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RESUMO 

 

Desenvolvimento e uso de marcadores microssatélites para construção e integração de 

mapas genéticos de maracujá-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) 

 

O maracujá-amarelo é uma espécie alógama, auto-incompatível, o que prejudica a geração 

de linhagens endogâmicas e, por conseqüência, a construção e integração de mapas de ligação 

pelas metodologias convencionais. A exemplo do que tem sido feito em outras espécies vegetais, 

populações F1 (com diferentes tipos de segregação) foram utilizadas para a construção dos mapas 

genéticos de maracujá. Mapas individuais para cada genitor do cruzamento foram gerados 

fazendo uso apenas de marcas com segregação 1:1. A integração desses mapas é possível com 

base em marcadores bi-parentais, quando ambos os genitores são heterozigóticos para os mesmos 

alelos que segregam na proporção 3:1 em F1. Apesar disso, o uso de marcadores codominantes e 

multialélicos, como os microssatélites, possuem maior valor, uma vez que permite a obtenção de 

estimativas de freqüência de recombinação e da fase de ligação com um menor viés. O objetivo 

deste estudo foi o desenvolvimento de marcadores microssatélites utilizando bibliotecas 

genômicas enriquecidas, visando à construção e a integração de mapas genéticos de maracujá-

amarelo. Foram usadas 160 plantas oriundas do cruzamento entre os acessos IAPAR-123 x 

IAPAR-06, marcadores AFLP com segregação 1:1 e 3:1 e marcadores microssatélites 

desenvolvidos no presente estudo. Para a construção dos mapas utilizou-se um algoritmo que 

estima, simultaneamente, a fase de ligação e a freqüência de recombinação. A biblioteca 

genômica enriquecida forneceu 107 clones contendo microssatélites, com uma eficiência de 

enriquecimento da ordem de 11%. Todas as seqüências contendo microssatélites foram 

analisadas e 26 locos mostraram-se polimórficos: 16 deles segregaram na proporção de 1:1; 1 na 

proporção de 3:1; 2 na proporção de 1:2:1 e 7 na proporção de 1:1:1:1. Com relação aos dados de 

AFLP, 253 locos mono-parentais (em 114 deles, o alelo dominante estava presente no genitor 06 

e 139, no genitor 123) mostraram-se polimórficos com segregação 1:1. Outros 116 locos 

mostraram-se bi-parentais, segregando na proporção de 3:1. Foram obtidos 11 grupos de ligação 

(GL) sendo 8 grupos integrados e um GL com apenas dois marcadores. Também, um GL para 

cada genitor foi obtido, cuja integração não foi possível por falta de marcadores bi-parentais. Foi 

possível alocar no framework dos mapas genéticos, além dos microssatélites, as marcas de AFLP 
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com segregação do tipo 3:1, que contribuíram para uma maior saturação e integração de oito dos 

nove grupos de ligação de maracujá-amarelo (2n = 18). Foram obtidos, em média, 25 marcadores 

por GL, que forneceram um comprimento de mapa de 1.765,6 cM. Este é o primeiro relato em 

Passiflora sobre o uso de marcadores microssatélites e do algoritmo proposto por Wu et al. 

(2002) visando à integração dos mapas anteriormente construídos com base na estratégia duplo 

pseudocruzamento teste. Este mapa integrado será útil na alocação de QTL (Quantitative Trai 

Loci) relacionados à resistência a doenças e a características de interesse agronômico, assim 

como para estudos genéticos e evolutivos. 

 

Palavras-chave: Passiflora edulis f. flavicarpa; maracujá-amarelo; ligação gênica; mapas 

genéticos; marcadores microssatélites; AFLP; integração de mapas 
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ABSTRACT 

 

Development of microsatellite markers and their use for the generation and integration of 

genetic maps of yellow passion fruit (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) 

 

The yellow passion fruit is an out-breeding, self-incompatible species, but those features 

impose severe constraints on the generation of inbred lines, consequently impairing the building 

and integration of linkage maps using conventional methodologies. Similar to the reports from 

other plant species, F1 populations (with distinct segregation modes) were used to build passion 

fruit genetic maps. Individual maps, one for each parent involved in the cross were generated 

solely employing genetic markers with 1:1 segregation. However, the integration of those maps is 

feasible using bi-parental markers, i.e. when both parents are heterozygous for the same alleles 

that show 3:1 segregation in F1. However, the use of co-dominant multi-allele markers, such as 

the microsatellites is even more important, since it allows recombination frequency and linkage 

phase estimates to be obtained less effected by bias. The goal of this research was the 

development of microsatellite markers using enriched genomic libraries for constructing and 

integrating genetic maps of yellow passion fruit. We have used 160 plants from a cross between 

the accessions IAPAR-123 x IAPAR-06, AFLP markers showing 1:1 and 3:1 segregations and 

microsatellite markers developed in the present work. The maps were built employing an 

algorithm that simultaneously estimates the linkage phase and the recombination frequency. The 

enriched library allowed us to obtain 107 microsatellite-containing clones, at an enrichment 

efficiency of 11%. All microsatellite-containing sequences were analyzed and 26 loci were 

shown to be polymorphic: 16 of them with a 1:1 segregation; 1 with a 3:1 segregation, 2 showing 

a 1:2:1 proportion and 7 with a 1:1:1:1 segregation pattern. In relation to the AFLP data, 253 

mono-parental loci were shown to be polymorphic with a 1:1 segregation proportion (in 114 loci 

the dominant allele was present in the parent 06, and in 139 loci, the dominant allele was found in 

the parent 123). The remaining 116 loci were shown to be bi-parental, segregating in a 3:1 

proportion. Eleven linkage groups (LG) were obtained, 8 of them being integrated and one LG 

with only two markers. Moreover, one LG for each parent was obtained, but due to the absence 

of bi-parental markers they were not integrated. It was possible to locate on the framework of the 

genetic maps, along with the microsatellites those AFLP markers showing a 3:1-segregation type, 
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which contributed to a greater level of map saturation and to the integration of eight of the nine 

linkage groups of yellow passion fruit (2n=18). On average, we have obtained 25 markers per 

LG, providing a map distance of 1,765.6 cM. This is the first report in Passiflora on the use of 

microsatellite markers and the algorithm proposed by Wu et al. (2002) to integrate maps 

previously constructed using the double pseudo-testcross strategy. The integrated map will be 

useful for locating QTL (Quantitative Trai Loci) related to disease resistance and agriculturally 

interesting traits, as well as to provide tools for genetic and evolutionary studies. 

 

Keywords: Passiflora edulis f. flavicarpa; yellow passion fruit; linkage; genetic maps; 

microsatellite markers; AFLP; map integration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O maracujá-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) é a espécie mais 

importante do gênero Passiflora, sendo o Brasil o centro de diversidade do gênero. Devido à 

qualidade e ao valor comercial de seus frutos, o maracujá-amarelo está presente em 95% dos 

pomares comerciais do Brasil. 

As estatísticas de produção da cultura são relativamente expressivas, sendo que em 2003 a 

área plantada foi de 35.000 ha e a produção nacional da ordem de 480 mil toneladas (FNP 

CONSULTORIA & COMÉRCIO, 2006). Nossa produção média está entre 10 a 18 t/ha/ano, que 

é muito baixa comparada à produção de até 65 t/ha/ano quando se dispõe de tecnologia e manejo 

adequados e de variedades melhoradas (MELETTI, SANTOS e MINAMI, 2000). 

A espécie apresenta ampla variabilidade natural para ser explorada no melhoramento 

genético. No entanto, ainda é preciso conhecer e resolver muitos dos problemas enfrentados pela 

cultura, dentre eles: (i) a insuficiência de estudos básicos na área de genética que fundamentam o 

melhoramento e, por conseqüente, (ii) a falta de variedades homogêneas e produtivas, tolerantes 

às principais pragas e doenças, (iii) o uso inadequado de práticas culturais, e a (iii) ausência de 

tecnologias de produção mais adequadas aos diferentes mercados. 

Em termos de genética molecular, é necessário a geração de informações sobre conteúdo 

de DNA, tamanho do genoma, isolamento e clonagem de genes que controlam caracteres de 

interesse agronômico, mecanismo genético que leva à incompatibilidade, mapas de ligação 

saturados para a detecção e localização de QTL (Quantitative Trait Loci). 

Os avanços das Biologia Molecular e da Genômica, sobretudo o desenvolvimento dos 

marcadores de DNA, têm permitido estudar e caracterizar a variabilidade genética em diferentes 

níveis. O desenvolvimento de mapas genéticos, por exemplo, é uma das aplicações de maior 

impacto da tecnologia de marcadores moleculares, tornando possível localizar genes que 

controlam caracteres cuja expressão fenotípica depende da ação de um conjunto de locos, ou 

QTL (CARNEIRO e VIEIRA, 2002). 

Para a construção de mapas genéticos de espécies não endogâmicas, a estratégia 

denominada duplo pseudocruzamento teste (do inglês, two-way pseudo-testcross) tem sido 

utilizada em virtude da forte depressão endogâmica e dos problemas relativos à auto-

incompatibilidade que dificultam à obtenção de linhagens e, por conseguinte, de populações 
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convencionais de mapeamento (GRATTAPAGLIA e SEDEROFF, 1994; HEMMAT et al., 1994; 

CROUZILLAT et al., 1996; MARQUES et al., 1998; CERVERA et al., 2001). 

A estratégia duplo pseudocruzamento teste baseia-se na utilização de populações F1 e de 

locos moleculares que segregam 1:1, como em um retrocruzamento, e têm-se alelos que 

segregam ora na meiose de um, ora do outro genitor (Aa x aa ou aa x Aa). Por isso, são 

construídos mapas individuais, um para cada genitor. Baseado nesta metodologia, Carneiro et al. 

(2002) construíram o primeiro mapa genético de Passiflora utilizando marcadores dominantes 

RAPD. A população de mapeamento foi composta por 90 plantas F1 derivadas do cruzamento 

simples entre os acessos IAPAR-123 (genitor feminino) e IAPAR-06 (genitor masculino). Outro 

mapa, utilizando 117 plantas desta mesma população, foi construído com base em marcadores 

AFLP (LOPES et al., 2006). 

Contudo, o uso de marcadores ponte, ou seja, de locos cujos alelos segregam em ambos os 

genitores, permite que essa estratégia seja aperfeiçoada, pois possibilita a união dos mapas 

genéticos dos genitores, implicando na integração dos mapas individuais. Assim, marcadores 

dominantes com segregação 3:1 e codominantes com segregação 1:2:1 e 1:1:1:1 podem ser 

utilizados como ponte. Porém, nesta situação, cada loco pode apresentar diferentes números de 

alelos com segregações típicas, o que dificulta as análises de ligação já que as fases de ligação 

dos pares de marcas de cada genitor não são conhecidas a princípio, tornando difícil a detecção 

dos eventos de recombinação (MALIEPAARD, JANSEN e VAN OOIJEN, 1997; 

MALIEPAARD et al., 1998; WU et al., 2002). 

Apesar dos marcadores com segregação do tipo 3:1 serem úteis na integração dos mapas 

de ligação individuais, quanto mais informativos forem os marcadores, melhores serão as 

estimativas das fases de ligação e da freqüência de recombinação e, conseqüentemente, mais 

confiável será a integração dos mapas. Marcadores com segregação informativa são aqueles que 

conseguem distinguir o maior número de genótipos com base no fenótipo molecular, sendo que 

os tipos que revelam segregações do tipo 1:1:1:1 e 1:2:1 são os mais informativas, nesta ordem 

(WU et al., 2002). Estes tipos de configurações só podem ser revelados com o uso de marcadores 

codominantes, como os microssatélites, que são especialmente importantes, pois são multialélicos 

e baseados na PCR, demandando menos trabalho no laboratório e custo menor de implementação 

(BRONDANI et al., 1998). 
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Os microssatélites podem ser identificados por um screening na base de dados de DNA 

(Genbank) da espécie a ser estudada. Contudo, não há registro de descrição e depósito de 

seqüências de microssatélites para o gênero Passiflora, havendo a necessidade de construção e 

screening de uma biblioteca genômica enriquecida, seqüenciamento de clones positivos para 

microssatélites, desenho de primers, seleção dos locos informativos e caracterização da variação 

alélica. 

A hipótese na qual se fundamenta esta pesquisa é que seria possível a construção de um 

mapa de ligação de maracujá-amarelo, integrado com base em locos ponte e usando-se o método 

estatístico proposto por Wu et al. (2002), que estima, simultaneamente, a fase de ligação e a 

freqüência de recombinação por meio da análise de verossimilhança. Este seria, porquanto, o 

primeiro estudo a empregar esta metodologia para análise de dados em espécies frutíferas 

tropicais não endogâmicas. 

 

Sendo assim, foram perseguidos os seguintes objetivos: 

1. a construção de bibliotecas genômicas de maracujá-amarelo enriquecidas com 

seqüências microssatélites e posterior desenvolvimento destes marcadores 

genéticos; 

2. a construção e integração dos mapas de ligação, utilizando marcadores AFLP e 

microssatélites, para a mesma população segregante oriunda do cruzamento 

entre os genitores IAPAR-123 e IAPAR-06. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O gênero Passiflora 

 

Segundo Vanderplank (1996) o maracujazeiro pertence à família Passifloraceae que 

compreende 18 gêneros e cerca de 630 espécies, distribuídas principalmente nas regiões tropicais 

da América, Ásia e África. O gênero Passiflora, originário da América do Sul e cujo centro de 

distribuição geográfica é o centro-norte do Brasil, possui o maior número de espécies da família, 

cerca de 465  (VANDERPLANK, 1996). Entretanto, apenas em torno de 60 espécies produzem 

frutos com valor comercial (SHULTZ, 1968; MANICA, 1997), seja para consumo ou uso 

medicinal. 

Grande parte dessas espécies está dispersa no território nacional, o que confere ao nosso 

País a condição de um dos principais centros de diversidade genética do gênero 

(d’EECKENBRUGGE, 2003).  

Como principal uso das espécies do gênero Passiflora, tem-se a alimentação humana, na 

forma de sucos, doces, sorvetes, licores e consumo in natura da fruta. Entretanto, existe também 

um forte apelo ornamental em função dos diferentes tipos e formas de flores, folhas e caules, 

além do valor medicinal condicionado pelas propriedades calmantes da passiflorina encontrada 

nas flores e folhas. 

Dentre as principais espécies produtoras de frutos comestíveis estão: Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Deg. (maracujá-amarelo), P. edulis f. edulis Sims (maracujá-roxo), P. alata 

Dryand (maracujá doce), P. ligularis Juss., P. nítida (Kunth.), P. molinissima (HBK) Bailey, P. 

maliformis L., P. caerulea, P. laurifolia Linn. e P. quadrangularis. Vieira e Carneiro (2004) 

fazem uma revisão a respeito do gênero Passiflora e apresentam uma compilação das espécies 

comerciais, bem como suas origens e usos.  

O maracujazeiro é uma planta essencialmente alógama, condicionada pelo fenômeno da 

auto-incompatibilidade, que impede a autofecundação e até mesmo o cruzamento de diferentes 

plantas com os mesmos alelos de incompatibilidade. Neste caso, a autofecundação leva à perda 

de variabilidade alélica nos locos de incompatibilidade, o que dificulta a obtenção de linhagens. 
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Segundo Bruckner et al. (1995) a auto-incompatibilidade do maracujazeiro é do tipo 

esporofítica. Entretanto, o mesmo grupo de pesquisadores relata que existe um gene de efeito 

gametofítico associado ao sistema esporofítico (SUASSUNA et al., 2003). As proteínas 

responsáveis pela auto-incompatibilidade são encontradas no estigma e na parte superior do 

estilete a partir de dois dias antes da antese, aumentando gradativamente até esse dia (RÊGO, 

1997).  

Devido ao fenômeno da auto-incompatibilidade, a fertilização do maracujazeiro requer a 

presença de diferentes genótipos (RUGGIERO, 1987; BRUCKNER et al., 1995), de insetos 

polinizadores (AKAMINE e GIROLAMI, 1959; CAMILLO, 1987) ou de polinização manual 

(GRISI Jr., 1973). Graças ao seu tamanho, as mamangavas (Xylocopa spp.) são os principais 

agentes polinizadores, uma vez que podem fazer a coleta de pólen e a polinização ao mesmo 

tempo (MELETTI, 2003). Outros insetos somente coletam o pólen, não conseguindo promover a 

polinização cruzada, e, por conseguinte, a geração de frutos. A polinização realizada pelos ventos 

é praticamente nula, tendo em vista que o pólen do maracujá é bastante pegajoso e pesado 

(RUGGIERO, LAM-SANCHEZ e BANZATTO, 1976). 

O número de cromossomos do gênero é conhecido para muitas espécies, sendo que P. 

edulis possui 2n=18 cromossomos. Dentro das espécies com este número de cromossomos, é 

possível a obtenção de cruzamentos interespecíficos viáveis. Contudo, Oliveira (1996) relata que 

vários híbridos interespecíficos de P. edulis x P. giberti são estéreis. Algumas espécies possuem 

2n=12, 2n=14 (P. holosericea L.), 2n=20 e 22 (P. foetida L.), 2n=24 e 36 (P. suberosa L.) e 

2n=84 (P. lutea L.). Todavia, as principais espécies comerciais de maracujá possuem 2n=18 (para 

revisão veja MELO, CERVI e GUERRA, 2001; CUCO et al., 2005). 

Estudos sobre o conteúdo de DNA também estão disponíveis para algumas espécies do 

gênero. Souza et al. (2004), trabalhando com citometria de fluxo, mostraram que o conteúdo 2C 

de DNA em picogramas (pg), variou bastante entre as espécies estudadas. O valor de 1,83 foi 

encontrado para P. suberosa; 3,16 para P. edulis f. edulis; 3,19 para P. edulis f. flavicarpa de 

origem brasileira; 3,21 para P. edulis f. flavicarpa de origem mexicana; 3,40 para P. mucronata; 

3,43 para P. edmundoi; 3,88 para P. laurifolia; 3,92 para P. giberti e 5,36 para P. quadrangularis, 

sendo este o maior valor, cerca de 190% maior que o de P. suberosa. 
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2.2 A cultura do maracujazeiro: aspectos fitotécnicos e de melhoramento genético no Brasil 

 

Apesar de existirem várias espécies com frutos comestíveis, o maracujá-amarelo e o 

maracujá-roxo são os mais difundidos e cultivados no Brasil e no mundo. A planta de maracujá-

amarelo assemelha-se muito ao maracujá-roxo, tendo como diferença básica a pigmentação da 

casca dos frutos por ocasião da maturação, o sabor e a resistência a doenças (SILVA e SÃO 

JOSÉ, 1994; BRUCKNER, 1997). Inclusive ocorre o cruzamento entre as duas formas. O híbrido 

chega a produzir plantas férteis com características intermediárias de coloração dos frutos. 

O maracujá-amarelo é o mais utilizado em plantios comerciais no Brasil, abrangendo 

cerca de 95% dos pomares, devido à qualidade dos seus frutos, vigor e produtividade 

(RUGGIERO et al., 1996; MELETTI e MAIA, 1999). 

Nos últimos anos, a produção brasileira de maracujá-amarelo tem sido destinada em 

partes relativamente iguais entre a indústria de suco concentrado e ao comércio de frutas in 

natura (ROSSI, 1998). Esta proporção está sujeita a alterações, uma vez que a disputa entre esses 

dois segmentos de mercado leva os produtores a optar pelo preço no curto prazo, em detrimento 

da constância da oferta no longo prazo. O grande mercado para o suco de maracujá brasileiro tem 

sido a Comunidade Européia, que consumiu cerca de 60% das exportações no ano de 1996. Os 

Estados Unidos, o Canadá e o Japão são mercados altamente promissores (JÚNIOR, 

ESTALISLAU e PAIVA, 2000). Dados mais recentes sobre as exportações brasileiras de suco de 

maracujá são escassos já que após 1996 as exportações deste suco não foram mais computadas 

separadamente, tendo sido inseridas na categoria de sucos em geral (MATTA, 2005). Contudo, o 

mercado internacional de maracujá é considerado emergente, necessitando apenas de uma 

garantia de continuidade de fornecimento ao longo dos anos (CARRARO e CUNHA, 1994; 

RUGGIERO et al., 1996). 

Apesar da expressão em nível nacional, a cultura ainda enfrenta grandes problemas em 

termos de produção e comercialização. Do ponto de vista do sistema de produção, a falta de 

variedades melhoradas constitui um entrave à produção de frutos homogêneos e de qualidade, 

haja vista que são utilizados para plantio, mudas de variedades locais sem garantia de origem. 

Estas mudas são de sementes coletadas em plantios comerciais de polinização aberta, onde existe 

uma grande heterogeneidade entre plantas com relação à qualidade de frutos, potencial produtivo 

e resistência a pragas e a doenças (STENZEL e SERA, 1999).  
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Com o uso desse tipo de material propagativo nos plantios comerciais, a produção e, por 

conseguinte, a comercialização fica comprometida, uma vez que são produzidos frutos 

desuniformes em termos de tamanho, peso, coloração, acidez, cor do suco, dentre outras 

características. Isso obriga o produtor a fazer uma seleção de seus frutos para alcançar melhores 

preços, o que muita vezes onera em muito o custo de produção. O uso de um conjunto de clones 

de plantas geneticamente superiores poderia amenizar este problema, porém isso não é utilizado 

pelos produtores em virtude do custo e, também, por problemas relacionados à contaminação por 

vírus, que podem afetar a qualidade e a sanidade das mudas assim obtidas. 

Apesar da utilização de material propagativo de baixa qualidade, existem variedades 

disponíveis com potencial de produção bastante elevado, em torno de 65 t/ha em condições 

experimentais, segundo Meletti, Santos e Minami (2000). 

O uso de sementes ou mudas produzidas sem controle fitossanitário podem agravar a 

incidência de pragas e doenças, diminuir em muito o potencial produtivo e onerar os custos de 

produção, fazendo com que muitos pomares sejam abandonados após o primeiro ano de colheita, 

obrigando os produtores a buscarem novas áreas de plantio. De acordo com Meletti (2003), esses 

fatos favoreceram a formação dos ciclos de crescimento e declínio no Brasil, tornando a cultura 

itinerante. 

Todos esses fatores têm prejudicado uma maior expansão da cultura no Brasil ao longo da 

última década. Em 1992 a produção nacional foi de cerca de 420.000 t/ano em uma área plantada 

de 32.000 ha/ano, chegando a 485.000 t, plantados em 35.000 ha em 2003 (FNP 

CONSULTORIA & COMÉRCIO, 2006). 

Medidas que visem ao desenvolvimento de variedades com bom potencial de produção, 

que possuam uniformidade de frutos, menor espessura de casca, alto teor de sólidos solúveis e 

resistência/tolerância às principais pragas e doenças, poderão contribuir, certamente, para garantir 

uma oferta constante do produto nos mercados e maior interesse pela cultura por parte dos vários 

setores do agronegócio brasileiro. 

Vários são os métodos de melhoramento aplicáveis ao maracujazeiro, objetivando o 

aumento da freqüência de alelos favoráveis ou a exploração do vigor híbrido ou heterose 

(MELETTI, 1998; MELETTI, SANTOS e MINAMI, 2000). Neste caso, deve-se formar uma 

população-base com genótipos superiores para diversas características de interesse como, por 

exemplo, produtividade, boa qualidade de frutos e resistência a pragas e doenças, sem se esquecer 
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da necessidade de manutenção da variabilidade alélica para os locos de incompatibilidade. Estas 

populações seriam utilizadas como fontes de germoplasma em programas de seleção recorrente 

visando à obtenção de cultivares.    

Algumas variedades identificadas com algum tipo de seleção dirigida já estão disponíveis 

aos produtores brasileiros, dentre elas têm-se os híbridos intra-varietais F2 IAC (IAC-273, IAC-

275 e IAC-277), lançados em 1999, resultantes de um programa de melhoramento de nove anos, 

baseado em seleção massal, retrocruzamentos e teste de progênies (MELETTI, SANTOS e 

MINAMI, 2000). Existem, também, três seleções disponíveis no mercado e conhecidas como 

‘Maguary’, ‘Sul-Brasil’ e ‘Golden Star’. Outros trabalhos desta natureza foram feitos por Maluf 

et al. (1989), que por meio de seleção clonal, destacaram um grupo de 24 clones que permitiram a 

obtenção de ganhos de 29,1 e 89,2% para as características produção total e produção precoce, 

respectivamente. Viana et al. (2004) iniciaram um trabalho de avaliação de um conjunto de 

populações de maracujá-amarelo visando o desenvolvimento de variedades. Foi observada alta 

variabilidade e herdabilidade para número e comprimento de frutos, indicando a possibilidade de 

utilização da seleção massal para tais características. Já para percentagem de suco e espessura de 

casca, observou-se pequena variabilidade a baixa herdabilidade, justificando a introdução de 

variabilidade e uso de métodos de seleção mais elaborados. Moraes et al. (2005) avaliaram a 

população derivada do cruzamento entre os acessos IAPAR-123 e IAPAR-06, destacando um 

conjunto de plantas com potencial agronômico para utilização em ciclos de seleção recorrente. 

Nascimento et al. (2003) citam que o melhoramento dessa Passifloraceae deve ser feito 

visando o atendimento de mercados distintos. Assim, nesse mesmo trabalho, os autores avaliaram 

uma série de progênies de maracujazeiro-amarelo utilizando seleção massal, e destacaram cinco 

progênies com características desejáveis para o consumo in natura e quatro para a indústria de 

suco concentrado. 

No melhoramento visando resistência a doenças, atenção especial deve ser dada ao vírus 

do endurecimento dos frutos (passionfruit wodness virus – PWV), à mancha-de-alternaria 

(Alternaria spp.), à verrugose (Cladosporium herbarium), à antracnose (Glomerella cingulata) e 

à bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae), todas doenças da parte aérea. Quanto 

àquelas do sistema radicular, merecem detaque a fusariose, causada por Fusarium oxysporum f. 

sp. passiflora, e a podridão-do-pé causada por Phytophtora spp. (NAKASONE e PAULL, 1998; 

LIBERATO, 2002; SANTANA e LAU, 2002). Estas doenças causam grandes perdas de 
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produção e depreciação dos frutos, chegando a inviabilizar o plantio em determinadas regiões. 

Alguns estudos sobre transgenia para resistência a vírus tem perspectiva de aplicação comercial 

(ALFENAS et al., 2005; TREVISAN et al. 2006). 

Trabalhos envolvendo o uso de marcadores moleculares e mapeamento de regiões 

genômicas associadas à tolerância à bacteriose do maracujazeiro têm sido desenvolvidos, 

fornecendo subsídios aos programas de melhoramento (LOPES, 2003; MATTA, 2005). Um dos 

grandes desafios dos melhoristas dessa cultura é a utilização de todas essas informações no 

desenvolvimento de cultivares para atender às demandas do setor produtivo. 

 

2.3 Marcadores moleculares e mapas genéticos 

 

O conhecimento a respeito da Genética iniciou-se com os trabalhos de Mendel em 1865. 

Trabalhando com ervilhas, Mendel postulou a existência de fatores, hoje conhecidos como genes, 

que controlavam a manifestação de determinadas características. Ao cruzar plantas puras e 

contrastantes para a cor das sementes, Mendel concluiu que as plantas heterozigóticas (F1) 

produzem dois gametas distintos na mesma proporção e que ambos segregam para a formação 

dos zigotos. Neste caso, ¼ dos indivíduos da geração F2 é igual ao fenótipo de um dos genitores, 

½ dos indivíduos são iguais à geração F1 e ¼ é igual ao outro genitor, resultando no que se 

conhece por primeira lei de Mendel.  

Mendel ainda realizou experimentos para descobrir como a forma e a cor da semente eram 

herdadas em conjunto, concluindo que cada genitor possuía duas cópias de um gene, e que  

transmitia cada uma das cópias para seus descendentes de forma independente. Desse modo, 

elaborou a segunda lei da herança que é a lei da segregação independente, a qual postula que 

durante a formação dos gametas, a segregação de um par de genes ocorre de forma independente 

do outro par.  

Desvios da segunda lei de Mendel foram observados em ervilha de cheiro (BATESON, 

SAUNDERS e PUNNETT, 1904) e em Drosophila (MORGAN et al., 1915). Muitos genótipos 

apareciam mais freqüentemente do que outros, indicando que pares de genes não segregavam de 

forma independente. Este fenômeno foi interpretado como ligação gênica, que é a base do 

mapeamento genético.  
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Sturtevant em 1913 sugeriu o uso da freqüência de aparecimento dos indivíduos 

recombinantes, ou seja, aqueles cujas combinações de alelos diferem dos genitores, como uma 

medida da freqüência de recombinação entre os genes. A partir desse momento, os trabalhos 

relacionados com a construção de mapas genéticos se intensificaram numa variedade de estudos e 

espécies. Em seguida descobriu-se que não havia aditividade nas medidas de distâncias genéticas 

quando freqüências de recombinação maiores que 10% eram utilizadas, devido à presença de 

crossing-over duplo. 

Haldane (1919) definiu a distância entre dois genes como uma medida do número de 

crossing-overs entre eles, considerando haver aditividade para formação dos grupos de ligação. A 

função de Haldane admite que a ocorrência de permuta se dá de modo independente (ausência de 

interferência), seguindo uma distribuição de Poisson, sendo que a unidade de distância ficou 

conhecida como Morgan (M). Mais tarde, Kosambi (1994), propôs uma outra função em que é 

admitida a ocorrência de permutas próximas como eventos não independentes (presença de 

interferência). Assim, esta função assume a interferência completa entre regiões arbitrariamente 

próximas, sendo decrescente para locos mais distantes, e igual a zero para locos independentes. 

Os primeiros mapas genéticos começaram a ser construídos com base em marcadores 

morfológicos e citológicos, em espécies vegetais bastante estudadas como o milho, o tomate e a 

ervilha, em função da disponibilidade de estoques cromossômicos com aberrações, tais como 

aneuploidias, translocações, deleções e inversões. No caso do uso dos marcadores morfológicos, 

o nanismo, a deficiência de clorofila, a cor das pétalas e a morfologia foliar foram caracteres 

bastante utilizados como marcadores (COE, NEUFFER e HOISINGTON, 1988; RICK e 

YODER, 1988).  

Apesar da grande contribuição desses marcadores na construção de mapas genéticos, sua 

disponibilidade se restringia basicamente a espécies modelo. Além disso, esses marcadores não 

são neutros em relação a possíveis efeitos fenotípicos, epistáticos ou pleiotrópicos e, em geral, 

são dominantes ou recessivos. Sobretudo, o número de marcadores morfológicos é muito baixo, 

restringindo a cobertura dos genomas (STUBER, 1992). 

Na década de 50, surgiram os marcadores isoenzimáticos, que são isoformas moleculares 

da mesma enzima. São o resultado da presença de mais de um gene codificando cada uma das 

isoformas. As isoenzimas foram utilizadas na construção de diversos mapas (TANKSLEY e 
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RICK, 1980; VALLEJOS, SAKIYAMA e CHASE, 1992; LANDRY et al., 1991; PHILIPP, 

WEHLING e WRICKE, 1994). 

Com a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick (1953) e do código genético 

por Nirenberg e Matthaei (1961), várias descobertas subseqüentes permitiram o desenvolvimento 

de metodologias para se conhecer a seqüência de bases de uma determinada região do DNA 

(SANGER, 1975), a visualização de fragmentos específicos gerados por restrição enzimática 

(SOUTHERN, 1975) e, posteriormente, a amplificação de fragmentos específicos da molécula 

(MULLIS e FALOONA, 1987).  

O RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphisms) foi o primeiro marcador de DNA 

a ser utilizado na construção de mapas genéticos na espécie humana (BOTSTEIN et al., 1980)1.  

Nesta técnica, o polimorfismo ocorre devido à perda ou surgimento de sítios de restrição, 

inserções, deleções ou outros rearranjos que ocorrem entre dois sítios de restrição (LANZA, 

GUIMARÃES e SCHUSTER, 2000). Os marcadores RFLP apresentam algumas vantagens, a 

principal delas é a herança codominante. Devido ao fato de representarem locos únicos em cada 

genoma, possibilitam a utilização de sondas heterólogas, permitindo o mapeamento comparativo 

entre espécies. A técnica de RFLP é bastante laboriosa, com grande complexidade técnica, 

requerendo laboratórios bem equipados e mão-de-obra especializada. Mesmo assim, na época de 

sua descrição, diversos mapas foram construídos com base nestes marcadores. Em vegetais, 

destacam-se os mapas de brássicas (FERREIRA, WILLIAMS e OSBORN, 1994; SONG et al., 

1991), algodão (REINISCH et al., 1994), milho (BURR et al., 1988; WEBER e HELENTJARIS, 

1989), arroz (CAUSSE et al., 1994), soja (KEIM et al., 1990; DIERS et al., 1992) e de tomate 

(TANKSLEY et al., 1992). 

Com a descoberta da técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) por Mullis e Faloona 

(1987), utilizando uma DNA polimerase termoestável e termocicladores programáveis com 

elevada capacidade de processamento, houve uma grande automatização na síntese enzimática in 

vitro de DNA. A partir daí, surgiram uma ampla gama de marcadores moleculares em base em 

PCR, sendo o RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) o primeiro deles (WILLIAMS et 

al., 1990)1.  

                                                 
1 Para maiores informações sobre a técnica, consultar Ferreira e Grattapaglia (1998); Vieira, Vello e Silva Filho 
(2004); Fungaro e Vieira (2001) 
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O polimorfismo deste tipo de marcador se deve a variações nas seqüências 

complementares aos sítios de anelamento dos primers resultando em apenas dois fenótipos 

moleculares, presença ou ausência de bandas, daí porque a herança deste marcador é dominante. 

Segundo alguns autores a técnica de RAPD popularizou o uso de marcadores moleculares 

para uma variedade de espécies animais e vegetais. Dentre os vários estudos feitos com esta 

técnica, a construção de mapas genéticos apresentou grande destaque. Foram construídos mapas  

de Pinus (GRATTAPAGLIA et al., 1991), Arabidopsis (REITTER et al., 1992), eucalipto 

(GRATTAPAGLIA e SEDEROFF, 1994), maçã (HEMMAT et al., 1994), cana-de-açúcar 

(SOBRAL e HONEYCUTT, 1993) e maracujá-amarelo (CARNEIRO et al., 2002), dentre outros. 

Os marcadores microssatélites vieram em seguida. Os microssatélites ou SSR (Single 

Sequence Repeats) são seqüências de 1 a 6 nucleotídeos repetidas em tandem (LITT e LUTY, 

1989). As seqüências que flanqueiam os microssatélites são bastante conservadas até mesmo 

entre espécies, sendo utilizadas para o desenho de primers e amplificação dos microssatélites. O 

polimorfismo é detectado devido à diferença de tamanho entre os fragmentos amplificados, que 

se deve ao número diferenciado de repetições dentro dos microssatélites. Estes marcadores são 

muito interessantes para uma série de estudos genéticos devido à sua natureza codominante e 

multialélica. Os microssatélites foram utilizados para a saturação de mapas genéticos de cacau 

(PUGH et al., 2004), eucalipto (BRONDANI, BRONDANI e GRATTAPAGLIA, 2002), 

seringueira (LESPINASSE et al., 2000) e lentilha (TEMNYKH et al., 2000; HAMWIEH et al., 

2005). Devido à sua importância no contexto desta tese, este marcador será melhor apresentado e 

discutido no item 2.4. 

O AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms) é uma classe de marcadores que 

aliam a especificidade dos sítios de restrição do RFLP à praticidade de amplificação da PCR 

(VOS et al., 1995).  

A técnica baseia-se na digestão do DNA genômica com duas enzimas de restrição e 

ligação de adaptadores específicos com terminais complementares às extremidades coesivas dos 

sítios de restrição. É utilizado um par de adaptadores para cada sítio de restrição. Os fragmentos 

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

seqüência é complementar a um dos adaptadores acrescido de um nucleotídeo na extremidade 3’. 

Esta pré-amplificação é feita com o objetivo de aumentar a proporção dos fragmentos de 

interesse com os sítios de restrição utilizados inicialmente. Estes fragmentos são amplificados 
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novamente com primers seletivos com seqüência igual ao dos pré-seletivos acrescidos de mais 

dois nucleotídeos na extremidade 3’. A detecção do polimorfismo é feita em géis de 

poliacrilamida, corados com prata, radioatividade ou fluorescência.  

Essa técnica mostra boa reprodutibilidade dos resultados. Como vantagem tem-se: a 

exploração de regiões genômicas arbitrárias sem conhecimento prévio da seqüência de DNA; a 

especificidade da PCR e a grande quantidade de informação gerada em um único gel de 

poliacrilamida, uma vez que são explorados polimorfismos de restrição e amplificação seletiva.  

Entretanto, são marcadores dominantes, apresentando baixo conteúdo informativo por loco, além 

de o procedimento ser trabalhoso e exigir um DNA de alta qualidade.  

Devido ao seu grande poder de saturação de mapas genéticos em pouco tempo, os 

marcadores AFLP foram utilizados para uma série de espécies vegetais como cevada (QI, STAM 

e LINHOUT, 1998), alfafa (JULIER et al., 2003); arroz (MAHESWARAN et al., 1997), milho 

(VUYLSTEKE et al., 1999), pêssego (LU et al., 1998), sorgo (KLEIM et al., 2000) e maracujá-

amarelo (MATTA, 2005; MORAES, 2005; LOPES et al., 2006). 

Nos últimos anos, em função do acúmulo de informações a respeito dos diferentes tipos 

de marcadores moleculares e das populações segregantes ou de mapeamento como são 

conhecidas, o uso dos mapas genéticos no mapeamento de características de herança complexa, 

os chamados QTL (Quantitative Trait Loci) ganharam grande impulso. A necessidade de 

obtenção de mapas altamente saturados levou os pesquisadores a utilizarem as informações de 

todos os tipos de marcadores disponíveis. Assim, diversos mapas foram construídos ou 

integrados para muitas espécies como Populus (CERVERA et al., 2001), Eucalyptus 

camaudulensis (AGRAMA, GEORGE e SALAH, 2002), Medicago truncattula (THOQUET et 

al., 2002), cacau (PUGH et al., 2004), soja (SONG et al., 2004) e cana-de-açúcar (GARCIA et 

al., 2006).  

Recentemente, certas mutações pontuais foram transformados numa nova classe de 

marcadores moleculares, caracterizando os SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Estes vêm 

ganhando espaço, principalmente para espécies com grande volume de informações geradas a 

partir dos projetos genomas. Os SNPs são bastante abundantes no genoma humano, ocorrendo 

um SNP a cada 1000 pb, ou seja, um SNP por centimorgan (MARTIN et al., 2000). Mais de 8051 

SNP foram identificados em 12 acessos de Arabidopsis, e estão disponíveis para acesso público 

no banco de dados (SCHMID et al., 2003). A partir do momento que as seqüências de DNA de 
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uma dada região genômica é conhecida, primers podem ser sintetizados para amplificar os alelos 

de interesse revelando polimorfismos existentes. Nos últimos anos, uma ampla variedade de 

técnicas de genotipagem de SNP foi desenvolvida (KWOK, 2001; GUT, 2001).  

Devido ao fato de serem marcadores altamente abundantes no genoma, de ação 

codominante e de efeito predominantemente neutro, diversos mapas de ligação também foram 

construídos com esse tipo de marcador, como exemplo, têm-se os mapas de Drosophila 

(BERGER et al., 2001), Arabidopsis (PONCE, ROBLES e MICOL, 1999; TORJEK et al., 2003), 

Caenorhabditis elegans (SWAN et al., 2002) e de bovino (SNELLING et al., 2005). 

Os estudos de mapeamento genético são importantes, mormente quando se objetiva 

contribuir para o melhoramento genético de características de interesse via seleção assistida por 

marcadores (SAM) (HOSPITAL, CHEVALET e MULSANT, 1992; SPELMAN e BOVENHIS, 

1998; KELLY et al., 2003). Os mapas genéticos contribuem também para: i) acessar a 

diversidade de populações (FERGUSON, 1989); ii) estudos evolutivos de herança entre espécies 

relacionadas (BROAD e HILL, 1994), e entre diferentes populações de mapeamento de uma 

mesma espécie (SONG et al., 2004; ROMÁN et al. 2004) e; iii) estudos de sintenia entre espécies 

afins (DOERGE, ZENG e WEIR, 1997) e identificação de genes ortólogos (KALO et al., 2000).  

Os marcadores moleculares também podem ajudar a entender a evolução do cariótipo das 

espécies. No gênero Helianthus, por exemplo, foi demonstrada a presença de 27 segmentos 

colineares resultantes de no mínimo oito translocações e três inversões. Juntos, estes rearranjos 

requerem no mínimo 20 quebras e fusões cromossômicas (BURKE et al., 2004). 

O mapeamento de regiões genômicas associadas à herança de características quantitativas 

se constitui em uma aplicação importante dos mapas genéticos construídos com base em 

marcadores moleculares. Diversos QTL têm sido mapeados para resistência a doenças em 

frutíferas como: pêssego (DIRLEWANGER et al., 1999; FOULONGNE et al., 2003), maça 

(STANKIEWICZ-KOSYL, PITERA e GAWRONSKI, 2005), cacau (FLAMENT et al., 2001; 

(RISTERUCCI et al., 2003) e maracujá-amarelo (MATTA, 2005; LOPES et al., 2006). Outros 

QTL relacionado à produtividade e qualidade de frutos também foram detectados (CONNER, 

BROWN e WEEDEN, 1998; DIRLEWANGER et al., 1999; GARCIA et al., 2000; FANIZZA et 

al., 2005, MORAES, 2005). 
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2.4 Marcadores microssatélites: aspectos gerais e metodologias de obtenção 

 

Os genomas eucariotos são densamente povoados por seqüências simples repetidas, as 

quais consistem de 1 a 6 nucleotídeos repetidos em tandem. Essas regiões repetidas são 

denominadas de microssatélites, SSR (Simple Sequence Repeats) ou STR (Short Tandem 

Repeats). 

De acordo com Weber (1990), os microssatélites podem ser classificados em: i) Perfeitos: 

quando a seqüência repetida não é interrompida por qualquer base que não pertença ao motivo, 

por exemplo: TATATATATATATATA; ii) Imperfeitos: quando existe  entre os motivos, pares 

de bases que não correspondem ao mesmo, por exemplo: TATATATAcTATATA e iii) 

Compostos: quando a seqüência contém duas seqüências repetidas distintas adjacentes, por 

exemplo: TATATATAGTGTGTGTGTGT. 

Os microssatélites estão presentes em regiões codantes e não codantes do genoma e são 

usualmente caracterizados pelo alto polimorfismo que é decorrente das altas taxas de mutação 

presente nesses locos. Diferentes hipóteses têm sido formuladas para explicar os mecanismos que 

levam às altas taxas de mutação que variam de loco para loco, sendo esta variação de 10-2 a 10-6 

nucleotídeos por loco por geração (SCHLÖTTERER, 2000). Dentre elas, podem ser citados: os 

erros que acontecem nos processos de recombinação, o crossing-over desigual e o processo de 

slippage da polimerase no processo de replicação ou reparo do DNA (STRAND et al., 1993). 

Uma ampla revisão sobre esse assunto pode ser consultada em Oliveira et al. (2006). 

Os marcadores microssatélites foram primeiramente desenvolvidos em humanos (LITT e 

LUTY, 1989; WEBER e MAY, 1989; TAUTZ, 1989) e logo receberam a atenção dos 

melhoristas e geneticistas de plantas, pois vários estudos demonstraram que os microssatélites são 

amplamente distribuídos no genoma das espécies (BRUNEL, 1994).  

As seqüências de DNA que flanqueiam os microssatélites são geralmente conservadas 

dentro de uma mesma espécie, permitindo a seleção de primers específicos que amplificam, via 

PCR, fragmentos contendo o DNA repetitivo em todos os genótipos. Quando os microssatélites 

são individualmente amplificados, usando o par de primers complementar às seqüências únicas 

que os flanqueiam, eles quase que invariavelmente mostram extensivo polimorfismo para 

tamanho. Esta variação no tamanho dos produtos de PCR é conseqüência da ocorrência de 

diferentes números de unidades repetidas dentro da estrutura do microssatélite (MORGANTE e 
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OLIVIERI, 1993; McCOUCH et al., 1997; CREGAN et al., 1999; ASHKENAZI et al., 2001). 

Desse modo, vários alelos podem ser detectados para uma determinada população. Indivíduos 

homozigóticos possuem o mesmo número de repetições nos cromossomos homólogos, enquanto 

indivíduos heterozigóticos possuem número de repetições diferentes nos dois homólogos. 

Portanto, o loco é definido pelo par de primers e os vários alelos, pelo tamanho das bandas 

amplificadas. 

Variações no número das repetições em tandem se acumulam mais rapidamente na 

população do que mutações de ponto e do que os eventos de inserções/deleções responsáveis pelo 

polimorfismo detectado por outras técnicas moleculares (BROWN et al., 1996). Segundo alguns 

autores, esses marcadores estão substituindo os demais em vários tipos de estudos genéticos, 

devido a sua reprodutibilidade, simplicidade e rapidez da técnica, pequena quantidade de DNA 

requerida, baixo custo de utilização, grande poder de resolução e altos níveis de polimorfismo 

(CHEN et al., 1997; BRONDANI et al., 1998; GIANFRANCESCHI et al., 1998; RALLO, 

DORADO e MARTÍN, 2000). Entretanto, observações feitas em maracujá-amarelo, demonstram 

que o desenvolvimento e a otimização dos locos de microssatélites a partir de bibliotecas 

genômicas enriquecidas não é uma tarefa muito simples, haja vista que problemas decorrentes da 

amplificação desses locos podem diminuir a eficiência e a rapidez dessa técnica. 

Segundo Ferreira e Grattapaglia (1998), os microssatélites constituem uma das classes de 

marcadores moleculares mais polimórficos. Entretanto, atualmente, os SNP vêm merecendo 

destaque, em função de revelar quase 80% de todo o polimorfismo conhecido em humanos, 

sendo possível encontrar um SNP a cada 1000 pares de bases nesta espécie. Apesar dos SNPs 

serem bastante freqüentes e mutacionalmente mais estáveis do que os microssatélites, eles são 

predominantemente bialélicos o que os torna menos informativo do que os microssatélites. 

Outra vantagem sobre os demais marcadores baseados em PCR, como o RAPD, é a 

codominância dos microssatélites (MUDGE et al., 1997). A codominância torna-os mais 

informativos para análises de ligação (YU, PARK e POYSA, 1999). Além disso, os 

microssatélites parecem ter uma distribuição freqüente e aleatória, permitindo uma cobertura 

completa do genoma (RALLO, DORADO e MARTÍN, 2000).  

Essas características tornam os microssatélites úteis na construção de mapas de ligação, na 

análise gênica e de locos quantitativos (QTL) (SCHULER et al., 1996; KNAPIK et al., 1998; 

TEMNYKH et al., 2000; HAMWIEH et al., 2005), fingerprinting (WRIGHT e BENTZEN, 1994; 
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BOWERS et al., 1999; SCHLÖTTERER, 2000), proteção de variedades (PRIOLLI et al., 2002), 

caracterização e conservação de germoplasma (MASONA et al., 2005), estudos de diversidade 

genética (COLLEVATTI, BRONDANI e GRATTAPAGLIA, 1999; ZUCCHI et al., 2002), 

análise de pedigree (DREISIGACKER et al., 2004) e análise de bibliotecas genômicas para 

clonagem de genes (WANCHANA et al., 2005).  

Apesar das vantagens apresentadas, os marcadores microssatélites estão disponíveis para 

uso apenas em plantas modelo (CHEN et al., 1997; McCOUCH et al., 1997). A grande limitação 

da tecnologia está no seu desenvolvimento, pois envolve um processo demorado, trabalhoso e 

com alto custo (McCOUCH et al., 1997; KÖLLIKER et al., 2001). No entanto, essa desvantagem 

é compensada pela ampla gama de potencialidades de pesquisa e tecnologias que se abrem ao se 

dispor de tal marcador. Uma vez desenvolvidos, eles podem ser utilizados com a facilidade, 

eficiência e a rapidez típica da técnica de PCR.  

Os microssatélites podem ser identificados por um screening na base de dados de DNA 

(Genbank) da espécie que se tem interesse (ZANE, BARGELLONI e PATARNELLO, 2002). 

Atualmente, esta é uma estratégia interessante em função dos grandes programas de 

seqüenciamento do genoma (como um todo ou de suas partes), oferecendo novas oportunidades 

para o desenvolvimento desse tipo de marcador de forma a contribuir principalmente na geração 

de mapas de ligação altamente saturados.  

McCouch et al. (2002) utilizaram essa estratégia para o mapeamento de 2.240 novos 

microssatélites em arroz. Ainda, Mahalakshmi et al. (2002) encontraram 7.325 microssatélites de 

Medicago spp, numa busca no banco de dados. Contudo, estas informações não estão disponíveis 

para a maioria das espécies, como é o caso do maracujá-amarelo, havendo a necessidade de se 

recorrer à construção de bibliotecas genômicas. 

As estratégias clássicas de isolamento de microssatélites envolvem a construção de 

bibliotecas genômicas selecionadas para um certo tamanho de inserto, e o screening de milhares 

de clones com sondas apropriadas (RASSMANN, SCHLÖTTERER e TAUTZ, 1991). Embora 

relativamente simples, em especial para genomas ricos em microssatélites, esta metodologia pode 

ser bastante tediosa e ineficiente para espécies com baixa freqüência de microssatélites, o que 

pode não ser interessante quando se pretende obter um grande número de seqüências. 

No trabalho de Toth, Gáspari e Jurka (2000), é apresentada a freqüência de microssatélites 

em diferentes organismos. Em Rodentia, são esperados cerca de 429 microssatélites por Mb, 
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enquanto que em Embryophyta são esperados cerca de 154. Assim, numa biblioteca genômica de 

2.500 clones, com tamanho médio de inserto de 400 pb, sem sobreposição, representando 1 Mb, é 

esperado um enriquecimento em seqüências de microssatélites de 17,16 e 6,16% em Rodentia e 

Embryophyta, respectivamente. Tal fato demonstra o diferencial de enriquecimento em função da 

espécie.  

Outro aspecto interessante é que as freqüências dos motivos (tipo de repetição) dos 

microssatélites variam bastante entre espécies e muitas das seqüências homólogas às sondas 

comumente utilizadas no screening de algumas espécies podem ser sub-representadas em outras 

(ZANE, BARGELLONI e PATARNELLO, 2002).  

As classes de microssatélites contendo repetições de dinucleotídeos mais encontradas no 

genoma de plantas são AT/TA, AG/TC, seguidas de AC/GT; as de trinucleotídeos são TAT e 

TCT (MORGANTE e OLIVIERI, 1993; WANG et al., 1994). Todavia, existe uma série de 

dificuldades técnicas no screening de microssatélites constituídos por AT/TA, devido à sua auto-

complementariedade, o que prejudica o processo de hibridização. Assim, as sondas CA e GA são 

as mais usadas.  

A percentagem de clones positivos (contendo o inserto de interesse) com as metodologias 

convencionais de construção de bibliotecas genômicas é muito baixa, variando de 0,13 a 4,5% em 

mamíferos, de 0,066 a 8,92% em peixes, 0,059 a 5,8% em plantas e 0,0025 a 1,7% em pássaros 

(ZANE, BARGELLONI e PATARNELLO, 2002). Por isso, essa metodologia de isolamento e 

desenvolvimento de microssatélites pode se mostrar bastante ineficiente. 

Uma alternativa à construção de bibliotecas genômicas baseia-se na amplificação de 

microssatélites desconhecidos utilizando primers de RAPD e posterior hibridização com sonda de 

microssatélites (CIFARELLI, GALLITELLI e CELLINI, 1995) ou clonagem de todos os 

produtos de RAPD e posterior screening por Southern blot (LUNT, HUTCHINSON e 

CARVALHO, 1999). Esta metodologia é baseada na observação de que há regiões repetitivas nos  

amplicons detectados por RAPD. Estratégias baseadas na extensão de primers também têm sido 

propostas para a construção de bibliotecas genômicas enriquecidas. Os trabalhos de Paetkau 

(1999) e Ostrander et al. (1992) descrevem esta metodologia como sendo bastante eficiente na 

construção de bibliotecas enriquecidas com repetições AC. As estratégias dos autores citados 

anteriormente, envolvem a construção de uma biblioteca genômica primária em que o DNA 

genômico fragmentado é inserido em vetores de fagos ou fagmídeos para a obtenção de uma 
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biblioteca de DNA fita simples. Este DNA fita simples é usado como molde para uma reação de 

extensão do primer, constituído por uma seqüência repetitiva, que gera DNA de fita dupla apenas 

nos vetores contendo as repetições desejadas. Os dois processos de enriquecimento divergem na 

metodologia utilizada para recuperar os produtos amplificados. Entretanto, devido ao fato de 

serem estratégias bastante trabalhosas, elas não são comumente empregadas.  

Os métodos mais empregados, atualmente, para o isolamento de microssatélites são 

baseadas em hibridização seletiva. Os protocolos básicos foram propostos por Karagyozov, 

Kalchieva e Chapman (1993), Armour et al. (1994) e Kijas et al. (1994), sendo que muitas 

modificações foram feitas ao longo do tempo. Segundo Zane, Bargelloni e Patarnello (2002), 

estes protocolos são bastante eficientes e aplicáveis para basicamente todas as espécies.  

A primeira etapa na construção dessas bibliotecas enriquecidas é fragmentar o DNA em 

pequenos fragmentos para serem ligados a vetores ou adaptadores específicos. Após esta etapa, e 

dependendo da quantidade de DNA, este é hibridizado com sondas contendo as repetições 

desejadas, sendo a sonda ligada a uma membrana de nylon (KARAGYOZOV, KALCHIEVA e 

CHAPMAN 1993; ARMOUR et al., 1994). A sonda também pode ser 5’ biotinilada e aderida a 

contas magnéticas ligadas a estreptavidina (KIJAS et al., 1994). Assim, o DNA hibridizado pode 

ser seletivamente removido. Após a hibridização e muitas etapas de lavagem para remover o 

DNA não-ligado, o DNA é eluído e recuperado por PCR. Em seguida, o DNA enriquecido é 

clonado em um vetor adequado. Dependendo da eficiência do procedimento, os clones podem ser 

seqüenciados diretamente ou passarem por um screening por Southern blot ou por PCR.  

Outra abordagem denominada FIASCO (Fast Isolation by AFLP of Sequences Containing 

Repeats) tem sido proposta na literatura. Esta se baseia na técnica de AFLP, na qual o DNA é 

simultaneamente digerido com as enzimas MseI e ligado a adaptadores MseI AFLP (5’-

TACTCAGGACTCAT3’/5’-GACGATGAGTCCTGAG-3’). Em seguida, é feita uma pré-

amplificação com uma mistura de primers contendo as quatro possíveis bases seletivas (MseI-N), 

permitindo a amplificação de todos os fragmentos flanqueados por sítios MseI.  O DNA é então, 

hibridizado com sondas marcadas e biotiniladas, sendo recuperado com o uso das contas 

magnéticas ligadas à espteptavidina. O restante dos passos é feito de forma similar às outras 

metodologias descritas anteriormente (ZANE, BARGELLONI e PATARNELLO, 2002). 

Apesar das dificuldades, o desenvolvimento de microssatélites tem-se tornado cada vez 

mais acessível, principalmente devido às novas técnicas de enriquecimento de bibliotecas 
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genômicas e a tecnologias rápidas de seqüenciamento automático baseadas em fluorescência 

(RAFALSKI et al., 1996). Diversos pesquisadores têm utilizado esta nova abordagem no 

desenvolvimento de microssatélites tais como em sorgo (TARAMINO et al., 1997), Populus 

(VAN DER SCHOOT et al., 2000), batata (ASHKENAZI et al., 2001), palmito (GAIOTTO, 

BRONDANI e GRATTAPAGLIA, 2001), azevém (JONES et al., 2001), trevo branco 

(KÖLLIKER et al., 2001) e pêssego (ARANZANA et al., 2002). 

Butcher e Moran (2000) desenvolveram uma série de microssatélites em Acacia mangium. 

Estes autores encontraram de 1 e 40% de seqüências contendo microssatélites utilizando 

bibliotecas genômicas convencionais e enriquecidas, respectivamente. Valores de 10 a 40% de 

enriquecimento também foram observados em eucalipto (BRONDANI et al., 1998).  

Atualmente, há uma quantidade pequena de seqüências de DNA de maracujá-amarelo 

depositadas no banco de dados (GenBank). Por isso, metodologias eficientes de isolamento de 

seqüências contendo microssatélites devem ser buscadas. Sendo assim, o uso de estratégias 

baseadas em hibridização seletiva é de especial importância para a cultura do maracujá-amarelo, 

pois possibilitam com grande eficiência a obtenção e desenvolvimento dos marcadores 

microssatélites.  

 

2.5 Construção de mapas genéticos em populações F1 com ênfase em P. edulis f. flavicarpa 

 

A construção de mapas de ligação envolve basicamente a aplicação das técnicas de 

genética molecular aos conceitos originais da herança apresentados por Mendel. Depois do 

aparecimento do primeiro mapa genético baseado em marcadores moleculares, desenvolvido por 

Botstein et al. (1980), vários mapas vêm sendo construídos para diversos organismos.  

A metodologia de construção de um mapa integra um certo número de técnicas que 

incluem o desenvolvimento de linhagens genitoras e populações segregantes adequadas, a 

identificação dos genótipos nos locos marcadores e a utilização de técnicas de análises estatísticas 

e computacionais para a estimativa de ligação e da distância entre marcadores, bem como sua 

ordem nos cromossomos.  

Como existem centenas de marcadores segregando, as análises são amplamente 

computadorizadas. Métodos estatísticos para as análises de ligação e construção dos mapas foram 
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desenvolvidos para populações convencionais de mapeamento e implementados em programas 

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

CROOKS, 1990), GMendel (LIU e KNAPP, 1992), JoinMap (VON OOIJEN e VOORRIPS, 

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

2002).  

As populações convencionais de mapeamento referem-se àquelas populações segregantes 

derivadas do cruzamento entre linhagens puras (homozigóticas). A geração F1 é autofecundada 

ou retrocruzada de forma a produzir gerações F2, Fn ou RC1, segregantes tanto para os 

marcadores moleculares como para as características fenotípicas de interesse. Nestes casos, a 

escolha apropriada da população a ser mapeada deve levar em consideração o tipo de marcador e 

a espécie (TANKSLEY et al., 1988). O máximo de informação genética é obtida quando se 

utiliza populações F2 e marcadores codominantes, uma vez que estes marcadores permitem o 

conhecimento completo do genótipo em questão. 

Para a construção dos mapas de ligação, várias adaptações do método da verossimilhança 

foram desenvolvidas, merecendo destaque os trabalhos de Lander e Green (1987) cujos 

algoritmos foram implementados nos programas Mapmaker/Exp, Crimap e Multimap. O método 

de análise multiponto usa, simultaneamente, informações de todos os marcadores em um grupo 

de ligação para determinar a sua ordem, bem como estimar a freqüência de recombinação entre 

eles. Contudo, esses programas pressupõem que as fases de ligação entre os alelos do marcador 

sejam conhecidas nos genitores. Pacotes computacionais baseados em verossimilhança não 

podem ser usados para o mapeamento de algumas espécies, quando se dispõe de marcadores com 

diferentes tipos de segregação e a fase de ligação não é conhecida, como é o caso dos maracujás.  

Para culturas em que é possível obter linhagens via sucessivas autofecundações, a análise 

de ligação com marcadores moleculares é feita facilmente, pois as fases de ligação dos diferentes 

locos marcadores são conhecidas, o que permite a distinção entre os genótipos recombinantes e  

os não-recombinantes (LANDER et al., 1987). Nas populações de mapeamento mais comuns (F2, 

retrocruzamento e linhas puras recombinantes), marcadores moleculares bi-alélicos, como RFLP, 

RAPD e AFLP são suficientes para caracterizar o polimorfismo existente em todos os locos do 

genoma. Contudo, estes marcadores não são ideais nas espécies de polinização aberta, em que 

populações tradicionais de mapeamento não são obtidas, pois os problemas de depressão por 

endogamia ou de auto-incompatibilidade não permitem a obtenção de linhagens 
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(GRATTAPAGLIA e SEDEROFF, 1994; HEMMAT et al., 1994; LOPES et al., 2006), ou 

quando existe um longo período entre gerações que impede, na prática, a obtenção de linhagens 

homozigóticas. Nestes casos, ou seja, em cruzamentos entre plantas não endogâmicas podem 

haver até quatro alelos segregando, os quais só podem ser visualizados com marcadores 

apropriados como os microssatélites (OLSON et al., 1989).  

Esforços no sentido de desenvolver ferramentas robustas de análises de dados moleculares 

em populações não endogâmicas foram feitos nos últimos anos (RITTER, GEBHARDT e 

SALAMINI, 1990; ARUS et al., 1994; RITTER e SALAMINI, 1996; MALIEPAARD, JANSEN 

e VAN OOIJEN, 1997; WU et al., 2002). Entretanto, a análise genética e os métodos estatísticos 

neste tipo de população são mais complicados do que nas espécies em que é possível a obtenção 

de linhagens, devido ao número de alelos e padrão de segregação que varia para cada loco e as 

fases de ligação entre os diferentes marcadores que não são conhecidas a priori.   

Visando contornar esses problemas, tem-se utilizado a verossimilhança e a estratégia dita 

duplo pseudocruzamento teste na qual a análise de ligação é feita para cada genitor 

separadamente. Esta estratégia baseia-se no fato de que se um indivíduo for heterozigótico para 

um marcador e outro indivíduo tiver genótipo nulo, isto é, outras formas alélicas não detectadas 

(ausência de banda no gel), a progênie F1 segrega na proporção 1:1 para presença e ausência de 

bandas. Após a genotipagem de uma amostra de várias dezenas de indivíduos F1 para os 

marcadores selecionados, dois conjuntos de marcadores são gerados, resultando em um mapa de 

ligação para cada genitor, ou seja, os mapas são indivíduo-específicos (GRATTAPAGLIA e 

SEDEROFF, 1994). Alguns autores utilizaram esta abordagem na construção de mapas de 

espécies altamente heterozigóticas como eucalipto (GRATTAPAGLIA e SEDEROFF, 1994, 

MARQUES et al., 1998), maça (HEMMAT et al., 1994), cacau (CROUZILLAT et al., 1996) e 

Populus (CERVERA et al., 2001). 

Para a construção do primeiro mapa de ligação de maracujá-amarelo, utilizou-se a 

configuração de duplo pseudocruzamento teste e marcadores RAPD em 90 plantas de uma 

população F1 oriundas do cruzamento entre os acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 (CARNEIRO et 

al., 2002). Para os dois genitores, foram encontrados 9 grupos de ligação. O mapa do genitor 

IAPAR-123 foi de 728 cM, com uma distância média de 11,2 cM entre locos, sendo que o 

tamanho dos grupos de ligação variou de 56 a 144,6 cM. O mapa do genitor IAPAR-06 foi de 

783,5 cM, com distância média entre locos de 12,2 cM e comprimento dos grupos variando de 
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20,6 a 144,2 cM (Tabela 1). Nesta mesma população, outro mapa baseado em AFLP foi 

construído, utilizando 117 plantas F1, também obtendo 9 grupos de ligação para cada genitor 

(LOPES et al., 2006). Para o acesso IAPAR-123, o comprimento dos grupos de ligação variou de 

8,1 a 140,4 cM, com média de 54,3 cM, comprimento total de 488,9 cM e 9,6 cM de distância 

média. O mapa do genitor IAPAR-06 foi de 790,2 cM, com 12,6 cM de distância média entre os 

locos e comprimento dos grupos de ligação variando de 12,9 a 208,2 cM (Tabela 1).  

Alternativamente, Moraes (2005) estabeleceu a homologia entre os grupos de ligação dos 

genitores, utilizando marcas de AFLP com segregação 1:1 e 3:1 num conjunto de 160 plantas 

desta mesma população (Figura 1). Este autor utilizou o programa TreeMap (COELHO, 2005), 

que trabalha com mistura de segregações, para construção dos mapas e posicionamento das 

marcas 3:1. Em seguida um arquivo de dados, somente com marcas 1:1, foram analisados no 

programa Mapmaker/EXP versão 3.0 (LANDER et al., 1987), para obtenção das estimativas 

multiponto. As marcas 3:1 foram colocadas como acessórias servindo apenas para o 

estabelecimento da homologia dos mapas. Neste caso, foram encontrados 9 grupos de ligação 

para o genitor IAPAR-123, abrangendo um comprimento de mapa de 471,5 cM, com uma 

distância média de 9,8 cM entre locos e variação no tamanho dos grupos de ligação de 11,1 a 

93,5 cM. Para o genitor IAPAR-06 foram encontrados 10 grupos de ligação com comprimento de 

mapa de 727,8 cM e distância média consecutiva entre locos de 13,7 cM. Além disso o 

comprimento dos grupos de ligação variou de 3,9 e 212,1 cM. Na Tabela 1 é apresentada uma 

comparação entre os 3 mapas de maracujá-amarelo, utilizando a estratégia duplo 

pseudocruzamento teste. 

Entretanto, a configuração de duplo pseudocruzamento teste apresenta algumas 

limitações, uma vez que os mapas são indivíduo-específicos e apenas uma parte dos marcadores é 

usada, não podendo ser alinhados ou integrados como tais, a não ser que sejam utilizados outros 

marcadores comuns a ambos os mapas (GRATTAPAGLIA e SEDEROFF, 1994; DALBÓ et al., 

2000; WU et al., 2002). Além disso, a integração dos mapas é problemática (MALIEPAARD, 

JANSEN e VAN OOIJEN, 1997), sob o ponto de vista estatístico e computacional, uma vez que 

poucos programas estão disponíveis para este tipo de população, bem como, do ponto de vista 

biológico, ser necessário o desenvolvimento e mapeamento de um grande número de marcadores 

informativos em ambos os genitores. 
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Tabela 1 -  Comparação entre os mapas de ligação de maracujá-amarelo construídos por Carneiro et al. (2002), 
Moraes (2005) e Lopes et al. (2006). Distâncias medidas em cM de acordo com a função de Kosambi 

 
Carneiro et al. (2002) Moraes (2005) Lopes et al. (2006) 

Característica 
IAPAR-123 IAPAR-06 IAPAR-123 IAPAR-06 IAPAR-123 IAPAR-06 

Número de locos 148 121 179 154 140 115 

Grupos de ligação 9 9 9 10 9 9 

Marcas ordenadas no framework 65 64 57 63 57 72 

Marcas acessórias 70 32 122 90 78 38 

Comprimento do mapa  727,7 783,5 471,5 727,8 488,9 790,2 

Comprimento do maior grupo 144,6 144,2 93,5 212,1 140,4 208,2 

Comprimento do menor grupo  56,0 20,6 11,1 3,9 8,1 11,9 

Comprimento médio dos grupos 80,9 87,1 52,4 72,8 54,3 87,8 

Distância média entre marcas  11,2 12,2 9,8 13,7 9,6 12,6 

 

 

Nos últimos anos, diversos trabalhos demonstraram métodos para determinar as fases de 

ligação entre locos marcadores com um número variável de alelos (RITTER, GEBHARDT e 

SALAMINI, 1990; ARUS et al., 1994; RITTER e SALAMINI 1996; MALIEPAARD, JANSEN 

e VAN OOIJEN, 1997). Entretanto, uma das maiores limitações destes estudos é que uma 

fórmula geral não foi derivada para estimar simultaneamente a ligação e a fase de ligação para 

um conjunto misto de dados de marcadores, incluindo todos os possíveis padrões de segregação. 

Em muitos casos, os dois possíveis critérios empregados para a caracterização da fase de ligação, 

isto é, a estimativa de freqüência mínima de recombinação e o de LOD score, podem não ser 

consistentes tal como demonstrado por Maliepaard, Jansen e Van Ooijen (1997).  

Van Ooijen e Voorrips (2001) desenvolveram o programa computacional JoinMap para 

resolver os problemas de integração desses mapas de ligação. Este programa combina dados de 

diferentes experimentos ou pedigrees, utilizando apenas freqüências de recombinação entre parte 

dos marcadores para estimar sua ordem nos grupos de ligação. Assim, não é esperado que este 

programa seja tão preciso quanto os pacotes baseados em verossimilhança multiloco. 

A construção de mapas de ligação em populações não endogâmicas ganhou grande 

impulso nos últimos anos com os avanços das metodologias de determinação das fases e 

freqüências de recombinação para locos com diferentes tipos de segregação. Esta integração dos 

mapas pode ser feita com o uso de qualquer marca que segregue em ambos os genitores, inclusive 
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marcas com segregação do tipo 3:1, geradas por marcadores dominantes como o RAPD e o 

AFLP.  

 

 
Figura 1 - Homologia dos mapas de ligação dos acessos IAPAR-123 e IAPAR-06, construídos por Moraes (2005): 

grupos de ligação I, II, III, IV e V 
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Figura 2 - Homologia dos mapas de ligação dos acessos IAPAR-123 e IAPAR-06, construídos por Moraes (2005): 

grupos de ligação VI, VII, VIII, IX e X 
 

 

Matta (2005) utilizou marcas geradas pela técnica de AFLP que segregam na proporção 

3:1 para integrar os mapas dos genitores IAPAR-06 e IAPAR-123, em maracujá-amarelo, 

utilizando o programa JoinMap. Neste estudo, foram utilizadas 114 (30,9%) marcas informativas 

oriundas do genitor IAPAR-06, 139 (37,7%) marcas informativas do genitor IAPAR-123 e 116 

(31,4%) marcadores bi-parentais (Figura 3). 

De acordo com Maliepaard, Jansen e Van Ooijen (1997), existe um grande viés das 

estimativas quando são utilizados marcadores com segregação 3:1 para a integração dos mapas. 

A detecção de ligação significativa para um determinado par de marcas não implica, 

necessariamente que a medida da estimativa da freqüência de recombinação seja acurada. A 

obtenção de estimativas confiáveis é um aspecto fundamental do mapeamento para se determinar 

a correta ordem e distância entre os marcadores. Embora as marcas 3:1 possam ser empregadas 
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na integração das marcas 1:1, seu uso para estabelecer a correta ordem entre esses dois grupos 

será limitado considerando populações pequenas (MATTA, 2005). 

 

 

 
Figura 3 - Mapa integrado dos acessos IAPAR-123 e IAPAR-06, obtidos por Matta (2005) com o uso do programa 

JoinMap: grupos de ligação I, II e III 
 

 

Essas considerações fazem os marcadores moleculares multialélicos e codominantes, 

como os microssatélites, serem extremamente úteis para promover essa integração, pois permitem 

a obtenção de marcas com segregação informativa (1:1:1:1 e 1:2:1), possibilitando a obtenção das 

fases de ligação,  freqüência de recombinação e ordenação com um menor viés.  
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Neste sentido, os marcadores microssatélites tendem a substituir, como ponte, os 

marcadores do tipo 3:1 e mesmo outros codominantes como as isoenzimas e os RFLPs, pois 

permitem obter mapas mais confiáveis para os trabalhos de mapeamento de QTL, dado que a 

maioria dos locos controladores de características quantitativas nestas populações são 

multialélicos. Marcadores multialélicos e codominantes permitirão a localização, entendimento e 

manipulação adequada de toda a variação alélica que segrega para os QTL (BRONDANI, 

BRONDANI e GRATTAPAGLIA, 2002).  

Associado ao desenvolvimento de marcadores informativos, o desenvolvimento de 

metodologias que melhorem as estimativas de fase de ligação, freqüência de recombinação e 

ordenação dos locos ao longo dos grupos de ligação é de fundamental importância para o 

mapeamento em populações formadas a partir de parentais não endogâmicos, uma vez que o 

JoinMap, que é disponível atualmente, não utiliza os melhores algoritmos para tal.  

O programa Outmap, desenvolvido por Butcher et al. (2002), é bastante robusto na análise 

de dados para esse tipo de população. Entretanto, utiliza apenas informações de marcadores 

codominantes, não sendo possível a utilização de marcas com segregação 3:1. 

Mais recentemente Wu et al. (2002) desenvolveram um algoritmo geral baseado em 

verossimilhança para estimar, simultaneamente, a freqüência de recombinação e as fases de 

ligação de todos os marcadores ligados segregando nesse tipo de população F1. A fase de ligação 

descreve a configuração dos alelos de cada par de locos heterozigóticos nos cromossomos 

homólogos em um único genitor, e pode ser determinada examinando-se como os alelos 

alternativos em um cromossomo homólogo são carregados em um genitor, para quaisquer dois 

marcadores ligados.  

Esta metodologia é mais sofisticada para a construção de mapas de ligação em espécies 

não endogâmicas do que aquela implementada no programa JoinMap (VON OOIJEN e 

VOORRIPS, 2001) que utiliza a proposta de Maliepaard, Jansen e Van Ooijen (1997).  

A metodologia proposta por Wu et al. (2002) distingue as fases de ligação entre os pares 

de marcadores com base na probabilidade a posteriori de cada fase de ligação, que permite 

estimar, simultaneamente, a freqüência de recombinação e a fase de ligação, solucionando alguns 

problemas estatísticos apontados por Maliepaard, Jansen e Van Ooijen (1997) sendo, portanto, 

mais interessante para obtenção de mapas mais consistentes.  
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Segundo Garcia et al. (2006), outra vantagem desta metodologia é a possibilidade de se 

fazer uma análise multiponto utilizando a verossimilhança, que permite uma melhoria na 

obtenção de estimativas de freqüência de recombinação entre os marcadores, contribuindo para a 

geração de mapas mais confiáveis. Estes autores empregaram a proposta de Wu et al. (2002) para 

construção de mapas de ligação numa população oriunda do cruzamento entre duas cultivares 

pré-comerciais de cana-de-açúcar (‘SP80-180’ e ‘SP80-4966’). Dos 1118 marcadores de dose 

única empregados (RFLP, SSR e AFLP), 39% segregaram na proporção de 1:1 e os outros 61% 

na proporção de 3:1. Estes últimos foram utilizados para estabelecer a ligação entre os 

marcadores testcross (1:1). Foram encontrados 131 grupos de ligação com comprimento total 

2.602,4 cM e densidade de marcadores de 7,3 cM.  O programa JoinMap foi empregado para a 

construção de mapas de ligação nessa mesma população, sendo encontrados 98 grupos de ligação 

com comprimento total de 1.340 cM e 6,2 cM de densidade dos marcadores. Em suma, a 

metodologia de Wu et al. (2002), permitiu a formação de um maior número de grupos de ligação, 

construção de grupos de ligação com um maior número de marcadores e, por conseguinte, uma 

maior cobertura do genoma (duas vezes mais, em termos de comprimento de mapas), em relação 

ao JoinMap.    

Diante dessas considerações, é perfeitamente justificável o uso da metodologia de Wu et 

al. (2002) na integração dos mapas de ligação anteriormente construídos com base na estratégia 

duplo pseudocruzamento teste e com marcadores dominantes para maracujá-amarelo 

(CARNEIRO et al., 2002; LOPES et al., 2006). Em síntese, esta é a hipótese na qual se baseia o 

presente trabalho, ou seja, de que o desenvolvimento dos marcadores microssatélites servirá 

como ponte para a geração de um mapa de ligação integrado de P. edulis f. flavicarpa. 
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3 Material e métodos 

 

3.1 Material genético 

 

Os acessos de maracujá-amarelo IAPAR-123 e IAPAR-06, cedidos pela Estação 

Experimental de Londrina do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Londrina/PR, foram 

utilizados para o desenvolvimento da biblioteca genômica enriquecida para dinucleotídios (GA)n 

e (CA)n.  

A população de mapeamento foi constituída por 160 plantas F1 oriundas do cruzamento 

dos acessos IAPAR-123 e IAPAR-06, utilizados como genitores feminino e masculino, 

respectivamente. O acesso IAPAR-123 apresenta importância comercial com características 

agronômicas desejáveis, entre elas, certo grau de resistência à Xanthomonas axonopodis pv. 

passiflorae, agente causal da bacteriose do maracujazeiro, enquanto o acesso IAPAR-06, 

introduzido de Marrocos, apresenta suscetibilidade a esse patógeno e características agronômicas 

inferiores. A escolha dos genitores foi feita em função do seu contraste fenotípico e molecular, 

gerando uma população segregante.  

De acordo com Moraes et al. (2005), esta população segregante também possui grande 

diversidade genética para produtividade, número de frutos por planta, peso médio dos frutos, 

percentagem de polpa e teor de sólidos solúveis, podendo ser usada em ciclos de seleção 

recorrente visando à melhoria destas características.  

 

3.2 Extração e quantificação do DNA 

 

O DNA genômico foi extraído de folhas dos acessos IAPAR-123 e IAPAR-06 utilizando 

o protocolo com CTAB descrito por Murray e Thompson (1980). Em seguida, o DNA foi 

submetido à eletroforese (3 V/cm) em gel de agarose 1% (p/v), sendo corado com brometo de 

etídeo (10 µg/ml). A quantificação foi feita por meio de comparações visuais da intensidade de 

fluorescência das bandas com àquelas de concentrações conhecidas de DNA do fago λ (Gibco) 

sob luz ultravioleta. 
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3.3 Construção da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites 

 

A construção da biblioteca genômica foi feita utilizando o protocolo desenvolvido por 

Kijas et al. (1994), com algumas modificações conforme descrito em Oliveira et al. (2005), o qual 

será descrito brevemente a seguir. 

- Restrição do DNA 

O DNA genômico (5µg) foi digerido por hidrólise enzimática, adicionando-se na reação 

10,0 µL de tampão de reação 10X, 6,0 µL da enzima de restrição RsaI (10u/µL, Invitrogen), 10,0 

µL de espermidina 40 mM e água Mili-Q para completar 100,0 µL. O material foi incubado a 37 

°C por 3 horas para restrição e depois por 15 minutos a 70 °C para inativar as endonucleases de 

restrição. Os fragmentos foram ligados a adaptadores específicos. 

 

- Ligação dos adaptadores 

Este protocolo requer duas etapas de PCR para aumentar a quantidade de fragmentos na 

reação, aumentando as chances de sucesso na seleção de seqüências com microssatélites. Assim, 

para atender a esta etapa, os fragmentos digeridos foram ligados a adaptadores específicos.  

Para a ligação dos adaptadores Rsa21 (5´ CTCTTGCTTACGCGTGGACTA 3´) e Rsa25 

(5´ TAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA 3´), a reação foi feita com: 1µg do DNA digerido 

na etapa anterior, 10 µL de tampão 5X [Promega - (150 mM Tris-HCl (pH 7,8), 50 mM de 

MgCl2, 50 mM de DTT e 5 mM de ATP)], 2 µL de cada adaptador (10 µM), 4 unidades de T4 

DNA ligase (Promega) e água para completar 50 µL. A reação foi incubada por 2 horas a 20 oC. 

 

- Pré-amplificação 

Os fragmentos ligados aos adaptadores foram pré-amplificados usando-se o primer Rsa21. 

A reação foi feita adicionando 3 µL do produto da ligação, 2 µL de primer (10 µM), 5 µL de 

tampão 10X [Fermentas - (100 mM Tris-HCl (pH 8,8), 500 mM de KCl e 0,8% de Nonidet P40)], 

1,5 µL de MgCl2 (50 mM), 4 µL de dNTP (2,5 mM), 3 unidades de Taq DNA polimerase 

(Fermentas) e água Mili-Q para completar 50 µL. Os ciclos de amplificação por PCR foram 

feitos conforme descrito a seguir: 95 oC por 4 min, seguindo-se 20 ciclos de 94 oC por 30 s, 60 oC 

por 1 min, 72 oC por 2 min e extensão final de 72 oC por 8 min.  
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Após a pré-amplificação, fragmentos entre 300 e 800 pb (pares de bases) foram 

selecionados de um gel de agarose a 0,8 %, preparado com TBE 1X (100 mM Tris, 100 mM 

acido bórico e 2 mM EDTA), utilizando-se como marcador de peso molecular 100 ng de Ladder 

100 pb DNA (Invitrogen). Para recuperar o DNA digerido do gel de agarose, foi utilizado o kit 

Wizard PCR Preps DNA Purification System (Promega). 

 

- Seleção dos fragmentos contendo microssatélites 

Após a ligação do DNA aos adaptadores, foi feita uma seleção dos fragmentos contendo 

seqüências de microssatélites. Os fragmentos contendo seqüências ricas em GA e CA foram 

selecionados por meio da hibridização com oligonucleotídeos biotinilados biotinaIIIII(CT)8 e 

biotinaIIIII(GT)8 complementares às seqüências GA e CA, respectivamente, os quais foram 

recuperados com estreptavidinas ligadas a contas magnéticas.  

Como as contas magnéticas marcadas com estreptavidina precisam de uma preparação 

prévia, homogeneizou-se um tubo do produto Streptavidin Magnesfere Paramagnetic Particle 

(Promega) usando vortex. Em seguida, os 600 µL do produto foram magnetizados (deixados 

aderir à parede) por 30 segundos, sendo descartado o sobrenadante. Após este processo, foram 

feitas três lavagens com 300 µL de SSC 0,5X. A cada lavagem, descartou-se o sobrenadante, 

segurando as esferas magnéticas na parede do tubo com auxílio de um rack Magna Separator 

Magnetic Particle (Promega). No final, as esferas foram ressuspendidas em 100 µL de SSC 0,5X. 

Para o preparo do DNA, juntou-se 400 µL de água aos 100 µL de DNA purificado. Esta 

solução foi incubada a 95oC por 15 min. Em seguida, adicionaram-se 13 µL de SSC 20X e 3 µL 

de cada sonda de microssatélite biotinolado - BiotinaIIIII(CT)8 + BiotinaIIIII(GT)8 – (50 µM), sendo 

hibridizados à temperatura de 60 ºC por 20 minutos, com agitação suave a cada 2 minutos. 

Os 100 µL de esferas pré-lavadas foram misturadas com os 519 µL de mistura de 

hibridização, sendo incubados por 10 minutos à temperatura ambiente agitando suavemente o 

tempo todo. Após este procedimento, a solução foi magnetizada por 30 segundos, o sobrenadante 

descartado e a solução ressuspendida em 300 µL de SSC 0,1X. Esta última etapa foi repetida por 

três vezes. 

Na última etapa, a solução foi ressuspendida em 100 µL de água e magnetizada por 30 

segundos. O sobrenadante foi reservado em um tubo eppendorf e a solução novamente 



 

 

44

ressuspendida e magnetizada com 150 µL de água. As duas partes foram misturadas num volume 

final de 250 µL e conservadas a –20 oC. 

 

- Amplificação dos fragmentos selecionados, clonagem e transformação  

A seguir, os fragmentos foram amplificados pela técnica de PCR utilizando o primer 

Rsa21, nas seguintes condições: 10 µL dos fragmentos selecionados pelas contas magnéticas, 

4µL de primer (10 µM), 10 µL de tampão 10X (Fermentas), 3 µL de MgCl2 (50 mM), 8 µL de 

dNTP (2,5 mM), 1 unidade de Taq DNA polimerase (Fermentas) e água Mili-Q para completar 

100 µL. A reação de PCR foi feita conforme descrito a seguir: 95 oC por 1 min, seguindo-se 20 

ciclos de 94 oC por 40 s, 60 oC por 1 min, 72 oC por 2 min e extensão final de 72 oC por 5 min.  

Em seguida, os insertos foram clonados no vetor pGEMT (Promega), utilizando-se 1µL 

do vetor, 10 µL de tampão 2X [Promega - (60 mM Tris-HCl (pH 7,8), 20 mM de MgCl2, 20 mM 

de DTT, 2 mM de ATP e 10% de polietilenoglicol)], 1 µL de T4 DNA ligase e 8 µL do produto 

da amplificação. Sendo a reação incubada overnight por 4 oC. 

A transformação foi feita em células super-competentes XL1-Blue. Cerca de 100 µL do 

produto da transformação foram plaqueados em placas de Petri contendo meio LB, X-Gal e 

IPTG, e foram incubadas a 37 ºC por 14 horas.  

 

- Amplificação dos insertos clonados contendo microssatélites 

Para verificar a presença dos insertos nas colônias transformadas (colônias brancas),  

foram feitas reações de PCR com o primer Rsa21. Para isso, as colônias foram coletadas com 

auxílio de um palito, sendo mergulhado em placas de PCR contendo 15 µL de água Mili-Q. Uma 

réplica desta placa de PCR foi feita em placas contendo meio LB com 50 µg/mL de ampicilina. 

As reações de PCR foram feitas com: 15 µL de água Mili-Q autoclavada (onde as colônias foram 

inoculadas), 2,5 µL de tampão 10X (Fermentas), 1 µL de MgCl2 (50 mM), 2 µL de dNTP (2,5 

mM), 0,625 µL do primer Rsa21 (10 µM), 1 unidade de Taq DNA polimerase (Fermentas) e água 

para completar 25 µL. A reação de PCR foi feita com desnaturação inicial de 95 oC por 4 min, 

seguida de 30 ciclos a 94 oC por 30 s, 52 oC por 45 s, 72oC por 90 s e uma extensão final de 72 oC 

por 8 min.  
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- Seleção e seqüenciamento dos clones positivos  

Após a seleção das colônias contendo os fragmentos clonados na etapa anterior, foi feita a 

extração dos plasmídeos (miniprep) pelo método de lise alcalina. Em seguida, os clones foram 

seqüenciados utilizando o kit DYEnamic ET Terminator (Amersham Biosciences) com os 

primers universais M13 forward e/ou reverse.  

As amostras foram seqüenciadas utilizando o seguinte programa: 25 ciclos de 95 ºC por 

20 s, 50 ºC por 15 s e 60 ºC por 60 s. A reação foi purificada e as amostras foram submetidas a 

corrida em seqüenciador MegaBACE 1000 (Amersham Biosciences) ou ABI 377 (Applied 

Biosystems). Quando se utilizou o MegaBace 1000, três corridas de seqüenciamento foram feitas 

com diferentes condições de injeção das amostras para a obtenção de um maior número de 

seqüências com boa qualidade2.  

 

- Análise das seqüências  

 Para a obtenção de seqüências adequadas para o desenho dos primers, foi utilizado o 

programa computacional Staden Package3. A análise das seqüências foi feita a partir de 

diferentes corridas de um mesmo clone, obtido com um primer M13 forward, verificando a 

qualidade das bases e corrigindo possíveis problemas decorrentes do seqüenciamento. Quando se 

dispôs dessa mesma seqüência, obtida com o primer M13 reverse, foi possível a formação dos 

contigs. 

Ao final desse processo, esse mesmo software foi utilizado para verificar a existência de 

redundância na biblioteca, sendo que seqüências com similaridade maior do que 90% foram 

consideradas redundantes.  

Para a identificação das seqüências contendo microssatélites, utilizou-se o programa 

Tandem Repeat Finder – TRF (BENSON, 1999). Os primers foram desenhados para seqüências 

com no mínimo 15, 6, 4 e 3 repetições do motivo do microssatélite para mono, di, tri e 

tetranucleotídeos (e acima), respectivamente.   

 

 

                                                 
2 Esta etapa foi realizada no Laboratório de Genoma da Universidade Estadual de Londrina, sob supervisão da Profa. 

Maria Helena Pelegrinelli Fungaro 
3 Fonte: <http//staden.sourceforge.net>. Acesso em: 10 fev. 2005. 
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- Desenho dos primers 

Os pares de primers complementares às seqüências flanqueando os elementos de repetição 

foram desenhados utilizando o programa PRIMER3 (ROZEN e SKALETSKY, 2000). Foram 

utilizados os seguintes critérios para este desenho: i) temperatura de anelamento (TA) variando 

de 52 a 60 ºC e (2) diferença máxima de 2 ºC na TA entre pares de primers; iii) conteúdo GC 

entre 40 e 60%. Os primers foram sintetizados pelas empresas Invitrogen, MWG Oligo Synthesis 

Report ou IDT (Promega). 

 

3.4 Otimização e genotipagem dos genitores da população F1 com marcadores 

microssatélites 

 

Cada reação de PCR foi otimizada para amplificar o alelo esperado de cada seqüência 

identificada. Para isso, foi usado o DNA dos dois genitores do cruzamento. O tamanho dos 

fragmentos foi determinado com o uso do marcador de peso molecular Ladder 10 pb 

(Invitrogen).  Foram preparados quatro diferentes mix de reação para a otimização das reações de 

PCR conforme o primer (Tabela 2) e duas diferentes condições de amplificação em esquema de 

touch-down, com base nos programas TD60 e TD56 (Tabela 3).  

 
Tabela 2 - Concentração dos reagentes e relação dos mix usados para a otimização das reações de PCR de acordo 

com os primers de microssatélites de maracujá-amarelo 
 
Reagentes Mix 2 Mix 4 Mix 5 Mix 7 

Tampão*  1X 2X 1X 1X 

Primer F + R** 0,3 µM 0,3 µM 0,3 µM 0,3 µM 

DNA 20 ng 20 ng 20 ng 20 ng 

MgCl2 1,5 mM 1,5 mM 2,5 mM 2,5 mM 

dNTP 200 µM 200 µM 200 µM 350 µM 

Taq Polimerase 0,5 U 0,5 U 0,5 U 0,5 U 

Água Mili-Q 9,7 µL 7,7 µL 8,9 µL 7,7 µL 

* O tampão dos mix para a concentração 1X continha 10mM de Tris-HCl pH 8,8; 50 mM de KCl e 0,8% de Nonidet 

P40;  

**F e R – primers forward e reverse, respectivamente. 
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Os reagentes que variaram entre os mix foram a concentração do tampão, o MgCl2 e o 

dNTP.     

Para alguns pares de primers, a utilização de uma temperatura de anelamento específica 

produziu melhores resultados, sendo utilizadas as temperaturas de 60, 56 e 52 ºC. Assim, o 

programa básico foi constituído por uma desnaturação inicial de 94 ºC por 5 min e 30 ciclos de 

94 ºC por 40 s (60, 56 ou 52 ºC, de acordo com o primer), 72 ºC por 50 s e uma extensão final de 

5 min a 72 ºC.   

 
Tabela 3 - Condições de amplificação usadas para a otimização das reações de PCR de acordo com os primers de 

microssatélites de maracujá-amarelo 
 

Programa TD60 Programa TD56 

Nº de 

ciclos  

Temperatura Tempo Nº de 

ciclos  

Temperatura Tempo 

1 94 ºC 5 min 1 94 ºC 5 min 

8 94 ºC 40 s 12 94 ºC 40 s 

 60ºC - 0,5 ºC por ciclo 40 s  56ºC - 0,5 ºC por ciclo 40 s 

 72 ºC 50 s  72 ºC 50 s 

24 94 ºC 40 s 20 94 ºC 40 s 

 56 ºC 40 s  56 ºC 40 s 

 72 ºC 50 s  72 ºC 50 s 

1 72 ºC 5 min 1 72 ºC 5 min 

1 8 ºC ∝ 1 8 ºC ∝ 

 

 

As amplificações foram feitas em termociclador PCR Express Hybaid (Amersham 

Pharmacia Biotech), PTC-100 (MJ Research) ou em GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems). A visualização dos produtos de PCR foi feita em gel de agarose 3% (p/v) para a 

escolha do melhor mix de reação, bem como da condição de amplificação. 

Após a escolha desses parâmetros, foram feitas novas reações com o DNA dos dois 

genitores do cruzamento e mais seis plantas da população segregante para verificar o possível 

padrão de segregação dos locos de microssatélites. Os produtos resultantes destas reações foram 
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separados em gel desnaturante 6% de poliacrilamida + 7 M de uréia em tampão TBE 1X  e 

visualizados por coloração com prata (CRESTE, TULMANN NETO e FIGUEIRA, 2001). A 

genotipagem da população segregante F1 foi feita seguindo os mesmos procedimentos. 

 

3.5 Genotipagem com marcadores AFLP 

 

Os dados de AFLP foram gerados por Lopes et al. (2006) e Matta (2005). Brevemente, o 

DNA genômico foi extraído de folhas novas e sua digestão foi feita com duas combinações de 

enzimas, EcoRI/MseI e PstI/MseI. Para a digestão com EcoRI/MseI foram usados 300 ng de 

DNA, 5,0 µL de tampão 10X One Phor All (Amersham Biosciences), 0,5 µL de BSA (10 µg/µL), 

0,5 µL da enzima MseI (10 u/µL, New England Biolabs) e 0,5 µL da enzima EcoRI (10 u/µL; 

Gibco). A reação foi ajustada para um volume de 50 µL. O mesmo procedimento foi realizado 

para a digestão do DNA com PstI/MseI com exceção do tampão React1 10X (Gibco) e da enzima 

PstI (10 u/µL; Gibco). As reações de digestão foram incubadas a 37 °C por 3 h e inibidas a 70 ºC 

por 15 min. 

Em seguida, foi feita a ligação dos adaptadores utilizando-se 2,0 µL de tampão 5X da T4 

DNA ligase (Invitrogen), 1,0 µL dos adaptadores das enzimas de corte raro (EcoRI ou PstI), 1,0 

µL dos adaptadores da enzima de corte freqüente (MseI), 1,0 µL da enzima T4 DNA ligase (1 

u/µL, Invitrogen), 5,0 µL de água Mili-Q e 40 µL da solução de digestão. As reações de ligação 

foram incubadas a 20 °C por 3 horas.  

A amplificação pré-seletiva foi feita usando-se um nucleotídeo 3’ seletivo e três 

combinações (E+A/M+C, E+T/M+G e P+A/M+C)4. A reação foi feita com 3,0 µL do DNA 

digerido e ligado, 0,5 µL dos primers complementares aos adaptadores para as enzimas de corte 

raro (E+A, E+C ou P+A) (50 ng/µL), 0,5 µL dos primers complementares aos adaptadores para a 

enzima de corte freqüente (M+C ou M+G) (50 ng/µL), 4,0 µL de dNTP (2,5 mM), 2,0 µL de 

tampão 10X [Promega - (500 mM KCl, 100 mM de Tris-HCl (pH 9,0) e 1% de Triton® X-100)], 

1,2 µL de MgCl2 (25 mM), 3 unidade de Taq DNA polimerase (Promega) e 8,2 µL de água Mili-

Q. As reações foram feitas nas seguintes condições: 94 ºC por 2 min, seguindo-se 26 ciclos de 94 

                                                 
4 E +A/M+C = EcoRI + adenina/MseI + citosina; E+T/M+G = EcoRI + timina/MseI + guanina e P+A/M+C = PstI + 
adenina/MseI + citosina; 
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ºC por 1 min, 56 ºC por 1 min e 72 ºC por 1 min, e uma extensão final de 72 ºC por 5 min. Os 

produtos pré-amplificados foram diluídos em 80 µL de água Mili-Q. 

A amplificação seletiva foi realizada com 1,5 µL dos produtos pré-amplificados e 

diluídos, 0,5 µL dos primers (E+NNN ou P+NNN) (50 ng/µL), 0,6 µL dos primers (M+NNN) 

(50 ng/µL), 1,6 µL de dNTP (2,5 mM), 2,0 µL de tampão 10X (Promega), 1,2 µL de MgCl2 (25 

mM), 1,6 unidade de DNA polimerase (Promega) e 12,28 µL de água Mili-Q. As bases seletivas, 

bem como os códigos de identificação das 34 combinações de AFLP são apresentadas na Tabela 

4.  

 
Tabela 4 - Códigos atribuídos às 34 combinações de iniciadores AFLP usadas para as amplificações seletivas. Em 

negrito, estão os 3 nucleotídeos seletivos adicionados à extremidade 3’ dos iniciadores, de acordo com 
Matta (2005) 

 
Códigos  Combinações 
EM01 5´- GACTGCGTACCAATTCAAA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACGC -3´ 
EM02 5´- GACTGCGTACCAATTCAAA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTA -3´ 
EM03 5´- GACTGCGTACCAATTCAAC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAA -3´ 
EM04 5´- GACTGCGTACCAATTCAAC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACGT -3´ 
EM05 5´- GACTGCGTACCAATTCAAG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAA -3´ 
EM06 5´- GACTGCGTACCAATTCAAG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAC -3´ 
EM07 5´- GACTGCGTACCAATTCACC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTC -3´ 
EM08 5´- GACTGCGTACCAATTCACC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTG -3´ 
EM09 5´- GACTGCGTACCAATTCACC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTT -3´ 
EM10 5´- GACTGCGTACCAATTCACG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACGC -3´ 
EM11 5´- GACTGCGTACCAATTCACG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTT -3´ 
EM12 5´- GACTGCGTACCAATTCACT -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACGC -3´ 
EM13 5´- GACTGCGTACCAATTCAGG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAA -3´ 
EM14 5´- GACTGCGTACCAATTCAGG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAG -3´ 
EM15 5´- GACTGCGTACCAATTCAGG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTT -3´ 
EM16 5´- GACTGCGTACCAATTCACA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAA -3´ 
EM17 5´- GACTGCGTACCAATTCACA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAC -3´ 
EM18 5´- GACTGCGTACCAATTCACA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTC -3´ 
EM19 5´- GACTGCGTACCAATTCAGA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAG -3´ 
EM20 5´- GACTGCGTACCAATTCTAC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAAGGT -3´ 
EM21 5´- GACTGCGTACCAATTCTAG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAAGCT -3´ 
EM22 5´- GACTGCGTACCAATTCTAT -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAAGGC -3´ 
EM23 5´- GACTGCGTACCAATTCTTA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAAGGT -3´ 
EM24 5´- GACTGCGTACCAATTCAGA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAA -3´ 
PM01 5´- GACTGCGTACATGCAGACA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAC -3´ 
PM02 5´- GACTGCGTACATGCAGACA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAG -3´ 
PM03 5´- GACTGCGTACATGCAGACC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAC -3´ 
PM04 5´- GACTGCGTACATGCAGACT -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAG -3´ 
PM05 5´- GACTGCGTACATGCAGAGC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACGT -3´ 
PM06 5´- GACTGCGTACATGCAGAAC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTA -3´ 
PM07 5´- GACTGCGTACATGCAGACG -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTG -3´ 
PM08 5´- GACTGCGTACATGCAGAGC -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACTA -3´ 
PM09 5´- GACTGCGTACATGCAGAGA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAC -3´ 
PM10 5´- GACTGCGTACATGCAGAAA -3´ + 5´- GATGAGTCCTGAGTAACAC -3´ 
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Nesta codificação, os dois primeiros caracteres são as letras que correspondem às enzimas 

de restrição (EcoR1 = E, Pst1 = P e Mse1 = M), o terceiro e o quarto caracteres são números que 

identificam as combinações dos nucleotídeos seletivos. O código de identificação dos locos 

AFLP é composto pelos quatro caracteres que identificam a combinação seguidos do tamanho do 

fragmento do loco em pares de base (veja Matta, 2005). 

Foram avaliadas 174 combinações de primers na amplificação seletiva, sendo 90 

E+ANN/M+CNN, 28 E+TNN/M+GNN e 56 P+ANN/M+CNN. Foi feita uma avaliação 

preliminar das combinações dos primers com os dois genitores e duas plantas da população 

segregante. Assim, foram analisadas 34 combinações para o mapeamento, sendo 20 combinações 

E+ANN/M+CNN, 4 E+TNN/M+GNN e 10 P+ANN/M+CNN. As reações de PCR foram 

realizadas sob as seguintes condições: 94 ºC por 2 min, seguido de 12 ciclos a 94 ºC por 30 s,  65 

ºC por 30 s (-0,7 s por ciclo), 72 ºC  por 1 min, mais 23 ciclos nas mesmas condições, 

modificando-se somente a temperatura de anelamento para 56 ºC, mais uma extensão final a 72 

ºC por 2 min.  

Os produtos das reações de AFLP (20 µL) foram misturados com 10 µL de uma solução 

de formamida (98% de formamida; 10 mM de EDTA pH 8,0; 0,002% de azul de bromofenol e 

0,002% de xileno cianol). Esta mistura foi desnaturada a 95 ºC por 5 min sendo aplicados 14 µL 

nos poços dos géis. O tampão TBE 1X foi preparado para a pré-corrida dos géis de poliacrilamida 

6%, (acrilamida/bisacrilamida (19:1) e 7,5 M de uréia) no equipamento Sequi-Gen GT (BioRad) 

durante 1h a 80 W. Após esse período, as amostras foram aplicadas, e os géis foram submetidos a 

80 W por 4 h e 30 min, sendo em seguida corados com nitrato de prata (CRESTE, TULMANN 

NETO e FIGUEIRA, 2001). 

 

3.6 Construção dos mapas de ligação 

 

Para construção dos mapas, foi usada a metodologia de Wu et al. (2002), que será 

apresentada em detalhes. Algumas modificações foram implementadas, principalmente no que se 

refere aos métodos de ordenação. 
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3.6.1 Tipos de segregações com base em marcas dominantes e codominantes  

 

Nesse item, será apresentada a notação, bem como a classificação que foi adotada para os 

marcadores. Cada alelo marcador foi simbolizado por a, b, c e d, sendo codominante em relação 

aos outros e dominantes para os alelos nulos, simbolizados por o. Os cruzamentos foram 

denotados de forma que sempre o primeiro genitor indicado é o feminino. Considerando um 

cruzamento entre dois acessos heterozigóticos e marcadores dominantes AFLP, podem ser 

observados três tipos de segregação: a) Segregação do tipo ao x oo, ou seja, loco informativo para 

o genitor feminino, cuja segregação na progênie é do tipo 1:1; b) Segregação do tipo oo x ao, ou 

seja, informativo para o genitor masculino, cuja segregação na progênie é do tipo 1:1 e; c) 

Segregação do tipo ao x ao, ou seja, loco heterozigótico em ambos genitores, cuja segregação 

esperada na progênie é do tipo 3:1.  

No caso dos microssatélites, é possível identificar locos com até quatro alelos segregando, 

além de alelos nulos, todos segregando em um único loco. Além disso, o número de alelos pode 

variar entre os locos. Dependendo de como os diferentes alelos são arranjados nos dois genitores 

do cruzamento, existe um total de 18 possíveis tipos de cruzamentos para os locos marcadores, 

conforme apresentado na Tabela 5.  

Baseado no padrão de bandas dos marcadores em ambos os genitores e na progênie, esses 

18 tipos de cruzamentos são classificados em sete grupos (MALIEPAARD, JANSEN e VAN 

OOIJEN, 1997; WU et al., 2002): 

A) locos que são heterozigóticos em ambos os genitores e segregam na proporção de 1:1:1:1, 

envolvendo quatro alelos (ab x cd), três alelos não-nulos (ab x ac), três alelos não-nulos e um 

nulo (ab x cc), ou dois alelos nulos e dois não-nulos (ao x bo); 

B) locos que são heterozigóticos em ambos os genitores e segregam na proporção de 1:2:1 os 

quais que incluem três subgrupos:  

 B1) um genitor com dois diferentes alelos dominantes e o outro com um loco dominante e 

um nulo (ab x ao); 

B2) o recíproco de B1;  

B3) ambos os genitores têm o mesmo genótipo para dois alelos codominantes (ab x ab); 

C) locos que são heterozigóticos em ambos os genitores e segregam na proporção de 3:1 (ao x 

ao); 
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D) locos que apresentam a configuração de cruzamento teste entre os genitores e segregam na 

proporção de 1:1, incluindo dois subgrupos:  

D1) heterozigótico em um genitor e homozigótico no outro, incluindo três alelos ab x cc, 

dois alelos ab x aa, ab x oo e bo x aa, e um alelo, com três alelos nulos, ao x oo; 

D2) o recíproco de D1. 

 
 
Tabela 5 - Possíveis genótipos dos marcadores microssatélites, padrões de alelos observados nos genitores e em suas 

progênies, oriundos do cruzamento de genitores não endogâmicas (Modificado de WU et al., 2002 e 
MALIEPAARD, JANSEN e VAN OOIJEN, 1997) 

 
 Genitores Progênie 

Tipo de 

cruzamento 
Cruzamento 

Alelos 

observados 
Obs.:1 

Alelos 

observados 
Segregação 

Nº de fenótipos 

moleculares 

A  1 ab x cd ab x cd A ac, ad, bc, bd 1:1:1:1 4 

  2 ab x ac ab x ac A a, ac, ba, bc 1:1:1:1 4 

  3 ab x co ab x c A ac, a, bc, b 1:1:1:1 4 

  4 ao x bo a x b A ab, a, b, o 1:1:1:1 4 

B B1 5 ab x ao ab x a A ab, 2a, b 1:2:1 3 

 B2 6 ao x ab a x ab A ab, 2a, b 1:2:1 3 

 B3 7 ab x ab ab x ab S a, 2ab, b 1:2:1 3 

C  8 ao x ao a x a S 3a, o 3:1 2 

D D1 9 ab x cc ab x cc A ac, bc 1:1 2 

  10 ab x aa ab x a A a, ab 1:1 2 

  11 ab x oo ab x o A a, b 1:1 2 

  12 bo x aa b x a A ab, a 1:1 2 

  13 ao x oo a x o A a, o 1:1 2 

 D2 14 cc x ab  c x ab  A ac, bc 1:1 2 

  15 aa x ab a x ab A a, ab 1:1 2 

  16 oo x ab o x ab A a, b 1:1 2 

  17 aa x bo a x b A ab, a 1:1 2 

  18 oo x ao o x a A a, o 1:1 2 
1 A- marcador assimétrico e S marcador simétrico 
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Os marcadores do tipo B3 e C têm o mesmo genótipo em ambos os genitores e por isso 

são chamados de marcadores simétricos, enquanto os outros possuem genótipo específico para 

cada genitor, sendo chamados de assimétricos (Tabela 5).  

De acordo com Wu et al. (2002), denominando um genitor por P o outro por Q, e os dois 

cromossomos homólogos de cada genitor por P1 e P2 e por Q1 e Q2, respectivamente, então, para 

uma marca particular, independente do tipo de marcador, são possíveis quatro pareamentos entre 

os cromossomos dos genitores (PCG) na progênie: P1Q1, P1Q2, P2Q1 e P2Q2. Por isso, os quatro 

grupos classificados na Tabela 5 são definidos em termos da correspondência entre os PCG e os 

fenótipos moleculares observados. 

Para proceder à análise entre dois marcadores arbitrários, todas as possíveis combinações 

dos sete grupos de marcas foram consideradas. Teoricamente, são 28 possíveis combinações: A 

vs. A, A vs. B1, A vs. B2, A vs. B3, A vs. C, A vs. D1, A vs. D2, B1 vs. B1, B1 vs. B2, B1 vs. B3, B1 vs. 

C, B1 vs. D1, B1 vs. D2, B2 vs. B2, B2 vs. B3, B2 vs. C, B2 vs. D1, B2 vs. D2, B3 vs. B3, B3 vs. C, B3 vs. 

D1, B3 vs. D2, C vs. C, C vs. D1, C vs. D2, D1 vs. D1, D1 vs. D2  e D2 vs. D2. 

 

3.6.2 Análises de distorções da segregação esperada 

 

Os locos genotipados foram submetidos ao teste de aderência de “qui-quadrado” (χ2) para 

a verificação do padrão de segregação, sendo obtidos os p-valores de cada teste, com base na 

hipótese H0 de se obter um valor igual ou superior ao χ2 calculado tomando-se por base a amostra 

dos dados. 

Como são feitos múltiplos testes, é necessário considerar um nível de significância 

conjunto. Assim, foi utilizado o critério da “razão de falsas descobertas” (FDR - False Discovery 

Rate) proposto por Storey e Tibshirani (2003), para estabelecer o nível de significância conjunto 

dos testes. Neste caso, foram obtidos para cada loco, individualmente, o valor da estatística χ2 e o 

correspondente valor de P, sendo que estes valores foram ordenados em ordem crescente e a 

posição do teste individual do rank de probabilidades representado pela letra i. Foi adotado como 

ponto de corte o nível α=0,05 para o conjunto dos t testes. O valor de i a partir do qual foi 

rejeitada a hipótese H0 foi determinado a partir da equação:  

i
tPi≥α                                                                                                                      (1) 
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As marcas que apresentaram distorção das proporções mendelianas no teste de aderência 

não foram utilizadas na construção dos mapas de ligação. Foram descartados também locos com 

mais de 10% de observações perdidas. Tais critérios também foram adotados por Moraes (2005) 

na construção de mapas de ligação de maracujá-amarelo usando marcas de AFLP. 

 

3.6.3 Codificação dos cromossomos dos genitores 

 

Considerando um grupo de ligação com m marcadores, M1, M2, ..., Mm , os cromossomos 

dos genitores podem ser arbitrariamente codificados usando seus respectivos alelos. Cada par de 

cromossomo para o primeiro marcador foi identificado como P1||P2 e Q1||Q2, sendo que || 

representa as duas cromátides dos cromossomos homólogos. A fase de ligação entre os alelos do 

primeiro (M1) e segundo marcador (M2) foi determinada pelo arranjo dos alelos alternativos do 

segundo marcador. Têm-se, então, quatro arranjos no total ( 4,...,1, =ωωA ) para os dois genitores, 

como mostrado a seguir: 
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em que A1 representa os dois marcadores ligados em associação/associação, A2 ligados em 

associação/repulsão, A3 em repulsão/associação e A4 em repulsão/repulsão. 

 

3.6.4 Algoritmos utilizados na determinação das fases de ligação e freqüência de 

recombinação 

 

Asssumiu-se que os dois genitores têm a mesma freqüência de recombinação para os 

marcadores correspondentes, sendo 12ϑ a freqüência de recombinação entre o primeiro e o 

segundo marcador, M1 e M2, por exemplo. A probabilidade condicional dos genótipos PCG de M2 

na progênie, dado o genótipo PCG de M1 é a probabilidade de transição dos eventos de 

recombinação )( 12
ωh entre os dois marcadores num dado arranjo. A probabilidade de transição e o 

número de eventos de recombinação )( 12
ωd que ocorrem entre os dois marcadores num dado ω-

ésimo arranjo ωA  depende de cada arranjo. A matriz 12
ωh foi então construída para cada par de 

marcas assumindo-se um determinado arranjo (A1, A2, A3 e A4). Assim, 12
ωh  e 12

ωd  num dado ω-

ésimo arranjo Aω são expressos em forma matricial em 12
ωH  e 12

ωD : 
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⇒ Arranjo 2A   
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⇒ Arranjo 3A   
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⇒ Arranjo 4A   
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Sendo 2

ωA  o ω -ésimo arranjo dos alelos no segundo marcador M2, dado que M1 é fixo, de 

acordo com o teorema de Bayes, a probabilidade a posteriori do arranjo 2
ωA  dado M pode ser 

expressa como: 
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sendo )( 2

ωAP  a distribuição de probabilidades a priori do 2
ωA , que é assumida como uniforme, e 

)|( 2
ωAMP  a verossimilhança de M dado 2

ωA . Assumindo que os dados dos marcadores são 

independentes entre os N descendentes, têm-se: 
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sendo kp , o número de genótipos distinguíveis (fenótipos) na progênie do marcador Mk, que é 4, 

3, 3, 3, 2, 2 e 2 para os tipos A, B1, B2, B3, C, D1 e D2 (Tabela 5), respectivamente; 

))(|( ikkj PQMP é a variável indicadora que descreve o ki ésimo fenótipo PCG do marcador 

kM para a progênie j, que é 1 se o fenótipo da progênie j no marcador )( kj
k MM  é consistente 

com ikPQ)( , e 0 se não o for; e ))(|)(( 12 ii PQPQP , a probabilidade condicional (transição) do 

2i ésimo fenótipo PCG do marcador M2, dado o 1i ésimo PCG do marcador M1, como descrito 

para os diferentes arranjos.  

 A equação (3) pode ser escrita na forma matricial como mostrado a seguir: 
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sendo jik
m  o vetor com dimensão kp  da variável indicadora ))(|(

kikj PQMP para o marcador 

kM ; 
kpI a matriz de incidência com dimensão (4 x kp ) que relaciona o genótipo PCG com o seu 

fenótipo, feito para todos os quatro arranjos alélicos possíveis, em função dos diferentes tipos de 

combinações de marcadores utilizados, conforme apresentado a seguir: 
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e para o cruzamento D2. 
12
ωH  é a matriz (4 x 4) de probabilidade de transição do genótipo PCG do marcador M1, 

para o M2, 
21

1212
p

T
p IHIP ωω = é a matriz ( 21 pp × ) de probabilidade de transição do marcador M1 

para o M2 ao nível fenotípico, e T indica o operador de transposição do vetor ou matriz. 

 Para obter a estimativa de máxima verossimilhança (EMV) para 12ϑ , o algoritmo EM 

(esperança e maximização) foi usado, conforme proposto por Dempster, Laird e Rubin (1977) e 

Lander e Green (1987) e adaptado por Wu et al. (2002) a essa situação. Assim, na etapa de 

esperança (E) utilizou-se a matrix }{12 τ
ωH  baseada na estimativa atual de }{12 τ

ωϑ  e calculou-se o 

número esperado de eventos de recombinação entre as marcas M1 e M2 para a descendência j sob 

o arranjo 2
ωA , de acordo com: 
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Na etapa de maximização (M), foi calculado o }1{12 +τ
ωϑ  sob o arranjo 2

ωA , utilizando a 

equação: 
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Estes procedimentos iterativos foram repetidos até haver convergência. Após a obtenção 

das estimativas de verossimilhança da freqüência de recombinação, a fase de ligação mais 

provável entre os marcadores M1 e M2 foi inferida pelo cálculo da probabilidade a posteriori dos 

quatro diferentes arranjos 2
ωA . O arranjo que possuía a maior probabilidade a posteriori, com 

freqüência de recombinação < 0,50 representava a mais provável fase de ligação entre os dois 

marcadores, sendo, então, adotada nas análises.  
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3.6.5 Formação dos grupos de ligação e ordenação das marcas 

 

Todas estas análises foram implementadas no pacote R (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2004). Os dados dos genitores foram agrupados com intuito de se construir o primeiro 

mapa genético integrado de maracujá-amarelo, utilizando marcas com segregação 1:1 e 3:1 

geradas pela técnica de AFLP e com segregação 1:1, 3:1, 1:2:1 e 1:1:1:1 geradas pelos 

marcadores microssatélites. 

Nessa primeira etapa, foi possível a determinação das fases de ligação e da freqüência de 

recombinação entre todos os pares de locos, permitindo a atribuição dos locos aos grupos de 

ligação (GL). Na construção dos grupos de ligação, é utilizada a propriedade transitiva, ou seja, 

se o loco 1 estiver ligado ao loco 2 e este, por sua vez, estiver ligado ao loco 3, então os locos 1 e 

3 pertencem ao mesmo grupo de ligação. Como critérios para determinar a ligação foram usados 

LOD score > 5,0 e freqüência de recombinação inferior a 0,35. 

Após a formação dos grupos de ligação, iniciou-se o processo de ordenação das marcas 

dentro de cada grupo com o uso do algoritmo Rapid Chain Delineation (RCD) (DOERGE, 1996). 

De posse das freqüências de recombinação entre todos os pares de marcas, o algoritmo do RCD 

inicia a construção da cadeia (ordenação do grupo de ligação) com o par de marcadores que 

possui a menor estimativa de freqüência de recombinação. Em seguida, verifica-se dentro do 

grupo de marcadores restantes, aquele que possui a menor freqüência de recombinação em 

relação ao par que iniciou a cadeia, sendo adicionado à esquerda ou à direita, em função de sua 

menor distância em relação a um ou outro marcador e, assim, sucessivamente, até que todos os 

marcadores sejam acrescentados.  

Em seguida, a ordem sugerida pelo RCD foi verificada com o uso do algoritmo Ripple 

(LANDER et al., 1987), com base na menor SARF (Sum of Adjacent Recombination Fraction) e 

na função de verossimilhança de cada sub-ordem (WU et al., 2002). Para isso, o número de 

marcas incluídas no comando Ripple foi de 6 para o RCD e de 3 para o uso da verossimilhança.  

A programação no R permitiu a obtenção das 10 melhores ordens via comando Ripple. 

Por isso, marcas foram retiradas dos GL quando prejudicavam a sua ordenação, a qual foi 

considerada correta quando não havia diferença entre as 10 melhores ordens. Após esta etapa, foi 

utilizada a verossimilhança de cada sub-ordem, com 3 marcas, para confirmação da ordenação 

sugerida pelo RCD. 
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3.6.6 Estimativas multiponto 

 

 As análises de três pontos foram realizadas visando-se obter as melhores estimativas da 

freqüência de recombinação, especialmente, nos casos em que marcadores parcialmente 

informativos estavam envolvidos, além de contribuir para a verificação da ordenação sugerida 

pelo RCD. 

 De acordo com Wu et al. (2002), considerando três marcadores em ordem M1, M2 e M3, e 

assumindo que o arranjo dos alelos nos dois genitores foi fixado para o M1, existem 4 x 4 = 16 

possíveis arranjos ( 23
32ωωA ) para os marcadores M2 e M3. Denominando 12ϑ como sendo a 

freqüência de recombinação entre M1 e M2, 23ϑ e 13ϑ  são definidos similarmente. Estas 

freqüências de recombinação estão associadas com as probabilidades de um crossing-over 

ocorrer entre os marcadores M1 e M2, e entre M2 e M3. O evento de ocorrência ou não de 

crossing-over em cada intervalo é denotado por G11 e G00, respectivamente, enquanto a 

ocorrência de um crossing-over apenas no primeiro intervalo ou no segundo é denotada por G10 e 

G01, respectivamente. As probabilidades de ocorrência destes eventos é denotada por g00, g01, g10 

e g11, respectivamente, cuja soma é 1. Assim,  12ϑ = g00 + g11, 23ϑ = g01 + g11 e 13ϑ = g01 + g10 ; 

g11 = ½ ( 12ϑ + 23ϑ - 13ϑ ), g10 = ½ ( 12ϑ + 13ϑ - 23ϑ ), g01 = ½ ( 23ϑ + 13ϑ - 12ϑ ) e g00 = 1- ½ 

( 12ϑ + 13ϑ + 23ϑ ).  

 Para a análise de três pontos existem 16 (16 x 4) matrizes de probabilidade de transição 

para os marcadores M1, M2 e M3, chamada de 123
32ωωH , cada uma correspondendo a um arranjo 

particular 23
32ωωA  condicionada ao status fixo do marcador M1. Do mesmo modo, existem 16 (16 x 

4) matrizes para o número de crossing-overs que ocorrem para G00, G01, G10 e G11 entre os três 

marcadores sob um determinado arranjo, sendo 00
32ωωG , 01

32ωωG , 10
32ωωG  e 11

32ωωG , respectivamente.  

 Para um dado arranjo 23
32ωωA , a verossimilhança é: 
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onde ⊗ é o produto de Kronecker. 
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Da mesma forma que no teste de dois pontos, o algoritmo EM foi utilizado para obtenção 

das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) para a freqüência de recombinação entre os 

três marcadores. O que difere na análise de três pontos é que são obtidas EMV para as 

probabilidades de ocorrência de crossing-over considerando cada arranjo. Assim, as EMV para 

os g´s são transformadas em EMV para as freqüências de recombinação. 

Com a análise de três pontos, são obtidas duas estimativas diferentes de um mesmo 

intervalo para a freqüência de recombinação (exceto para os intervalos situados nas extremidades 

dos grupos de ligação). Para a construção do mapa integrado, foram utilizadas estimativas 

ponderadas pelo recíproco da variância das duas estimativas como sugerido por Ridout et al. 

(1998) e Wu et al. (2002). 

Para converter as freqüências de recombinação em distâncias de mapa, expressas em 

centiMorgans, foi utilizada a função de mapeamento de Kosambi (KOSAMBI, 1944). 
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4 Resultados e discussão 

 

4.1 Construção da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites 

 

O protocolo de construção da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites 

envolve uma série de etapas. Neste caso, existe a necessidade de um cuidado especial durante os 

procedimentos, haja vista que o sucesso da técnica somente se verificado nas etapas finais de 

screening por PCR ou pelo seqüenciamento direto dos clones positivos, de modo que erros 

cometidos nas etapas anteriores podem prejudicar o andamento do trabalho. Cabe, então, 

mencionar os principais aspectos que devem ser observados durante sua construção.  

O uso de controles, principalmente nas etapas de: i) digestão do DNA; ii) amplificação 

por PCR dos fragmentos digeridos; iii) seleção e purificação do DNA com tamanho adequado 

para o seqüenciamento; iv) hibridização e posterior amplificação por PCR, são de grande 

importância, pois permitem a detecção de erros que, porventura, possam ocorrer.  

A seleção dos insertos é um passo importante e tem como objetivo facilitar os futuros 

trabalhos de seqüenciamento (fragmentos com tamanho entre 300 e 600 pb são ideais). Tais 

fragmentos foram eluídos do gel de agarose, onde foram, previamente, separados por tamanho. A 

eluição pode ser feita após a digestão do DNA ou após a ligação dos adaptadores aos fragmentos 

digeridos. O último procedimento oferece a vantagem de remover os adaptadores não ligados e 

outros reagentes da PCR, que podem dificultar os procedimentos seguintes na construção da 

biblioteca enriquecida. Nesta etapa, a principal cautela refere-se à eluição, principalmente porque  

pode ocorrer grandes perdas de DNA. 

Como o princípio do método é a recuperação de fragmentos contendo repetições de 

microssatélites a partir de um pool de DNA, o processo de hibridização com as sondas repetitivas 

deve ser feito com bastante atenção, principalmente em relação à temperatura de hibridização, 

que deve ser de 60 ºC.  

Outra observação de interesse refere-se ao número dos ciclos de amplificação. É preciso 

tomar cuidado para que não haja amplificação excessiva dos fragmentos selecionados após a 

hibridização, de modo a aumentar a redundância e por conseqüência a eficiência da biblioteca 

genômica (vinte ciclos de amplificação produzem resultados satisfatórios). A seguir são 
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apresentados os resultados obtidos com a construção da biblioteca genômica de maracujá-

amarelo. 

 

4.1.1 Correção das seqüências e redundância da biblioteca 

 

Foram construídas bibliotecas genômicas enriquecidas com repetições GT e CT para os 

genitores IAPAR-123 e IAPAR-06. Todas as seqüências obtidas foram editadas no programa  

computacional Staden Package. Combinações de diferentes corridas de uma mesma seqüência 

foram analisadas nesse programa com objetivo de verificar sua qualidade e, eventualmente, 

corrigir possíveis erros de seqüenciamento. Tais erros são devidos à: i) inibição da reação por 

contaminantes, ii) baixa quantidade de DNA e/ou primer, iii) presença de resíduos de primers ou 

de dNTP após a purificação da reação, iv) contaminação das seqüências por diferentes vetores, 

com ou sem insertos, v) presença de estrutura secundária, principalmente em regiões ricas em 

GC. 

Um outro problema que, usualmente, acontece no seqüenciamento é o término gradual da 

seqüência em função da presença de seqüências repetitivas, como os microssatélites, obtendo-se 

apenas um dos lados da seqüência flanqüeadora. Tal fato pode ser resolvido promovendo o 

seqüenciamento no outro sentido da fita de DNA, possibilitando o desenho dos primers do 

microssatélite. Contudo, o tamanho da seqüência não é conhecido previamente, tendo em vista a 

falta de informação do número de repetições do microssatélite. 

Para cada clone obtido na biblioteca genômica enriquecida, dispunha-se de no mínimo 

duas corridas eletroforéticas do seqüenciador. Assim, foi possível promover o alinhamento e as 

devidas correções em cada seqüência. A Figura 4 representa duas corridas de uma seqüência em 

que foram observados erros em algumas bases (em verde). Foram obtidas 947 seqüências, sendo 

501 do genitor IAPAR-06 e 446 do IAPAR-123. Após a edição e correção, todas as seqüências 

foram comparadas para a identificação de seqüências redundantes. Das 947 seqüências, 134 

(14,2%) foram consideradas redundantes por apresentarem uma similaridade de até 90% em 

número de bases. Foram observadas 35 seqüências diferentes representadas duas vezes. Outras 

10, 5, 4, 5, 1 e 1 seqüências diferentes foram representadas por 3, 4, 5, 6, 11 e 14 vezes, 

respectivamente (Figura 5). 
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Figura 4 - Exemplo acerca de erros de seqüenciamento em duas corridas eletroforéticas de uma mesma seqüência 
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Figura 5 - Distribuição e número de seqüências redundantes encontrados nas bibliotecas enriquecidas dos acessos 
IAPAR-123 (123) e IAPAR-06 (06) de maracujá-amarelo 

 

De acordo com essas análises de redundância, foram encontradas 134 seqüências 

redundantes, representando 61 diferentes seqüências. A Figura 6 ilustra um exemplo de dois 

clones redundantes, o C02P16 e o D01P16. 
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A redundância pode ser atribuída à presença de clones duplicados pelo próprio 

procedimento da PCR durante as etapas de enriquecimento, à presença de diferentes alelos, uma 

vez que os genitores utilizados na construção da biblioteca são não endogâmicos, além da 

presença de locos duplicados no genoma. Seqüências com mais de 90% de similaridade foram 

consideradas redundantes, sendo que muitas delas apresentaram variações na composição de 

nucleotídeos. Paniego et al. (2002), adotaram critérios menos restritivos para analisar uma 

biblioteca enriquecida com microssatélites de girassol, utilizando similaridade ≥ 85% para 

considerar as seqüências como redundantes. 

Dentro das 134 seqüências redundantes, foram observadas seqüências dos dois genitores 

utilizados para a construção da biblioteca. Descartando a possibilidade de eventuais erros de 

seqüenciamento, tendo em vista a prévia correção das seqüências, estas seqüências redundantes 

possivelmente correspodem a diferentes alelos de ambos os genitores ou mesmo locos 

duplicados. Entretanto, para a confirmação desta hipótese, seria necessário o desenho de primers 

para amplificar estas seqüências por PCR, posterior clonagem e seqüenciamento. 

Também foram encontradas 13 seqüências similares contendo microssatélites, 

representando 6 seqüências únicas. Interessantemente, é que uma dessas seqüências únicas 

corresponde a uma seqüência redundante de cada genitor (Figura 7). 

Em maracujá-amarelo, a redundância dentro da classe de microssatélites foi de 5,2% (7 

seqüências em 134 microssatélites encontrados), que pode ser considerada baixa em função dos 

relatos em outras espécies. 

Todo esse trabalho foi feito visando a obtenção de seqüências com boa qualidade, que é 

de fundamental importância para a análise dos microssatélites, uma vez que os primers são 

desenhados nas regiões flanqüeadoras dos microssatélites para promover uma amplificação 

específica. 

Observa-se a presença de 21 nucleotídeos diferentes nas regiões flanqüeadoras e 2 dentro 

do motivo do microssatélite, respectivamente, nas seqüências D03P16 do genitor IAPAR-06 e 

E01P09 do genitor IAPAR-123, havendo uma dissimilaridade entre as duas seqüências de 6,0% 

(Figura 7). Um aspecto importante a ser observado é a não conservação completa das regiões 

flanqüeadoras entre os genitores neste microssatélite. Nesta situação, apenas a seqüência D03P16 

do genitor IAPAR-06 foi utilizada para o desenho de primers, levando-se em consideração as 

regiões similares em ambas as seqüências. Assim, diferenças entre alelos de ambos os genitores 
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podem ser devidas às variações das repetições do microssatélite, além de inserções ou deleções 

presentes em ambos os genitores. 

 

 

Figura 6 - Análise de redundância das seqüências obtidas a partir de uma biblioteca genômica enriquecida com 
microssatélites de maracujá-amarelo 

 

 

Figura 7 - Similaridade entre duas seqüências contendo microssatélites, presentes em ambos os genitores  
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Deleções/inserções de bases únicas ou de longos fragmentos de DNA nas regiões 

flanqüeadoras foram reportadas como fonte de variação dos microssatélites 

(GIANFRANCESCHI et al., 1998; ASHWORTH et al., 2004). Além do mais, o polimorfismo 

nas regiões flanqüeadoras podem afetar os sítios de anelamento dos primers, promovendo o 

aparecimento de alelos nulos (RALLO, DORADO e MARTÍN, 2000). 

Para as outras seqüências contendo microssatélites, três são redundantes para o genitor 

IAPAR-06, sendo a seqüência A12P01 e G09P04, com 8,4%, H01P16 e B03P16 com 0,6%, 

D07P16 e E06P16 com 0,9% de dissimilaridade de bases. Já para o IAPAR-123, as seqüências 

D05P07, B01P10 e B03P10 apresentam uma dissimilaridade de 10% enquanto as seqüências 

F04P02 e F01P09 apresentam uma dissimilaridade de 3,9%. 

A redundância das seqüências reduz a eficiência de construção da biblioteca, exigindo a 

construção de bibliotecas com maior número de clones para se garantir maior número de locos de 

microssatélites. He et al. (2003) construíram uma biblioteca genômica de amendoim e 

encontraram uma redundância de 67% das seqüências de microssatélites. Já em Lolium perenne 

L., Jones et al. (2001) encontraram uma redundância de 16,4%. 

 

4.1.2 Enriquecimento da biblioteca genômica com microssatélites 

 

A biblioteca foi constituída por um tamanho médio de inserto de 450 bp, o que facilitou o 

trabalho de seqüenciamento. Por outro lado, não foi possível o seqüenciamento completo dos 

insertos para a maioria dos clones, em função da dificuldade de seqüenciar regiões repetitivas 

havendo um término gradual das mesmas. 

Dos 947 clones seqüenciados, foram encontrados 127 contendo microssatélites não 

redundantes, o que demonstra uma eficiência de enriquecimento de 13,4%. Não foi possível 

desenhar primers para 20 seqüências, em função da falta de uma das regiões flanqüeadoras dos 

microssatélites. Por isso, a eficiência de construção da biblioteca reduziu para 11,3%.  

Nesse sentido, foram encontrados 66 microssatélites perfeitos (quando a seqüência 

repetida não é interrompida por qualquer base que não pertença ao motivo), 55 imperfeitos 

(quando existem bases entre os motivos que não correspondem ao mesmo) e 6 compostos 

(quando a seqüência contém duas seqüências repetidas distintas adjacentes). Dentro da classe de 
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microssatélites perfeitos, existem quatro seqüências de mono, 52 de di, 3 de tri, 1 de tetra, 3 de 

penta e 3 de hexanucleotídeos. A classe de microssatélites imperfeitos possui 2 seqüências de 

mono, 41 de di, 2 de tri, 8 de tetra, 1 de hexa e 1 de heptanucleotídeos. Já na classe de 

microssatélites compostos, todas as 6 seqüências são de dinucleotídeos (Figura 8). 

Em uma destas seqüências, foram encontrados dois microssatélites imperfeitos. Neste 

caso, foi desenhado um par de primers para amplificação de ambos. O desenho de primers para 

amplificação desses dois microssatélites, separadamente, não apresenta interesse prático em 

estudos de mapeamento, uma vez que estariam completamente ligados. 

Resultados semelhantes foram encontrados por brondani et al. (1998) na construção de 

bibliotecas enriquecidas para as repetições AG e AC em eucalipto, relatando que a maioria dos 

microssatélites encontrados, foi de microssatélites perfeitos, 81 e 48% para as bibliotecas AG e 

AC, respectivamente.  
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Figura 8 - Classes de microssatélites encontrados em maracujá-amarelo em função dos motivos 

 

Esses resultados são interessantes, haja vista que microssatélites perfeitos são tidos, em 

média, como mais polimórficos do que aqueles com interrupções dentro dos motivos (WEBER, 

1990), fazendo com que se tenha preferência no isolamento e desenho de primers para este tipo 

de microssatélite (ELLEGREN, PRIMMER e SHELDON, 1995).    
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Segundo Harr, Zanger e Schlötterer (2000), o processo de slippage do DNA além de 

promover a geração de novos alelos para os microssatélites, também é importante para promover 

a remoção das interrupções dos microssatélites imperfeitos. A  “purificação” das interrupções é 

feita com o seguinte mecanismo: durante a replicação do DNA, ocorre a formação de uma alça na 

fita molde, sendo que a interrupção está contida dentro da mesma. Em seguida, ocorre a síntese 

da nova fita de DNA sem a interrupção, de tal sorte que esta seqüência tornar-se-á um 

microssatélite perfeito. Ainda segundo estes autores, as interrupções dos microssatélites são 

consideradas como um estado transitório de evolução e não de degeneração dos locos de 

microssatélites.    

 

4.1.2.1 Motivos e número de repetições dos microssatélites  

      

Do total de microssatélites, 3,9% são de mononucleotídeos, 78,7% são repetições de 

dinucleotídeos, 3,9% são de trinucleotídeos, 7,1% de tetranucleotídeos, 2,4% são de 

pentanucleotídeos, 3,2% são de hexanucleotídeos e 0,8% de heptanucleotídeos.  

Os motivos dos microssatélites encontrados, bem como o número de seqüências em cada 

um deles, estão apresentados na Tabela 6. Como esperado, a classe de dinucleotídeos foi a mais 

freqüente em virtude do uso de sondas CT e GT. Ainda dentro dessa classe, microssatélites com 

motivos AC/GT e CA/TG foram mais freqüentes do que aqueles com motivos AG/CT e GA/TC, 

correspondendo a 52,8 e 25,2% do total, respectivamente.  

O tamanho dos microssatélites foi aqui definido em função do número de repetições não 

interrompidas. Analisando somente os motivos de dinucleotídeos GT e CT, bem como os 

microssatélites compostos por estes motivos, verifica-se uma maior freqüência de motivos do tipo 

GT, porém com menor número de repetições em relação aos motivos CT. Motivos do tipo GT e 

CT apresentaram, em média, 10,3 ± 4,3 (erro padrão) e 23,2 ± 8,7 repetições, respectivamente 

(Figura 9).  

Os microssatélites compostos com motivos GT, apresentaram maior número de repetições 

em relação aos perfeitos e imperfeitos. Contudo, este maior número de repetições foi devido ao 

outro motivo que acompanha este tipo de microssatélite. 
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Tabela 6 - Distribuição dos tipos de repetições e motivos dos microssatélites, bem como o número de seqüências em 
cada classe (Nº) 

 
Tipo de repetição Motivo Nº  

Mononucleotídeos T 3 

 G 2 

Dinucleotídeos AC/GT 23 

 CA/TG 38 

 AG/CT 15 

 GA/TC 17 

 CT/AG+AG/CT 1 

Trinucleotídeos AGA 1 

 TGT 1 

 AGC 1 

 CTT 1 

 CTT 1 

Tetranucleotídeos GAAA 1 

 TTAA 5 

 AAAC 1 

 ACCG 1 

 AAAG 1 

Pentanucleotídeos ATCGT 1 

 ATCTA 1 

 CATAT 1 

Hexanucleotídeos TTATGG 1 

 GTTGTG 1 

 TTTTTG 1 

 ATCACA 1 

Heptanucleotídeos  CTTTAGC 1 

Compostos  (TA)n(TG)n 2 

 (AT)n(TG)n 1 

 (AT)n(GT)n 1 

 (AT)n(AC)n 1 

 (CT)n(GT)n 1 
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Resultados contraditórios foram observados em abacate por Ashworth et al. (2004), pois 

motivos do tipo CT foram mais freqüentes e com maior número de repetições, quando 

comparados com motivos do tipo GT.  

0 5 10 15 20 25 30

Nº de seqüências 

6-8

9-10

11-13

14-16

17-20

21-30

31-40

>41

N
º d

e 
re

pe
tiç

õe
s 

do
s 

m
ot

iv
os

, a
gr

up
ad

os
 

em
 c

la
ss

es
 Composto GT+CT

Composto GT
GT 
CT

 

Figura 9 - Distribuição do comprimento em função do número e dos motivos dos microssatélites de maracujá-
amarelo 

 

Observou-se nesse conjunto de seqüências que quanto maior o tamanho do motivo, menor 

é o seu número de repetições. Os hexa, penta e tetranucleotídeos apresentaram, em média, 3,8 ± 

1,0; 5,0 ± 2,0 e 5,9 ± 2,8 repetições, respectivamente. Os trinucleotídeos apresentaram, em média, 

6,4  ± 2,8 repetições. No caso dos dinucleotídeos, o número médio de repetições foi de 14,8 ± 

8,9, mostrando uma alta variância associada, uma vez que o número de repetições variou de 6 até 

42. Já para os mononucleotídeos e microssatélites compostos, a média foi de 23,6 ± 7,0 e 24,0 ± 

11,3 repetições, também com amplitude bastante elevada, de 16 a 35 e de 13 a 44 repetições, 

respectivamente (Figura 10).  
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Figura 10 - Distribuição do comprimento das seqüências repetitivas em função do número e das classes de 
microssatélites encontrados em maracujá-amarelo 

 

 

A freqüência das classes de microssatélites é bastante variável em plantas (WANG et al., 

1994). Numa revisão feita por Powell, Machray e Provan (1996), estes autores relataram que os 

motivos AG são mais abundantes no genoma de plantas do que os motivos AC, diferentemente 

do que ocorre no genoma de mamíferos (WEISSENBACH et al., 1992). Entretanto, ainda existe 

uma discordância sobre o assunto, uma vez que em algumas espécies os motivos AG são mais 

abundantes do que os AC (BRONDANI et al., 1998; VARHNEY et al., 2000) e, em outras, os 

motivos AC são mais freqüentes (ECHT e MAY-MARQUARDT, 1997; BRYAN et al., 1997; 

BUTCHER et al., 2000). Os dados aqui apresentados indicam haver uma maior freqüência de 

motivos GT no genoma de P. edulis f. flavicarpa. Contudo, para estabelecer melhor esta relação, 

seria necessário o screening de um conjunto maior de seqüências. 

A abundância de motivos GT (mais do que o dobro do que CT) e a caracterização dos 

microssatélites perfeitos em P. edulis f. flavicarpa foi bastante similar aos relatos de eucalipto 
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(BRONDANI et al., 1998) e arroz (CHEN et al., 1997), duas espécies muitos distantes 

filogeneticamente de Passiflora.  

Os fatores responsáveis pela diferença em abundância dos motivos dos microssatélites 

entre os vários gêneros em plantas ainda não são muito bem esclarecidos (ECHT e MAY-

MARQUARDT, 1997). Contudo, a escolha das enzimas de restrição pode influenciar no número 

e no tipo de repetição encontrados na construção das bibliotecas genômicas (HAMILTON e 

FLEISCHER, 1999). A construção de bibliotecas genômicas enriquecidas com microssatélites, 

também, tornou-se uma prática rotineira nos últimos anos em plantas (ZANE, BARGELLONI e 

PATARNELLO, 2002), sendo que a maioria delas utiliza sondas de dinucleotídeos, 

principalmente AG e AC, embora, alguns autores afirmem que os dinucleotídeos AT sejam os 

mais abundantes nos genomas vegetais (PRIMMER et al., 1997). Contudo, formações de 

estruturas secundárias podem ocorrer devido ao pareamento interno de bases nas sondas (AT)n, 

dificultando os procedimentos de hibridização com as seqüências alvo, fazendo com que as 

informações sobre a abundância deste tipo de seqüência não esteja disponível para muitas 

espécies.  

Um aspecto interessante observado nesse trabalho, foi a detecção de motivos do tipo AT, 

preferencialmente associados com motivos GT/AC, formando os microssatélites compostos. 

Resultados semelhantes foram obtidos em Acacia mangium, para a qual foi construída uma 

biblioteca genômica enriquecida com repetições do tipo AT dentre outras repetições. Contudo, 

repetições AT somente foram isoladas quando associadas a outras, ou seja, formando os 

microssatélites compostos (BUTCHER et al., 2000). Resultados semelhantes também foram 

encontrados em girassol (PANIEGO et al., 2002).  

É comum, serem encontrados na literatura, relatos sobre a presença de outros tipos de 

microssatélites, senão os dinucleotídeos para os quais as bibliotecas genômicas enriquecidas 

foram desenvolvidas (BUTCHER et al., 2000; ASHKENAZI et al., 2001). Este fato pode ser 

explicado pela baixa estringência adotada nos procedimentos de hibridização que faz com que as 

sondas se liguem de uma forma não completamente pareada com as seqüências alvo. 

Um fato interessante foi o aparecimento de 7,1% de tetranucleotídeos em P. edulis f. 

flavicarpa, pois a biblioteca foi construída para detecção de dinucleotídeos. Em trigo, este tipo de 

motivo é raro, como relatado por Varshney et al. (2000) e Ma, Roder e Sorrels (1996), mesmo 
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construindo-se bibliotecas enriquecidas especificamente para este tipo de seqüência. Também, foi 

aqui constatada a porcentagem de 3,9% de trinucleotídeos.  

 

4.1.2.2 Eficiência de enriquecimento da biblioteca e desenho de primers  

 

O enriquecimento de bibliotecas genômicas é uma metodologia simples para o isolamento 

de microssatélites, sendo amplamente aplicado para uma grande variedade de espécies, porém 

com uma eficiência variável de recuperação de seqüências contendo microssatélites (BUTCHER 

et al., 2000; HE et al., 2003). Alguns relatos demonstram uma baixa eficiência, de 1,7% em 

batata (ASHKENAZI et al., 2001) e 2,1% em mamão (SANTOS et al., 2003); outros relatos 

apontam para alta eficiência de enriquecimento, de 46% em Lolium perenne L. (JONES et al., 

2001) e de 28% em melão (RISTSCHEL et al., 2004). Já bibliotecas genômicas convencionais 

(sem enriquecimento) possuem uma baixa eficiência de recuperação de seqüências contendo 

microssatélites. Em batata, por exemplo, Ashkenazi et al. (2001) relatam uma eficiência de 

0,37% na recuperação de microssatélites utilizando esta abordagem. 

Neste estudo, 127 seqüências apresentaram microssatélites, sendo disponíveis para o 

desenho de primers. Contudo, foram desenhados primers para 107 seqüências (84,25%) que 

incluíam 55 microssatélites perfeitos, 46 imperfeitos e 6 compostos. Para 15,8% restantes não foi 

possível desenhar primers, principalmente, devido ao fato dos microssatélites estarem próximos 

ao sítio de clonagem. 

Em sorgo, Taramino et al. (1997) utilizaram procedimentos de enriquecimento 

semelhantes aos aqui apresentados, e encontraram 70% das seqüências contendo microssatélites, 

com as repetições próximas ao sítio de clonagem. Neste trabalho, foram selecionados fragmentos 

de tamanho relativamente pequeno (300 a 600 pb), sendo que a escolha das enzimas de restrição 

utilizadas na construção da biblioteca pode influenciar no número e tipo de repetição a ser 

encontrada, bem como no processo de seqüenciamento (HAMILTON e FLEISCHER, 1999). 

Trabalhos de literatura revelam haver uma baixa relação de microssatélites detectados por 

primers desenhados, devido aos motivos já citados, bem como pela baixa qualidade das 

seqüências. Em trigo Varshney et al. (2000), desenharam primers para apenas 39% dos 

microssatélites detectados. Em amendoim, He et al. (2003) desenharam primers para 22,67% das 

seqüências. A alta relação microssatélites detectados/desenhados neste trabalho (84,25%) foi 
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obtida em função da edição das seqüências no programa computacional Staden Package. Esta 

abordagem promove um melhor aproveitamento das seqüências, uma vez que diferentes corridas 

de uma mesma seqüência permitem uma complementariedade na qualidade das seqüências em 

diferentes posições. Esta correção é trabalhosa, pois as seqüências devem ser corrigidas base a 

base. Contudo, os resultados são interessantes quando se deseja obter seqüências de boa 

qualidade para desenho de primers. Também, se disponibiliza para os bancos de dados, 

seqüências altamente confiáveis.  

A partir deste trabalho, é possível afirmar que a presença dos microssatélites em 

maracujá-amarelo é tão abundante quanto em outras espécies frutíferas, como mamão (SANTOS 

et al., 2003), melão (RISTCHEL et al., 2004) e abacate (ASHWORTH et al., 2004). Nossos 

resultados sugerem que o sistema aqui adotado pode ser promissor no isolamento e caracterização 

de outros microssatélites em maracujá-amarelo. 

 

4.1.3 Otimização das condições de PCR para detecção e análise do polimorfismo  

 

As análises genéticas com marcadores microssatélites envolvem a amplificação de DNA 

por PCR utilizando primers complementares às regiões flanqüeadoras desses locos. Contudo, a 

PCR é bastante sensível a uma série de fatores, principalmente, em relação aos reagentes 

utilizados na reação e à temperatura de anelamento dos primers para haver amplificação. Assim, 

variações na concentração de magnésio, tampão e dNTP, além do uso diferentes programas de 

amplificação foram analisados.  

Foram desenhados 107 pares de primers para os marcadores microssatélites 

desenvolvidos para P. edulis f. flavicarpa. As seqüências dos primers, o tipo de motivo 

encontrado, bem como sua classificação, o tamanho do alelo seqüenciado, os mix e as 

temperaturas de anelamento (TA), além da qualidade da amplificação são apresentadas na Tabela 

7. Para estes locos de microssatélites, o tamanho dos alelos esperados variou de 126 até 392 pb.  

O tamanho do alelo esperado para o loco PE57 (o código adotado para os primers, refere-

se também ao nome do loco em P. edulis f. flavicarpa) não era conhecido a priori, tendo em vista 

que o microssatélite estava no meio da seqüência. Mesmo seqüenciando ambos os lados do 

inserto, não foi possível completar o contig. Assim, foram desenhados primers na seqüência 

forward e outro na reverse. No processo de otimização desse loco, verificou-se que havia a 
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amplificação de uma banda mais forte por volta de 720 pb, sendo considerado o tamanho 

esperado para o alelo. 

Para cada marcador, foi escolhido o mix e o programa de amplificação que rendeu maior 

quantidade de produto com menor quantidade de bandas inespecíficas, características desejáveis 

para a facilitar a leitura e a genotipagem dos locos nos géis de poliacrilamida. 

Com relação aos mix utilizados, 8,4% das reações5 foram otimizadas com o mix 2, 21,5% 

com o mix 4, 30,8% com mix 5, 18,7% com o mix 7 e 20,6% das reações não foram otimizadas 

com nenhum dos mix testados, em virtude de não apresentarem nenhum produto amplificado ou 

por formarem um smear (rastro) no gel. Estas reações que não produziram amplificação foram 

também avaliados sob temperaturas de anelamento menores, porém sem grande sucesso. 

Observou-se que a maior parte das reações dos primers (52,3%) foi otimizada com os mix 

4 e 5, na qual o que variou foi a concentração de tampão, 2X e 1X no mix 4 e 5, respectivamente, 

bem como na quantidade de MgCl2, que foi de 1,5 e 2,5 mM no mix 4 e 5, respectivamente. 

Diferenças entre os mix 2 e 7, foram devidas à concentração de 1,5 e 2,5 mM de MgCl2, e de 200 

e 350 µM de dNTP, respectivamente (Tabela 2).  

Segundo Rahman, Jaquish e Khasa (2000), a concentração ótima de magnésio para 

amplificação da maioria dos locos de algumas espécies de coníferas (Picea spp e Larix spp) foi 

de 1,0 mM, sendo que concentrações de 0,5 mM não produziram bandas visíveis, enquanto sob 

concentrações de 3,5 mM não houve produção de bandas visíveis. 

Para amplificação dos locos de microssatélites de P. edulis f. flavicarpa, não houve 

grandes restrições à amplificação em altas concentrações de magnésio – 4,0 mM (dados não 

mostrados), sendo que  as concentrações de 1,5 a 2,5 mM são ideais. 

Com relação aos programas de amplificação para definição da temperatura de anelamento 

de cada primer, verificou-se que 17,6% das reações foram otimizadas com o programa TD56, 

71,8% com o programa TD60, 1,2% com temperatura de anelamento específica de 52 e 60 ºC e 

8,2% delas com temperatura de 60 ºC (Tabela 7).  

Como as condições de PCR precisam ser otimizadas para cada loco, em virtude da grande 

variação nos primers e nos produtos amplificados, Senior et al. (1996) propuseram o uso da 

estratégia conhecida como touch-down, na qual a temperatura de anelamento diminui com o 

                                                 
5 Neste contexto, entenda-se otimização das reações como otimização para cada primer específico que correspondia a 
um loco de microssatélite 
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avanço nos ciclos de amplificação da PCR. Quando muitas reações precisam ser otimizadas, esta 

metodologia oferece bons resultados, em curto espaço de tempo. Excluindo-se os primers que 

não produziram amplificação, aproximadamente 90% das reações foram otimizadas utilizando 

esta metodologia em maracujá-amarelo. 

Resultados semelhantes foram observados por Rahman, Jaquish e Khasa (2000) em Picea 

spp e Larix spp, pois o protocolo de touch-down produziu bons resultados, com amplificação de 

bandas intensas em géis de poliacrilamida. Esta metodologia amplifica produtos específicos sob 

temperaturas maiores, seguindo-se de uma ligação forte dos primers no sítio alvo com a 

progressiva diminuição da temperatura. Temperaturas de anelamento mais estringentes, 

especialmente durante os primeiros ciclos, são recomendadas para aumentar a especificidade da 

reação. 

Das 79,4% das reações que apresentaram boa amplificação (bandas bem visíveis e sem 

stutter), 25,2% apresentaram uma amplificação específica dos alelos esperados, 39,3% 

apresentaram amplificação dos alelos desenhados, porém com amplificação de outros alelos de 

outros locos, e 14,9% amplificaram outros alelos de tamanhos diferentes comparativamente aos 

desenhados (Tabela 7). 

Os primers que amplificaram alelos de outros locos foram testados em temperaturas de 

anelamento maiores do que aquelas para o qual as respectivas reações foram otimizadas, com 

intuito de eliminar estas amplificações indesejáveis. Contudo, este procedimento não produziu 

melhorias, pois ocorreu uma inibição total da amplificação de todos os locos.     

PE48 e PE30 são exemplos de locos para os quais não se obteve nenhum produto de 

amplificação, enquanto os locos PE32 e PE85 formaram um rastro no gel (Figura 11 e 12). Os 

locos PE38 (Figura 11) e PE54 e PE15 (Figura 12), apresentaram boa amplificação dos alelos 

esperados, apesar da grande influência das bandas stutter, que dificultam a leitura dos géis. Os 

primers relativos aos locos PE69, PE57, PE52, PE67 (Figura 11) e PE25, PE60, PE68, PE16, 

PE77 e PE22 (Figura 12), amplificaram os alelos esperados, bem como alelos de outros locos. Os 

primers correspondentes ao loco PE51, apresentaram amplificação muito fraca do alelo esperado 

(206 pb) (Figura 11). Contudo, outros fragmentos (locos) foram amplificados com formação de 

bandas fortes.  Informações relativas a todos os  primers são apresentadas na Tabela 7. 
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Figura 11 - Amplificação do DNA de um grupo de plantas da população segregante de maracujá-amarelo. Os 

números 1 e 2 correspondem aos genitores IAPAR-06 e IAPAR-123, respectivamente, 3 a 8, plantas F1 
do cruzamento. Esta mesma seqüência de plantas foi utilizada em reações com todos os primers. As 
setas mostram os alelos esperados segundo a leitura das seqüências  

 
 
 

Desconsiderando os primers que não produziram produtos de amplificação, 73% deles 

produziram bandas stutter. O aparecimento de tais bandas ocorre, principalmente, em repetições 

de dinucleotídeos (CREGAN et al., 1994). Este tipo de motivo constitui 78,7% da biblioteca 

genômica de P. edulis f. flavicarpa aqui construída. Segundo Ashworth et al. (2004), locos que 

revelam muitas bandas residem em regiões duplicadas no genoma ou resultam de desenho 

inadequado dos primers. O aparecimento de bandas stutter se deve à ocorrência do processo de 

slippage durante a reação de PCR (HAUGE e LITT, 1993), sendo que estas bandas tendem a 

diminuir com o aumento do tamanho do motivo (EDWARDS et al., 1991). 
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Figura 12 - Amplificação do DNA de um grupo de plantas da população segregante de maracujá-amarelo. Os 

números 1 e 2 correspondem aos genitores IAPAR-06 e IAPAR-123, respectivamente, 3 a 8, plantas F1 
do cruzamento. Esta mesma seqüência de plantas foi utilizada em reações com todos os primers. As 
setas mostram os alelos esperados segundo a leitura das seqüências  

 

 

Em girassol, locos de microssatélites com motivos (ATT)n, (TGG)n e (GA)n produzem 

poucas bandas stutter, enquanto locos contendo os motivos (GT)n, (CATA)n e (ATC)n, 

apresentam um perfil de baixa qualidade, com muitas bandas stutter, porém permitindo a leitura 

dos géis (PANIEGO et al., 2002). 

Em abacate, 49% dos primers que amplificam locos de di e trinucleotídeos mostraram-se 

promissores para estudos de diversidade genética, com padrões de bandas interpretáveis 

(ASHWORTH et al., 2004). Ainda segundo estes autores, modificações nas condições da PCR e 

novo desenho de primers para os locos “problemáticos” raramente levam à uma melhoria 
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significativa no padrão de bandas, sugerindo haver influência do genoma (background) da 

espécie no padrão de bandas. 

Numa biblioteca genômica enriquecida com microssatélites de girassol, 22% dos primers 

falharam na amplificação dos locos ou mostraram um padrão de bandas complexo, com pouca 

reprodutibilidade, não sendo utilizados na caracterização dos locos de um conjunto de 16 

linhagens (PANIEGO et al., 2002). Resultados semelhantes foram obtidos por Yu et al. (2000),  a 

partir de uma biblioteca enriquecida para di e tetranucleotídeos, também de girassol, sendo que 

apenas 75,5% dos primers produziram um bom padrão de bandas. 

Considerando apenas os primers que produziram amplificação específica, a taxa de 

amplificação dos microssatélites de P. edulis f. flavicarpa isolados neste trabalho foi de 25,2%. 

Se incluirmos os primers que produziram amplificações de outros locos, esta taxa chega a 64,5%. 

Este potencial foi maior, por exemplo, do que os 30% de primers funcionais relatados por Röder 

et al. (1995; 1998) em trigo. A inespecificidade de amplificação dos locos de microssatélites tem 

sido verificada em outras espécies, principalmente devido a processos de duplicação de regiões 

do genoma, além da evolução particular das famílias de seqüências repetitivas (AKAGI et al., 

1998). Entretanto, para saber se estes outros locos amplificados contêm as repetições dos 

microssatélites para o qual os primers foram desenhados, é necessário o isolamento, a clonagem e 

o seqüenciamento de cada alelo.  

Múltiplos produtos são resultado de vários sítios de anelamento complementares ao 

primer ao longo do genoma da espécie sob estudo. A amplificação de múltiplos locos é comum 

em espécies com origem alopoliplóide, pois muito provavelmente ocorreram eventos de fusão e 

duplicação cromossômica durante a evolução (BUTELER et al., 1999). Contudo, se nesta 

amplificação inespecífica houver a possibilidade de identificação dos diferentes locos, como 

acontece quando se trabalha com a construção de mapas de ligação, abre-se a possibilidade de 

fazer uma genotipagem multiloco. Tal abordagem foi adotada durante o desenvolvimento desta 

tese e será discutida adiante, no item 4.2.4. 



 

 

82

Tabela 7 - Código do loco e seqüência de bases dos 107 pares de primers de microssatélites desenhados para P. edulis f. flavicarpa, tipo de motivo e sua 
classificação segundo Weber (1990), tamanho do alelo seqüenciado, mix e temperatura de anelamento (TA) ideais, além da qualidade da amplificação 
encontrada e dos locos com presença de bandas stutter 

(continua) 

Loco Primer forward Primer reverse Motivo Classes 
Alelo 

(pb) 
Mix TA 

Qualidade da 

amplificação 

Bandas 

stutter 

PE01 caggatagcagcagcaatga agccaaatgtcaaactgaac (GT)7 Perfeito 171 7 TD60 AOL S 

PE02 gggacgacaatcaagtgagg cccaaactatgcaacaccaa (TG)7 Perfeito 215 4 TD60 LBA S 

PE03 gcagcgagggaagaaaaa tgagacatcgtgcgtgaa (GA)10 Interrompido 156 2 TD60 LBA S 

PE04 atgcttttggaaatccgttt tgctcatgcaaagtcactgg (TG)9 Imperfeito 235 5 TD60 LBA S 

PE06 agcggggaggagagtagc  gcctgatgtcaaaaacacag (CA)7 Interrompido  187 4 TD60 LBA+OL N 

PE07 tgctcattgatggtgcttg tcgtctcttctcctccttca (GA)23 Interrompido 138 4 TD60 LBA S 

PE08 ccggatacccacgcatta tctaatgagcggaggaaagc (GTTGTG)4 Perfeito 282 4 TD56 LBA+OL S 

PE09 ggaaatccgaaaactggttg gggcctttatccatgtttga (AT)5(AC)8 Composto 268 4 TD56 LBA+OL S 

PE10 aaccttgatctccagcctat gttttcgcccgcgtatt (GA)34 Interrompido 234 4 TD60 LBA S 

PE11 gcataagttgtcggtcttgg cctcgaacctctatcatcca (GT)11 Perfeito 178 4 TD60 LBA S 

PE12 cgtaatattgtttgggcact atcatgggcgaactcattt (TG)8 Perfeito 150 7 TD60 LBA+OL S 

PE13 aagcaccccaatcgttga ccccctgccacctgagta (GT)6 Interrompido 172 4 TD60 LBA+OL N 

PE14 tggtgttgctgaatttcattt tacgcgcctagcgtattctt (GA)21 Imperfeito 245 4 TD60 LBA S 

PE15 accgttaaatccaagcaagt aaatgcaaaagaatgatatgtta (CTTTAGC)5 Imperfeito 204 7 60 LBA N 

PE16 cgcatgttgttttccttctg cagtccaaagctcgttctcc (TG)23 Perfeito 240 7 60 LBA+OL S 

PE17 acttcgttggtatgcacttg catagaatgcaagggttcaca (AC)22 Perfeito 295 4 TD56 LBA+OL N 

PE18 ccgtgaaccaaccatttctc ttgcagcacaaacaagtcaa (TG)9 Perfeito 220 7 TD60 LBA+OL S 

PE19 ttaacaggacttagcacttga ctcatccttcttccatctttg (CA)14 Perfeito 245 5 52 LBA N 

PE20 aggatcaccatagaaaaccat gttaggttggcattgctctt (AAAC)4 Imperfeito 242 7 TD60 LBA+OL S 
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Tabela 7 - Código do loco e seqüência de bases dos 107 pares de primers de microssatélites desenhados para P. edulis f. flavicarpa, tipo de motivo e sua 
classificação segundo Weber (1990), tamanho do alelo seqüenciado, mix e temperatura de anelamento (TA) ideais, além da qualidade da amplificação 
encontrada e dos locos com presença de bandas stutter 

 (continuação) 

Loco Primer forward Primer reverse Motivo Classes 
Alelo 

(pb) 
Mix TA 

Qualidade da 

amplificação 

Bandas 

stutter 

PE21 cccggaagattggtcgta atccaatggcaggaaggtc (GT)15 Perfeito 237 4 TD60 LBA+OL S 

PE22 cctcaatcaggcacgcttat cttgggcataccgaagtcc (ACCG)4 Perfeito 241 5 TD60 LBA+OL N 

PE23 caatcccttgacccataga cgtccatccttctccttt (GA)19 Perfeito 206 7 TD56 LBA+OL S 

PE24 tcaaactgaactcgtaaagg gtgctgggagactgatgtt (CA)15 Interrompido 294 5 TD60 LBA+OL S 

PE25 tagagaaaagcacacacaca cgaggtcgagtttacagaaa (CA)9 Perfeito 246 4 56 LBA+OL S 

PE26 gcttttcatatttcgggttg ttgcttgagtttggaggaag (TG)17 Perfeito 277 4 TD60 LBA+OL S 

PE27 ttgctcattgcactcatcct gcagacatttcctggagca (GT)7 Perfeito 139 5 TD60 LBA S 

PE28 gccactaacgttaactgtgct caagctcttattaggcatcca (CT)16 Perfeito 243 4 TD60 LBA N 

PE29 cggatgaaggctcgtcttt cggcacactcacctctcc (AG)13 Interrompido 314 7 TD60 LBA S 

PE30 tagccagcaactgacaccaa ccagaataccaatcccaggtt (TTATGG)3 Perfeito 199 - - SA - 

PE31 ccctcaacactctgctatct catcacctctaacaccacaaa (TG)7 Perfeito 307 7 TD60 LBA+OL S 

PE32 ggccaaccattcaaccaata caagcacatgaatcaaaatcg (GA)19 Interrompido 359 - - Rastro - 

PE33 cgtgcttgggcgagagtagt cgtgattctgcggctttc (ATCGT)7 Perfeito 200 2 TD60 LBA+OL S 

PE34 acttgcgtgtgattgttgt gaagattgcctactcgtcc (TG)9 Imperfeito 368 - - Rastro - 

PE35 attatgcctaaaaacccaaa tgatccagaggttgagagg (CA)9 Imperfeito 225 7 TD60 LBA S 

PE36 taagctgccttcccctcagt tgaaccttgctgctcatgtc (AG)33 Interrompido 226 5 TD60 AOL S 

PE37 caaaaggataggcctgatgtc tgcttggtcatccactgaag (TG)8 Perfeito 232 2 TD60 LBA N 

PE38 gatcggtcctcggttagac agtcacacagcatgagaaatc (TG)8 Perfeito 215 5 TD56 LBA S 

PE39 ctttcaggtcccgatcattt tatcttcaagttggccctgt (CT)9+(AG)9 Interrompido 187 - - SA - 
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Tabela 7 - Código do loco e seqüência de bases dos 107 pares de primers de microssatélites desenhados para P. edulis f. flavicarpa, tipo de motivo e sua 
classificação segundo Weber (1990), tamanho do alelo seqüenciado, mix e temperatura de anelamento (TA) ideais, além da qualidade da amplificação 
encontrada e dos locos com presença de bandas stutter 

 (continuação) 

Loco Primer forward Primer reverse Motivo Classes 
Alelo 

(pb) 
Mix TA 

Qualidade da 

amplificação 

Bandas 

stutter 

PE40 acaacaaagactgcgggaac cttcttttgggttgctctctg (GAAA)5 Interrompido 223 5 TD60 LBA+OL S 

PE41 atcggggttcgcttatttg cgttcatcctttagtgggcta (TTAA)5 Interrompido 220 5 TD60 LBA S 

PE42 gtcacttcattcttcctttcc ttagcccactcaaacacaa (GT)8 Perfeito 216 7 TD60 LBA N 

PE43 ggaatcactcttgcgcttct tctgtcttatgccactgttgg (TG)13 Perfeito 241 2 TD60 LBA+OL N 

PE44 tggctgtcccctttctctct gcacacacacgacgtatgga (TA)6(TG)12 Composto 165 4 TD60 LBA+OL S 

PE45 gcattttaccgcgaattacc caagtttccaggcctcctc (CA)26 Interrompido 249 5 TD60 AOL N 

PE46 catttctcagtcacccgata gtcaatgcagtcattcacaa (AT)28(TG)16 Composto 294 7 TD60 LBA+OL S 

PE47 ttcactcacgcatcttatcac accgaaacatcccagaag (GT)8 Perfeito 364 7 TD56 LBA+OL S 

PE48 aatactgacaagaaagtggct acggagagcaaatgactaca (GT)11 Interrompido 259 - - SA - 

PE49 ggccatttgcctgattta ggagaacattgctaagtgac (TG)7 Perfeito 283 5 TD60 LBA+OL S 

PE50 ctcgattgccattagtagtca aaaacttccgcttggtttag (AC)16 Perfeito 212 - - SA - 

PE51 tcaaggtttgattcggttcag acacaatcggtggaaaggat (AT)9(GT)13 Composto 206 5 TD60 AOL S 

PE52 tgagcatttgggtggttt ttctttcttcttcttctcttcc (AGA)11 Interrompido 245 5 TD60 LBA+OL S 

PE53 cccttgccttgttttccttt gcagtttcggtttggttctc (GT)8 Perfeito 296 5 TD60 AOL S 

PE54 tggtgtgtgtgggtgattag cattctcctgccacctgagt (TG)7 Perfeito 176 2 60 LBA N 

PE55 gaccttagaacttgccttga atctgtgctgctactggct (TG)8 Perfeito 221 - - SA - 

PE56 ccttgttggttttcgactaca tgaggacaatcaatcggaca (GT)15 Interrompido 207 7 TD60 AOL N 

PE57 gtggagttctgcagtgag aaggaatccgtcctcttgct (TG)9 Perfeito ? 5 TD56 LBA+OL N 

PE58 gcaatttcaccatcttctgct ccacggtcatggatgttc (AC)11 Perfeito 243 2 TD60 LBA S 
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Tabela 7 - Código do loco e seqüência de bases dos 107 pares de primers de microssatélites desenhados para P. edulis f. flavicarpa, tipo de motivo e sua 
classificação segundo Weber (1990), tamanho do alelo seqüenciado, mix e temperatura de anelamento (TA) ideais, além da qualidade da amplificação 
encontrada e dos locos com presença de bandas stutter 

 (continuação) 

Loco Primer forward Primer reverse Motivo Classes 
Alelo 

(pb) 
Mix TA 

Qualidade da 

amplificação 

Bandas 

stutter 

PE59 gaacacttcgcatggctaga ttccgaatcaaaccgtaact (ATCTA)3 Perfeito 276 7 TD56 LBA S 

PE60 tcctcacctttgtttatgct aatgacctatttgaacctgga (TG)12 Perfeito 139 4 TD56 LBA S 

PE61 ctgtagccctgcaacaacat agacgcgagccagatcatac (T)35 Interrompido 242 - - Rastro - 

PE62 accgagacaacgctagagga caacgtattctaccccataggc (AG)10 Interrompido 228 5 TD60 LBA+OL S 

PE63 tgtagctccctcatgtcggta tcagtgttcatccctagtcagg (TG)9 Perfeito 150 - - Rastro - 

PE64 atcaattacgcaccccaaac ggaacgtcaatcaagtgagga (AC)8 Perfeito 228 4 TD56 LBA N 

PE65 ccttgcctgatttcgtgtg acgctcatggaggtaaaagc (CT)16(GT)14 Composto 247 4 TD60 AOL S 

PE66 ccatagtcccaacaagcatc gctgtggaccctaactcagtc (AC)9 Perfeito 165 5 TD60 LBA N 

PE67 aacctccaaagcaacttctc aaaccgaatagcacatcatt (GT)15 Interrompido 249 5 TD60 LBA+OL N 

PE68 aatcccagcagccacaac cgaaacaagtgaagaagaaga (CT)12 Interrompido 294 4 60 LBA+OL S 

PE69 cgacacgggacgggtgtt acgtgtccgggtagtccag (TG)8 Perfeito 364 5 TD56 LBA+OL S 

PE70 cggagctttgggtgagtg ggacacacatggacaccaga (GT)12 Interrompido 259 5 TD60 LBA+OL S 

PE71 attcctatcccaatctgttcc cctgtttcttcctttccttt (AAAG)13 Imperfeito 283 - - SA - 

PE72 accacatcacaacatatca tgagaggagagaaaatcgt (CATAT)5 Perfeito 212 5 TD60 AOL S 

PE73 tagtgtgggggagggttaca cccaatggctcaaaatgact (TTTTTG)3 Perfeito 324 5 60 LBA+OL S 

PE74 ccctcttatcaatagcgttgg gcacgagcacgagtatttatt (ATCACA)5 Interrompido 215 2 TD56 LBA N 

PE75 cacaatcggtgggaaagata gtagttttgggcagtttgc (TG)17 Perfeito 178 7 TD60 LBA S 

PE76 actgcttcttgattccgataa ctacttacccgctgacacac (TG)8 Perfeito 392 - - Rastro - 

PE77 ttggcctcgcataagaactc gatcggtcttgtgttgtggtt (CA)8 Perfeito 126 7 60 LBA+OL S 
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Tabela 7 - Código do loco e seqüência de bases dos 107 pares de primers de microssatélites desenhados para P. edulis f. flavicarpa, tipo de motivo e sua 
classificação segundo Weber (1990), tamanho do alelo seqüenciado, mix e temperatura de anelamento (TA) ideais, além da qualidade da amplificação 
encontrada e dos locos com presença de bandas stutter 

 (continuação) 

Loco Primer forward Primer reverse Motivo Classes 
Alelo 

(pb) 
Mix TA 

Qualidade da 

amplificação 

Bandas 

stutter 

PE78 ctattcacaacctcaaacca aagactgacctaatgactgcc (GA)29 Imperfeito 238 - - SA - 

PE79 tccagtgtgattgctcgttc tgcttgcattagattgctga (T)22 Imperfeito 204 - - SA - 

PE80 tgagcctttgtgtttagtttc agactctccttttcttcctct (GA)12 Interrompido 321 - - SA - 

PE81 acagaggttcagtcagctcat ttgcatcaatcgtacaccttc (CA)7 Perfeito 299 4 TD60 AOL S 

PE82 ccttgactcttgacccctga tatccatccaacctccgaac (TG)9 Perfeito 244 7 TD56 LBA+OL N 

PE83 gtcttctttgttttgttttgg tgggagatgagagatgaaca (T)16 Perfeito 246 - - SA - 

PE84 gctctctcttctttctctctc caaccattcaaccagtaaga (CT)22 Interrompido 245 - - Rastro - 

PE85 gacgcagtcacagatgagga atgtgcgagcatcagttgac (TGT)5 Perfeito 239 - - Rastro - 

PE86 tcatgcttgtttttcagcaca tgaaaaacccaaaatgcaatg (TG)12 Interrompido 161 - - SA - 

PE87 tcttcgtttcactggctcaa attcactgtcggcacaaaca (CT)22 Interrompido 232 - - SA - 

PE88 cttcagggtcacacacatt gttcatcctttagtgggct (TTAA)6 Interrompido 293 7 TD60 LBA S 

PE89 cgcctgttatctctgcttacg ggacgaaggctcgactttta (TC)23 Interrompido 327 - - SA - 

PE90 tcaggaagattgcatgttagt ctgggttttgtttatgttgc (AGC)5  Perfeito 245 5 TD60 LBA N 

PE91 gaaggattggccttgcataa tgatttggggctaaaggttg (CA)7 Perfeito 209 5 TD60 LBA+OL S 

PE96 ggttttgcttgattacttttc ggatcttcccaaatgactc (CA)10 Perfeito 184 4 TD60 LBA+OL S 

PE97 gccttcccctcagtataaaa ctcttcttcctctctctctcc (GA)31 Interrompido 176 7 60 AOL N 

PE98 gaatcgagcctgttatgttt cgactcgtagttcgtttaagt (TTAA)6 Interrompido 154 2 TD60 LBA+OL N 

PE99 gccacacaacaaccaaacaa aaagccaccgatcccttct (CTT)4 Perfeito 289 5 TD60 AOL S 

PE100 aactccttgcacgctggat ccgtatcggtttggtgaaa (GT)8 Interrompido 246 5 TD60 LBA+OL S 
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Tabela 7 - Código do loco e seqüência de bases dos 107 pares de primers de microssatélites desenhados para P. edulis f. flavicarpa, tipo de motivo e sua 
classificação segundo Weber (1990), tamanho do alelo seqüenciado, mix e temperatura de anelamento (TA) ideais, além da qualidade da amplificação 
encontrada e dos locos com presença de bandas stutter 

 (conclusão) 

Loco Primer forward Primer reverse Motivo Classes 
Alelo 

(pb) 
Mix TA 

Qualidade da 

amplificação 

Bandas 

stutter 

PE101 aaaggaggcaaggcaaag tagatggagagagatgtggaa (CT)16 Perfeito 288 2 TD56 LBA+OL S 

PE102 cggaaaccctagacatgaaaa gagtgagcgtggagagaaaaa (TC)14 Interrompido 166 5 TD60 AOL S 

PE103 gatcttcgcgttccagag ccggtcgaacactaattt (CT)14 Interrompido 231 5 TD60 AOL S 

PE104 ctctgaacttcgatcgagca aggaggggagagatgtgaaa (AC)10 Interrompido 176 - - Rastro - 

PE105 atggcatgacacaagagt ccccgatatgtgtcatct (TA)8(TG)9 Composto 160 4 TD60 AOL S 

PE106 tgggttgttgtgtattgtatg atcagtcggacagctctttt (CA)6 Interrompido 211 5 TD60 AOL S 

PE107 aaccagacaattccagca taagatgcttctgtaaggtg (CT)40 Interrompido 191 - - SA - 

PE108 aacaacgctagacaacgaat cgagagagagagagagagaga (CT)42 Interrompido 165 4 TD56 AOL S 

AOL: sem amplificação dos alelos seqüenciados, mas com amplificação de alelos de outros locos; LBA: loco amplificado, com presença do alelo 
esperado; LBA + OL: loco amplificado, com presença do alelo esperado, mais outros locos amplificados;  AS: sem amplificação; S e N: presença e 
ausência de bandas stutter, respectivamente 
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4.2 Análise de ligação 

 

4.2.1 Segregação dos marcadores microssatélites na população F1 

 

 Do total de 107 primers de microssatélites, 85 apresentaram uma boa amplificação, sendo 

que 27 apresentaram amplificação específica dos alelos esperados; 42 apresentaram boa 

amplificação dos alelos desenhados, porém com amplificação de outros alelos de outros locos; e 

16 amplificaram outros alelos de tamanhos diferenciados em relação aos desenhados (Tabela 8). 

Inicialmente, estes primers foram utilizados para amplificação dos alelos dos dois genitores 

juntamente com seis plantas da população segregante, com intuito de verificar a existência de 

polimorfismo para a construção dos mapas de ligação. Com base nisso, foi possível inferir a 

provável segregação dos marcadores. Como resultado final, 21 primers mostraram-se 

polimórficos entre os genitores e as seis plantas F1 (Tabela 8).  

Não foi possível promover a amplificação dos alelos dos locos PE22 e PE25, com 

tamanho esperado de 241 e 246 pb, respectivamente, pois estes primers amplificaram outras 

bandas com pesos moleculares diferentes daquelas para as quais foram desenhados. Algumas 

destas bandas apresentaram segregação mendeliana e alta reprodutibilidade, sendo utilizadas na 

construção dos mapas genéticos, mesmo não se tendo a certeza de que sejam seqüências de 

microssatélites. Estes locos foram codificados da mesma forma que os outros, porém 

acrescentado o tamanho do alelo que se mostra polimórfico na população, como por exemplo, 

PE22_270 (Tabela 8). Sendo assim, foram utilizados 26 locos de microssatélites na construção 

dos mapas genéticos de maracujá-amarelo. 

Kenis e Keulemans (2005) também utilizaram marcadores microssatélites que 

apresentavam mais de um loco, sendo que os marcadores CH01B12, CH02D12 e CH03g12 

mostraram dois conjuntos de bandas oriundas de cada genitor. No trabalho de Hamwich et al. 

(2005), 28,5% dos locos utilizados na construção dos mapas de ligação são oriundos de 

fragmentos de outros locos além daqueles para os quais os primers foram desenhados. O mesmo 

foi observado em Actinidia spp. (TESTOLIN et al., 2001).  
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Tabela 8 - Relação dos primers/locos que mostraram polimorfismo na população F1 do cruzamento entre os acessos 

IAPAR-123 e IAPAR-06 de maracujá-amarelo 
 

Primer/loco Motivo* Classes Alelo (pb)** Tipo de 
segregação 

PE06 (CA)7 Interrompido 187 / 201 / 209 1:1 
PE07 (GA)23 Interrompido 138 / 150 1:1 
PE08 (GTTGTG)4 Perfeito 273 / 282  1:1 
PE09 (AT)5(AC)8 Composto 268 / 286 1:1 
PE11 (GT)11 Perfeito 160 / 178 / 186 / n 1:1:1:1 
PE12 (TG)8 Perfeito 144 / 150 1:1 
PE13 (GT)6 Interrompido 172 / 280 1:1 
PE14 (GA)21 Imperfeito 245 / 261 1:1 
PE15 (CTTTAGC)5 Imperfeito 202 / 204 / 210 / n 1:1:1:1 
PE16 (TG)23 Perfeito 232 / 235 / 240 / 248 1:1:1:1 
PE17 (AC)22 Perfeito 273 / 275 / 283 / 295 1:1:1:1 
PE18 (TG)9 Perfeito 216 / 218 / 220 1:1:1:1 
PE19 (CA)14 Perfeito 239 / 245 / 249 1:1 
PE20 (AAAC)4 Imperfeito 242 / 258 1:1 
PE21 (GT)15 Perfeito 237 / 233 / 229 1:1:1:1 

PE22_270 − − 270 / n 3:1 
PE22_360 − − 360 / n 1:1 
PE22_420 − − 420 / n 1:1 
PE22_640 − − 640 / n 1:1 

PE23 (GA)19 Perfeito 206 / 210 / n / n 1:1:1:1 
PE24 (CA)15 Interrompido 294 / 306 1:2:1 

PE25_206 − − 206 / n 1:1 
PE25_214 − − 214 / n 1:1 
PE25_236 − − 236 / n 1:1 

PE26 (TG)17 Perfeito 277 / 275 1:2:1 
PE27 (GT)7 Perfeito 139 / 143 1:1 

*“−” loco com segregação mendeliana e tamanhos de alelos diferentes dos esperados 
**“n” indica a presença de alelo nulo 
 
 

No presente trabalho, foram gerados sete conjuntos de marcas que não corresponderam ao 

tamanho esperado dos alelos dos locos, ou seja, PE22_270, PE22_360, PE22_420, PE22_640, 

PE25_206, PE25_214 e PE25_236, mas mesmo assim foram utilizados na construção dos mapas. 

Neste caso, todos os locos foram alocados nos GL, com exceção do loco PE22_640. O restante 
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foi alocado em 4 grupos de ligação diferentes, com exceção dos locos PE22_270 e PE22_360, 

que permaneceram no grupo de ligação VI, a uma distância de cerca de 100 cM. Tal fato indica 

que em maracujá-amarelo é possível o desenvolvimento e utilização de locos de microssatélites 

cujos primers amplificam não somente os alelos para os quais foram desenhados, mas outros 

alelos de locos distribuídos ao longo do genoma da espécie. 

Do total de locos de microssatélites analisados, 75,3% foram monomórficos e 24,7% 

polimórficos. Do total de locos polimórficos, 61,5% segregaram na proporção de 1:1 (sendo 

38,4% informativos para o genitor IAPAR-06, e 23,1% para o genitor IAPAR-123). Os outros 

38,5% são locos bi-parentais, sendo que 3,9% segregam na proporção de 3:1; 7,7% na proporção 

de 1:2:1 e 26,9% na proporção de 1:1:1:1 (Tabela 9).  

Em cacau, cerca de 52% dos locos de microssatélites foram polimórficos, sendo que 

35,8% foram bi-parentais, 57,7 e 6,4% foram informativos para os genitores UF676 e UPA402, 

respectivamente (PUGH et al., 2004). Lespinasse et al. (2000) encontraram 46% de polimorfismo 

em seringueira, sendo 61% bi-parentais e 39% segregando apenas para um genitor. Segundo 

Testolin et al. (2001), em Actinidia spp., 41% dos primers de microssatélites foram polimórficos, 

sendo que 84% segregaram para um dos genitores, e 16% foram bi-parentais. Como se observa, o 

nível de polimorfismo nestas espécies foi bem maior do que o observado em maracujá-amarelo. 

Isto pode ser devido à própria diferença do conteúdo genômico destas espécies, ao baixo 

polimorfismo dos genitores utilizados no cruzamento, bem como ao baixo número de locos 

utilizados no presente trabalho.  

Um fato interessante é que houve amplificação de somente um dos alelos dos locos 

PE22_640, PE25_206 e PE25_214 no genitor IAPAR-06, enquanto o genitor IAPAR-123 

apresentou alelo nulo (configuração oo x ao) (Figura 13 e 14). A mesma configuração (ao x oo) 

foi observada para os locos PE22_360 e PE22_420 no genitor IAPAR-123 (Figura 13). Já o loco 

PE22_270, mostrou amplificação de um único alelo em ambos os genitores na configuração ao x 

ao (segregação 3:1). Neste caso, estes alelos levaram à manifestação da dominância, pois os dois 

genótipos particulares aa e ao não podem ser distinguidos pelo fenótipo molecular (Figura 13). 
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Figura 13 - Amplificação do primer/loco PE22. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 10pb. (1) IAPAR-123, (2)  

IAPAR-06; canaletas 3 a10: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes    
 

 
Figura 14 - Amplificação do primer/loco PE25. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 10pb. (1) IAPAR-06, (2) 

IAPAR-123; canaletas 3 a 12: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes    
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Tabela 9 -  Tipos de segregação encontrada para os locos de microssatélites amplificados na população F1 do 
cruzamento entre IAPAR-123 e IAPAR-06 

  
Segregação  

(♀ x ♂) Locos Alelos da F1 Genitor 

cc x ab PE06 e PE19 ac,bc IAPAR-06 

aa x ab PE08, PE12, PE13, PE14 e PE25_236 a,ab IAPAR-06 

oo x ao PE22_640, PE25_206 e PE25_214 a,o IAPAR-06 

ao x oo PE22_360 e PE22_420 a,o IAPAR-123 

ab x aa PE07, PE09, PE20 e PE27 a,ab IAPAR-123 

ao x ao PE22_270 a,o Bi-parentais 

ab x ab PE24 e PE26 a,ab,b Bi-parentais 

ab x co PE11 e PE15 ac,a,bc,b Bi-parentais 

ab x cd PE16 e PE17  ac,bc,ad,bd Bi-parentais 

ab x ac PE18 e PE21 a,ab,ac,bc Bi-parentais 

ao x bo PE23 ab,b,a,o Bi-parentais 

 

 

Nessas situações, os primers de microssatélites se anelam a apenas um dos cromossomos 

homólogos da espécie, de tal sorte que apenas um dos alelos daquele loco é amplificado por PCR 

em um ou em ambos os genitores. O polimorfismo pode ser decorrente de mutações ou deleções 

no sítio de anelamento dos primers, ou a inserções de bases entre estes sítios. Contudo, os estudos 

com seqüências de microssatélites mostram que as bases que flanqueiam os microssatélites são 

bastante conservadas e que o polimorfismo dos microssatélites é devido à diferença no número de 

repetições. Tal fato conduz à hipótese de que estes locos não sejam de microssatélites, mas sim 

de outras regiões genômicas aleatórias, uma vez todos estes locos foram obtidos de dois únicos 

primers, PE22 e PE25, em que não  foi possível a amplificação dos alelos para os quais foram 

desenhados. Estes primers apresentaram um conjunto de bandas monomórficas, e outras 

polimórficas. 

Os locos PE11 e PE15 segregaram na proporção de 1:1:1:1 (fenótipos ac, a, bc e b), 

considerada totalmente informativa, pois todos os possíveis genótipos do loco são identificados 

por meio dos fenótipos moleculares (Figura 15). Os locos PE11 e  PE15 apresentam um alelo 

nulo oriundo do genitor IAPAR-06 (genótipo co), enquanto o loco PE23, mostra um alelo nulo 
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oriundo de ambos os genitores (configuração ao x bo) (Figura 16). Tais alelos de microssatélites 

somente podem ser identificados quando se trabalha com populações de mapeamento, já que é 

possível a observação do padrão de segregação mendeliana na descendência. Nos estudos de 

diversidade genética, nos quais são avaliados conjuntos de indivíduos ou de acessos, estes alelos 

não são detectados, fazendo com que as estimativas de heterozigosidade e de PIC (Polymorphic 

Information Content) sejam subestimadas. De acordo com Powell, Machray e Provan (1996), a 

ocorrência de alelos nulos pode resultar em viés associado ao uso de microssatélites para análise 

de espécies não endogâmicas, pois podem levar a subestimativas ou mesmo superestimativas de 

fluxo gênico.   

Os locos PE16 e PE17 também mostram segregação totalmente informativa, com quatro 

alelos (ab x cd) (Figura 17); já os locos PE18 e PE21 possuem três diferentes alelos (ab x ac) 

(Figura 18). 

Segregações do tipo 1:2:1, com a configuração ab x ab, foram observadas para os locos 

PE24 e PE26 (Figura 19).  

 

 
Figura 15 - Amplificação do primer/loco PE11. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 10pb. (1) IAPAR-123, (2) 

IAPAR-06; canaletas 3 a 12: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes  
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Figura 16 - Amplificação do primer/loco PE23. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 25pb. (1) IAPAR-06, (2) 

IAPAR-123; canaletas 3 a 12: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes  
 

 

 
Figura 17 - Amplificação do primer/loco PE17. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 25pb. (1) IAPAR-123, (2) 

IAPAR-06; canaletas 3 a 12: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes 
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Figura 18 - Amplificação do primer/loco PE18. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 25pb. (1) IAPAR-06, (2) 

IAPAR-123, canaletas 3 a 11: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes 
 

 

 
Figura 19 - Amplificação do primer/loco PE24. (M) Marcador de peso molecular - Ladder 25pb. (1) IAPAR-06, (2) 

IAPAR-123; canaletas 3 a 10: plantas da população segregante F1. As setas indicam os locos segregantes    
 

 

Dois alelos oriundos do genitor IAPAR-123 e segregando em F1 na proporção de 1:1 (ab x 

aa) foram observados para os locos PE07, PE09, PE20 e PE27, enquanto os alelos locos  PE08, 

PE12, PE13, PE14 e PE25_236 segregaram na proporção 1:1 e são oriundos do genitor IAPAR-

06 (Tabela 9). De outra maneira, os locos PE06 e PE19 apresentaram três diferentes alelos 

segregando na proporção de 1:1 (genitor IAPAR-06).  
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4.2.2 Análise das segregações dos marcadores AFLP 

 

Considerando 109 plantas comuns à população F1 usada no presente estudo, Lopes et al. 

(2006) mostraram que o nível de polimorfismo com marcadores AFLP foi de aproximadamente 

13%, que é quase a metade do polimorfismo encontrado para os locos de microssatélites (24,7%). 

Para o mapeamento das marcas, foram utilizados 253 locos polimórficos com padrão de 

segregação 1:1, sendo que em 114 deles o alelo dominante (presença da banda) estava presente 

no genitor IAPAR-06, enquanto em 139 deles, o alelo dominante estava presente no genitor 

IAPAR-123. Outros 116 locos bi-parentais, segregando na proporção de 3:1, foram também 

incluídos na construção dos mapas genéticos. Este mesmo conjunto de dados foi analisado por 

Matta (2005) e Moraes (2005) na construção de mapas genéticos de maracujá-amarelo. 

Cabe lembrar que a diferença deste estudo em relação aos dois anteriores refere-se à 

inclusão de marcas de microssatélites, visando à construção de um mapa integrado. 

 

4.2.3 Distorções de segregação 

 

Foi adotado o teste de aderência de χ2 (qui-quadrado), com nível de significância α=0,05, 

para verificar a hipótese nula (H0) de segregação mendeliana. Para a verificação da existência de 

distorções de segregações das marcas utilizou-se o critério FDR (False Discovery Rate), definido 

como sendo a proporção de hipóteses nulas verdadeiras entre as hipóteses nulas rejeitadas, ou 

seja, a proporção de erros devidos à falsa rejeição de H0, também chamada proporção de falsos 

positivos. Mesmo após a correção de FDR, as marcas EM03174 e EM08348, presentes no genitor 

IAPAR-06, apresentaram desvio da proporção 1:1. Em relação às marcas bi-parentais, 12 

apresentaram desvio da proporção de 3:1. Nenhuma marca de microssatélite apresentou distorção 

de segregação após a correção usando FDR (Tabela 10). 

Distorções de segregação de marcadores têm sido observadas para algumas espécies não 

endogâmicas como Populus (CERVERA et al., 2001), eucalipto (GRATTAPAGLIA e 

SEDEROFF, 1994) e maracujá-amarelo (LOPES et al., 2006; MATTA, 2005; MORAES, 2005). 

Os desvios de segregação podem ser devidos a fatores biológicos ou de amostragem da 

população utilizada para fins de mapeamento. Cervera et al. (2001) observaram que algumas 

marcas que co-segregavam com genes de resistência a Melampsora também mostravam desvios 
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de segregação devido à morte de genótipos suscetíveis. Segundo Kuang et al. (1999), o 

agrupamento em clusters de marcadores que apresentam distorção de segregação, parece estar 

associado a regiões genômicas que afetam a viabilidade dos zigotos. A não inclusão dessas 

marcas pode comprometer a formação dos grupos de ligação e a saturação de regiões com baixa 

densidade de marcas. Contudo, a entrada dessas marcas pode aumentar a chance de se cometer o 

erro Tipo I (ou seja, rejeição da hipótese de nulidade), além de incorrer na falta de acurácia na 

determinação das distâncias de mapa (CLOUTIER, CAPPADOCIA e LANDRY, 1997). 

 
Tabela 10 - Número e tipos de marcas utilizadas na construção dos mapas genéticos de maracujá-amarelo 
 

Mono-parentais (1:1) Bi-parentais 
Nº de locos 

IAPAR-06 IAPAR-123 3:1 1:2:1 1:1:1:1

AFLP - polimórficos  114 139 116 - - 

Microssatélites - polimórficos 10 6 1 2 7 

Com distorção de segregação esperada 2 - 12 - - 

Com mais de 10% de dados perdidos 14 19 40 - - 

Utilizados na construção dos mapas 108 126 65 2 7 
 

 

Critérios que controlam o nível de significância global são recomendados para evitar que 

seja cometido o erro tipo I quando são realizados múltiplos testes (BEARZOTI, 2000; SILVA e 

VENCOVSKY, 2002). No caso, isto corresponde a rejeitar erroneamente um loco que apresenta 

o padrão de segregação testado em H0.  

Moraes (2005) construiu mapas individuais para os genitores IAPAR-123 e IAPAR-06, 

utilizando as mesmas marcas de AFLP aqui usadas, com segregação 1:1 e 3:1, e o critério de 

FDR para verificação de distorções da segregação mendeliana. Segundo este autor, se fosse 

utilizado apenas o nível de significância individual (α = 0,05), teriam sido considerados com 

desvio de segregação 15 locos do acesso IAPAR-06 (~13%), 17 locos do IAPAR-123 (~12%) e 

22 locos bi-parentais (~19%), os quais não seriam incluídos nas análises de ligação. 

Alguns autores utilizam a correção de Bonferroni como uma alternativa para contornar o 

problema de múltiplos testes (PROVINCE, 1999). Supondo t testes e adotando-se um nível de 
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significância (α) para cada teste, tem-se que o nível de significância conjunto do teste (α*), 

considerando os t testes independentes, será: 

α*= probabilidade de rejeitar pelo menos uma hipótese nula verdadeira, ou seja,  

α* = 1- probabilidade de não rejeitar nenhuma hipótese nula verdadeira, isto é,  

α* = 1 - (1 - α)t . Como o nível de significância conjunto cresce à medida que aumenta o 

número de testes realizados, a correção de Bonferroni determina o valor do nível de significância 

individual (α) que proporcionará o nível de significância conjunto (α*) desejado, dado por: 

1
*)ln(

exp +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=
t

l α
α . A rigor, os testes não são independentes, uma vez que os 

marcadores pertencentes ao mesmo grupo de ligação co-segregam. Isso faz com que o critério de 

Bonferroni seja um pouco conservador, ou seja, o valor real de α* é menor do que o nominal, o 

que pode aumentar a dificuldade em se rejeitar H0 (BEARZOTI, 2000). 

O critério de FDR proposto por Storey e Tibshirani (2003) tem como vantagem o fato de 

que o nível de significância e o poder do teste independem do número de testes realizados (t).  

 

4.2.4 Construção dos mapas de ligação 

 

Foram utilizadas 308 marcas para construção dos mapas de ligação, todas sem distorção 

de segregação e com menos de 10% de observações perdidas, sendo 126 informativas para o 

genitor IAPAR-123, 108 para o IAPAR-06 e 74 bi-parentais (Tabela 10). As análises de dois 

pontos foram usadas para estimar as freqüências de recombinação e as fases de ligação 

separadamente para cada par de marcas. As fases de ligação entre dois marcadores adjacentes 

foram determinadas pela comparação das probabilidades a posteriori entre os quatro possíveis 

arranjos de acordo com a equação (2) e pelos valores das freqüências de recombinação.  

Utilizando a metodologia proposta por Wu et al. (2002) para promover a integração dos 

mapas dos genitores, 298 marcas (97%) foram ligadas com LOD ≥ 5,0 e freqüência de 

recombinação ≤ 0,35, formando 10 grupos de ligação. Contudo, um dos grupos de ligação foi 

formado por um grande número de marcas (107). Neste grupo, uma das marcas de AFLP estava 

ligada a apenas uma marca. Ao se retirar esta marca (possivelmente um falso positivo), o grupo 

foi dividido em dois, sendo formados, assim, 11 grupos de ligação. Foram encontrados dois 
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grupos de ligação a mais em relação ao número de pares de cromossomos homólogos de 

maracujá-amarelo (2n=18), sendo que um dos grupos (GL-X) foi formado por apenas duas 

marcas, informativas para o genitor IAPAR-06. Provavelmente, este grupo pertença a algum dos 

grupos de ligação formados, porém não foi possível promover sua ligação.  

Moraes (2005) comenta em seu trabalho que existem indicações de que os GL-IX e X do 

IAPAR-06, ambos constituídos por dois locos no framework, sejam, na verdade, um único grupo, 

haja vista que esses dois grupos se unem por intermédio de marcas de segregação 3:1 que foram 

descartadas devido a apresentarem muitos dados perdidos. Entretanto, estas observações não 

foram confirmadas com a entrada dos locos de microssatélites no mapa único integrado.  

Além disso, outros dois grupos de ligação não puderam ser integrados em virtude da 

inexistência de marcas bi-parentais, formando GL separados, sendo denominados GL-IV(06) e 

GL-IV(123), pertencentes aos genitores IAPAR-06 e IAPAR-123, respectivamente. Tais grupos 

foram considerados como pertencentes ao GL-IV, que permaneceu separado como grupos de 

ligação indivíduo-específico.  

Na Tabela 11 é apresentada a distribuição do número e dos tipos de marcas encontradas 

por grupo de ligação. Das 16 marcas de microssatélites com segregação do tipo 1:1, 12 foram 

agrupadas e 11 alocadas no framework dos mapas. Todas as marcas de microssatélites com 

segregação 3:1 e 1:2:1 foram alocadas no framework. No entanto, das 7 marcas com segregação 

totalmente informativa (1:1:1:1), apenas 3 permaneceram no framework. Mesmo empregando 

apenas 26 locos de microssatélites, foi possível observar sua distribuição em todos os grupos de 

ligação, com exceção do GL-V e GL-IX, já que o GL-X provavelmente pertença a um dos outros 

grupos.  

Apesar da utilização de poucos locos de microssatélites (26) de maracujá-amarelo, nossos 

resultados estão de acordo com a distribuição aleatória e com a boa cobertura do genoma 

oferecida por estes marcadores. Tal como observado em eucalipto (BRONDANI et al., 1998) e 

pinus (DEVEY et al., 1999).    

Com relação às marcas de AFLP, 83,0 e 87,5% daquelas com segregação do tipo 1:1 e 

3:1, respectivamente, foram alocadas no framework dos grupos de ligação (Tabela 11).  
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Tabela 11 -   Distribuição do número, tipos de marcas agrupadas e alocadas no framework de cada grupo de ligação do mapa integrado dos genitores IAPAR-123 
e  IAPAR-06 

 
Nº de marcas agrupadas Nº de marcas alocadas no framework 

AFLP  Microssatélite AFLP Microssatélite GL 

1:1 3:1  1:1 3:1 1:2:1 1:1:1:1 
Total 

1:1 3:1 1:1 3:1 1:2:1 1:1:1:1
Total 

I 30 11  2 - 1 - 44 24 10 2 - 1 - 37 

II 27 6  1 - - 2 36 23 4 - - - 1 28 

III 31 9  1 - - - 41 20 9 1 - - - 30 

IV(06) 8 -  1 - - - 9 8 - 1 - - - 9 

IV(123) 15 -  1 - - - 16 15 - 1 - - - 16 

V 14 3  - - - - 17 13 3 - - - - 16 

VI 39 18  2 1 - 3 63 32 16 2 1 - 1 52 

VII 25 3  3 - - 2 33 23 3  3 - - 1 30 

VIII 11 6  1 - 1 - 19 11 6  1 - 1 - 19 

IX 13 5  - - - - 18 10 5 - - - - 15 

X 2 -  - - - - 2 2 - - - - - 2 

Não 
ligados 3 3  4 - - - 10 - - - - - - - 

Total  218 64  16 1 2 7 308 181 56 11 1 2 3 254 

100 
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Nove grupos de ligação foram obtidos para os genitores IAPAR-123 e IAPAR-06, em 

mapas de ligação previamente construídos para esta mesma população utilizando a estratégia  

duplo pseudocruzamento teste com base em marcadores RAPD e AFLP com segregação 1:1 

(CARNEIRO et al., 2002; LOPES et al., 2006).  

Matta (2005) construiu o primeiro mapa integrado de maracujá-amarelo para 160 plantas 

desta população, utilizando marcas bi-parentais de AFLP com segregação 3:1. Neste estudo, 

foram encontrados apenas 8 grupos de ligação. O autor utilizou o programa JoinMap (VAN 

OOIJEN e VOORRIPS, 2001). As principais diferenças no padrão de agrupamento com relação 

ao presente trabalho referem-se aos GL-IV(06), IV(123), III, VII, IX e X. Nos trabalhos 

conduzidos por Matta (2005), os GL-IV(06) e IV(123) foram unidos pela marca bi-parental de 

AFLP EM1695, a qual foi agrupada, porém aqui não alocada no framework do GL-II. Outra 

diferença é que o GL-II (MATTA, 2005) deu origem aos GL-III e VII (presente trabalho) e, da 

mesma forma, o GL-VI deu origem aos GL-IX e X.  

Moraes (2005) utilizou marcas de AFLP com segregação 1:1 e 3:1, na construção dos 

mapas de ligação desta espécie, usando o programa computacional TreeMap (COELHO, 2005) e 

o programa Mapmaker/EXP versão 3.0 (LANDER et al., 1987). Primeiramente, os conjuntos 

contendo os locos com segregação 1:1 e 3:1 de cada genitor foram analisados no TreeMap, o qual 

permite a análise de locos com mistura de segregações, sendo anotadas as posições dos locos 3:1 

nos grupos de ligação. Em seguida os locos com segregação 1:1 foram duplicados e 

recodificados, para serem analisados pelo programa Mapmaker/EXP, para obtenção de 

estimativas multiponto das distâncias entre marcas, haja vista que o TreeMap não possui esta 

opção. Os locos 3:1 e os 1:1 que apresentavam problemas de ordenação foram colocados como 

acessórios. Foram encontrados 9 GL para o genitor IAPAR-123 e 10 GL para o IAPAR-06. A 

homologia entre os grupos de ligação foi estabelecida por meio dos locos bi-parentais (3:1) 

alocados como acessórios. No trabalho de Moraes (2005) houve um avanço, pois se estabeleceu a 

homologia dos GL que estavam separados, um para cada genitor. 

No presente trabalho, as marcas dentro de cada grupo foram ordenadas pelo algoritmo 

RCD (Rapid Chain Delineation), baseado na menor SARF (Sum of Adjacent Recombination 

Fraction). Diferentemente do trabalho de Moraes (2005), marcas biparentais 3:1, que não 

“atrapalhavam” a ordenação das marcas foram mantidas no framework. Em todas as etapas de 

ordenação, as 10 melhores ordens fornecidas pelo algoritmo RCD foram analisadas, sempre 
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verificando os conjuntos de marcas que mantinham suas ordens nos GL e eliminando as que 

causavam problemas na ordenação. Assim, quando as 10 melhores ordens eram iguais, a 

ordenação foi considerada satisfatória para todo o conjunto de dados analisados. 

Após esta etapa, com uma ordem pré-estabelecida, foram feitas as análises de três pontos. 

Por exemplo, considerando M1, M2 ... Mn como sendo a ordem de um determinado grupo de 

ligação, a primeira análise foi feita para as marcas M1, M2 e M3, estimando, simultaneamente, a 

fase de ligação e a freqüência de recombinação para as marcas M2 e M3. A segunda análise de três 

pontos foi feita para as marcas M2, M3 e M4, estimando os mesmos parâmetros, para as marcas M3 

e M4, já considerando a fase de ligação de M2. Tal procedimento foi feito até a última marca. 

Após a obtenção das estimativas de três pontos, foi possível promover a confirmação da 

ordenação fornecida anteriormente pelo RCD. Este procedimento é recente na literatura, 

mormente em plantas. 

Quando os marcadores adjacentes são submetidos a análise de três pontos e a ordem é 

confirmada, são obtidas duas estimativas diferentes para a freqüência de recombinação para um 

mesmo intervalo, com exceção do intervalo correspondente aos extremos dos grupos de ligação. 

Neste caso, utilizou-se o recíproco da variância das duas estimativas separadas como uma 

ponderação na obtenção das freqüências de recombinação de cada intervalo (RIDOUT et al., 

1998). Esta abordagem multiponto permite a obtenção de estimativas da fração de recombinação 

com maior acurácia. 

Os grupos de ligação deste trabalho foram constituídos por duas (GL-X) até 52 (GL-VI) 

marcas alocadas no framework e por um total de 254 marcas (82,47% das marcas analisadas), 

com média de 25 marcas por GL. A distância total, considerando a soma dos GL foi de 1.765,6 

cM, variando de 3,9 a 307,1 cM, com uma média de 176 cM por GL. A distância média entre 

marcas consecutivas no framework foi de 6,95 cM, sendo que o maior intervalo foi de 35,15 cM 

(GL VII) (Figuras 20 a 27 e Tabela 12). 
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Tabela 12 -   Comparações entre os mapas de ligação dos acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 construídos com base em 
locos AFLP e usando a estratégia duplo pseudocruzamento teste (MORAES, 2005) e o mapa integrado 
construído no presente trabalho. O tamanho da população foi de 160 indivíduos em ambos os estudos 

 
Característica IAPAR-123 IAPAR-06 Mapa Integrado 

Número de locos 179 154 298 

Grupos de ligação 9 10 10 

Marcas ordenadas no framework 57 63 254 

Marcas acessórias 122 90 - 

Comprimento do mapa (cM – Kosambi) 471,5 727,8 1.765,6 

Comprimento do maior grupo (cM – Kosambi) 93,5 212,1 307,1 

Comprimento do menor grupo (cM – Kosambi) 11,1 3,9 3,9 

Comprimento médio dos grupos (cM – Kosambi) 52,4 72,8 176,5 

Distância média entre marcas (cM – Kosambi) 9,8 13,7 6,95 

 
 

4.2.4.1 Comparacões com mapas de maracujá-amarelo previamente construídos 

 

No mapa único integrado não foi atribuída a nenhuma marca a condição de marca 

acessória, sendo todas alocadas no framework (sem prejuízo da ordenação das marcas). No 

trabalho de Moraes (2005), 59% das marcas em relação às do framework foram alocadas como 

acessórias (Tabela 12). Este procedimento foi necessário para eliminar as marcas com segregação 

3:1 e algumas 1:1 que prejudicavam a ordenação para, em seguida, utilizar o mapa genético para 

a identificação de QTL via QTLCartographer versão 1.17 (BASTEN, WEIR e ZENG, 2004), que 

não trabalha com misturas de segregações. 

Uma observação importante é que o número de marcas no framework e o comprimento 

dos grupos de ligação aumentaram em relação ao trabalho de Moraes (2005) (Tabela 13). Ainda, 

com a maior saturação dos mapas de ligação, a distância média entre marcas passou de 13,7 e 9,8 

cM nos mapas do IAPAR-123 e IAPAR-06, respectivamente, para 6,95 cM no mapa integrado 

(Tabela 12).      

Observou-se que cerca de 70% dos marcadores concentraram-se em cinco grupos de 

ligação (GL-I, II, III, VI e VII), cobrindo 63,15% do comprimento dos GL (Tabela 13). 

Resultados semelhantes em maracujá-amarelo também foram observados por Matta (2005), pois 
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cerca de 70% dos marcadores concentraram-se nos 5 primeiros GL, cobrindo 75% do 

comprimento total dos grupos de ligação (genoma). 

Nas Figuras 20 a 27, são apresentados os 10 GL de maracujá-amarelo integrados, 

juntamente com os GL obtidos por Moraes (2005) para os genitores IAPAR-123 e IAPAR-06. Os 

GL do IAPAR-06 e do IAPAR-123 estão denominados com o número do grupo seguido da 

identificação 06 e 123, respectivamente, enquanto o mapa integrado recebe apenas o número do 

grupo de ligação, com exceção do grupo de ligação não integrado (GL-IV), cujos mapas 

receberam a denominação “06” e “123” para diferenciar dos mapas individuais de Moraes 

(2005).  

 

 
Tabela 13 -  Correspondência entre o número de marcas e comprimento dos grupos de ligação dos mapas individuais 

de maracujá-amarelo construídos por Moraes (2005) e do mapa integrado obtido pelo presente estudo 
 

IAPAR-123a IAPAR-06 a Mapa Integrado Grupos de 

ligação Nº de 
marcas  

Comprimento 
(cM) 

Nº de 
marcas  

Comprimento 
(cM) 

Nº de 
marcas  

Comprimento 
(cM) 

GL-I 7 43,7 6 17,0 37 180,4 

GL-II 7 62,2 11 212,1 28 236,6 

GL-III 7 75,0 11 131,9 30 153,9 

GL-IV(06) - - 6 83,5 9 133,0 

GL-IV(123) 7 41,1 - - 16 101,3 

GL-V 5 40,3 5 59,1 16 117,8 

GL-VI 9 67,3 10 141,9 52 307,1 

GL-VII 2 11,1 5 21,7 30 236,9 

GL-VIII 5 37,3 5 45,6 19 150,9 

GL-IX 8 93,5 2 11,1 15 147,5 

GL-X - - 2 3,9 2 3,9 
aMapas obtidos por Moraes (2005) 

 

De modo geral, houve uma grande correspondência entre os mapas individuais e o mapa 

integrado, com relação à atribuição e à ordenação das marcas nos grupos de ligação. Contudo, 

algumas diferenças podem ser observadas em alguns grupos de ligação do mapa integrado. No 

GL-I, a marca D1-EM06273, informativa para o IAPAR-123, que estava ligada a 4,4 cM da 



 

 

105

marca D1-EM01525 no mapa de Moraes (2005) ficou separada a uma distância de 82,8 cM no 

mapa integrado. Tal fato pode ter ocorrido devido ao aumento do número de marcas e a não 

entrada da marca D1-EM17230 no mapa integrado. Neste mesmo grupo, ainda houve uma 

inversão das marcas D2-EM19226 e D2-EM13340, informativas para o IAPAR-06.  Além disso, a 

marca D2-EM24343 não foi alocada no framework do mapa integrado (Figura 20). 

No GL-II, três marcas presentes no genitor IAPAR-06 não foram alocadas no framework 

do mapa integrado, pois não foi possível obter uma ordenação consistente com as outras marcas. 

Além disso, algumas inversões das ordens foram observadas para as marcas D2-EM12182, D2-

EM06119 e D2-EM1387, informativas para o IAPAR-06, e para a marca D1-EM22112, 

informativa para o IAPAR-123 (Figura 21). 

Já no GL-III, a marca D1-EM21254 (IAPAR-123) e as marcas D2-EM08570, D2-

EM01130, D2-PM01332, D2-EM09177, D2-EM16512, D2-EM01234 e D2-EM13620 (IAPAR-06) 

não foram alocadas no mapa integrado. Ainda duas inversões na ordem foram observadas para 

duas marcas informativas para o IAPAR-123 (D1-EM14379 e D1-EM21204) e IAPAR-06 (D2-

EM13100 e D2-EM20326) (Figura 22).  

O GL-IV não foi integrado devido à falta de marcas bi-parentais. Entretanto, nove e três 

outras marcas foram alocadas no framework do GL-IV(123) e GL-IV(06), respectivamente.  

Houve, também, inversão na ordem das marcas D1-EM15204, D1-PM08137 e D1-EM24470, 

informativas para o genitor IAPAR-123 (Figura 23).  

No GL-V, houve uma inversão na ordem das marcas D1-EM04114 e D1-EM17240, 

informativas para o genitor IAPAR-123 e a marca D2-EM02369 (IAPAR-06) não foi alocada no 

mapa integrado (Figura 24). Maiores diferenças foram observadas para o GL-VI onde não houve 

integração de uma e cinco marcas dos genitores IAPAR-123 e IAPAR-06, respectivamente. 

Inversões também foram observadas em marcas informativas para o IAPAR-123 (D1-EM09360 e 

D1-EM24335) e IAPAR-06 (D2-EM072363 e D2-EM03288) (Figura 25). No GL-VIII, houve 

apenas uma inversão para as marcas D2-EM18124 e D2-EM22110, informativas para o IAPAR-

06 (Figura 24).  

Para a integração do GL-IX, não foi possível a alocação das duas únicas marcas do 

framework do IAPAR-06, sendo que esta integração foi feita para todas as marcas do mapa 

individual do genitor IAPAR-123. Inversões na ordem das marcas foram observadas apenas para 

as marcas D1-PM01254, D1-EM03219 e D1-EM16920 (Figura 27).  
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Figura 20 - Mapa de ligação (GL-I) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites (negrito e 

sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor 
IAPAR-123 e à direita, para o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no presente 
trabalho. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como 
acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 21 - Mapa de ligação (GL-II) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites (negrito e 

sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor 
IAPAR-123 e à direita, para o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no presente 
trabalho. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como 
acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 22 - Mapa de ligação (GL-III) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites (negrito e 
sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor 
IAPAR-123 e à direita, para o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no presente 
trabalho. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como 
acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 23 - Mapa de ligação (GL-IV) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites (negrito e 
sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor 
IAPAR-123 e IAPAR-06, e à esquerda os mapas obtidos no presente estudo. As linhas mostram as 
marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 24 - Mapas de ligação (GL-V e VIII) integrados com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites 

(negrito e sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o 
genitor IAPAR-123 e à direita, para o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no 
presente trabalho. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas 
como acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 25 - Mapa de ligação (GL-VI) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites (negrito e 

sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor 
IAPAR-123 e à direita, para o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no presente 
trabalho. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como 
acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 26 -  Mapa de ligação (GL-VII) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites (negrito e 
sublinhado). À direita, framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor 
IAPAR-123 e à direita, para o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no presente 
trabalho. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como 
acessórias por Moraes (2005) 
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Figura 27 -  Mapa de ligação (GL-IX) integrados com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites. À direita, 
framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor IAPAR-123 e à direita, para 
o genitor IAPAR-06. No centro, o mapa integrado obtido no presente trabalho. As linhas mostram as 
marcas comuns aos mapas; as demais são marcas alocadas como acessórias por Moraes (2005) 

 

 
Figura 28 - Mapa de ligação (GL-X) integrado com marcadores bi-parentais, AFLP e microssatélites. À direita, 

framework dos grupos de ligação obtido por Moraes (2005) para o genitor IAPAR-06, e à esquerda o 
mapa obtidos no presente estudo. As linhas mostram as marcas comuns aos mapas 

 

 

Para muitos grupos de ligação, os mapas integrados foram consistentes com a ordem das 

marcas nos GL individuais, embora algumas pequenas diferenças com relação à ordem dos 

marcadores tenha sido observada. Isso não necessariamente representa um viés, uma vez que a 

ordem obtida após as análises é apenas uma estimativa da ordem real dos marcadores nos 

cromossomos e, portanto, pequenas diferenças nas estimativas podem sempre ocorrer. O mapa 
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único integra locos que segregam em F1 e cujos alelos estão presentes em um ou ambos os 

genitores.  

Para pares de locos heterozigóticos em ambos os genitores, a freqüência de recombinação 

estimada é uma média da freqüência de recombinação das meioses de ambos os genitores. Esta 

estimativa combinada pode diferir das estimativas de freqüência de recombinação em cada 

genitor e pode causar uma alteração na ordem das marcas no mapa integrado em comparação ao 

mapa único. 

Yin et al. (2002) observaram a existência de inversões entre marcadores nos grupos de 

ligação de Populus. Estes autores levantaram a hipótese de que tal fato seria devido a problemas 

estatísticos de ordenação ou rearranjos cromossômicos entre as duas espécies utilizadas no 

cruzamento. O tamanho limitado da população de mapeamento, que reflete o número de meioses 

usadas para estimar as freqüências de recombinação, também influencia na ordem das marcas 

(BRONDANI, BRONDANI e GRATTAPAGLIA, 2002). 

As pequenas inversões na ordem das marcas observadas neste trabalho são devidas, 

provavelmente, à entrada dos locos de microssatélites e marcas de AFLP com segregação do tipo 

3:1 e 1:1, que não foram alocadas no trabalho de Moraes (2005). A atribuição destas marcas no 

mapa único promove uma maior saturação, aumentando o comprimento dos grupos de ligação 

(Tabela 12 e 13). Em todos os grupos de ligação, houve aumento no número de marcas e no 

comprimento dos mapas. Esta maior saturação diminui as distâncias entre as marcas, propiciando 

maiores chances de inversões de ordenação nos grupos de ligação. Além disso, dificulta a 

permanência de algumas marcas que são, então, retiradas dos grupos de ligação. Porém, inversões 

de ordem em marcas próximas têm poucas conseqüências práticas, tanto para os mapas per se, 

como para a localização de QTL. 

Segundo Moraes (2005), a formação de clusters em determinadas regiões também 

dificulta a obtenção da ordem correta dos marcadores. Agrupamentos de marcadores AFLP 

oriundos da combinação EcoRI/MseI aparecem em regiões específicas dos cromossomos 

(BECKER et al., 1995; KEIM et al., 1997; ALONSO-BLANCO et al., 1998), enquanto 

combinações do tipo PstI/MseI produzem marcas com distribuição mais uniforme no genoma 

(VUYLSTEKE et al., 1999).  

Este mesmo conjunto de dados foi analisado por Matta (2005) para a construção de um 

mapa integrado para o cruzamento, utilizando os locos bi-parentais de AFLP (3:1) como 
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marcadores ponte no programa JoinMap. O autor relata que houve uma grande dificuldade no 

agrupamento dos locos. Segundo o procedimento de agrupamento inserido no JoinMap, os 

grupos de ligação obtidos por Matta (2005) foram formados com razões de verossimilhança 

(LOD) distintas. O Grupo III foi formado com um LOD 4, o Grupo I com LOD 6, o Grupo II 

com LOD 7, os Grupos VI e VIII com LOD 9 e os Grupos IV, V e VII com LOD 10.  Ou seja, 

foram utilizados valores de LOD scores muito altos para a separação de alguns grupos, resultando 

em oito GL. Este autor comenta ainda que a ordenação das marcas nesses GL ficou muito 

prejudicada e pouco confiável.  

Em seguida, Moraes (2005) construiu dois mapas com uma ordenação baseada somente 

em marcadores 1:1; e o uso de locos 3:1 apenas para a identificação e o alinhamento dos GL 

homólogos dos genitores. Para isto, foi utilizado o programa TreeMap (COELHO, 2005), cujos 

algoritmos são fundamentados na mesma metodologia proposta por Wu et al. (2002) para 

determinação das fases de ligação e da freqüência de recombinação. Segundo Moraes (2005), 

mesmo sendo possível a inclusão de alguns locos bi-parentais no framework, estes não foram 

incluídos, pois os mapas foram construídos visando ao mapeamento de QTL pelo programa 

QTLCartographer que não trabalha com mistura de segregações. 

Mesmo com a disponibilidade de marcadores bi-parentais, muitos autores construíram 

mapas de ligação separadamente para cada genitor (BRONDANI et al., 1998; SEEFELDER et 

al., 2000; CERVERA et al., 2001; TESTOLIN et al., 2001; AGRAMA, GEORGE e SALAH, 

2002; BRONDANI, BRONDANI e GRATTAPAGLIA, 2002; KENIS e KEULEMANS, 2005). 

Outros preferiram promover a integração dos mapas utilizando o programa JoinMap 

(RISTERUCCI et al., 2000; WU, COLLINS e SEDGLEY, 2004; HAMWICH et al., 2005; 

MATTA, 2005). Optamos aqui pela segunda abordagem (WU et al., 2002), em função das 

vantagens oferecidas de se ter um mapa integrado, que servirá como um mapa de referência de  

P. edulis f. flavicarpa. Estudos de organização do genoma de Passiflora, evolução das espécies 

com base em sintenia de mapas saturados são alguns dos aspectos que se buscou colaborar. Além 

disso, o mapa integrado aqui construído contribuirá com os estudos sobre mapeamento de QTL 

de interesse (resistência à bacteriose, por exemplo), controlados por locos cujos alelos de ambos 

os genitores segreguem em F1. 

O trabalho de Garcia et al. (2006) mostra uma comparação entre a construção de mapas de 

ligação em cana-de-açúcar utilizando a metodologia proposta por Wu et al. (2002) e o programa 
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JoinMap, o qual, basicamente, emprega a metodologia de Malliepard et al. (1997). Nesta 

comparação, a primeira metodologia promoveu a formação de 131 GL, com 2.602,4 cM de 

comprimento de mapa e densidade dos marcadores de 7,3 cM.  Com o uso do programa JoinMap, 

foram gerados 98 GL, com 1.340 cM de comprimento de mapa e densidade dos marcadores de 

6,2 cM. Assim, a metodologia de Wu et al. (2002) permitiu a detecção de ligação de um maior 

número de marcadores e a geração de um maior número de grupos de ligação, mostrando-se mais 

eficiente do que o programa JoinMap para gerar e integrar mapas de ligação de cana-de-açúcar.   

No presente trabalho, a metodologia proposta por Wu et al. (2002) foi implementada no 

programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2004) para a integração dos mapas dos 

genitores IAPAR-123 e IAPAR-06, utilizando marcas de AFLP com segregação do tipo 1:1 e 3:1 

e microssatélites com segregação 1:1, 3:1, 1:2:1 e 1:1:1:1. Este é o primeiro relato do uso de 

marcadores microssatélites e desta metodologia em maracujá-amarelo, visando à integração dos 

mapas, anteriormente construídos a partir da estratégia duplo pseudocruzamento teste 

(CARNEIRO et al., 2002; LOPES et al., 2006). 

Para promover a análise de ligação, é preciso observar às quais classes pertencem as 

marcas, de acordo com a Tabela 5. A combinação entre as marcas D1 (informativas para o 

IAPAR-123) e D2 (informativas para o IAPAR-06) não fornece informações para a distinção 

entre indivíduos recombinantes e parentais, de tal forma que a análise de ligação não pode ser 

feita. Contudo, esta ligação foi detectada indiretamente pelas marcas bi-parentais, pertencentes 

aos grupos A, B3 e C (Tabela 5).  

Quando se trabalha com populações de tamanho infinito, as estimativas de máxima 

verossimilhança são não viesadas. Segundo Maliepaard, Jansen e Van Ooijen (1997), a acurácia e 

o poder de estimação das freqüências de recombinação menores do que 0,25 são boas quando se 

trabalha com progênies compostas por mais de 100 indivíduos, como é o caso do presente estudo. 

Além disso, a análise de ligação difere quanto à acurácia, para marcas com diferentes níveis de 

informação genética. Segundo Wu et al. (2002), o viés das estimativas de freqüência de 

recombinação é elevado quando se trabalha com marcadores simétricos (aqueles que possuem a 

mesma configuração em ambos os genitores) como os do tipo B3 e C. No entanto, estes 

problemas podem ser amenizados quando se trabalha com análises do tipo multiponto. Neste 

caso, as inferências podem ser feitas incluindo marcadores assimétricos. 
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Neste estudo, as análises de três pontos foram utilizadas para verificar a ordem fornecida 

pelo RCD, e fornecer melhores estimativas para as freqüências de recombinação. Esta 

metodologia foi comprovada por Wu et al. (2002), isto é, de que melhores estimativas de 

freqüência de recombinação e ordenação são obtidas comparativamente à análise de dois pontos. 

Estes autores ainda afirmam que esta melhoria é tanto maior quanto mais informativa for a marca 

utilizada (com exceção da análise de marcas simétricas dispostas consecutivamente no grupo de 

ligação). 

Apesar dos problemas apresentados pelo uso de marcas dominantes com segregação 3:1, 

para fins de detecção de ligação, cerca de 87,5% delas puderam ser alocadas no framework do 

mapa integrado de maracujá-amarelo. O número médio de marcas 3:1 ao longo dos grupos de 

ligação foi de 5,6.  Resultados semelhantes foram obtidos em mapas de uva (DOUCLEFF et al., 

2004).  

Quando se pretende promover a integração de mapas em espécies não endogâmicas, o 

ideal é utilizar marcadores microssatélites com segregação completamente (1:1:1:1) ou 

parcialmente informativa (1:2:1). Este tipo de marcador permite uma melhor inferência das fases 

e freqüências de recombinação entre os diferentes tipos de segregações encontradas nessas 

espécies. Pugh et al. (2004) promoveram a integração de mapas de ligação em cacau, utilizando 

465 marcadores codominantes (RFLP, microssatélites, isoenzimas e genes análogos de 

resistência - Rgenes-RFLP) e obtiveram 10 grupos de ligação.  Lespinasse et al. (2000) 

empregaram 128 marcadores RFLP, 29 AFLP, 11 microssatélites e 4 isoezimas como locos bi-

parentais para promover a integração dos mapas de seringueira.  

O mapa genético aqui construído sintetiza um conjunto de informações inicialmente 

obtidas por Carneiro et al. (2002) que estabeleceram o primeiro mapa de maracujá-amarelo, 

utilizando uma população segregante de 90 plantas e marcadores moleculares RAPD na 

estratégia duplo pseudocruzamento teste. Estas marcas de RAPD não foram integradas no 

presente mapa pelo de fato de haver poucas plantas (indivíduos F1) em comum. Neste caso, o 

número de observações perdidas seria de mais de 50%. De acordo com Doerge (1996), para 

populações relativamente grandes, com cerca de 250 plantas, a performance do algoritmo RCD 

para estimação da ordenação dos grupos de ligação começa a ser afetada quando mais existem 

mais de 20% de observações perdidas. No presente caso foram usadas 160 plantas, portanto, mais 

de 12% de dados perdidos poderiam afetar a ordenação. As marcas de RAPD com segregação do 
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tipo 1:1 e 3:1 foram utilizadas visando a sua integração nos mapas, porém sem grande sucesso, 

pois muitas das marcas alocadas no framework do mapa integrado com marcadores AFLP e 

microssatélites foram retiradas e muitos grupos de ligação não puderam ser integrados (dados não 

apresentados). 

Em seguida, Lopes (2003) utilizou 117 plantas dessa mesma população, marcadores 

AFLP e a mesma estratégia de mapeamento. Matta (2005) trabalhou com 160 plantas dessa 

mesma população, visando à integração dos mapas usando o programa JoinMap e marcas de 

AFLP com segregação do tipo 1:1 e 3:1. Contudo, esta integração não foi muito consistente, pois 

foram obtidos oito grupos de ligação, um a menos do que o esperado. Segundo o autor, a 

ordenação de algumas marcas não foi muito acurada. Tal fato pode ser devido à metodologia de 

mapeamento implementada no JoinMap, que utiliza apenas das freqüências de recombinação 

entre pares de marcas para a estimação da melhor ordem.    

O trabalho seguinte foi o de Moraes (2005) que utilizou o mesmo grupo de marcas e  de 

plantas, porém fez o uso do programa TreeMap que utiliza os algoritmos propostos por Wu et al. 

(2002). A estratégia foi diferente, já que não foi feita a integração dos mapas, mas sim a alocação 

das marcas 3:1 como acessórias nos mapas construídos, estabelecendo, assim, uma homologia 

entre eles.     

Neste estudo, foram introduzidas marcas de microssatélites, sendo obtidos 10 grupos de 

ligação (sendo 1 deles constituído por apenas duas marcas que provavelmente está ligado a algum 

dos outros nove). Também, foi possível alocar no framework, marcas de AFLP com segregação 

do tipo 3:1, que contribuíram para uma maior saturação e integração de oito dos nove grupos de 

ligação de maracujá-amarelo. Tudo isso, só foi possível devido ao acúmulo de dados para uma 

mesma população de mapeamento. Contudo, não houve integração do GL-IV por isso, o aumento 

do número de marcas informativas, principalmente de microssatélites, se faz necessário. O uso do 

algoritmo de estimação da fase de ligação e da freqüência de recombinação simultaneamente, 

proposto por Wu et al. (2002) e implementado no programa R foi muito promissor na integração 

dos mapas de ligação de maracujá-amarelo, utilizando dados de marcadores microssatélites e 

AFLP. 

A integração de mapas de ligação de espécies não endogâmicas com o uso de diferentes 

tipos de marcadores permite uma melhor caracterização do polimorfismo existente ao longo de 

todo o genoma. Além disso, os mapas dos genitores podem ser apresentados separadamente para 
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investigar a presença de QTL segregando para cada genitor. Todavia, se os QTL estão 

segregando para ambos os genitores e se pretende estudar as diferentes combinações alélicas dos 

QTL, é melhor utilizar o mapa integrado com todos os marcadores (MALIEPAARD et al., 1998).   

Em maracujá-amarelo existe uma série de características de importância econômica que 

possuem herança complexa, envolvendo múltiplos genes, como a resistência a doenças, a 

produtividade e a qualidade de frutos. Todas estas características estão sendo estudadas no 

Departamento de Genética da ESALQ/USP e de posse do mapa único, integrado, as estimativas 

dos efeitos e localização dos QTL tendem a ser mais acuradas.  

O framework dos mapas aqui apresentados será útil para alocação de novas marcas de 

microssatélites que serão progressivamente mapeadas na busca de integração completa dos 

grupos de ligação e de sua maior saturação, principalmente em regiões genômicas específicas de 

interesse aplicado. A alocação de novas marcas de microssatélites também contribuirá para o 

estabelecimento da correspondência entre mapas genéticos de diferentes cruzamentos, em estudos 

de mapeamento comparativo e evolução (sintenia).  
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5. CONCLUSÕES 

 

A construção de bibliotecas genômicas enriquecidas é particularmente interessante em 

maracujá-amarelo, uma vez que não há seqüências de microssatélites depositadas no GenBank 

(http://www.ncbi.nih.gov). Com esta estratégia, 11,3% de eficiência de enriquecimento foi 

atingida, isolando 107 seqüências contendo microssatélites, sendo 55 perfeitos, 46 imperfeitos e 6 

compostos; 

 

É possível a construção de mapas de ligação com base em marcas dominantes e 

codominantes, a partir da análise de uma população F1 segregante de maracujá-amarelo, assim 

como alocar marcadores dominantes bi-parentais, com segregação do tipo 3:1, no framework dos 

grupos de ligação, sem prejuízo da ordenação dos locos; 

 

A utilização do algoritmo proposto por Wu et al. (2002), que estima as fases de ligação e a 

freqüência de recombinação simultaneamente, é extremamente promissora para a integração dos 

mapas de ligação de populações não endogâmicas, como as de maracujá-amarelo, pois esta é uma 

espécie auto-incompatível; 

 

As abordagens adotadas neste trabalho permitiram a obtenção de oito dos nove grupos de 

ligação de maracujá-amarelo (2n = 18), saturados e integrados; 

 

Existe a necessidade de se desenvolver mais marcadores microssatélites para a geração de 

todos os grupos de ligação de maracujá-amarelo, com boa acurácia. 
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