos 

2.3.1 Conceito e breve histórico 

Dois locos que não segregam de forma independente geram o que se conhece por 

desequilíbrio de ligação, significando que estão ligados fisicamente. A ligação é a base do 

mapeamento genético. Este fenômeno foi descoberto por Bateson e Punnett (1906), no início do 

século passado, quando verificaram a falta de independência na segregação de dois genes, em 

ervilhas. Em seguida, Sturtevant (1913) sugeriu que se poderia usar a freqüência de aparecimento 

dos indivíduos recombinantes, ou seja, com fenótipos diferentes dos pais, como uma medida da 

fração de recombinação ( r= ) entre os genes sob estudo. Usando a premissa de que as 

permutações ou crossing overs ocorrem ao acaso ao longo do cromossomo, a possibilidade de 

recombinação é maior para genes mais distantes do que para aqueles mais proximamente ligados. 

Esta premissa se constituiu na base do mapeamento genético, e a taxa de recombinação entre os 

locos é usada para ordenar e posicionar os genes nos grupos de ligação. 

Os primeiros mapas genéticos foram construídos observando-se a segregação de 

marcadores morfológicos e citológicos. No entanto, estes marcadores dependem da geração de 

estoques cromossômicos por aberrações cromossômicas, como aneuploidias, translocações, 

deleções e inverções (CARNEIRO; VIEIRA, 2002), os quais são restritos a espécies de amplo 

conhecimento citológico. Em trigo, por exemplo, os estoques de substituição cromossômica 

permitiram que genes que controlam as principais proteínas de armazenamento fossem mapeados 

nos cromossomos dos grupos homeólogos 1 e 6, como mostrado na revisão de Gupta, Kulwal e 

Rustgi (2005). Já, os marcadores morfológicos contribuíram grandemente para a construção dos 

primeiros mapas genéticos, incluindo o de feijão (BASSETT, 1991). 
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 Entre a décadas de 1950 e 1960 foram descobertas as isoenzimas (MARKERT; 

MOLLER, 1959), que resultam da presença de mais de um gene codificando isoformas de uma 

mesma proteína. São classificadas como marcadores bioquímicos e se mostraram interessantes 

para a construção de mapas por terem um controle genético simples e, na maioria das vezes, 

possuirem herança codominante (CARNEIRO; VIEIRA, 2002). Assim, diversos mapas de 

ligação foram desenvolvidos com marcadores isoenzimáticos (PHILIPP; WEHLING; WRICKE, 

1994; TANKSLEY; RICK, 1980; VALLEJOS; SAKIYAMA; CHASE, 1992). Estes locos 

marcadores estão disponíveis de forma limitada no genoma (MURPHY et al., 1990), de modo 

que são insuficientes para fins de mapeamento, principalmente quando se pretende cobrir 

amplamente o genoma (CAIXETA et al., 2006; FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). 

 A partir da década de 1980, com o surgimento dos marcadores de DNA, o mapeamento 

genético tornou-se ilimitado a todas as espécies vegetais e animais. Os marcadores de DNA (ou 

marcadores moleculares) são baseados em polimorfismos nas seqüências de DNA. 

Essencialmente, os marcadores moleculares são livres de efeitos pleiotrópicos e não são 

influenciados pelo estágio de desenvolvimento do organismo, nem pelo ambiente. Além disso, 

geralmente, não têm efeito no fenótipo porque eles são reflexos de variações naturais presentes 

nas seqüências de DNA. Assim, um mapa de ligação detalhado pode ser construído utilizando 

apenas um cruzamento e uma população de mapeamento (KUMAR, 1999). Estas propriedades 

dos marcadores moleculares fizeram deles candidatos ideais para uso em mapeamento genético. 

A partir dos marcadores moleculares, espécies que já possuíam mapas genéticos 

desenvolvidos tiveram o número de marcadores mapeados rapidamente ampliado. Em feijão, por 

exemplo, até 1991 haviam 46 marcadores mapeados em 13 grupos de ligação (BASSETT, 1991). 

Já nos três anos seguintes, 443 marcadores RFLP e 102 marcadores RAPD foram mapeados 

(ADAM-BLONDON et al., 1994; NODARI et al., 1993a; VALLEJOS; SAKIYAMA; CHASE, 

1992). Mesmo espécies tropicais, para as quais não havia descrição de ligação entre qualquer tipo 

de marcador, tiveram mapas genéticos rapidamente desenvolvidos a partir desses marcadores, 

como o eucalipto (GRATTAPAGLIA; SEDEROFF, 1994) e o maracujá (CARNEIRO et al., 

2002). 
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2.3.2 Construção de mapas genéticos 

Mapa de ligação é a representação linear da posição dos genes ou marcadores dentro dos 

grupos de ligação que compõem o complemento haplóide de uma espécie. As posições no mapa 

são inferidas a partir das estimativas das freqüências de recombinação entre os locos marcadores. 

Quando um grande número de marcadores está segregando em uma população de mapeamento, a 

análise desta segregação através de procedimentos estatísticos adequados permite a construção de 

um mapa de ligação.  A metodologia de construção de um mapa integra uma série de 

procedimentos que incluem: (i) o desenvolvimento de populações segregantes adequadas; (ii) a 

genotipagem dos locos na população de mapeamento e nos seus progenitores (iii) a verificação da 

segregação individual dos locos; e (iv) a análise do conjunto de dados gerados para a verificação 

de ligação, a estimativa da distância e a ordenação dos marcadores nos grupos de ligação 

(TANKSLEY, 1993). 

 Existem variados tipos de populações segregantes que podem ser utilizadas para a 

construção de mapas. As comumente usadas são aquelas derivadas do cruzamento de linhagens 

puras e contrastantes, que podem derivar de endogamia ou de haplóides duplos (TANKSLEY, 

1993). A primeira geração filial (F1) é autofecundada ou retrocruzada com um dos progenitores 

dando origem às populações segregantes F2, RC1 ou RIL. A escolha do tipo de população mais 

apropriada ao mapeamento está relacionada com o tipo de marcador, a finalidade do mapa a ser 

construído e as características da espécie, como tipo de reprodução e duração do ciclo de vida. O 

máximo de informação genética é alcançado quando se usa uma população F2 genotipada com 

marcadores codominantes (STAUB; SERQUEN; GUPTA, 1996). Populações formadas por 

linhagens endogâmicas recombinantes (RIL – Recombinant Inbred Lines) possuem a vantagem 

de poderem ser “eternizadas”, pois, novos marcadores podem sempre ser acrescentados, gerando 

mapas de alta resolução, e caracteres de interesse podem ser avaliados em diferentes locais e 

épocas, requisitos importantes no mapeamento de QTL, principalmente quando o objetivo final é 

a seleção assistida por marcadores (KELLY et al., 2003).  

 Uma vez tendo os dados de genotipagem dos locos marcadores na progênie segregante e 

respectivos progenitores, seguem-se, então, as análises estatísticas. Como, geralmente, um 

elevado número de marcadores é usado na construção dos mapas de ligação, as análises são 

realizadas com o auxílio de programas computacionais. Para isso, métodos estatísticos foram 
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desenvolvidos para as principais populações de mapeamento e implementados em programas 

computacionais, como Mapmaker/Exp (LANDER, E. et al., 1987), Crimap (GREEN; FALLS; 

CROOKS, 1990), GMendel (LIU, B. H.; KNAPP, 1992), JoinMap (VAN OOIJEN; VOORRIPS, 

2001), Multimap (MATISE; PERLIN; CHAKRAVARTI, 1994), Outmap (BUTCHER et al., 

2002), AntMap (IWATA; NINOMIYA, 2006) e OneMap (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 

2007). 

São necessários, basicamente, três procedimentos estatísticos: (i) verificação do padrão 

Mendeliano de segregação de cada loco marcador; (ii) análise da ligação entre todos os pares de 

marcadores para a formação dos grupos de ligação; e (iii) estimação da ordem e distância dos 

locos marcadores dentro dos grupos de ligação.  

Primeiramente, é realizada uma análise da segregação dos marcadores individualmente. 

Espera-se que cada loco marcador se comporte de acordo com o padrão Mendeliano típico para a 

população e o tipo de marcador. A estatística mais usada é o qui-quadrado (χ2), no qual a hipótese 

H0 não admite a ocorrência de distorção. Bearzoti (2000) recomenda o descarte dos locos 

apresentando distorção de segregação, visando a não comprometer a qualidade do mapa, pois os 

locos com distorção afetam os testes estatísticos usados para detectar a ligação. 

 Diferentes tratamentos podem ser realizados para a formação dos grupos de ligação. 

Estatisticamente, grupo de ligação pode ser definido como um conjunto de locos herdados juntos 

(LIU, B.H., 1998). As estatísticas usadas para esta análise podem ser o χ2, a razão de 

verossimilhança, um limiar para a freqüência de recombinação, dentre outras (MOLLINARI, 

2007). Nesta fase, todos os pares de marcadores são testados; ao final, a propriedade transitiva é 

usada para o estabelecimento dos grupos de ligação, ou seja, se os marcadores A e B não estão 

ligados, mas o marcador B está ligado ao C e C ligado ao A, então os marcadores B, C e A 

pertencem ao mesmo grupo de ligação. 

 Uma vez formados os grupos de ligação e de posse das estimativas das freqüências de 

recombinação entre os locos marcadores, é realizada a análise visando à ordenação e à estimação 

das distâncias entre os marcadores nos grupos de ligação. A ordenação dos locos marcadores tem 

sido tratada como um processo que visa a minimizar o número de crossing-overs (CARNEIRO; 

VIEIRA, 2002). Diversos critérios foram desenvolvidos a fim de se comparar e julgar qual a 

melhor ordem. Alguns métodos usam estatísticas a partir da análise de dois pontos, por exemplo, 

a soma mínima dos coeficientes de recombinação adjacentes (SARF, Sum of Adjacent 
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Recombination Fractions - FALK, 1989), o produto mínimo dos coeficientes de recombinação 

adjacentes (PARF, Product of Adjacent Recombination Fractions - WILSON, 1988) ou a soma 

mínima dos LODs adjacentes (SALOD, Sum af Adjacent LOD Scores - WEEKS; LANGE, 

1987). Por outro lado, tem-se o método da verossimilhança. Lander e Green (LANDER, E. S.; 

GREEN, 1987) usaram a verossimilhança como critério para a comparação entre diferentes 

ordens. Neste caso, são realizadas análises multiponto, onde a verossimilhança é obtida via 

cadeia de Markov oculta, a qual usa a informação de todos os marcadores, simultaneamente, para 

determinar a ordem mais verossímil e estimar as frações de recombinação entre eles. Algorítimos 

baseados neste método foram implementados em vários programas de mapeamento genético, por 

exemplo, Mapmaker/Exp, Crimap e Multimap. 

Finalmente, as freqüências de recombinação são transformadas em distância genética de 

mapa através de funções de mapeamento, para que haja aditividade entre as distâncias dos 

marcadores no mapa. Uma unidade de medida de distância de mapa é definida como a distância 

entre dois locos em que se espera a ocorrência de uma permuta por gameta, por geração (WEIR, 

1996). Denominada Morgan e expressa em centiMorgans (cM), ela é uma função da fração de 

recombinação e possui caráter aditivo. Assim, as funções de mapeamento transformam as 

freqüências de recombinação em distâncias aditivas (LYNCH; WALSH, 1998). As principais são 

a função de Haldane (HALDANE, 1919), que admite que a ocorrência de permuta se dá na 

ausência de interferência, seguindo uma distribuição de Poisson, e a função de Kosambi 

(KOSAMBI, 1944), que admite a ocorrência de permutas próximas como eventos não 

independentes. Função de Kosambi admite interferência completa entre regiões arbitrariamente 

próximas, que decresce com o aumento da distância, sendo nula para locos independentes. 

 

2.3.3 Aplicações dos mapas genéticos 

Os mapas genéticos fornecem referenciais genéticos ao longo do genoma e suas principais 

aplicações são: (i) contribuir para o conhecimento básico da organização e evolução do genoma; 

(ii) permitir estudos de mapeamento comparativo; e (iii) permitir a localização de regiões 

controlando caracteres tanto de herança simples quanto complexa. 

 Através da comparação de mapas genéticos é possível se estudar os processos evolutivos 

do genoma, verificando-se a sintenia entre espécies e as alterações ocorridas durante a evolução, 

por exemplo, rearranjos, duplicações e deleções de segmentos cromossômicos. Em meados da 
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década de 1980, quando os marcadores RFLP foram usados, pela primeira vez, em plantas, ficou 

claro que sondas RFLP poderiam ser transferidas entre espécies para fornecerem âncoras que 

permitiriam a comparação entre os genomas. Bonierbale, Plaisted e Tanksley (1988) mostraram 

que os mapas de tomate e batata eram muito similares. Da mesma forma, Chao, Sharp e Gale 

(1988) mostraram que três genomas diplóides que formam o trigo hexaplóide tinham mantido 

quase idêntica a ordenação de seus genes. Estes estudos deram os primeiros sinais de que o 

arranjamento linear dos genes em plantas pode ter permanecido conservado durante um longo 

período evolutivo. Assim, a extrapolação de informações obtidas a partir de espécies-modelo 

(arabidopsis e arroz, por exemplo) para as espécies cultivadas menos estudadas pode servir de 

base para aumentar o conhecimento sobre elas (GALE; DEVOS, 1998). Estudos a cerca da 

fixação biológica de nitrogênio em leguminosas demonstraram que genes funcionalmente 

conservados ocupam posições sintênicas em diversas espécies (RIELY et al., 2004). Mesmo 

grandes famílias gênicas, e que evoluem rapidamente, como os genes de resistência do tipo NBS-

LLR (Nuleotide-Binding Site-Leucine-Rich Repeat) podem apresentar sintenia nas leguminosas. 

Por exemplo, Zhu e claboradores (ZHU et al., 2002) mostraram através de mapeamento 

comparativo entre Medicago truncatula e Glycine max e entre M. truncatula e Pisum sativum que 

vários blocos de locos gênicos de resistência se mostraram sintênicos entre essas espécies. 

Uma importante utilidade dos mapas genéticos é, sem dúvida, o mapeamento de genes e 

QTL. A partir do mapeamento de QTL é possível estudar a base genética dos caracteres 

complexos (PATERSON, 1995). Do ponto de vista do melhoramento, é interessante que os 

mapas possam ser completamente anotados indicando a localização de genes e QTL, sejam eles 

para resistência a pragas e doenças, performance agronômica, adaptabilidade, síndrome da 

domesticação, qualidade, ou qualquer outro caráter importante. Estas informações podem ser 

usadas tanto para a obtenção de novas cultivares pela seleção assistida por marcadores, quanto no 

auxílio aos melhoristas pela melhor compreensão dos efeitos e modo de ação dos locos 

controlando os caracteres de interesse. 

Em feijão, tem havido um grande interesse no mapeamento de genes e de caracteres 

quantitativos de importância agronômica, como resistência a pragas e doenças (MIKLAS, P. N. et 

al., 2006), tolerância a estresses abióticos (BEEBE et al., 2006), síndrome da domesticação 

(KOINANGE et al., 1996; PARK et al., 2000), nodulação (NODARI et al., 1993a) e caracteres 

relacionadas com a produtividade (TAR'AN; MICHAELS; PAULS, 2002). Estes trabalhos têm 
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aumentado o conhecimento sobre o controle genético de diversos caracteres, fornecendo 

informações a respeito do número de QTL envolvidos, seu efeito e sua localização nos grupos de 

ligação. 

A seleção assistida por marcadores é a aplicação mais direta destes conhecimentos. O 

potencial de se mapear diferentes QTL afetando um caráter de interesse abre a possibilidade de se 

transferir simultaneamente vários QTL e combiná-los em uma cultivar melhorada (DITA et al., 

2006).  

Com relação à resistência a doenças, Mutlu e colaboradores (2005) usaram a seleção 

fenotípica combinada com a seleção assistida para desenvolver linhagens de feijão das classes 

pinto, a mais consumida no Estados Unidos,  resistentes ao crestamento bacteriano comum. 

Ender, Terpstra e Kelly (2008) avaliaram a eficiência da seleção assistida para aumentar a 

resistência ao mofo branco em linhagens de feijão. Dois cruzamentos diferentes com a mesma 

fonte doadora de resistência foram avaliados. Este trabalho mostrou que a seleção realizada com 

base em QLT nos grupos de ligação B2 e B7 se mostrou mais eficiente que a seleção através de 

avaliações fenotípicas, suportando a eficácia da seleção assistida para locos de herança complexa. 

Além disso, os QTL introgredidos se mostraram estáveis nos dois backgrounds genéticos 

analisados. 

Concibido e colaboradores (2003) mapearam um loco quantitativo associado ao aumento 

da produtividade a partir de uma introdução de Glycine soja e o introgrediram em seis 

backgrounds genéticos de G. max, usando retrocruzamento assistido por marcadores. A 

disponibilidade de um mapa genético possibilitou o isolamento de  regiões específicas do genoma 

e a sua transferência para variedades comerciais com um mínimo de linkage drag. Esta pesquisa 

demonstrou o potencial de se usar germoplasma exótico com o auxílio de mapas genéticos para 

aumentar a produtividade em soja, uma cultura com limitada diversidade genética no 

germoplasma elite. 

Outra aplicação dos mapas genéticos está  no uso de informações a cerca da posição dos 

genes envolvidos na síndrome da domesticação. Estas informações podem facilitar a introgressão 

de diversidade genética a partir de linhagens silvestres, importantes fontes de novos alelos, no 

germoplasma adaptado (KELLY et al., 2003). Kelly e colaboradores (2003) apontam que o 

conhecimento prévio da ligação entre os genes de domesticação e aqueles controlando uma 

determinada característica agronômica pode orientar os melhoristas a cerca da dificuldade de se 
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obter linhagens recombinantes carregando a característica de interesse sem a perda do fenótipo 

domesticado para arquitetura da planta, indeiscência, etc. Da mesma forma, é de grande ajuda o 

conhecimento da ligação genética entre quaisquer caracteres de interesse. Por exemplo, a ligação 

em repulsão entre QTL afetando a resposta ao vírus do mosaico dourado do feijoeiro e a 

resistência ao crestamento bacteriano foi observada no grupo de ligação B7 (MIKLAS, PHILLIP 

N. et al., 1996). Isto explica a consistente correlação fenotípica negativa observada entre estes 

dois caracteres no cruzamento ‘Dourado’ x ‘Xan 176’. Concluindo, esses conhecimentos podem 

colaborar no planejamento de cruzamentos a serem realizados, a fim de se obter mais 

rapidamente os resultados esperados pelos melhoristas. 

 

2.3.4 Mapas genéticos em feijão 

O feijão-comum é uma espécie diplóide, com 2n=2x=22; seus cromossomos são 

extremamente pequenos quando comparados aos de outras espécies vegetais (MOSCONE et al., 

1999), possuindo um genoma de tamanho estimado entre 686 e 750 milhões de bases (Mb) por 

conjunto haplóide (BENNETT; LEITCH, 2005). 

 O primeiro mapa de ligação para o feijão-comum foi publicado há 47 anos 

(LAMPRECHT, 1961). Este mapa inicial foi baseado em poucas dezenas de marcadores 

morfológicos. Durante as décadas de 70 e 80, diversos artigos reportando ligação entre diferentes 

marcadores morfológicos e bioquímicos foram publicados em feijão. Bassett (1991) publicou um 

mapa a partir da revisão destes trabalhos, incluindo alguns contestando as interpretações e a 

validação dos dados de Lamprecht (1961). Estas contradições a cerca da ligação entre alguns 

locos ocorriam devido aos marcadores usados não serem neutros. Assim, alguns marcadores só se 

expressavam em determinados genótipos, outras vezes possuíam efeitos epistáticos ou mesmo 

pleiotrópicos. Após o esforço de Bassett (1991) em revisar o mapa genético de feijão, 13 grupos 

de ligação foram formados. A nomenclatura de alguns genes marcadores foi uniformizada, assim 

como, outros marcadores foram retirados do mapa, por não haver evidências de crossing over 

suficientes para suportar sua ligação genética. 

 Mais tarde, com o desenvolvimento dos marcadores RFLP, Vallejos, Sakiyama e Chase 

(1992) publicaram o primeiro mapa usando marcadores moleculares em feijão. Os autores 

analisaram 224 locos RFLP, além de alguns marcadores morfológicos e protéicos em uma 

população de retrocruzamento. A geração F1 oriunda do cruzamento entre a linhagem ‘XR-235-
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1’, de origem Mesoamericana, e a cultivar ‘Calima’, de origem Andina, foi retrocruzada com a 

linhagem ‘XR-235-1’ para originar a população de mapeamento. Uma biblioteca genômica de 

fragmentos Pst I enriquecida com seqüências de cópia única foi utilizada para o desenvolvimento 

das sondas (CHASE; ORTEGA; VALLEJOS, 1991). Ao final, 216 RFLP foram ordenados em 

11 grupos de ligação, cobrindo 960 cM do genoma de feijão. 

 Em seguida, Nodari e colaboradores (1993a) usaram 15 clones de genes conhecidos e 115 

clones gerados a partir de duas bibliotecas genômicas para revelar marcadores RFLP. Estes, 

juntamente com mais 8 RAPD e alguns marcadores morfológicos e bioquímicos, foram usados 

para construir um mapa de ligação para uma população F2 derivada do cruzamento entre as 

cultivares ‘Bat 93’, de origem Mesoamericana, e ‘Jalo EEP558’, de origem Andina. O mapa final 

possuiu 143 locos distribuídos em 15 grupos de ligação, e um comprimento total de 827 cM. 

 Um terceiro mapa baseado em marcadores moleculares foi construído a partir de uma 

população de retrocruzamento (‘Ms8EO2’ x ‘Corel’) (ADAM-BLONDON et al., 1994). Baseado 

em 51 locos RFLP, 100 RADP, dois SCARs (Sequence-Characterized Amplified Regions), e 4 

marcadores morfológicos, um mapa de 567,5 cM foi gerado. Além destes, outros mapas 

genéticos foram, rapidamente, desenvolvidos para o feijão-comum (JUNG et al., 1996; JUNG et 

al., 1997; KOINANGE et al., 1996; MIKLAS, PHILLIP N. et al., 1996). 

A construção de mapas a partir de diferentes populações de mapeamento se deve, 

principalmente, à multiplicidade dos objetivos de melhoramento em feijão, pois nenhuma 

população, por mais divergente que seja, segrega para todos os caracteres de interesse (KELLY et 

al., 2003). 

 Beebe e colaboradores (2006), por exemplo, utilizaram uma população de RIL oriunda do 

cruzamento entre a cultivar ‘DOR 364’ e a landrácea ‘G19833’ para construir um mapa com a 

finalidade de mapear QTL relacionados à aquisição de fósforo e à arquitetura de raiz. O genótipo 

‘G19833’ possui alta capacidade de acumular fósforo em solos deficientes neste nutriente e por 

isso foi escolhido para este cruzamento. Já Tar’an, Michaels e Pauls (2002) usaram a população 

derivada do cruzamento ‘OAC Seaforth’ x ‘OAC 95-4’ para gerar um mapa genético e mapear 14 

caracteres quantitativos relacionados com a produtividade e seus componentes e com a 

arquitetura da planta em feijão. 

Da mesma forma, outras populações de mapeamento foram usadas para a construção de 

mapas com a finalidade de se mapear caracteres específicos aos objetivos de cada grupo, como 
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por exemplo, resistência ao crestamento bacteriano (ARIYARATHNE et al., 1999; NODARI et 

al., 1993b; VALLEJOS; SAKIYAMA; CHASE, 1992), Fusarium (SCHNEIDER; GRAFTON; 

KELLY, 2001), mofo branco (KOLKMAN; KELLY, 2003; MIKLAS, P. N. et al., 2001), à 

antracnose (ADAM-BLONDON et al., 1994; RODRIGUEZ-SUAREZ et al., 2007) e mancha 

angular (MELO; SANTOS; FERREIRA, 2002b; NODARI et al., 1993b) . 

 Visando permitir a comparação entre diferentes mapas, Freyre e colaboradores (1998) 

iniciaram um esforço para a criação de um mapa consenso para a espécie. Eles analisaram a 

segregação de um conjunto de marcadores comuns aos diferentes mapas em uma população 

núcleo de mapeamento. A população escolhida por Freyre e seus colaboradores (1998) foi uma 

população de RIL resultante do cruzamento entre os genótipos ‘Bat 93’ e ‘Jalo EEP558’ (BJ). 

Esta foi escolhida por mostrar uma grande diversidade para vários tipos de marcadores (NODARI 

et al., 1993a) e por segregar para múltiplas interações microorganismo-hospedeiro (NODARI et 

al., 1993b). O mapa consenso gerado integrou ao mapa BJ (NODARI et al., 1993a) marcadores 

dos mapas da Florida (VALLEJOS; SAKIYAMA; CHASE, 1992) e de Paris (ADAM-

BLONDON et al., 1994). O mapa integrado foi gerado a partir de 563 marcadores e possuiu um 

comprimento final de 1226 cM. Os marcadores comuns permitiram estabelecer a correspondência 

entre os grupos de ligação dos três mapas. Estudos subseqüentes continuam a mapear novos 

marcadores nesta população, fazendo deste mapa um mapa referência para a espécie (BLAIR et 

al., 2003; GRISI et al., 2007; PAPA et al., 2005; YU, K. et al., 2000). 

 Pedrosa e colaboradores (2003), usando hibridização fluorescente in situ de pools de 

sondas RFLP geneticamente ligadas, integraram o mapa de ligação da Florida (VALLEJOS et al., 

1992) ao mapa cromossômico mitótico de P. vulgaris. Os pools de sondas usados permitiram a 

atribuição de todos os grupos de ligação aos cromossomos de dois cultivares de feijão, ‘Saxa’ e 

‘Calima’. 

Apesar da nomenclatura dos cromossomos de feijão ter sido primeiramente proposta por 

Moscone e colaboradores (1999), devido à alta variação no tamanho dos cromossomos dentro da 

espécie (PEDROSA-HARAND et al., 2006) e da grande utilização pela comunidade científica da 

nomenclatura dos grupos de ligação proposta por Freyre e colaboradores (1998), a designação B1 

a B11, usada para denominar os grupos de ligação do mapa consenso, passou a ser a 

nomenclatura para os cromossomos de feijão-comum (Figura 1) (PEDROSA-HARAND; 
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PORCH; GEPTS, 2008), evidenciando, mais uma vez, o mapa BJ como mapa referência da 

espécie. 

 

. 

Figura 1 - Idiograma dos cromossomos da variedade ‘Calima’ de P. vulgaris enumerada de acordo com a 

nomenclatura dos grupos de ligação do mapa consenso de Freyre et al. (1998). A posição dos clones 

RFLP usados para a atribuição dos grupos de ligação aos cromossomos é indicada em preto; a 

localização aproximada no mapa consenso de ligação dos pools de clones RFLP usados nas hibridizações 

in situ é indicada por setas; as marcas nas extremidades dos grupos de ligação representam os 

marcadores RFLP distais, segundo o mapa de Freyre et al. (1998). Fonte: Pedrosa-Harand; Porch; Gepts 

(2008) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Material Vegetal 

Para a caracterização dos SSR-EST foram usados 23 genótipos de Phaseolus vulgaris, 

sendo 17 linhagens de origem Mesoamericana, 6 linhagens de origem Andina (Tabela 1), e três 

espécies relacionadas P. acutifolius, P. lunatus e Vigna sp. Este conjunto de genótipos 

compreende uma amostra representativa dos genótipos cultivados de feijão-comum, além de 

incluir as linhagens parentais das duas populações de mapeamento usadas neste trabalho (‘Bat 

93’ x ‘Jalo EEP558’ e ‘Carioca’ x ‘Flor de Mayo’). 

 

Tabela 1 - Conjunto de genótipos representantes dos dois grupos gênicos de Phaseolus vulgaris  

Genótipo Grupo gênico  Genótipo Grupo gênico 

Bat 93 Mesoamericano  Baetão Mesoamericano 

Brasil 2 Mesoamericano  Tu Mesoamericano 

Porrillo Mesoamericano  IAC UNA Mesoamericano 

Rio Tibaji Mesoamericano  Sanilac Mesoamericano 

Mulatinho Mesoamericano  Jamapa Mesoamericano 

Carioca Mesoamericano  Pompadour Andino 

Puebla 152 Mesoamericano  Antioquia 8 Andino 

Great Northern Mesoamericano  Jalo EEP558 Andino 

Flor de Mayo Mesoamericano  Jabona Andino 

Garbancillo Mesoamericano  Red Kidney Andino 

Apetito Blanco Mesoamericano  CAL 143 Andino 

Barbunya Mesoamericano    
 

Para os estudos de mapeamento foram utilizadas duas populações de feijoeiro conforme 

descrito a seguir: 

(i) População BJ: População derivada do cruzamento entre ‘Bat 93’ e ‘Jalo EEP558’, a qual 

foi primeiramente usada em F2 para a construção do mapa de Davis, CA (NODARI et al., 1993a). 

Após o avanço de gerações, as linhagens recombinantes (RILs) foram usadas na integração dos 

principais mapas genéticos de feijão-comum (FREYRE et al., 1998). No presente trabalho, foram 

utilizados os progenitores ‘Bat 93’ e ‘Jalo EEP558’ e 74 RILs na geração F8. O material foi 

gentilmente cedido pela Dra. Siu Mui Tsai (CENA/USP) e pela Dra. Rosana Pereira Vianello 

Brondani (EMBRAPA Arroz e Feijão). Os genitores desta população foram selecionados por 
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terem tido uma origem evolutiva divergente, ou seja, ‘Bat 93’ é uma linhagem de origem 

Mesoamerica desenvolvida no CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical /Cali, 

Colombia) e ‘Jalo EEP558’ é uma seleção da landrácea ‘Jalo’, de origem Andina, obtida na 

Estação Experimental de Patos de Minas, Brasil, que segrega para diversas características, 

incluindo resistência ao vírus do mosaico comum do feijoeiro, ao crestamento bacteriano, à 

mancha angular, ferrugem e antracnose (NODARI et al., 1993a). De agora em diante esta 

população será chamada de BJ. 

(ii) População CFM: População gerada a partir do cruzamento entre os genitores Carioca e Flor 

de Mayo, de agora em diante chamada população CFM. A partir da geração F1 foram obtidas, por 

autofecundação, as gerações de F2 até F5, sendo a população conduzida através do “método da 

população”. Na geração F5 foram coletadas sementes de 196 plantas individuais, tomadas ao 

acaso, originando 196 famílias F5:6 que multiplicadas originaram as linhagens recombinantes 

utilizadas no primeiro trabalho de mapemento desta população (MELO; SANTOS; FERREIRA, 

2002b). As sementes dos genitores e das linhagens foram gentilmente cedidas pelo Dr. João 

Bosco dos Santos (Universidade Federal de Lavras). No presente trabalho, foram usadas 94 das 

196 RILs disponíveis. Esta população segrega para diversas características, incluindo reação ao 

oídio e à mancha-angular (MELO; SANTOS; FERREIRA, 2002b). 

 

3.2 Extração e quantificação de DNA 

3.2.1 Isolamento do DNA genômico 

Para o isolamento do DNA genômico, todos os genótipos foram cultivados em casa de 

vegetação. O tecido foliar foi colhido dos primeiros trifólios abertos e mantido em nitrogênio 

líquido até a maceração.  A extração foi feita de acordo com Doyle & Doyle (1987), com 

algumas modificações. Foram utilizados 2 g de tecido foliar por genótipo. Para o rompimento das 

paredes e membranas celulares, os tecidos foliares foram macerados em um almofariz com 

nitrogênio líquido usando um pistilo. O tecido pulverizado foi adicionado a um tubo de 15 ml 

contendo 8 ml de Tampão de Extração de DNA [100 mM de Tris HCl (pH 8,0); 1,4 M de NaCl; 

2% (p/v) de CTAB; 20 mM de Na2EDTA pH 8,0; 1% (p/v) de PVP 40.000] previamente 

aquecido a 65 °C. Após a completa homogeneização das amostras na solução, elas foram 

incubadas  a 65 °C por uma hora em banho maria, com leve agitação a cada 15 min. Em seguida, 
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foi realizada a extração da parte orgânica das amostras pela adição de 6 ml de clorofórmio-álcool 

isoamílico (24:1) seguida de agitação manual por 5 min. e centrifugação por 15 min. a 3.000 g. A 

fase aquosa foi, então, transferida para novos tubos de 15 ml que foram tratados com RNase (25 

ng/ml) e incubados por 2 h a 37 °C. Para a precipitação do DNA, foram adicionados 5 ml de 

isopropanol absoluto e os tubos mantidos por duas horas a 4 °C. O DNA precipitado foi enrolado 

em bastão de vidro e transferido para tubo de 2,0 ml. Foram realizadas duas lavagens: uma com 

uma Solução de Lavagem (7,5 M de AcNH3 e 70% de etanol) e outra com etanol 70%. A 

ressuspensão do DNA foi realizada em 1,0 ml de TE [10 mM de Tris HCl (pH 8,0); 1 mM de 

Na2EDTA pH 8,0], deixando a solução overnight a temperatura ambiente. A solução contendo 

DNA passou, em seguida, por duas extrações orgânicas: foi adicionado 1,0 ml de fenol saturado e 

o tubo gentilmente agitado e centrifugado por 10 min. a 10.000 g. A fase aquosa foi recuperada e 

adicionada a um novo tubo de 2,0 ml contendo 750 µl de clorofórmio. A suspensão foi 

gentilmente agitada e centrifugada por mais 10 min. a 10.000 g. A fração contendo DNA (cerca 

de 500 µl) foi transferida para novo tubo de 2,0 ml e o DNA foi precipitado pela adição de 1.250 

µl de etanol absoluto e 250 µl de acetato de amônio (7,5 M). Os tubos foram mantidos por 20 

min. a -20 °C para favorecer a precipitação. Em seguida, o tubos foram centrifugados por 5 min. 

a 8.000 g e o pellet lavado com 500 µl de álcool 70%. O álcool foi descartado e os tubos foram 

colocados para secar por 2 h à temperatura ambiente. Por fim, o DNA foi ressuspendido em 200 

µl de TE e estocado a -20 °C para uso posterior. 

 

3.2.2 Quantificação do DNA 

A concentração do DNA foi estimada em gel de agarose 1,0% (p/v) por comparações de 

sua florescência com aquelas de concentrações conhecidas de DNA do fago lambda, após 

coloração com brometo de etídeo (10 mg/ml) durante 15 min. O resultado foi documentado por 

fotografia sob luz UV usando equipamento de fotodocumentação (Geldoc – Bio-Rad). A partir 

desta quantificação, duas alíquotas de trabalho foram feitas, uma para o uso na amplificação dos 

marcadores SSR-EST (10 ng/µl) e outra para  digestão enzimática para uso nas etapas posteriores 

da técnica de AFLP (50 ng/µl). 
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3.3 Marcadores SSR-EST 

3.3.1 Desenvolvimento de marcadores SSR-EST 

Uma coleção de 3.126 seqüências de P. vulgaris, isoladas a partir de seedlings inoculados 

e não inoculados com Colletotrichum lindemuthianum, foi usada como fonte de SSR-EST 

(MELOTTO et al., 2005). Uma busca por microssatélites perfeitos foi realizada para os motivos 

di-, tri- e tetranucleotídicos, repetidos pelo menos 5 vezes em tandem (MELOTTO et al., 2005). 

3.3.1.1 Caracterização das EST contendo SSR 

Todas as seqüências haviam sido originalmente anotadas por Melotto e colaboradores 

(2005), no entanto, aquelas contendo microssatélites foram novamente alinhadas contra o banco 

de seqüências de aminoácidos para serem melhor caracterizadas. Estas análises foram realizadas 

através da ferramenta BLASTx (ALTSCHUL et al., 1990) diretamente no sítio do NCBI. Ainda, 

as 219 seqüências foram caracterizadas de acordo com a posição do SSR dentro de cada EST, isto 

é, se o microssatélite estava localizado na região 3’ não traduzida (3’ UTR), 5’ não traduzida (5’ 

UTR) ou codante (CDS). Esta análise foi realizada através da busca das trincas putativas de início 

e fim da tradução em cada EST, assim como dos quadros de leitura que possuíam o melhor 

alinhamento de aminoácidos com seqüências similares depositadas no banco de dados GenBank 

não redundante, usando o algoritmo BLASTx (ALTSCHUL et al., 1990). 

3.3.1.2 Classificação das SSR 

 Os microssatélites presentes nas 219 EST foram classificados quanto aos motivos 

repetidos. Os microssatélites dinucleotídicos foram agrupados em quatro motivos (AT, AG, AC e 

CG) e os trinucleotídicos em 10 motivos (GAA, AAT, CAT, AAC, TGG, AGG, TAG, TGC, 

CGG e ACG). Já os tetranucleotídicos foram somente sete, e foram agrupados em cinco motivos 

(AAAG, AATC, AATG, AATT e TGCA). Cada motivo incluiu todas as seqüências 

complementares e permutadas para as seqüências acima apresentadas entre parênteses, por 

exemplo, o motivo dinucleotídico AG representa as seqüências AG, GA, e os complementos CT 

e TC e o motivo trinucleotídico GAA representa as seqüências GAA, AAG, AGA e seus 

complementos TTC, TCT e CTT.  
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3.3.1.3 Seleção e desenho dos primers a partir das EST 

As seqüências flanqueando os SSR nas EST foram usadas para desenhar primers entre 16 

e 24 pares de bases. Para aumentar a chance de desenhar bons primers, primeiramente foi 

selecionada, entre as seqüências contendo SSR, aquelas em que o SSR esteve distante pelo menos 

50 bases de ambas as extremidades 5’ e 3’ da seqüência. O programa Primer-3 (ROZEN; 

SKALETSKY, 2000) foi usado para gerar os primers. Para reduzir a ocorrência de bandas 

espúrias geradas durante a amplificação e permitir o uso de vários pares de primers sob as 

mesmas condições de PCR, dois critérios de estringência foram empregados no desenho: (1) Tm 

variando de 57 a 63 ºC e (2) diferença máxima de 3 ºC entre as Tm dos primers de cada par. A 

Figura 2 mostra as seqüências de um par de primers desenhado a partir da EST 

PVEPLE1002A08 contendo um SSR trinucleotídico. Antes  da síntese, cada primer foi checado 

quanto à possibilidade de auto anelamento ou de formação de estruturas secundárias. Ainda, cada 

par de primers foi testado quanto à possibilidade de anelamento cruzado. Para tanto, foi utilizado 

o programa Gene Runner (SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994).    

 Os primers desenhados foram sintetizados pela IDT® (Integrated DNA Technologies, 

Inc.) na escala de 25 nmoles cada. 
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Figura 2 - Arquivo de saída do programa Primer 3, mostrando dados dos primers forward (left primer) e reverse 

(right primer) desenhados para o microssatélite (CTT)7 contido na seqüência PVEPLE1002A08. São 

mostrados os sítios iniciais de ancoramento dos primers na EST, as Tm em °C, as porcentagens de GC, as 

seqüências 5’-3’ dos primers, o tamanho esperado do fragmento amplificado, assim como a seqüência 

alvo (*) e a posição dos primers forward (>) e reverse (<) na EST 

 

3.3.2 Condições de reação 

As reações de amplificação dos SSR-EST para a caracterização dos marcadores em um 

conjunto de genótipos foram realizadas em um volume final de 20 µl em placas de PCR de 96 

poços, usando um termociclador Gene Amp® PCR System 9700 (Applied Biosystems). 

Aproximadamente 20 ng de DNA molde foram adicionados a uma solução contendo 0,25 µM de 

ambos os primer forward e reverse, 200 µM de cada desoxinucleotídeo trifosfatado (dNTP), 10 

mM de Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM de KCl e 1,5 mM de MgCl2 e 0,5 unidade de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen). Os programas usados na PCR são mostrados na Tabela 2. 

Já as reações para fins de mapeamento foram realizadas em um volume final de  16 µl de 

mix, contendo 20 ng de DNA; 8,0 µl de Master Mix da Promega [0,4 unidade de Taq DNA 

polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 10 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM de KCl e 1,5 mM de 
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MgCl2] e 0,2 µM de cada primer. A amplificação foi efetuada em termociclador Gene Amp® 

PCR System 9700 (Applied Biosystems), a partir de um dos quatro programas descritos na 

Tabela 2, dependendo do par de primers. 

Um conjunto de 15 primers SSR-genômicos, previamente selecionados por apresentar 

polimorfismo em ambas as populações (CAMPOS, 2007; comunicação pessoal), também foi 

usado na genotipagem das duas populações de mapeamento. As condições de amplificação 

seguiram conforme descrito nas publicações originais (CAMPOS et al., 2007; BENCHIMOL et 

al., 2007). 

 

Tabela 2 - Programas usados para amplificar os locos SSR-EST de feijão. Estão mostradas as condições de 

desnaturação da dupla fita de DNA, anelamento dos primers, extensão da nova fita de DNA, e o número 

de ciclos (N° ciclos) usados em cada programa 

Programa* Desnaturação Anelamento Extensão N° ciclos 

94 °C / 30 seg 65 °C / 45 seg (-1°C por ciclo) 72 °C / 30 seg 13 X 1 

94 °C / 30 seg 52 °C / 30 seg 72 °C / 45 seg 25 X 

94 °C / 30 seg 60 °C / 45 seg (-1°C por ciclo) 72 °C / 30 seg 10 X 2 

94 °C / 30 seg 50 °C / 30 seg 72 °C / 45 seg 25 X 

94 °C / 30 seg 55 °C / 45 seg (-1°C por ciclo) 72 °C / 30 seg 10 X 3 

94 °C / 30 seg 45 °C / 30 seg 72 °C / 45 seg 25 X 

94 °C / 30 seg 45 °C / 45 seg (+1°C por ciclo) 72 °C / 30 seg 10 X 4 

94 °C / 30 seg 55 °C / 30 seg 72 °C / 45 seg 25 X 

* Cada programa foi constituído por dois conjuntos de ciclos, um primeiro no qual a temperatura de anelamento 

variou a cada ciclo e um segundo no qual a temperatura de anelamento foi mantida constante. Em todos os 

programas houve uma desnaturação inicial a 94°C por 3 min. e uma extensão final de 5 min. a 72°C; os ciclos foram 

corridos em um termociclador GenAmp® PCR-System 9700 (Applied Biosystems). 
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3.3.3 Eletroforese e visualização dos locos 

Os produtos resultantes das reações de amplificação de uma parte das amostras foram 

primeiramente separados em gel de agarose (1,5%) e corados em banho de brometo de etídeo (50 

ng/l) para a visualização das bandas antes da corrida em gel de poliacrilamida desnaturante. 

Aqueles locos que estavam claramente visíveis em gel de agarose foram, então, separados em gel 

de seqüenciamento [acrilamida/bisacrilamida (19:1) 6%, uréia 7,5 M, tampão TBE 1X (89 mM 

Tris base; 89 mM de ácido bórico; 2,5 mM EDTA 2Na)] de 0,4 mm de espessura. 

A eletroforese se deu a uma potência constante de 80 W por cerca de 3 h em um aparato 

de eletroforese Sequi-Gen® (Bio-Rad). Ladders de 10 e 100 pb foram usados como marcadores 

de peso molecular. 

A coloração foi realizada com nitrato de prata em cinco etapas de acordo com Creste, 

Tulmann-Neto e Figueira (2001), com algumas modificações como descrito abaixo. 

(i) Fixação: a fixação do gel foi feita por imersão em solução de etanol 10% e ácido acético 

1%, sob lenta agitação por 10 min., seguida de uma lavagem com água destilada e deionizada, 

durante 1 min., sob agitação. 

(ii) Oxidação: o procedimento de pré-tratamento com uma solução de ácido nítrico 1,5% foi 

realizado durante 3 min., sob lenta agitação, após a qual seguiu-se uma nova lavagem do gel com 

água destilada deionizada durante 1 min., sob agitação. 

(iii) Impregnação com prata: a impregnação do gel foi realizada com a solução de nitrato de 

prata (AgNO3) 0,2% durante 20 min., sob agitação, e protegida da luz. Em seguida, foram 

realizadas duas novas lavagens com água destilada deionizada, com duração de 30 seg. cada. 

(iv) Revelação: para revelação dos géis foram utilizados 2,0 l de solução contendo 60 g de 

Na2CO3 e 2,0 ml de formaldeído (37%). Nesta etapa, 1,0 l da solução foi aplicado sobre o gel até 

começarem a surgir bandas. Após este passo, a solução foi descartada e outro litro foi adicionado 

para finalizar o processo de revelação. Após a revelação da placa, a solução foi descartada e o 

bloqueio foi realizado em seguida. 

(v) Bloqueio: o bloqueio da revelação se deu em solução de ácido acético 5% durante 5 min., 

seguindo-se uma nova lavagem com água destilada deionizada durante 1 min. Após este passo, a 

placa foi colocada em posição vertical em um local seco, arejado e à temperatura ambiente para a 

secagem do gel, possibilitando posterior análise das bandas. 
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Os géis foram digitalizados por um scanner Color Page-HR3200 (Genius) e as imagens 

armazenadas em computador para posterior leitura (genotipagem). 

 

3.3.4 Análise dos locos amplificados 

3.3.4.1 Caracterização dos marcadores SSR-EST 

Os SSR-EST desenvolvidos foram amplificados em um conjunto de genótipos para a 

caracterização dos marcadores. Após a separação dos produtos de amplificação em gel de 

seqüenciamento, os locos foram manualmente lidos e os dados dos SSR-EST foram organizados 

em uma planilha.  

O PIC (Polymorphic Information Content) foi usado para medir a informatividade de cada 

um dos locos gerados, de acordo com a eq. (1) (ANDERSON et al., 1993). 

∑
−

−=

k

i
iPPIC

1

21         (1) 

Na eq. (1), k é o número total de alelos detectado por um SSR-EST e iP  a frequência do i-ésimo 

alelo detectado na amostra estudada. 

Os dados de todos os locos foram usados para a análise de agrupamento dos genótipos 

avaliados. Uma matriz de distâncias genéticas foi gerada usando a distância de Roger’s 

modificada (WRIGHT, 1978) através do pacote TFPGA (MILLER, 1997). Para o agrupamento 

usou-se o método conhecido por UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetical 

Averages). Os dados de agrupamento foram, então, usados para a geração de um dendograma 

pelo programa Drawgram do pacote computacional PHYLIP (FELSENSTEIN, 2004). 

 

3.3.4.2 Seleção de locos polimórficos nas populações BJ e CFM 

 Os locos SSR-EST amplificados a partir dos genitores das duas populações de 

mapeamento tiveram o tamanho de seus alelos anotados. Aqueles locos que se prestaram para 

mapeamento, apresentando polimorfismo em pelo menos uma das populações utilizadas, foram, 

então, amplificados em toda a população. Os dados de segregação foram anotados em uma 

planilha e usados na construção dos mapas genéticos.  
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3.4 Marcadores AFLP 

3.4.1 Geração de marcadores AFLP 

O desenvolvimento de marcadores AFLP para Phaseolus vulgaris envolveu os passos 

propostos por Vos e colaboradores (VOS et al., 1995) com algumas modificações propostas por 

Lopes e colaboradores (2006), conforme descrito a seguir: 

(i) Restrição do DNA: cerca de 200 ng de DNA foram digeridos pela combinação de duas 

enzimas, uma de corte raro (Eco R-I ou Pst-I) e uma de corte freqüente (Mse-I). A digestão se 

deu em um volume final de 20 µl contendo 5 U de Eco-RI ou Pst-I (Promega), 5 U de Mse-I 

(New England Biolabs), 2 µl de tampão de digestão universal One Phor All 10X (Amersham/GE) 

e 2 µg de BSA (New England Biolabs). A solução de digestão foi incubada em termociclador 

Gen Amp® PCR System 9700 Thermocycler (Applied Biosystems) durante 4 h a 37 °C para a 

restrição do DNA e, em seguida, por 20 min. a 65 °C para a inativação das enzimas. A fixação do 

gel foi feita por imersão em solução de etanol 10% e ácido acético 1%, sob lenta agitação, por 10 

min., seguida de uma lavagem com água destilada e deionizada, durante 1 min., sob agitação. 

(ii) Ligação de adaptadores: adaptadores específicos (Tabela 3) foram ligados às extremidades 

dos fragmentos de DNA gerados pela restrição. Os adaptadores de fita dupla foram previamente 

preparados misturando-se quantidades equimolares dos dois oligos de fita simples (50 µM para 

adaptadores Mse-I, 5 µM para adaptadores Eco-RI e Pst-I). A solução foi aquecida a uma 

temperatura de 90°C por 10 min. e deixada resfriar lentamente. A ligação dos adaptadores às 

extremidades dos fragmentos foi obtida adicionando-se 20 µl de uma solução de ligação [1X de 

tampão de ligação T4 DNA ligase (New England Biolabs), 1 µM de adaptador Mse-I, 0,1 µM de 

adaptador Eco-RI ou Pst-I e 1 U de T4 DNA ligase (New England Biolabs)] aos 20 µl da solução 

de digestão do passo anterior. A ligação foi realizada por 14 h a 17°C; os tubos foram incubados 

em termociclador Gen Amp® PCR System 9700 Thermocycler (Applied Biosystems). 

(iii) Reação de pré-amplificação: para a amplificação dos marcadores AFLP, primeiramente, foi 

realizada uma pré-amplificação com primers específicos, acrescidos de uma base seletiva. A 

reação foi realizada em um volume final de 20 µl contendo 2,5 U de Taq DNA polimerase 

(Promega), 1X tampão da Taq DNA polimesase (Promega), 1,5 µM de MgCl2 , 200 µM de 

dNTPs, 125 nM de cada primer (E+A com M+C ou P+A com M+G, mostrados na Tabela 3), e 3 

µl de DNA digerido e ligado. Este coquetel foi incubado a 94 ºC por  2 min. sendo, em seguida, 

submetido a 26 ciclos nas seguintes condições: 94 ºC por 1 min., 56 ºC por 1 min., 72 ºC por 1 
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min.; ao final, foi mantido por mais 5 min. a 72 °C para a extensão final das fitas de DNA. Os 

produtos da reação foram diluídos 10X em água ultrapura  e armazenados a -20 ºC. 

(iv) Amplificação seletiva: combinações de primers específicos para os adaptadores acrescidos 

de 3 bases seletivas na extremidade 3’ foram utilizadas na amplificação seletiva. A reação foi 

realizada em um volume final de 15 µl contendo 1,0 U de Taq DNA polimerase (Promega), 1X 

tampão da Taq DNA polimesase (Promega), 1,5 µM de MgCl2 , 200 µM de dNTPs, 135 nM do 

iniciador Eann ou Pann (Tabela 3), 165 nM do iniciador Mcnn ou Mgnn (Tabela 3) e 5 µl de 

DNA pré-amplificado. O coquetel foi incubado a 94 ºC por  2 min.; em seguida, foi submetido a 

12 ciclos nas seguintes condições: 94 ºC por 30 seg., 65 ºC por 30 seg., 72 ºC por 1 min., e a mais 

23 ciclos nas seguintes condições: 94 ºC por 30 seg., 56 ºC por 30 seg., 72 ºC por 1 min.; ao final, 

foi mantido por mais 5 min. a 72 °C para a extensão final das fitas de DNA. 

 

Tabela 3 - Sítios de restrição, seqüências de adaptadores e de iniciadores usados para as análises de AFLP 

Enzima 
Sítio de 
restrição 

Especificação Seqüência (5’ – 3’)* 

5’-CTCGTAGACTGCGTACC-3’ Adaptador 
5’-AATTGGTACGCAGTCTAC-3’ 

Primer E+N 5’-GACTGCGTACCAATTCN-3’ 

Eco-RI 5’ GAATTC 3’ 
3’ CTTAAG 5’ 

Primer Ennn 5’-GACTGCGTACCAATTCNNN-3’ 

5’-CTCGTAGACTGCGTACATGCA-3’ Adaptador 
5’-TGTACGCAGTCTAC-3’ 

Primer P+N 5’-GACTGCGTACATGCAGN-3’ 

Pst-I 5’ CTGCAG 3’ 
3’ GACGTC 5’ 

Primer Pnnn 5’-GACTGCGTACATGCAGNNN-3’ 

5’-GACGATGAGTCCTGAG-3’ Adaptador 
5’TACTCAGGACTCAT-3’ 

Primer M+N 5’-GATGAGTCCTGAGTAAN-3’ 

Mse-I 5’ TTAA 3’ 
3’ AATT 5’ 

Primer Mnnn 5’-GATGAGTCCTGAGTAANNN-3’ 

* N: nucleotídeo arbitrário usado nas amplificações seletivas. 

 

3.4.2 Análise em gel de poliacrilamida 

Os produtos resultantes da PCR foram separados em gel de poliacrilamida desnaturante 

[acrilamida/bisacrilamida (19:1) 5%, uréia 7,0 M, tampão TBE 1X (89 mM Tris base; 89 mM de 
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ácido bórico; 2,5 mM EDTA 2Na)] de 0,4 mm de espessura. O gel foi submetido à eletroforese a 

uma potência constante de 70 W por 4 h e 30 min., usando um aparato de eletroforese Sequi-

Gen® (Bio-Rad). Para evitar a perda de locos de baixo peso molecular, um gradiente foi gerado, 

adicionando-se 0,5 M de acetato de sódio ao tampão TBE da parte inferior do aparato de 

eletroforese. Os marcadores de peso molecular Ladder 25 pb (Invitrogen) e Ladder 100 bp 

(Invitrogen) foram misturados em igual proporção e corridos nas canaletas das extremidades do 

gel. 

A revelação dos locos se deu por coloração com nitrato de prata pelo método proposto por 

Creste e colaboradores (CRESTE; TULMANN-NETO; FIGUEIRA, 2001), conforme detalhado 

no item 1.3.3. Os géis foram digitalizados em scanner Color Page-HR3200 (Genius) e as imagens 

armazenadas em computador para posteriores análises. 

 

3.5 Análises de mapeamento 

3.5.1 Integração dos marcadores desenvolvidos no mapa referência BJ 

Um teste de adêrencia χ2 (α=0,05) foi realizado para todos os locos, utilizando-se as 

funções da planilha Excel do Windows (Microsoft Windows).  

O conjunto de dados dos marcadores presentes no framework do mapa integrado de 

Freyre e colaboradores (FREYRE et al., 1998) nos foi gentilmente cedido pelo Dr. Paul Gepts 

(University of Califórnia, USA). Estes dados foram usados para integrar os marcadores gerados 

no presente trabalho ao mapa referência de feijão. O mapa de ligação foi construído com o 

programa Mapmaker/Exp versão 3.0 para Windows (LANDER, E. et al., 1987). A opção ‘ri-self’ 

foi usada para o mapeamento da população BJ. Inicialmente, para a determinação dos grupos de 

ligação, três marcas do framework do mapa consenso (FREYRE et al., 1998), sendo uma em cada 

extremidade e uma no centro do grupo de ligação, foram ancorados em cada um dos 11 grupos de 

P. vulgaris previamente nomeados de B1 a B11. Os marcadores SSR-genômicos, SSR-EST, 

AFLP e o restante dos marcadores do framework foram, então, atribuídos aos grupos de ligação 

com valor de LOD > 3,0 através do comando ‘assign’. O comando ‘suggest subset’ foi usado 

para a identificação de marcadores altamente informativos e, ao mesmo tempo, relativamente 

bem distribuídos nos grupos de ligação. Estes marcadores foram ordernados usando o comando 

‘compare’, com 10 marcadores por grupo de ligação. Os locos restantes foram adicionados 
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usando o comando ‘try’ e a ordem verificada pelo compando ‘ripple’. Aqueles marcadores que 

não puderam ser ordenados com um LOD > 2,0 foram atribuídos aos intervalos mais verossímeis. 

As freqüências de recombinação foram transformadas em distâncias de mapa utilizando a 

função de mapeamento de Kosambi (1944). O mapa final foi desenhado com o programa 

MapChart 2.2 (VOORRIPS, 2002). 

 

3.5.2 Construção do mapa CFM 

O teste de adêrencia χ2 (α=0,05) foi realizado para todos os locos utilizando-se as funções 

da planilha Excel do Windows (MICROSOFT, 1997). Os marcadores foram, então, classificados 

de acordo com o número de dados perdidos e aderência à segregação esperada. 

O programa Mapmaker/Exp versão 3.0 (LANDER et al., 1987) foi usado para as análises 

de agrupamento e ordenação dos locos no mapa. A determinação dos grupos de ligação foi 

realizada através do comando ‘group’ com LOD score entre 4,0 e 8,0 e distância menor que 50 

cM (função de Kosambi). Os grupos com até 10 marcadores tiveram a ordem determinada pelo 

comando ‘compare’. Para os grupos maiores, os 10 marcadores mais informativos - com poucos 

dados perdidos e apresentando a segregação esperada - foram ordenados pelo comando 

‘compare’. Os locos restantes foram adicionados usando o comando ‘try’ e a ordem verificada 

pelo compando ‘ripple’. Aqueles marcadores que não puderam ser ordenados com um LOD > 2,0 

foram atribuídos, como acessórios, aos intervalos mais verossímeis. 

As freqüências de recombinação foram transformadas em distâncias de mapa utilizando a 

função de mapeamento de Kosambi (KOSAMBI, 1944). O mapa final foi desenhado com o 

programa MapChart 2.2 (VOORRIPS, 2002). 

 

3.5.3 Alinhamento do mapa CFM ao mapa núcleo BJ. 

 Os marcadores microssatélites que segregaram nas duas populações foram utilizados para 

o alinhamento entre os mapas BJ e CFM. O programa MapChart 2.2 (VOORRIPS, 2002) foi 

utilizado para a visualização dos mapas alinhados. 

 



 

 

 
46

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Freqüência e localização dos SSR nas EST 

Mais de 5.200 EST foram seqüenciadas a partir de tecidos de feijão e, numa busca prévia, 

foram identificadas 240 SSR (MELOTTO et al., 2005). Hu e colaboradores (2004) encontraram 

394 SSR dentre mais de 4.000 EST de batata doce e, recentemente, Peng e Lapitam (2005) 

identificaram mais de 40.000 SSR dentro de quase meio milhão de EST de trigo. Isto indica que 

existem microssatélites com freqüência relativamente alta na parte expressa do genoma de 

espécies cultivadas. 

A análise da função putativa das EST seqüenciadas por Melotto e colaboradores (2005) 

distribuiu estas EST em 14 categorias pelo alinhamento com seqüências protéicas da base de 

dados não-redundante do GenBank (BLASTx). A mesma análise foi realizada nas EST contendo 

SSR e uma proporção similar foi encontrada entre as 14 categorias. Este resultado mostra não 

haver distribuição preferencial dos SSR em categoria específica de genes (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Distribuição das freqüências dos unigenes detectados nas 5.255 EST e daqueles contendo SSR em 14 

categorias 

Categoria  
3.126 unigenes  

(Melotto et al., 2005) 
219 unigenes 
contendo SSR 

Fotossistema 4,2% 6,4% 

Metabolismo geral 12,7% 9,1% 

Metabolismo de macromoléculas 12,9% 12,3% 

Processos celulares 7,6% 8,2% 

Vias de ubiquitinização 0,9% 0,9% 

Estresses abióticos 2,8% 3,2% 

Estresses bióticos 3,1% 1,4% 

Domínios relacionados com resistência a doenças 1,2% 2,3% 

Retrotransposons 0,3% 0,0% 

Transdução de sinais 2,3% 1,8% 

No hit 11,4% 12,3% 

Low hit  9,5% 11,0% 

Genes conservados de função desconhecida 27,7% 28,3% 

Não classificados 3,5% 2,7% 
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Os 240 SSR contidos em 219 Unigenes puderam ser divididos em três tipos: 138 (57%) 

foram compostos de motivos dinucleotídicos, 97 (40%) de motivos trinucleotídicos e sete (3%) 

de motivos tetranucleotídicos. O mais abundante de todos os motivos SSR foi o AG presente em 

33,5% do total (Tabela 5). Estudos iniciais da abundância dos diferentes motivos SRR em bases 

de dados de plantas indicaram o motivo AT como a repetição dinucleotídica mais comum 

(LAGERCRANTZ; ELLEGREN; ANDERSSON, 1993). No entanto, em feijão encontra-se, mais 

freqüentemente, a repetição de dinucleotídeos AG. De fato, seqüências expressas têm mostrado 

uma maior freqüência da repetição AG do que AT tanto em Arabidopsis thaliana quanto em soja 

(MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002). A presença preferencial de motivos SSR em 

regiões codantes, isto é, mostrando um viés para composições nucleotídicas específicas (LI et al., 

2004) pode estar relacionada com as altas freqüências de certos aminoácidos (TÓTH; GASPARI; 

JURKA, 2000). 

Entre os SSR trinucleotídicos, os motivos GAA foram os mais abundantes, contando por 

14,2% do total (Tabela 5) ou 35,4% dos trinucleotídicos. Wang e colaboradores (WANG et al., 

1994) apontaram os motivos AAT, AAC e AGC como os mais comuns em plantas, 

diferentemente dos dados encontrados no presente trabalho, em feijão. Diferenças também 

existem entre espécies de plantas para a prevalência de motivos particulares de SSR. Em cereais, 

por exemplo, o motivo CGG é o mais comum (CORDEIRO et al., 2001a; VARSHNEY, R.K. et 

al., 2002), enquanto em soja (GAO et al., 2003) e arabidopsis (CARDLE et al., 2000) o motivo 

GAA prevalece, corroborando as freqüências encontradas no presente trabalho. 

Poucos SSR tetranucleotídicos foram aqui encontrados, por isso, quase nada se pode 

inferir a respeito deles. A baixa freqüência de SSR com motivos tetranuclotídicos se deve, 

principalmente, à alta estringência usada na sua busca. O critério usado foi o número de 

repetições, fixada em no mínimo 5 para qualquer tamanho de motivo. Por isso, é mais provável se 

encontrar SSR com motivos diclucleotídicos com 10 pb do que motivos trinucleotídicos com 15 

pb ou tetranucleotídicos de, no mínimo, 20 pb de comprimento.    
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Tabela 5 - Freqüência dos motivos SSR entre os 242 SSR presentes nos 219 unigenes de P. vulgaris 

Número de repetições Total/motivo 
 Motivo 

5 6 7 8 9 >10 No (%) 
AG 42 15 6 4 5 8 80 (33,3) 
AT 20 8 3  1 5 37 (15,3) 
AC 17 1 1  1  20 (8,3) 

Dinucleotídeos 

CG       0 (0,0) 

GAA 18 11 4   1 34 (14,2) 
CAT 11 6 1    18 (7,5) 
TGG 6 3 1    10 (4,2) 
AAC 6 2     8 (3,3) 
TGC 6 1     7 (2,9) 
AAT 4 1 1    6 (2,5) 
CGG 4      4 (1,7) 
TAG 2 1     3 (1,3) 
AGG 2  1    3 (1,3) 

Trinucleotídeos 

ACG 3      3 (1,3) 

AAAG 1  1    2 (0,8) 
AATC 1      1 (0,4) 
AATG 1 1     2 (0,8) 
AATT 1      1 (0,4) 

Tetranucleotídeos 

TGCA 1      1 (0,4) 

Total 147 50 19 4 7 14 240 (100) 
 

Os SSR trinucleotídicos são relatados como a classe mais abundante de microssatélites em 

EST de várias espécies incluindo as dicotiledôneas A. thaliana e soja (GAO et al., 2003; 

MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002). No entanto, de forma geral, os SSR 

dinucleotídicos foram encontrados como os mais abundantes neste trabalho. Isto, provavelmente, 

também se deve aos critérios usados na busca por SSR, como discutido anteriormente. Quando 

foram classificados segundo a posição em que se encontraram no gene, os SSR dinucleotídicos 

estiveram preferencialmente localizados na porção não-codante das seqüências enquanto, 

interessantemente, SSR trinucleotídicos foram mais abundantes em regiões codantes das 

seqüências (Figura 3). A ocorrência preferencial deste tipo de SSR em regiões codantes é devido 

ao fato deles não causarem mudança na fase de leitura de gene (LI et al., 2004) e assim, não 

provocar uma forte alteração na proteína final. 
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Figura 3 - Distribuição das freqüências dos SSR-EST baseada em suas posições no gene (5’ UTR: região 5’ não 

traduzida; CDs: região codificadora de proteína ;UTR: região 3’ não traduzida) 

 

4.2 Caracterização dos marcadores SSR-EST 

No total, 137 pares de primers, dos 156 desenhados, amplificaram 138 locos. O par de 

primers PvM13 amplificou 2 locos e 19 pares de primers não amplificaram bandas em nenhuma 

das 4 condições testadas. Inicialmente, 40 locos SSR-EST foram avaliados em um conjunto de 25 

genótipos, sendo 23 de P. vulgaris, um de P. lunatus e um de Vigna sp   (HANAI et al., 2007; 

anexo B). Posteriormente, o restante dos SSR-EST (98 locos) foi avaliado usando o mesmo 

conjunto de genótipos de P. vulgaris e um acesso de P. acutifolius. Do total de 138 locos 

amplificados, 9 não foram usados nas análises por não permitirem uma leitura clara do gel. 

Assim, 130 locos foram analisados, dos quais 85 se mostraram polimórficos entre os genótipos 

estudados e 44 amplificaram alelos únicos. 

Os primers desenvolvidos para SSR-EST de P. vulgaris foram testados em três espécies 

relacionadas. Cento e sete dos 138 locos microssatélites amplificados em P. vulgaris foram 

transferidos com sucesso para, pelo menos, uma das três espécies avaliadas. Em P. acutifolius, 

foram testados 106 pares de primers e nas espécies P. lunatus e Vigna sp foram testados 52 pares 

de primers. As freqüências de amplificação foram de 60%, 87% e 83%, para P. acutifolius, P. 

lunatus e Vigna sp., respectivamente (Tabela A1; Anexo A). No entanto, desconsiderando-se os 

primers que não amplificaram nem mesmo em P. vulgaris, estas taxas sobem para 97,7% para P. 

lunatus, 93,0% para Vigna sp. e 76% para P. acutifolius. A taxa de transferência para P. 



 

 

 
50

acutifolius foi menor que para P. lunatus ou mesmo para Vigna sp., o que está em desacordo com 

a literatura que tem mostrado maior sucesso na transferência dentro do mesmo táxon (PEAKALL 

et al., 1998). No entanto, não se pode afirmar que a transferabilidade de P. vulgaris para Vigna é 

maior que para P. acutifolius, já que neste trabalho a grande maioria dos primers testados foi 

diferente para estas espécies (Tabela A1; Anexo A). Apesar da amplificação não garantir que 

estes locos sejam polimórficos nas espécies para as quais os primers foram transferidos, fica 

evidente que as regiões flanqueando os microssatélites nas EST são conservadas entre estas 

espécies. Além do mais, o presente estudo serve de ponto de partida para a validação destes 

marcadores em tais espécies, o que poderá contribuir para estudos de sintenia e facilitar a 

transferência, a partir de espécies relacionadas, de genes importantes para melhoramento do 

feijão-comum.   

No total, 85 SSR-EST apresentaram-se polimórficos entre os 26 genótipos. Para medir a 

quantidade de informação dos marcadores SSR-EST, o PIC foi calculado para cada um dos  locos 

polimórficos. Os valores variaram entre 0,08 e 0,91 com uma média de 0,38 por loco. Uma média 

de 2,96 alelos por loco polimórfico foi observada, e os locos com maior número de alelos foram o 

PvM21 e o PvM115, com 12 e 13 alelos, respectivamente. Nossos dados são similares àqueles de 

microssatélites gênicos: Yu e colaboradores (1999), usando 12 SSR, desenvolvidos a partir de 

seqüências do banco de dados Genbank, para acessar a variação alélica em 12 linhagens de feijão, 

encontraram uma média de 2,9 alelos por loco; Guerra-Sanz (2004) detectou 3,1 alelos por loco 

quando analisou 20 SSR usando 12 acessos de P. vulgaris. Por outro lado, microssatélites 

genômicos têm se mostrado mais informativos: Gaitán-Solis e colaboradores (2002), por 

exemplo, encontraram uma média de 6,0 alelos por loco em 68 locos SSR desenvolvidos a partir 

de bibliotecas genômicas, resultado similar ao encontrado por Buso e colaboradores (2006) que, a 

partir de 10 locos, também derivados de biblioteca genômica, encontraram uma média de 7 alelos 

por loco. Estas diferenças podem ser devido ao fato dos SSR-EST estarem associados a regiões 

expressas do genoma com uma função biológica e, por isso, serem mais conservadas que a 

porção não-codante. Outra possível explicação pode estar na diversidade dos genótipos utilizados 

na caracterização dos microssatélites, pois Benchimol e colaboradores (2007), usando um grupo 

de 20 genótipos, sendo 12 comuns aos utilizados neste trabalho, encontraram em 87 

microssatélites genômicos 3 alelos por loco, em média. 
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A análise de locos SSR mostrou uma relação inversamente proporcional entre a 

freqüência de polimorfismo e o tamanho do microssatélite (Figura 4A). Este resultado está de 

acordo com a literatura que afirma que a estrutura e o tamanho do SSR são considerados como os 

principais fatores que afetam a variabilidade dos microssatélites e, dessa forma, locos SSR com 

mais repetições tendem a ser mais polimórficos e a ter uma maior amplitude de variação (CHO et 

al., 2000; INNAN; TERAUCHI; MIYASHITA, 1997). De fato, os dois locos mais polimórficos e 

com maiores amplitudes de variação foram aqueles com mais repetições, o PvM21 e o PvM115 

com os motivos (AT)14 e (CT)25, respectivamente (Figura 5). No entanto, o tamanho do 

microssatélite não parece ter uma relação direta com o PIC, pelo menos para aqueles menores 

que 25 pb. Na Figura 4B pode-se observar microssatélites de apenas 10 pb e altamente 

informativos. As informações detalhadas de cada um dos locos estão apresentadas na Tabela A1 

(Anexo A). 

Análises cofenéticas foram realizadas com base nos 85 locos polimórficos. O 

dendrograma obtido dividiu os genótipos em dois grandes grupos, um contendo as 17 linhagens 

de origem Mesoamericana e outro contendo as 6 linhagens de origem Andina, revelando assim 

uma clara diferença entre os feijões mesoamericanos e andinos. O acesso de P. acutifolius não se 

agrupou a nenhum dos dois grandes grupos, se posicionando como um out-group no 

dendrograma (Figura 6). A maioria dos genótipos se agrupou da mesma forma que quando foram 

usados apenas 31 locos polimórficos (HANAI et al., 2007). Os genótipos Bat 93, Garbancillo, 

Flor de Mayo, Apetito Blanco e Great Northern se agruparam em um dos clusters 

mesoamericanos e o restante dos genótipos formou outro cluster, com pequenas alterações em 

relação as análises prévias (HANAI et al., 2007). Já os genótipos de origem Andina 

permaneceram como um grupo único, distante dos demais. 
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Figura 4 - Distribuição dos SSR-EST baseada no polimorfismo e nos seus valores de PIC. Em A é mostrada a relação 

entre o tamanho do microssatélite e a freqüência de polimorfismo; em B pode ser observada a distribuição 

do PIC dos locos SSR-EST em relação ao tamanho dos microssatélites 

 

 

Figura 5 - Padrão de amplificação de marcadores SSR-EST em 23 linhagens de P. vulgaris em gel de poliacrilamida 

5%, corado com nitrato de prata. Em A e B são mostrados os locos PvM21 e PvM115, respectivamente 
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Figura 6 – Dendrograma resultante da análise de agrupamento de 23 genótipos de P. vulgaris e um acesso de P. 

acutifolius, com base em 85 marcadores SSR-EST. A árvore foi construída pelo método UPGMA a partir 

das distâncias calculadas pelo método de Rogers’ modoficado (WRIGHT, 1978). M indica o grupo dos 

genótipos de origem Mesoamericana e A indica os genótipos de origem Andina 

 

Os marcadores SSR-EST mostraram haver uma grande diferença entre os dois grupos 

gênicos, Andino e Mesoamericano. No entanto, a variabilidade dentro de cada um dos grupos foi 

consideravelmente menor, da mesma forma que nos resultados anteriores, usando marcadores 

RFLP (CHASE; ORTEGA; VALLEJOS, 1991; NODARI et al., 1992). 

Nossos resultados comprovam a utilidade dos microssatélites derivados de genes para 

estudos de diversidade genética em feijão. Além disso, alguns SSR-EST aqui desenvolvidos têm 

grande potencial para serem utilizados na identificação de cultivares por possuírem um alto valor 

de PIC, como por exemplo, os SSR-EST PvM21 e PvM115 (Figura 5). 

M
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4.3 Mapeamento genético da população BJ 

4.3.1 Genotipagem dos marcadores SSR-EST 

Os 50 locos SSR-EST que se mostraram polimórficos entre os genitores da população BJ 

foram amplificados usando as 75 RIL e foram usados na construção do mapa genético. A 

segregação de 3 locos SSR-EST pode ser visualizada na Figura 7. Cerca de 28% dos locos SSR-

EST apresentaram distorção de segregação com relação ao esperado (1:1) quando aplicado o teste 

de Qui-quadrado (α=0,05). Oito locos apresentaram excesso de alelos do genitor ‘Bat 93’ e 6 

locos amplificaram mais alelos do genitor ‘Jalo EEP558’.   

Também, 9 locos microssatélites derivados de bibliotecas genômicas foram genotipados 

na população BJ. Estes locos foram selecionados por mostrarem-se polimórficos nas duas 

populações de mapeamento usadas neste trabalho e porque poderiam ajudar no posterior 

alinhamento dos mapas.  

 

 

Figura 7 - Padrão de segregação de três marcadores SSR-EST. De cima para baixo estão mostrados os locos 

PvM120, PvM126, PvM93. Nas canaletas 1 e 2 estão os genitores ‘Bat 93’ e ‘Jalo EEP558’, 

respectivamente. Nas restantes, estão as 75 linhagens da população BJ, exceto que na canaleta M está o 

marcador de peso molecular ladder 10 pb (Invitrogen) 

1 2 M 75 RIL 

PvM120 

PvM126 

PvM93 
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4.3.2 Genotipagem dos marcadores AFLP 

Inicialmente, um teste de combinações foi realizado a fim de identificar as combinações 

que amplificaram mais locos polimórficos. Foram testadas, no total, 28 combinações de primers 

seletivos, sendo 12 combinações a partir da digestão com Eco-RI e Mse-I e 16 combinações Pst-I 

e Mse-I para o cruzamento BJ. As 28 combinações produziram um total de 1252 locos, dos quais 

361 (29%) se mostraram polimórficos entre os genitores da população BJ. Quinze combinações, 

das previamente avaliadas quanto ao polimorfismo entre os genitores, foram selecionadas e 

genotipadas na população de 75 RIL, produzindo um total de 203 locos segregantes (Tabela 6).  

A segregação de alguns locos gerados por uma das combinações selecionadas (EacgMctc) pode  

ser visualizada na Figura 8.  

 

Tabela 6 - Combinações de primers seletivos genotipadas, mostrando o número de locos de AFLP amplificados e os 

polimorfismos gerados por combinação 

Combinação 
Combinação de 
primers 

N° de locos 
amplificados 

N° de locos 
polimórficos 

C01 PaaaMgct     55   18 

C02 PaacMgca     56   19 

C03 PacgMgct     45     5 

C04 PagaMgga     54     8 

C05 PagaMgca     48   11 

C06 PactMgga     37     4 

C07 PaacMgct     25     6 

C08 EaaaMcac     62   20 

C09 EagaMcag     65   10 

C10 EagcMcgc     77   23 

C11 EacgMctc     67   23 

C12 EaaaMctc     57   18 

C13 EagcMcag     47     8 

C14 EaaaMcag     57   18 

C15 EagaMcac     48   12 

 Total 1296 203 
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Vinte e oito dos 203 locos, ou seja, aproximadamente 14% apresentaram alguma distorção 

de segregação, metade da freqüência encontrada usando marcadores microssatélites. É provável 

que esta diferença seja devido aos SSR-EST serem derivados de genes, os quais estão mais 

sujeitos a algum tipo de seleção do que as seqüências anônimas. Já entre as enzimas usadas, 

nenhuma diferença foi detectada. Os locos gerados pela combinação de enzimas Eco-RI e Mse-I 

apresentaram 14% de distorção de segregação e os gerados pela combinação Pst-I e Mse-I 

apresentaram 13% de distorção. Dos 28 locos que desviaram da segregação esperada, 13 

apresentaram excesso do alelo de ‘Jalo EEP558’ e 15 apresentaram excesso do alelo de ‘Bat 93’.  

 

 
 

Figura 8 - Padrão de AFLP gerado a partir da combinação de primers seletivos EacgMctc. Nas canaletas 1 e 2 estão 

os genitores ‘Bat 93’ e ‘Jalo EEP558’, respectivamente. Na canaleta M está o marcador de peso molecular 

ladder 100+25 pb (Invitrogen). Nas restantes, estão as 75 linhagens da população BJ. As setas na esquerda 

indicam exemplos de marcadores AFLP mapeados 

 

M 12 M 75 RIL 
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4.3.3 Mapa de ligação BJ 

Para a população BJ, um total de 510 locos foi inicialmente usado, incluindo 248 

marcadores presentes no mapa integrado da espécie (FREYRE et al., 1998), 9 SSR-genômicos, 

50 SSR-EST e 203 AFLPs. Após as primeiras análises, 118 locos RAPD do mapa integrado 

(FREYRE et al., 1998) foram retirados, pois grande parte destes locos possuíam dados de 

segregação para apenas 44 das 75 RIL usadas neste trabalho. Por isso, foram excluídas nas 

análises seguintes. Aproximadamente 17% dos locos SSR e AFLP genotipados apresentaram 

significante distorção de segregação (α=0,05). No entanto, apesar de não terem sido descartados, 

eles não foram usados no primeiro passo de ordenação dos marcadores, quando o comando 

‘compare’ foi utilizado, sendo adicionados posteriormente. 

Um conjunto de dados de 392 marcadores foi finalmente usado para a integração dos SSR 

e AFLP no mapa núcleo. Dentre os marcadores previamente mapeados na população BJ, foram 

escolhidos três RFLP posicionados, respectivamente, nas extremidades e no centro de cada grupo 

ligação. Estes marcadores foram atribuídos aos seus respectivos grupos, de B1 até B11, e 

serviram de âncora para a formação dos 11 grupos de ligação. Do total, 357 marcadores (111 

marcadores do mapa integrado, 56 SSR e 190 AFLPs) formaram os 11 grupos de ligação e 35 

permaneceram não ligados. O framework  do mapa foi gerado a partir da ordenação de 293 locos, 

que produziram um mapa de comprimento total de 1.353 cM. Os 64 locos restantes não puderam 

ser ordenados com um LOD mínimo de 2 e foram excluídos das análises multiponto. Estes foram 

atribuídos aos intervalos mais verossímeis, sem influenciar nas distâncias do mapa, e aparecem 

como marcadores acessórios ao lado do framework (entre parênteses ) (Figura 9).  
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Figura 9 - Mapa genético da população BJ. Os marcadores alocados no framework foram ordenados com LOD > 2,0 

e as suas posições estão indicadas à esquerda. Os marcadores não ordenados estão entre parênteses e 

foram alocados nos intervalos mais verossímeis. Os marcadores do framework do mapa integrado da 

espécie estão destacados em itálico. Os locos realçados em negrito são microssatélites e os demais AFLP. 

Os marcadores mostrando distorção de segregação são indicados com *(P<0,05), **(P<0,01) e 

***(P<0,001) 
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O mapa aqui gerado se mostrou consistente com relação à ordenação das marcas nos 

grupos de ligação. Dentre os marcadores presentes no mapa gerado por Freyre e colaboradores 

(1998) mapeados neste trabalho, nenhum par de marcas mostrou discrepância na sua ordem em 

relação ao mapa núcleo. As diferenças encontradas foram relacionadas às distâncias entre 

marcadores, as quais podem ser explicadas por diferenças no tamanho da população e na 

qualidade dos dados usados. Enquanto Freyre e colaboradores usaram 91 RIL, o mapa aqui 

apresentado foi construído com base em apenas 75 linhagens. Por outro lado, dentre os 620 

marcadores usados por Freyre et al. (1998), 429 locos RAPD provenientes do mapa de Wisconsin 

tinham 48% de dados perdidos (Dr. Paul Gepts, comunicação pessoal). Já no presente trabalho, 

apesar do número menor de linhagens (75 RILs), foram usados locos com apenas 6,4% de dados 

perdidos, em média. 

O comprimento total do mapa gerado no presente trabalho foi um pouco superior ao mapa 

integrado de Freyre e colaboradores (1998), que teve um tamanho final de 1226 cM. No entanto, 

está de acordo com o mapa recém publicado por Grisi e colaboradores (2007), que produziram 

um mapa com 1358 cM de comprimento a partir da integração de 104 marcadores microssatélites 

B9 B10 B11 
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nesta mesma população de mapeamento. Como a população e mesmo a geração das RIL foram 

iguais nos três trabalhos, esta variação no tamanho dos mapas se deve, provavelmente, às 

diferenças no número e tipos de marcadores utilizados na construção de cada mapa, pois 

diferentes classes de marcadores podem se distribuir diferentemente no genoma. No grupo B1, 

por exemlo, foram mapeados seis marcadores AFLP e três microssatélites na sua extremidade 

inferior (Figura 9). Estes podem ter amostrado uma região diferente daquela amostrada no mapa 

de Freyre et al. (1998) e, desta forma, ter contribuído para o aumento no tamanho deste grupo de 

ligação. A mesma inferência vale para o grupo B4 que teve três marcadores AFLP mapeados na 

extreminadade inferior. Juntos, estes dois grupos foram responsáveis por mais de 60 cM do 

aumento do comprimento deste mapa em relação ao mapa integrado de Freyre et al. (1998). 

Os grupos de ligação tiveram tamanhos entre 92 e 175 cM, com número de locos variando 

de 24 a 39 por grupo (Tabela 7). De forma geral, o número de marcadores mapeados em um dado 

grupo de ligação foi correlacionado com o respectivo comprimento do grupo (cM). No entanto, 

os grupos de ligação B3 e B5 tiveram os maiores números de marcadores, 39 cada um, enquanto 

o grupo de maior comprimento genético foi o B2. Além disso, o grupo de ligação B10 foi o mais 

curto, o que não coincidiu com o grupo com o menor número de marcadores (B9) (Tabela 7). A 

densidade do mapa foi de 4,6 cM entre marcas, em média, com marcadores relativamente bem 

distribuídos ao longo dos 11 grupos. Contudo, diferenças na densidade de marcas foram 

observadas em alguns intervalos. A densidade de marcas nos intervalos 58-68 cM no grupo B4, 

31-41 cM no grupo B5 e 47-57 cM no grupo B8 foi superior a de outras regiões (Figura 9). Estes 

clusters presentes nos grupos B4, B5 e B8 foram formados quase que exclusivamente por 

marcadores AFLP. A distribuição não randômica dos marcadores AFLP gerados pela 

combinação de enzimas Eco-RI e Mse-I foi previamente reportada em mapas genéticos de outras 

espécies,  incluindo soja (YOUNG et al., 1999), feijão-azuki (HAN et al., 2005) e maracujá 

(LOPES et al., 2006). No presente trabalho, a combinação de enzimas Pst-I e Mse-I foi usada em 

adição à combinação Eco-RI/Mse-I, conforme sugestão de Young e colaboradores (1999), que 

propuseram que a enzima sensível a metilação Pst-I seria mais eficiente que a Eco-RI no 

desenvolvimento de marcadores AFLP randomicamente distribuídos nos mapas de ligação. De 

fato, dos 71 locos Pst-I/Mse-I aqui usados, apenas 4 locos co-segregaram, dois no grupo de 

ligação B3 e dois no cluster central do grupo B4 (Figura 9). 
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Tabela 7 - Distribuição dos marcadores SSR e AFLP nos 11 grupos de ligação do mapa consenso de Phaseolus 

vulgaris gerado no presente estudo 

Número de 
marcadores total 

 Marcadores 
adicionados 

Grupo de 
Ligação 

Comprimento 
do mapa (cM) 

Densidade1 

Total Frame2  SSR AFLP 
B1    129,5  5,0   36   26    6   19 

B2    174,9  5,8   34   30    7   14 

B3    166,1  6,2   39   27    7   21 

B4    128,2  4,7   30   27    1   22 

B5    107,2  3,7   39   29    8   18 

B6    110,8  4,0   32   28    3   16 

B7    105,0  4,2   26   25    2   13 

B8    113,3  3,9   38   29    7   24 

B9    120,4  5,5   24   22    6   11 

B10      92,1  4,0   26   23    4   13 

B11    106,1  3,9   33   27    5   19 

Total 1.353,6  4,6 357 293  56 190 
1 Distância média entre marcadores no framework;  2 Frame: marcadores ordenados no framework. 

 

Com relação aos marcadores apresentando distorção de segregação, houve uma 

localização preferencial em certas regiões genômicas nos grupos de ligação B1, B2, B3, B6, B7, 

B8 e B9. Os marcadores com segregação distorcida, alocados nos grupos de ligação B1, B3 e B6, 

mostraram-se enviesados para o progenitor ‘Jalo EEP558’. Já os marcadores com desvio de 

segregação, alocados nos grupos de ligação B2, B7 e B8, mostraram-se enviesados para o 

progenitor ‘Bat 93’. Blair e colaboradores (2003) constataram em feijão que locos mostrando 

distorção de segregação foram alocados nos grupos de ligação B1, B2, B3 e B8 com excesso de 

alelos do genitor ‘Jalo EEP558’, e nos grupos B5, B9, B10 e B11 com predominância do alelo do 

genitor ‘Bat 93’. A predominante transmissão de alelos andinos nos grupos de ligação B1 e B3, 

em duas populações de mapeamento, sugere que as regiões genômicas são as mesmas (Bat x Jalo 

e DOR364 x G19833) e que, possivelmente, isto reflita a localização de genes para 

incompatibilidade ou adaptabilidade que influenciaram no processo de seleção em ambas as 

populações (BLAIR et al., 2003). 

A saturação de mapas genéticos é de grande importância para estudos genéticos e 

desenvolvimento de cultivares melhoradas. Quanto maior o número de marcas alocadas no mapa, 
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maiores são as chances de saturar os gaps existentes no mapa consenso, o que é importante para a 

seleção assistida por marcadores e para o mapeamento de QTL, pois a eficiência tanto do 

mapeamento de QTL quanto da seleção é aumentada pela presença de marcadores regularmente 

espaçados ao longo dos grupos de ligação (LANDER, E. S.; BOTSTEIN, 1989). De forma geral, 

o mapa final apresentou uma boa cobertura genômica. Os gaps presentes nos grupos B4 e B6 do 

mapa integrado de Freyre e colaboradores (1998) foram aqui saturados por marcadores AFLP. 

Apenas o  grupo de ligação B9 permaneceu com um gap maior que 30 cM entre duas marcas. Por 

outro lado, no grupo B5, o maior gap foi de 8,3 cM, com uma densidade média de 3,7 cM entre 

marcas. Além disso, algumas regiões contendo QTL de resistência à antracnose e ao crestamento 

bacteriano (MIKLAS et al., 2006) foram saturadas por marcadores SSR e AFLP. No grupo de 

ligação B1, a região onde fora mapeado um QTL para antracnose (76-95 cM) foi saturada com 

oito marcadores adicionais, sendo seis AFLPs e dois SSR-EST, e a região 58-72 cM do grupo B2 

contendo outro QTL de resistência à antracnose foi saturada com três AFLPs e um SSR-EST. O 

mesmo foi observado nos intervalos 18-33 cM do grupo B7 e 6-24 cM do grupo B9, regiões 

contendo QTL de resistência ao crestamento bacteriano, onde foram mapeados três e oito 

marcadores adicionais, respectivamente.  

Dentre os marcadores microssatélites, 56 deles foram aqui ordenados em 50 posições 

diferentes ao longo dos 11 grupos de ligação, cinco co-segregaram com outro microssatélite e um 

foi deixado como marca acessória (Figura 9). Apesar desta categoria de marcador ter sido 

mapeada em todos os grupos de ligação, sua distribuição não foi homogênea entre os grupos, 

variando de 8 marcadores no grupo B5 a apenas um microssatélite no grupo B4 (Tabela 7). 

Interessantemente, o mesmo grupo B4, no qual menos SSR-EST foram mapeados no presente 

trabalho, foi aquele onde 5 dos 16 microssatélites mapeados por Yu e colaboradores (2000) se 

integraram. Recentemente, Grisi e colaboradores (2007) integraram um total de 104 

microssatélites no mapa BJ, os quais também não se distribuíram de forma homogênea entre os 

grupos, variando de 4 a 13 locos por grupo.  

 Neste trabalho, foram mapeados diferentes SSR-EST apresentando similaridade com 

proteínas conhecidas (Tabela 8). Por exemplo, o marcador PvM18 presente no grupo de ligação 

B5 deriva de uma EST apresentando similaridade com uma proteína da família LRR (leucine-rich 

repeat) de Arabidopsis thaliana. O loco PvM97 mapeado no grupo B1 foi originado de uma EST 

similar a uma proteína de Glycine latifolia (AAO91809) induzida por estreese hídrico. E, o SSR-



 

 

 
63

EST PvM95 mapeado no grupo B3 é altamente similar a uma hidroximeltransferase 

(NP_195506) que está relacionada com a resposta de hipersensibilidade em A. thaliana. 

 

Tabela 8 - SSR-EST integrados no mapa consenso BJ apresentando similaridade com seqüências de proteínas 

depositadas no GenBank 

(continua) 

SSR-EST G.L.1 No. GenBank2 E-value Proteína apresentado 
similaridade 

Organismo 

PvM001 B8 P25699 4e-67 Ferritina Phaseolus vulgaris 

PvM002 B10 ABE77731 4e-16 Proteína hipotética conservada Medicago 
truncatula 

PvM002 B10 ABE77731 4e-16 Proteína hipotética conservada M. truncatula 

PvM007 B5 ABA40448 5e-71 Proteína parecida com 
frutoquinase 2 

Solanum tuberosum 

PvM010 B1 NP_194345 1e-8 Proteína da família Zinc finger 
(GATA type) 

A. thaliana 

PvM012 B4 ABE81465 5e-34 C2 M. truncatula 

PvM013 B10 NP_565320 3e-46 Proteína ribosomal 40S S17 
(RPS17B) 

A. thaliana 

PvM017 B8 CAA42617 8e-41 Ribulose bisfosfato 
carboxilase 

P. vulgaris 

PvM018 B5 NP_188718 2e-29 Proteína da família LRR A. thaliana 

PvM022 B9 AAA33039 4e-25 Proteína de ligação a RNA Mesembryanthemum 
crystallinum 

PvM034 B9 BAA19769 1e-37 SRC2 Glycine max 

PvM036 B7 NP_194937 8e-17 Galactosiltransferase A. thaliana 

PvM046 B2 Q94A43 4e-21 Proteína homóloga à 
BES1/BZR1 

A. thaliana 

PvM052 B5 NP_196885.1 7e-05 Proteína da família 
glutaredoxina 

A. thaliana 

PvM059  CAN61408 1e-44 Proteína hipotética Vitis vinifera 

PvM061 B9 ABE85172 1e-49 Proteína no apical meristem 
(NAM) 

M. truncatula 

PvM062 B5 XP_968694 0.66 Proteína similar a CG13503-
PF, isoforma F 

Tribolium 
castaneum 

PvM066 B6 NP_001077728 3e-12 Proteína associada à 
dormência/auxina 

A. thaliana 

PvM073  AAB00554 3e-21 Dehidrina P. vulgaris 

PvM075 B9 CAN73178 2e-22 Proteína hipotética V. vinifera 

PvM078 B3 NP_974919 3e-20 Proteína desconhecida A. thaliana 

PvM087 B3 AAY54007.1 1e-76 Protease parecida com 
subtilisina 

Arachis  hypogaea 

PvM088 B2 CAN65462 0.074 Proteína hipotética V. vinifera 

PvM093 B2 ABO83187  2e-18 UDP-glucuronosil/UDP-
glucosiltransferase 

M. truncatula 

PvM095 B3 P49357 2e-66 Serina hidroximetiltransferase  Flaveria pringlei 
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Tabela 8 - SSR-EST integrados no mapa consenso BJ apresentando similaridade com seqüências de proteínas 

depositadas no GenBank 

(conclusão) 

SSR-EST G.L.1 No. GenBank2 E-value Proteína apresentado similaridade Organismo 

PvM097 B1 AAO91809 1e-38 Proteína induzida por estresse 
hídrico  

G. latifolia 

PvM098 B11 NP_200264 5e-35 Proteína hipotética A. thaliana 

PvM103 B8 AAN03469 6e-71 Enzima de conjugação com 
ubiquitina 

G. max 

PvM118 B8 ABF70090.1 3e-60 Proteína quinase putativa Musa  
balbisiana 

PvM120 B1 ABO78563 7e-06 Proteína P do sistema de clivagem 
de glicina 

M. truncatula 

PvM123 B1 ABN08632 0.65 SBP M. truncatula 

PvM124 B3 AAM63014.1 5e-27 Proteína desconhecida A. thaliana 

PvM127 B10 CAN64365 2e-07 Proteína hipotética V. vinifera 

PvM145 B5 NP_001064383 5.9 Os10g0340800 O. sativa 

PvM148 B3 AAW28572.1 1e-38 Putative oxygen evolving enhancer 
protein 3, idêntica 

Solanum 
demissum 

PvM150 B11 NP_191557.1 3e-47 Proteína contendo domínio de 
ligação a tRNA 

A. thaliana 

PvM153 B2 AAL50980 5e-13 Proteína parecida com inibidor de 
bax 

Brassica 
oleracea 

1 G. L. Grupo de ligação do mapa consenso em que o SSR-EST foi mapeado; 2 No. Número de acesso no banco de 
dados GenBank. 

 

4.4 Mapeamento genético da população CFM 

4.4.1 Genotipagem dos marcadores SSR-EST 

Dos 138 locos SSR-EST, apenas 21 se mostraram polimórficos entre os genitores da 

população CFM. Estes foram genotipados nas 94 RIL, porém dois deles não segregaram na 

população e um terceiro amplificou um loco de difícil leitura. A baixa freqüência de 

polimorfismo observada para este cruzamento reflete a menor variabilidade genética existente 

dentro do grupo Mesoamericano em relação àquela existente entre os grupos Mesoamericano e 

Andino (Figura 6). Outros 9 locos SSR genômicos que segregaram em ambas as populações 

foram genotipados.  
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Os locos foram classificados em relação ao tamanho do fragmento amplificado para 

permitir a eletroforese simultânea de mais de um loco. As PCRs foram realizadas 

independentemente para cada par de primers e, em seguida, “multiplexadas” a fim de se otimizar 

as corridas. Na Figura 10, por exemplo, pode-se observar a segregação de 5 locos microssatélites 

em um único gel. 

 

 

Figura 10 - Padrão de segregação de cinco marcadores SSR-EST, sendo que a eletroforese dos locos foi 

“multiplexada”. De cima para baixo estão mostrados os locos PvM118, PvM145, PvM79, PVM97 e 

PvM103. Nas canaletas 1 e 2 estão os genitores ‘Carioca’ e ‘Flor de Mayo’, respectivamente. Nas 

restantes, estão as 94 linhagens da população CFM, exceto que na canaleta M está o marcador de peso 

molecular ladder 10 pb (Invitrogen) 

 

4.4.2 Genotipagem dos marcadores AFLP 

Inicialmente, 41 combinações de primers seletivos foram testadas, 25 combinações a 

partir da digestão com as enzimas Eco-RI e Mse-I e 16 a partir da digestão com as enzimas Pst-I 

e Mse-I. Para as combinações a partir da digestão com Eco-RI e Mse-I foi observada uma média 

de 58 locos por combinação de primers, com uma freqüência de polimorfismo entre 5% e 27% 

(17%, em média). No entanto, um número bem menor de locos foi visualizado nas amplificações 

a partir da digestão com Pst-I e Mse-I, 45 locos, em média, com 11% de polimorfismo, em 

média. Assim, 27 combinações de primers seletivos foram utilizadas para a obtenção de 225 

1 2 M 48 RIL 48 RIL 
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locos polimórficos (Tabela 9). O perfil de amplificação da combinação C08 (EaaaMcac) é 

apresentado na Figura 11. Todos os géis obtidos mostraram um excelente padrão de amplificação, 

permitindo leituras confiáveis para a genotipagem. 

 

Tabela 9 - Combinações de primers seletivos genotipadas na população CFM. O número total de locos amplificados 

e o número de locos polimórficos são mostrados 

Combinação 
Combinação de 
primers 

N° de locos 
amplificados 

N° de locos 
polimórficos 

C01 EacgMcat     74   17 

C02 EaggMcac     60   12 

C03 EaacMcac     85     4 

C04 EagaMcag     65   11 

C05 EaaaMcat     57   11 

C06 EaccMcat     72   11 

C07 EaaaMcaa     53   11 

C08 EaaaMcac     68   17 

C09 EaacMcaa     48   13 

C10 EacaMcaa     57   11 

C11 EacgMcaa     78     9 

C12 EtaaMgcc     48     7 

C14 EttaMgcg     39     2 

C15 EtttMgcc     53     8 

C16 EtttMgcg     57   10 

C17 PaaaMcaa     52     6 

C18 PaagMcaa     46     6 

C19 PaagMcac     42     5 

C20 PaagMctc     39     4 

C21 PactMcaa     48     6 

C22 PactMcac     41     5 

C23 PactMctc     45     4 

C24 PagaMcac     38     3 

C25 EaaaMcag     50   10 

C26 EaaaMctc     48   12 

C27 EacgMctc     45     8 

C28 EagcMcgc     43     2 

 Total 1451 225 
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Figura 11 - Padrão de AFLP gerado a partir da combinação de primers seletivos EaaaMcac. Nas canaletas 1 e 2 

estão os genitores ‘Carioca’ e ‘Flor de Mayo’, respectivamente. Na canaleta M está o ladder 100 +25 pb 

(Invitrogen) e nas restantes estão as 94 RIL da população CFM. As setas de ponta curta indicam 

exemplos de loco dominantes e as setas de ponta longa indicam os locos codominantes 

 

4.4.3 Mapa de ligação CFM 

Dados de segregação de 252 locos (9 locos SSR-genômicos, 18 SSR-EST e 225 AFLPs) 

foram analisados para a construção do mapa da população CFM. Apesar de a  maioria dos locos 

terem segregado conforme o esperado (1:1), quando foi aplicado o teste de χ2 (α=0,05), o número 

de locos apresentando distorção foi significativamente maior nesta população (43%) 

comparativamente à população BJ (17%). Nem todas as marcas que desviaram do esperado 

foram descartadas das análises. Ressalte-se que o teste de χ2 foi realizado, por loco, como se 

fossem testes únicos. Porém, quando se trata de múltiplos testes independentes, como é o caso, 

pois se trabalhou com 157 marcadores e, dentre eles, muitos são independentes, deve-se realizar 

uma correção. Isto elevará o valor do χ2 para os níveis de significância previamente determinados 

ou, por outro lado, reduzirá o valor de α. Por exemplo, quando se trata de teste único, o valor de α 

para um corte a 5% de probabilidade é de 0,05, já o valor de α, após aplicada a correção de 

1 2 M 48 RIL 48 RIL 
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Bonferroni para 12 testes independentes, com o mesmo nível de probabilidade, cai para 0,0043. 

Apesar de não se ter realizado esta correção com a finalidade de gerar um valor de corte de χ2, os 

marcadores apresentando forte distorção não foram usados na deternimação do framework, sendo 

adicionados posteriormente pelo comando ‘try’ do Mapmaker e mantidos apenas quando não 

alteraram a ordem das marcas vizinhas nos grupos de ligação. 

Os grupos de ligação foram primeiramente formados usando o comando ‘group’ com um 

LOD > 6,0 e distância menor que 50 cM (Kosambi). A partir deste critério, os marcadores foram 

separados em 23 grupos de ligação. A distribuição dos marcadores previamente mapeados na 

população BJ foi verificada e revelou algumas discrepâncias. Em um mesmo grupo de ligação, 

foram agrupados marcadores de dois diferentes grupos do mapa núcleo BJ, os quais somente 

foram separados por um LOD > 8,0. Por outro lado, foi observado que marcadores de um mesmo 

grupo de ligação do mapa BJ estavam separados em mais de um grupo em CFM. Assim, as 

informações prévias dos marcadores comuns ao mapa BJ foram usadas para a formação final dos 

grupos de ligação. Finalmente, 244 marcadores foram agrupados em 12 grupos de ligação e 8 

permaneceram não ligados. Um total de 151 marcadores, incluindo SSR e AFLPs, foram 

ordenados no framework do mapa CFM com LOD > 2,0 (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Distribuição dos marcadores SSR e AFLP nos 12 grupos de ligação do mapa CFM 

Número de marcadores Grupo de 
Ligação1 

Comprimento 
do mapa (cM) 

Densidade2
  

Total Frame3 SSR AFLP 
CFM1   147,0 5,1   61   29   3   58 
CFM2   115,8 9,7   16   12   3   13 
CFM3   112,3 5,3   36   21   1   35 
CFM4     93,8 7,8   13   12   0   13 
CFM5     93,3 5,8   39   16   2   37 
CFM6     69,8 4,4   29   16   4   25 
CFM7     65,8 7,3     9     9   4     5 
CFM8     33,5 6,7     5     5   1     4 
CFM9     31,7 4,0     8     8   3     5 
CFM 10     24,1 2,7   14     9   1   13 
CFM 11     10,8 1,4     8     8   2     6 
CFM12     9,6 1,6     6     6   1     5 

Total 824,7 6,9 244 151 25 219 
1 Os grupos de ligação foram nomeados de acordo com as iniciais dos genitores ‘Carioca’ e ‘Flor de Mayo’, seguido 
pelos números 1 a 12 desde o maior até o menor grupo de ligação; 2 Distância média entre marcadores no framework; 
3 Frame: marcadores ordenados no framework com LOD > 2,0. 
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O mapa gerado teve um comprimento total de 807,5 cM, cobrindo aproximadamente 67% 

do genoma da espécie que foi estimado em cerca de 1.200 cM (VALLEJOS; SAKIYAMA; 

CHASE, 1992). A variação do comprimento dos grupos de ligação foi de 9,6 a 147,0 cM, 

enquanto o número e a porcentagem (entre parênteses) de marcadores por grupo de ligação 

variou de 5 (2,0%) a 61 (25,0%). A densidade média do framework foi de 5,3 cM entre marcas, 

variando de 1,4 cM no grupo CFM11 a 9,7 cM no grupo CFM2 (Tabela 10). Apesar de 

relativamente pouco saturado, o mapa apresentou apenas um gap com mais de 30 cM de 

comprimento e 9 com mais de 20 cM (Figura 12). Neste mapa a aglomeração de marcadores em 

algumas regiões foi maior que no mapa BJ, apresentado anteriormente. No grupo CFM1, foi 

observado um cluster contendo 14 marcadores. Os grupos CFM3, CFM5 e CFM6 também 

apresentaram clusters (Figura 12). Sakiyama e Chase (1992) detectaram que aproximadamente 

20% dos marcadores usados na construção do mapa de ligação para a população ‘XR-235-1’ x 

‘Calima’ estiveram agrupados em sete clusters. Dentre as possíveis explicações para a formação 

destes aglomerados de marcadores estão o pequeno tamanho da população amostrada somado ao 

fato de a maioria dos marcadores analisados serem AFLPs gerados pelo uso da enzima Eco-RI, 

que tem sido relacionada à distribuição não randômica de marcadores, em diversos trabalhos. 

Cerca de 38% dos marcadores não puderam ser ordenados com LOD > 2,0, ou seja, a sua 

posição no mapa não foi pelo menos 100 vezes mais provável que a segunda melhor posição. 

Assim, 93 marcadores foram adicionados como acessórios no mapa. No grupo CFM5, o número 

de marcadores acessórios foi maior que o de marcadores ordenados no framework (Tabela 10). A 

dificuldade de ordenação dos marcadores, que foram colocados como acessórios no mapa, se 

deve, em parte, à presença de clusters em certas regiões genômicas e ao tamanho relativamente 

pequeno da população usada neste estudo. 

Os marcadores microssatélites estiveram distribuídos em todos os grupos de ligação, 

exceto no grupo CFM4 (Tabela 10). Em ambos os grupos CFM6 e CFM7 foram observados 

quatro marcadores microssatélites, enquanto no restante foram alocadas de 1 a 3 marcas. Apesar 

do baixo número de marcadores microssatélites mapeados, eles foram de grande importância, 

pois 20 deles foram também mapeados na população BJ e permitiram o alinhamento de parte dos 

dois mapas. 
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C27_245C*** (C12_210)0,0

C04_74*** (C16_222***)20,4

PvM79***32,4
C04_250***34,6
C09_180*** C09_223***
(C05_243*** C11_920***
C11_520 C12_110***
C22_120**)

42,7

C14_160C*** (C02_143c***)57,0
C26_120*** C10_220***61,4
C08_290 (C02_510)
C05_380C

68,6

C04_21570,6
C17_300 (C07_185
C18_340** C23_180C***

71,6

C09_355101,3
C06_285 C05_140
C16_750C (C08_198
C18_1000 C07_880
C10_325 C11_263
C22_235 C08_630
C11_185 C07_440
C07_168 C06_148)

104,0

C09_475 C28_190107,3
C15_740 C02_80
(C22_270** C01_255***)

121,2

FJ53** C07_373**
(C26_210** C11_165***
C06_365*** C27_140***)

128,5

C05_590*** C23_326C***
C27_190*** (C02_135***
C18_210***)

135,0

C01_132*** PvM103***142,2
C21_280*** (C20_196***)147,0

CFM1

C27_1110C***0,0

C08_260C8,8
C06_132C*10,6
C18_18011,5
C09_430 (C27_145)14,4
C025_12321,0

C18_320 (C14_590)43,0

PvM49* (C028_220)58,0

C05_13074,2

C08_10393,6
C08_251 (C19_290C)93,9

C01_180C115,8

CFM2
C09_320*** C08_249***
(C24_510*** C16_280***
C26_250*** C01_85***
C21_230C*** C25_110***
C15_130***)

0,0

C07_205*** C11_285***4,8
C16_170***5,8
C09_600 C15_500
(C24_180*** C03_90***)

18,9

C04_26031,6

C05_21052,1

PvM2158,3
C15_42060,9
C12_240C65,9

C08_73078,0
C05_172 C08_210C*
(C08_170*)

89,2

PvM115**90,5
C01_252** (C06_295C**
C02_160***)

91,1

C12_115*** (C07_500***)95,0

C05_187* FJ37106,0
C02_240 (C23_155
C15_515)

112,3

CFM3
C10_2850,0
C02_850,5

C04_28019,3
C25_08020,1
C03_51022,5
C22_30024,3

C06_36049,3

C26_160C (C09_264C)64,1

C15_175***80,1

C01_295C89,0
C08_165C89,7
C04_380C93,8

CFM4

 

C06_500 (C08_145
C01_142 C26_335
C06_98)

0,0

C01_48017,3
C08_930 (IAC14
C2_400 C06_154
C08_188 C06_270
C16_135)

18,5

C026_155 C19_250
(C04_375 C09_780
C05_390 C01_165
C10_242 C26_680
C05_700 C02_155)

19,2

C12_43020,0
C04_32527,9
FJ47 C26_900**
(C21_345*)

36,6

C20_133C C17_275C53,0
FJ59* (C08_136**)61,3
C20_48065,9
PvM152*** C09_133**
(C17_510)

74,6

C01_210C C10_408
C16_185**)

93,3

CFM5
C25_172C0,0
C09_198* C05_605*
C01_224* (C25_310)

12,6

C12_600 FJ51*
(C07_380C** C26_190*
C10_140)

16,0

C25_180** C15_1000
(C01_284)

16,6

C06_192 (C02_23520,2
C21_295 (C27_260**
C12_120)

23,2

C08_315 (C11_237**
C22_190)

34,5

C02_95C (C26_370)36,2
C08_37038,4
C20_190**39,6

C19_242*** (C19_274***)60,9

C02_230** (PvM97)69,8

CFM6

PvM0520,0
IAC0101,7

C10_26550,1
FJ_02752,3
C21_285 C19_28055,0
C16_18059,4
C17_19563,2
PvM14565,8

CFM7

C23_1950,0

C24_32510,7
C26_27513,5

PvM36**31,6
C26_240C**33,5

CFM8

 
Figura 12 - Mapa de ligação da população CFM. Os marcadores alocados no framework foram ordenados com LOD 

> 2,0 e as suas posições estão indicadas à esquerda. Os marcadores não ordenados estão ao lado do 

framework e foram alocados nos intervalos mais verossímeis. Os locos realçados em negrito são 

microssatélites e os demais AFLP. Os marcadores mostrando distorção de segregação são indicados com 

*(P<0,05), **(P<0,01) e ***(P<0,001) 
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PvM03*** C07_525C***0,0

C21_135C*** C27_220***
C25_160***

22,9

PvM34***31,1
C04_226*** PvM13**31,7

CFM9
C09_426C0,0
C07_1723,6
C25_150 PvM92
(C17_160*)

6,4

C17_24514,7
C025_185 C04_320
C12_100 (C11_190
C07_203 C10_388
C11_105)

15,8

C15_14524,1

CFM10
C11_226***0,0
C01_280** C01_283***
IAC01*** C08_228***

3,3

C04_298C***3,9
PvM14***9,2
C18_385***10,8

CFM11
PvM118***0,0
C03_360C***0,6
C03_310a***1,9
C10_402** C10_380***8,3
C09_126**9,6

CFM12

 
Figura 12 - Mapa de ligação da população CFM. Os marcadores alocados no framework foram ordenados com LOD 

> 2,0 e as suas posições estão indicadas à esquerda. Os marcadores não ordenados estão ao lado do 

framework e foram alocados nos intervalos mais verossímeis. Os locos realçados em negrito são 

microssatélites e os demais AFLP. Os marcadores mostrando distorção de segregação são indicados com 

*(P<0,05), **(P<0,01) e ***(P<0,001) 

 

Neste trabalho foi construído o primeiro mapa de ligação para a população CFM usando 

marcadores AFLP e microssatélites. Os primeiros mapas publicados para outras populações de 

feijão-comum apresentaram resultados semelhantes aos apresentados neste trabalho. O presente 

mapa teve 807,5 cM de comprimento total, enquanto os primeiros mapas para diversas 

populações tiveram tamanhos variando de 426 a 960 cM de comprimento: ‘Bat 93’ x ‘Jalo 

EEP558’ com 960 cM (NODARI et al. 1993), ‘XR-235-1’ x ‘Calima’ (VALLEJOS; 

SAKIYAMA; CHASE, 1992) com 827 cM e ‘PC-50’ x ‘XAN-159’ com 426 cM (JUNG et al. 

1997). A integração de diferentes classes de marcadores, somada à amostragem de um número 

maior de linhagens desta população poderão fornecer uma maior consistência ao mapa CFM. 

 

4.4.4 Alinhamento do mapa CFM ao mapa consenso BJ 

Onze marcadores SSR-EST e outros 9 SSR genômicos foram mapeados tanto na 

população BJ quanto na população CFM. Os marcadores microssatélites comuns estiveram 

distribuídos em 9 grupos de ligação do mapa núcleo BJ. O mapeamento comparativo dos mapas 

das duas populações permitiu identificar, no mapa CFM, oito dos 11 grupos de ligação do mapa 

consenso BJ e determinar a orientação de cinco deles (Figura 13). Nos grupos B4 e B9 não foram 

alocados marcadores comuns ao mapa da população CFM e o marcador PvM95, mapeado no 

grupo B3, permaneceu não ligado no mapa CFM. Como apresentado no item 3.4.3, foram 

formados 12 grupos de ligação para a população CFM. Através dos marcadores PvM118, 

PvM103 e JF53, os grupos de ligação CFM1 e CFM12 foram alinhados ao grupo B8 de BJ. 



 

 

 
72

 
Figura 13 – Alinhamento do mapa genético da população CFM (grupos de ligação designados de CFM1 a CFM12) 

ao mapa referência BJ (B1-B11) enriquecido neste trabalho com marcadores SSR e AFLP. Os 

marcadores microssatélites comuns aos dois mapas estão destacados em negrito e as linhas indicam os 

marcadores equivalentes. Para facilitar a visualização e a comparação entre os mapas, todos os 

marcadores redundantes e acessórios foram retirados.  
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A comparação entre os mapas mostrou que as distorções de segregação ocorreram em 

algumas posições equivalentes nos dois mapas BJ e CFM. Todavia, os marcadores comuns 

apresentaram distorções de segregação mais fortes na população CFM que quando mapeados na 

população BJ, a exemplo dos marcadores FJ_037 e PvM115 mapeados no grupo B2/CFM3, e de 

PvM118 no grupo B8/CFM12 (Figura 13). Além disso, os marcadores PvM14 e IAC001 

mapeados no grupo B6/CFM11 e PvM 103 e FJ_53 nos grupos B8/CFM11 se mostraram 

distorcidos apenas na população CFM. A maior diferença entre as duas populações está no grupo 

CFM9 (correspondente ao grupo B10 no mapa BJ) onde foi observada distorção na segregação de 

todos os marcadores, enquanto que no mapa BJ não foi observada nenhuma marca com 

segregação distorcida (Figura 13).  

Aqui, 8 dos grupos de ligação do mapa CFM foram alinhados aos respectivos grupos do 

mapa BJ. O mapeamento de outros marcadores do mapa BJ na população CFM completará este 

alinhamento, permitindo não apenas a correspondência entre os grupos de ligação, mas a 

transferência de informações entre os mapas. QTL relacionados ao florescimento e de resistência 

à mancha angular e ao oídio foram previamente mapeados na população CFM (MELO; 

SANTOS; FERREIRA, 2002a, b). O alinhamento do mapa CFM ao mapa consenso BJ permitirá 

que marcadores próximos às regiões contendo os QTL sejam identificados no mapa BJ e usados 

para saturar pontualmente as regiões de interesse na população CFM. Além disso, QTL para estes 

caracteres mapeados na população BJ, ou mesmo em outras populações cujos mapas foram 

integrados, permitirão o acúmulo de informações a cerca do controle de tais carcateres. 
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5 CONCLUSÕES 

- O banco de EST de feijão é uma importante fonte de marcadores microssatélites para 

Phaseolus. 

- Marcadores SSR-EST são úteis para estudos de diversidade genética e para a construção de 

mapas moleculares e particularmente importantes para o alinhamento de diferentes mapas 

genéticos de feijão-comum. 

- Marcadores AFLP podem ser usados para a construção e a saturação de mapas de ligação em 

feijão-comum. 

- Marcadores AFLP gerados com a enzima Pst-I estão mais uniformemente distribuídos no 

genoma do feijoeiro que aqueles gerados com a enzima Eco-RI. 

- O uso combinado de marcadores SSR-EST e AFLP resulta em considerável saturação de mapas 

genéticos, como exemplificado, neste trabalho, para o feijão-comum. 
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ANEXO A – Tabela A1 

 

Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continua) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primer 

 Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM001/TC34 TTC7 GCTCTAGCCTCAATCCTTGG  
GGTTCCTGCTTCCCACTTT  

240/240 1 4 0,60 V, Pl 

PvM002/TC116 CTT6 CGCCATTTGGATTGGATT  
AGGCGTGGAAGTGGAGTG  

191/191 1 6 0,73 V, Pl 

PvM003/TC116 TTC6 CCGCCTTCTTCTTCTTCTTC  
CGGCGAGTCATCTTTTCC  

167/167 1 4 0,62 V, Pl 

PvM004/TC323 TTC10 GGTTCCTCCTCCTTCTGCT  
GCGCCGTCTTTTTGGTAGT  

210/210 2 3 0,65 V, Pl 

PvM005/TC559 TA19 AAGATCCACGGTGAAGGTG  
GCCCTCACTGCTATGGTCA  

204/ NO    

PvM006/TC103 TAC6 TTGCCAACAAATGGAAGTGA  
TTGCACAATGAGAAGGGAGA  

190/170 2 3 0,15 V, Pl 

PvM007/TC127 ATG6 CTGGAATGGCTTACAGATGC  
CCAAGATCAGGCACAGTGAA  

213/213 2 2 0,46 Pl 

PvM008/TC134 AGT5 TGGAAAACAGGGCTGAATG  
AGCGCAGTTGGAGTAAGCA  

171/ NO      

PvM009/PVEPSE3030D08 AAG5 GCTTGACGCCTTTGAACC  
CGTGGGCATTGATTCCTC  

216/216 1 1 Mono V, Pl 

PvM010/PVEPSE3030I07 ACT5 GAAGGGCAATGGCTGAAG  
TCCCGTGGAAACACTTGG  

256/256 1 NA    

PvM011/PVEPSE3030J03 AGA6 TGGGATTTTGAGCGTGTG  
TCCACCGACTTACCGAACA  

154/154 2 3 0,46 V, Pl 

PvM012/PVEPSE3030L20 TGC5 CCAGTGTGTCAACAAATGGA  
AGGCTTAGGGAATGGCTCA  

191/191 2 2 0,38 V, Pl 

PvM013.1/PVEPSE3030M09 GAA6 GAGAAGCCGCAGAGAGGA  
AGATGCCGCGAACAGAAC  

216/216 2 4 0,71 V, Pl 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM013.2/PVEPSE3030M09 GAA6 GAGAAGCCGCAGAGAGGA  
AGATGCCGCGAACAGAAC  

216/240 2 4 0,73 V, Pl 

PvM014/PVEPLE1004G06 AATC5 AAAGCCACAAAAACCATAAACC  
GCCTCCGAAAGATTCAACG  

204/204 2 3 0,61 Pl 

PvM015/PVEPSE2010E01 TGCA5 GGTGGAGGCAGTGGTGTT  
TTCACTTTCCCAAGACCTGA  

185/185 2 2 0,46 V, Pl 

PvM016/PVEPSE2022E07 TTC7 ATATCGCCACCCACTCCA  
AACCGAAAGGGCAAAACG  

179/179 2 2 0,08 V, Pl 

PvM017/PVEPSE2030E02 ATGA5 AGGATGGGTTCCGTGCTT  
GGCAGCTTCCACATCGTC  

213/213 2 2 0,40 V, Pl 

PvM018/PVEPSE3003E05 AATT5 CAACCATCTCTGTGGCAAG  
TGAGTTTGGGAGAGTGAGTTTT  

202/202 2 3 0,58 V, Pl 

PvM019/PVEPSE3022E08 AGC5 ACCAGGTGAAAGCCTTGAG  
AGCTGCTGCTGCTGCTTC  

169/ NO      

PvM020/PVEPLE1004B07 CT7 CGCTTTGATAAAACGCTTGC  
TGTTGGTGCTAACGATGGAA  

222/340 2 1 Mono V, Pl 

PvM021/TC449 AT14 CCCATCTTCCATTTCCACAG  
AAGCCACAGAAAACTGAGCA  

251/251 2 12 0,86 V, Pl 

PvM022/PVEPSE2004H10 TC5 ACTCTCACAATGGCGGAATC  
GGCGTTTTCTCCCTCTTCTT  

222/222 2 3 0,40 V, Pl 

PvM023/PVEPSE2004G02 AG5 CCTGTTCCCTCTGTGTGAGA  
AATCAACCCCATCAAACCAA  

219/700 2 1 Mono V, Pl 

PvM024/PVEPSE2009B07 TG5 CAGAAAAATGGGCACAAGG  
AAAGTCAACACGCACACACC  

345/345 2 1 Mono V, Pl 

PvM025/TC54 TGA5 GAAGACGTGAAGGAGCCACT  
CACTTTCCAGAGAGAACGCAAT  

183/183 2 2 0,08 V, Pl 

PvM026/TC80 TCA7 TTCTCCACCCCATTAACTGC  
CTCGGAACAAAGTCCTCCAC  

206/206 2 2 0,08 V, Pl 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM027/TC527 GTT5 GCAGACCCTGTCAACAACAA  
GCCATGAAGCAAGGTGAAGA  

192/192 2 1 Mono V, Pl 

PvM028/TC390 TCA5 GGAGAGGAAACACGTAATGGA  
TCGACAACAAAAGAAAGAGAA  

189/189 2 2 0,37 V, Pl 

PvM029/TC487 AAG5 CAGCAGAACAGCAAGTGATTC  
GGTGGCAGGTACGAAAGAGT  

275/275 2 2 0,08 V, Pl 

PvM030/TC159 TGC5 GGAGTTGAAAAGGGTGGCTA  
TGATACAGAAGCAGGGAGAACA  

222/222 2 5 0,55 V, Pl 

PvM031/PVEPSE3030F06 ATC5 GAGAAGCCAGGAACTTA  
GCATCCCTTTTGTGTC  

159/159 3 NA    

PvM032/PVEPSE3029G08 TTG5 GCCTTCTTTTCCAGCAG  
GCTTATTGTTGTTTTCTTTTCTC  

220/220 3 1 Mono V, Pl 

PvM033/PVEPSE3027C10 GAG5 CTTCTCCCTCTTCCTCCT  
GGACAGTGATAGTTCAGATCC  

273/273 3 2 0,08 V, Pl 

PvM034/PVEPSE3022E01 TCT6 GCCGCTGTCTTTGTCCAC  
GCATTCAAGGTTTTTCACCAA  

240/ 3 3 0,58 V, Pl 

PvM035/PVEPSE3022B11 AGA5 TCTGAAGCAGTCTCTCTGG  
ATCGTCTTACCACAAACG  

102/ NO      

PvM036/PVEPSE3011F10 ATC5 GCCCCCTATTTCCCTACC 
CATCTTCTTCCTCACCCTTA 

201/201 3 2 0,47 V, Pl 

PvM037/PVEPSE3011A04 GAG7 GGACAGGGGAATCTCACTA 
CGTGGTCGTGGTGGTG 

158/158 3 2 0,37 V, Pl 

PvM038/PVEPSE3006H03 AAT7 TTAGGGTCTCATAACAAA 
CAGTAAACTCACAAATATAC 

162/ NO    

PvM039/PVEPSE3006G01 GAT6 ATCTCTTTCGGGCAGA 
ATTGTGCTTTCTCAACG 

133/133 3 1 Mono V, Pl 

PvM040/PVEPSE3001F10 CTG6 CTCTCCATTTTGTCAG 
GAACCATCAGAAACTAC 

202/202 3 3 0,55 V, Pl 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM041/PVEPSE2029D10 CT5 AAATGTCCCCAGCCACAC 
TTCCCTTCACCTTACCCTTC 

174/300 3 1 Mono V, Pl 

PvM042/PVEPSE2027C10 AG5 CCATCGTCCTTTTCTTCAACA 
CACTGTCCTTGGGGCTATC 

255/255 3 2 0,08 V, Pl 

PvM043/PVEPSE2026A06 AG10 CGAGCAAAGACATCGGTTT 
CATTGTAAGCCAGGGAAGG 

112/ 4 1 Mono  

PvM044/PVEPSE2024H04 TC8 CTCTTACCAGCAGCATCA 
CTCCTTCTCTCTCTTTCTCT 

182/600 3 1 Mono V, Pl 

PvM045/PVEPSE2024D09 CT24 GAGGGTAGTTTCTGGA 
GACCAAGTTCTCTTTC 

232/232 3 4 0,66 V, Pl 

PvM046/PVEPSE2024B07 GA5 CGCTTATGTTGGGTGGAG 
CGTGGAAGGAGAGGGAGA 

246/246 3 2 0,47 V, Pl 

PvM047/PVEPSE2022E03 CA5 AGCACTATGATTTTTGAAT 
CCTGGGTTGAAGGAAT 

205/700 3 NA    

PvM048/PVEPSE2021H06 CT6 GCAAATGGTGGGGTGATG 
AGGGAGGTGAGGTGGTGA 

122/122 3 1 Mono V, Pl 

PvM049/PVEPSE2027H04 TC6 ATCTCTGCGTCGGAGTGTTT 
TATCCTTCGCCCAATCCATA 

197/197 3 2 0,27 V, Pl 

PvM050/PVEPSE2025C02 TC5 GCGTGGGGTCTTTTCTCTCT  
AACGCATGGAAGTGCAAGTT  

206/206 4 1 Mono V, Pl 

PvM051/PVEPSE2019C07 CA5 CCAACCACCCTTCTTCTCTCT  
ATCCGTGCCAACCATCTTT  

199/199 4 2 0,22 V, Pl, 
Pa 

PvM052/PVEPSE2018H03 CA7 TCCTCTGCAAACAAAACCCTA  
TTCGCCAAATTCGACAATCT  

204/500 4 3 0,62 V, Pl, 
Pa 

PvM053/PVEPSE2016A02 TC6 TGGGGGAATTGAGTGAACAT  
TCTTTCTTGCGCTTTTCTCTTC  

200/200 3 4 0,51 Pa 

PvM054/PVEPSE2015G11 TC5 GCATCGTTGTTTCCTTCACA  
GATTGGAGAGCGGATTGGTA  

193/193 3 2 0,09 Pa 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alel€os, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM055/PVEPSE2014C04 AT6 TGGTCTTCCTGGAGATGAAAG  
GCACAAAGTGCCCAAATG  

209/209 1 1 Mono  

PvM056/PVEPSE2013B09 TA6 AGCTGGCAGAAACTTGGAAA  
TTGAAACCCAGGTCTATTCTCTTC  

214/214 3 4 0,62 Pa 

PvM057/PVEPSE2030D11 CT5 TCCTCAAATGCTTGGTTTCA 
CCGGTTCTCACCAGATTGTT 

199/199 1 1 Mono  

PvM058/PVEPSE2031B01 TC5 ATTGGGACGGGGATTG  
ACTTTTCCTTCTCTTCTCCTCT  

151/151 3 3 0,38 Pa 

PvM059/PVEPSE2031C12 CT5 TGAGGCACACTTCGACTACAA  
ATGGCAAGAACGTGAAAAGG  

158/158 2 2 0,38 Pa 

PvM060/PVEPSE2032B08 AC5 TTCACATTCTTCACTCACA  
ATCCCTTGGACGATGAC  

161/161 3 2 0,08 Pa 

PvM061/PVEPSE2033A05 AC6 GAAAAAGCTATGGGCCACAC  
CGGTAGAGAATCCAGCGAGA  

231/231 2 2 0,39  

PvM062/PVEPSE2033F05 TC5 GCACCACTTTCTCAGATTTGG  
CTGTCATGGCGATGGTGTTA  

172/172 3 3 0,48 Pa 

PvM063/PVEPSE2034F05 AT5 TAACCACCCACAAGCATTGA   
TCCAAATAATTCCCCTGCTG  

165/ NO      

PvM064/PVEPSE2035G05 GA6 AGTACCCTACACGTATCACTG  
GCCACTAGCCCATCTTCT  

163/163 1 NA   

PvM065/PVEPSE2129G03 TA5 GAGCGCACAAATGCAATAAT  
GGGAGGATAACGACAATAGG  

241/241 1 2 0,09 Pa 

PvM066/PVEPSE3001H04 AT5 CCTCAGCAAGCTCCGTAAAC  
CATGCAACCTGAAACACTCC  

196/196 1 2 0,51 Pa 

PvM067/PVEPSE3002D09 GT5 CTGGTGCAGCAAGGTTTTTC  
TGCGCCAGAATTTACAATACAC  

216/216 1 2 0,09 Pa 

PvM068/PVEPSE3007B09 AT6 CCATTACGTGTCCAAGGTCTC  
CAAAAAGGAATCGGACTCTAGG  

269/269 3 3 0,51 Pa    100 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM069/PVEPSE3008F01 TC7 CAATAAAAACCGCAGAGAATCC  
GCGTAAGCAGGTGGGTAAGT  

217/217 1 2 0,09  

PvM070/PVEPSE3010C09 AT6 GAAGGGTCATTGTGGAC  
TCTTTTGTCACTCCTAATCC  

161/161 1 NA   

PvM071/PVEPSE3011E03 CT5 ACGGATGGCAAGGACTCA  
AACACTACCGCAGCACCA  

188/ NO      

PvM072/TC144 TC9 GAAACACAATGGCTCAAGCA  
CAAACCAGCAGCAACAAGAG  

200/200 3 1 Mono Pa 

PvM073/TC154 AAG6 CTTCACCGATCTGACAGCAG  
TTCTCCAGGAACCCCTTCTTT  

194/600 4 3 0,44 Pa 

PvM074/TC241 GCG5 TGAACACCCTTTCGTCAACTC  
CCTTCTCCTCCCCTGATTTT  

200/450 4 2 0,08 Pa 

PvM075/PVEPLE1001E04 GAT5 ATTGGAAGGGGGATGAACCT  
TAGGAGAGTGCCCAGTGCTT  

222/222 4 3 0,44 Pa 

PvM076/PVEPLE1002A08 CTT7 TCCCTGGAAGGAAAAATGGT  
CGAAGTAAAGAGGGGTGGAA  

196/ NO    

PvM077/PVEPLE1005D03 TGA6 AGGGGTTGAGTATGGTTAT  
CACTGGCATTTTGATTAC 

207/ NO      

PvM078/PVEPSE2003D01 TCT6 CATTACTCCCTTCCCTTCCA 
ACTTCACTGGCACTCACAGG  

174/174 1 NA   

PvM079/PVEPSE2003F03 GAA5 TCCGAAACTAACAGAACAAGGA  
TTATGGACAGTGGACGAACG  

191/191 1 2 0,50 Pa 

PvM080/PVEPSE2004B12 CAC5 ACTATCCCCAACAACCACCA  
TCATAGCCTCCACCAGAAGG  

204/204 4 1 Mono Pa 

PvM081/PVEPSE2004F01 ATG5 TCCCAGTGAAATCTGCTACAT  
CCAACAATAAAATGGCACAAA  

176/176 4 2 0,08 Pa 

PvM082/PVEPSE2004G10 TTA5 TTTCATCTTCAAAACTCTCATCAA  
ATGGCAGACCGAACTCTCTA  

183/183 4 2 0,16 Pa  101 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
 
Código do loco/código da EST 

Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 
Forward/Reverse 

Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM083/PVEPSE2005C02 TTC5 AGAAATGAGTGAGCGTGTCG 
ACGGCTGATAGAGCGGGTA  

152/152 1 1 Mono Pa 

PvM084/PVEPSE3013B07 TG5 AGAAGGTGAAGTATGATTTA  
TACATTGATTTTGGGTCA  

244/244 1 1 Mono  

PvM085/PVEPSE3015B05 TA6 ATTCACGGTTAGGATAGAT 
TGGCTGTCTTGTGTTTCT 

111/111 1 1 Mono  

PvM086/PVEPSE3018D04 AT5 ACCGGGAGAAAAGGAAGAAC 
GCCAAAAAGTAAGAAGCAGCA 

210/250 1 2 0,09 Pa 

PvM087/PVEPSE3021G12 TA5 CATCACGACAGTTTTCC 
CATTACATTACACCTATTCA 

278/278 1 NA   

PvM088/PVEPSE3022A06 AG5 AGGTGCAAAAGCAAGAATGC 
TCCCCAGCAGTATGATGACA 

208/208 1 1 Mono Pa 

PvM089/PVEPSE3023B04 TC5 CGAAGTAGCACGCAGAGAGA 
GCAAGACGGGAGTGATGG 

185/290 1 2 0,08 Pa 

PvM090/PVEPSE3023H10 TC6 CCCTTCACCGCTCCATACT 
CGGAAACAGTGGCTGGTCTA 

250/250 1 2 0,08 Pa 

PvM091/PVEPSE3025H02 AT7 CTCCATTTCCCCTTTG 
GTTACCCCAGTTACAAGAA 

208/ NO      

PvM092/PVEPSE3027F14 TA6 CGTGGGCTACACTGGAAGAC 
CATCTGCAAATGCTTGCTGT 

240/240 1 3 0,35 Pa 

PvM093/PVEPSE3029J06 GA5 TTATATGCGGAGCAAAGGATG 
GACCGACAAAGCCTTCATTC 

216/216 1 2 0,38 Pa 

PvM094/PVEPSE3030F08 CT6 AGTCACCGGATGCTCTGAAG 
GGGGTTTAGGGAAAGCAAAA 

185/185 1 1 Mono Pa 

PvM095/TC17 AC9 GGGCGAGTTCATCTTCACAA 
AGGATCAACAGCCTCCAGTG 

243/400 1 4 0,69 Pa 

PvM096/TC18 CT5 GCCAGTTTGTTGCTTGGAAT 
GAAGAATGGTTGCTCCCTCA 

190/190 1 1 Mono Pa 

    102 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
 
Código do loco/código da EST 

Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 
Forward/Reverse 

Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM111/TC427 TA5 TGGCTGGTAACAACAACTTCA 
TACGACATGGACCAAAACGA 

200/200 1 1 Mono  

PvM112/TC471 AG5 GGTTCCTGCCCCAGAATC 
TTGCTGCTTCCGTTTCAGTA 

251/251 1 1 Mono Pa 

PvM113/TC514 CT5 CTGGTGGAGTTGTGGCTGTA 
GGATTCTGCTCAAAGGGAGA 

180/180 1 1 Mono Pa 

PvM114/TC529 CT5 TCTTCTTCTTCCAAGCCTTCC 
TATGGCAGCAAACGGGTAT 

201/1000 1 1 Mono Pa 

PvM115/PVEPLE1003G09 CT25 AAATGTAAAGTGCTCCAT 
CTGAGAGAAAGAAAGAGACA 

143/143 2 13 0,91 Pa 

PvM116/PVEPSE2002D05 GA5 TATTGCCCAAAGATGCTTCC 
ATACCCAAAATGCACCCACT 

179/179 1 1 Mono Pa 

PvM117/PVEPSE2004H03 TC7 CACACATCTCACCTTGTCTCTCTC 
GCGGCATTCAACACTGCT 

165/700 1 1 Mono Pa 

PvM118/PVEPSE2006F05 TC8 GCGAACACATTCACACAACA 
AATCCCGACCAAGTCTCCTT 

215/215 1 5 0,54 Pa 

PvM119/PVEPSE2006H01 TC9 AGAAGAAGAAGTAGAACAGAATC 
GCTGGAGTTGGGGTCAGT 

226/1100 1 NA    

PvM120/PVEPSE2009C06 TC6 CCCCATCCTCACTCACAAAC 
TCATTCTTCTGGTGCTGCTTT 

211/211 1 2 0,39 Pa 

PvM121/PVEPSE2010B07 TC5 CTGCTTTTGAACCCTACTTCT 
TTGGGCGTTGTTTAGTGAAA 

224/ NO      

PvM122/PVEPSE2010B07 CA5 CATTTGCTTGCTTATCTGC 
TTTGGATTTTCCCTCACA 

201/ NO    

PvM123/PVEPSE2013B07 CT9 CCCACTACCACTCCTTTG 
AGCGTCTGAACCCATTG 

194/194 2 4 0,47 Pa 

PvM124/PVEPSE2013E06 TA5 TCCCCTACTGATGTGTTC 
AAATGTCTGGTTTTGC 

193/193 2 2 0,39  103 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM097/TC19 TA5 CAAGAGTGAAGGGGCAGTTT 
CGGCCAACCACTACTTTTAG 

155/155 1 3 0,66  

PvM098/TC70 TC5 CTCCCTCCTTCACACTCTTTG 
GGGGTAGTCCTTTGGAACG 

114/114 1 3 0,46 Pa 

PvM099/TC70 TC5 CTCTTTGTGTGGCTCCCTGT 
GGTGGCATCTTTTTCTACCTCA 

203/2000 1 1 Mono Pa 

PvM100/TC147 AT7 GCCAATAACATCACCTCAT 
GGGTAGTCAGTTTCTAAGCA 

290/290 1 4 0,36 Pa 

PvM101/TC158 TC6 TCACATACAAGCACATCAACCA 
CCAGCAACTCCAGACACAGT 

176/660 1 1 Mono Pa 

PvM102/TC161 CA5 CGGAAATAGAAACTCAAACTT 
AATGGAGAGAGAGCAAGG 

259/259 1 1 Mono Pa 

PvM103/TC168 AG8 CGAGAAAGAGAGAGAAGAGTTT 
GTGTTGGTGTGATGCTGAG 

145/145 1 3 0,58 Pa 

PvM104/TC187 AC5 CCAATCGAAAGACCCAAATC 
GATCGCAGAGCCTTCAAATC 

191/191 1 2 0,08 Pa 

PvM105/TC188 AT5 CCGTATGAACATCAACCATT 
CACAAGAGGATTTCCAACTCT 

232/500 1 2 0,29  

PvM106/TC195 AT5 GCTGGTGTGGAGATGATACT 
TGTTGATGTTGAAAGGAGTG 

219/219 1 1 Mono Pa 

PvM107/TC198 AT5 GGAGCCCCTCACCAATAGAC 
CGCCCTGGATCGTTAGATAG 

347/347 1 1 Mono Pa 

PvM108/TC202 CT5 CATCTTGAGTTTATCCCTGCTC 
AATTCCAAGGCCATTGACAC 

238/238 1 NA   

PvM109/TC306 TC5 CATTCCTAAACAACAGACCCAAT 
CGTGGCAGTTCCCTCTTT 

116/ NO      

PvM110/TC325 CT5 CGCACACGCTCTCTCTCT 
CTTCTGCTGCTCCTCAATCTT 

202/ 2 NA   104 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM125/PVEPSE2014B09 AC5 CAAACTCAACACCCTCTCA 
GGAAACAGCAGCACCAC 

198/198 1 1 Mono  

PvM126/PVEPSE2014F08 TC7 AAATCCTCTTCCACCTTTG 
AACACGCACACACAGACA 

132/132 1 3 0,49  

PvM127/PVEPSE2015H07 TC5 AACTTTCTTTGACCCTCTC 
GCTTTGTCTTGTTCTTCCA 

155/155 2 6 0,72 Pa 

PvM128/PVEPSE2016C01 GA11 GTTTCTGCGGTGAGAGTG 
AGCCTTCGTCGTTCTTCT 

130/130 1 3 0,43  

PvM129/PVEPSE2017D09 GA5 GGTAGGACAACAAGGTAACG 
AAAACAACGCAGGAAATG 

167/167 2 1 Mono  

PvM130/PVEPSE2018H02 TA5 TGGACAACAACACTACACA 
AAGACATTCACATAATAAGG 

265/265 2 2 0,18  

PvM131/PVEPSE2018H09 GA5 TGATTGTTCTTGCCTGGT 
TTTCCATCCTCATCCTTG 

142/ NO      

PvM132/PVEPSE2018H10 AG5 GCCGAAGCAGATAAAAGG 
TGTTCTCGTCTCCAATGC 

191/191 2 4 0,51 Pa 

PvM133/PVEPSE2019C09 AT5 GAAGTCTCTTGGGTTTCAGA 
CCCTATTTTTCACTCTCACC 

193/193 2 1 Mono  

PvM134/PVEPSE2020C04 CA5 TCATACTACCTTGTTCTTACATTCA 
CACGCTGTTCCACCTG 

182/182 2 1 Mono Pa 

PvM135/PVEPSE2005C06 TTG5 TCTCTCTGTTTCTTTTCTGGGTTT 
CGTTGTCTTTTTCTCCGCTTT 

151/225 1 1 Mono  

PvM136/PVEPSE2006E08 TGG5 GCAACTATGCTGGGAAAGGA 
GGGCATTCTTCAGATTCTCG 

217/217 1 2 0,08 Pa 

PvM137/PVEPSE2007B06 TTC6 TTCTCCTGTCCCTCCTTGTG 
GCCTTCCCACCAGGTTTAG 

197/197 1 2 0,16 Pa 

PvM138/PVEPSE2009H08 AGA5 TGATGAGGCTGAGGAGAAGG 
TCGAACACAATGTCCGAATC 

216/ NO    105 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(continuação) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM139/PVEPSE2011H08 AGC5 AGAGGACGATGGATTGGT 
TCAGAACAAGGGTTTTCG 

288/288 2 1 Mono  

PvM140/PVEPSE2013G02 GGT5 ATATTCTCGGCTCCGTTGGT 
TCCTCTTTCTTTGCCTCAGC 

214/ NO    

PvM141/PVEPSE2013G03 CCA5 CTTCGTCATCTCCCACAA 
CCATCATCTCCTTTGGAA 

214/214 2 1 Mono  

PvM142/PVEPSE2014H11 CAG5 CAGATAAATAGCCCTGTGC 
GCATTCAAACGATGACTCTT 

188/188 1 2 0,16  

PvM143/PVEPSE2016B08 ATG5 TCTTCCACTCCTCCACCT 
CCTAAGCACCCCAAAAAT 

183/170 1 1 Mono  

PvM144/PVEPSE2017C07 TTC5 AACCACGCTCTCTTCTCC 
ATCCCTGAAAAACCACCA 

163/ NO    

PvM145/PVEPSE2019C10 TCC5 TTTCAGTTCGGGATTGTTCC 
ATTGGTGGAGGTGGGAGAG 

203/203 1 3 0,16 Pa 

PvM146/PVEPSE2020D07 CGC5 ACCATTGACTCCGATGT 
ACGATAAACCCAATCCACCA 

187/400 1 1 Mono Pa 

PvM147/PVEPSE2020F11 TCA5 ATTTGCTGTTTTCTGCTG 
GAAGTTGAGGTGGGAGGT 

151/151 1 1 Mono  

PvM148/PVEPSE2023B04 CCA7 ACCTCAAAACCCACCACAAA 
GAAGTGCTCCCAGATGAAGG 

191/191 1 3 0,48 Pa 

PvM149/PVEPSE2025B02 ACG5 ATGACGAGGAACCAGACACC 
GTCGCTTCAACGAGGATGTT 

213/213 1 2 0,08 Pa 

PvM150/PVEPSE2030D10 TCT5 CTCCCAAGTTCCCCTTTTTC 
ATGCGTCCAACCCTTATGTC 

199/199 1 2 0,43 Pa 

PvM151/PVEPSE2031D01 TTA6 GGGCTGCAAAGGTGACATTA 
ACCGAAAACCCATGCTACTC 

204/215 1 3 0,29 Pa 

PvM152/PVEPSE2032F06 TTG6 ATTTTGGAGCGAAACAGCAT 
GAGAACCTCGTCGTCGTCTT 

200/200 1 4 0,36 Pa    106 
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Tabela A1 - Análise dos 157 locos SSR-EST, mostrando o motivo, a seqüência de primers, os tamanhos observado e esperado dos alelos, o programa de PCR 

usado, o número de alelos, o PIC e a espécie para a qual o marcador foi transferido 

(conclusão) 
Código do loco/código da EST Motivo Seqüência (5' - 3') dos primers 

Forward/Reverse 
Tamanho 
esperado/ 
observado (pb) 

Programa 
de PCR1, 2 

Número 
de alelos 3 

PIC4 Loco 
transf.5 

PvM153/PVEPSE3002B08 AGA5 ATGGGCGATCTGGACTATGT 
TTGAAGACCAAGCCAAGAGAA 

183/270 1 2 0,41 Pa 

PvM154/PVEPSE3021F08 TCA5 ATTCACCTCCTTCTGCTTCG 
GCTCCTTCTCTCCAGTCTCG 

216/490 1 1 Mono Pa 

PvM155/PVEPSE3029G07 AAC5 AAGTATGGAAACTGGGGCTGT 
GTGCGTGGAATAATGTGGTG 

206/206 2 2 0,08 Pa 

PvM156/PVEPSE2021C05 TTC6 CACACTTCAACTCCAAAGG 
CCAACCCTCGCAAAAT 

219/1100 2 NA    

1 Os programas de PCR são apresentados na Tabela 2; 2 NO: PCR não otimizada; 3 NA: Loco não analisado no conjunto de genótipos; 4 Mono: Loco 

monomórfico no conjunto de genótipos; 5 Loco transf.: Loco transferido para uma ou mais espécies: V: Vigna sp.; Pl: Phaseolus lunatus; Pa: Phaseolus 

acutifolius. 
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ANEXO B 

Artigo científico publicado no periódico Genome (Ottawa): 

HANAI, L. R.; CAMPOS, T.; CAMARGO, L. E. A.; BENCHIMOL, L. L.; DE SOUZA, A. P.; 
MELOTTO, M.; CARBONELL, S. A. M.; CHIORATTO, A. F.; CONSOLI, L.; 
FORMIGHIERI, E. F.; SIQUEIRA, M.; TSAI, S. M.; VIEIRA, M. L. C. Development, 
characterization, and comparative analysis of polymorphism at common bean SSR loci isolated 
from genic and genomic sources. Genome, Ottawa, v. 50, p. 266-277, 2007. 
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