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RESUMO 

 

Desenvolvimento de marcadores SSR, M-AFLP e SNP visando à integração de mapas 

genético-moleculares de Passiflora alata Curtis 

 

Embora não exista uma variedade comercial de maracujazeiro-doce (Passiflora alata 

Curtis), a fruta vem ganhando espaço no mercado brasileiro, justificando o uso de técnicas 

convencionais e moleculares no melhoramento da cultura. Nas espécies em que ocorre auto-

incompatibilidade e o cruzamento entre indivíduos é obrigatório, como nos maracujazeiros, não é 

possível a obtenção de populações convencionais de mapeamento. Por isso, utiliza-se a técnica 

two-way pseudo-testcross para a geração de mapas genéticos, usando uma população F1 

segregante e marcas dominantes, o que resulta na geração de mapas individuais, sendo um por 

genitor. A inconveniência desta estratégia tem sido superada pelo uso de marcadores 

codominantes e estatísticas mais robustas. Marcadores baseados em SSRs (ou microssatélites) e 

em SNPs são úteis para promover a integração dos mapas, pois são codominantes e abundantes 

no genoma de plantas. O presente trabalho objetivou gerar um mapa integrado de P. alata, 

usando novos marcadores SSR, além de M-AFLP e SNP. Os locos SSR foram desenvolvidos a 

partir de uma biblioteca genômica enriquecida, previamente construída. Dentre os motivos, 

prevaleceram os dinucleotídicos perfeitos de (AC)n e (AG)n. Neste trabalho, mais 175 primers de 

SSR foram desenhados e avaliados juntamente com 111 previamente obtidos, observando-se uma 

taxa de polimorfismo entre os genitores de 31,9%. Ainda com esse conjunto de primers, foi 

possível recuperar polimorfismos de conformação de fita simples (SSR-SSCP) em 23 locos. A 

genotipagem de 26 SSRs na população segregante resultou em 40 locos, os quais, associados a 

um SSR-SSCP, resultaram em seis locos com segregações mais informativas do tipo 1:1:1:1 e 

1:2:1. M-AFLPs apresentaram 34,0% de polimorfismo, acrescendo mais seis locos informativos 

ao mapa de ligação. Os SNPs revelados pelo alinhamento das sequências de AFLP e de genes 

putativos revelaram uma mutação a cada 110 pb, em média. Foi possível a genotipagem de SNP 

para um dos genes, e conjuntos de primers para outros locos são propostos. Mapas individuais 

para ambos os genitores foram obtidos com 175 e 229 marcadores de segregação 1:1, 

respectivamente, ao passo que o mapa integrado incluiu, além desses, 12, 7 e 40 marcas de 

segregação 1:1:1:1, 1:2:1 e 3:1, respectivamente. Foi possível estabelecer a correspondência para 

a maioria dos grupos de ligação individuais e integrados. Observou-se a ampla distribuição de 

marcadores baseados em microssatélites, com a eventual formação de clusters. Este mapa, 

embora preliminar, pode ser útil no mapeamento de caracteres agronômicos e em estudos 

comparativos com o mapa integrado de P. edulis f. flavicarpa. 

 

Palavras-chave: Maracujazeiro-doce; Marcadores moleculares; Mapeamento genético; Família de 

irmãos completos 
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ABSTRACT 

 

Development of SSR, M-AFLP and SNP markers for linkage map integration of Passiflora 

alata Curtis 

 

Although there is no a commercial variety of sweet passion fruit (Passiflora alata Curtis) 

the crop has gained importance in the Brazilian market. This justifies the use of conventional and 

molecular techniques for breeding the crop. In species where self-incompatibility occurs and 

crossing between plants is necessarily required, as in passion fruits, conventional mapping 

populations are not possible to be produced. Therefore, the two-way pseudo-testcross approach is 

used for the generation of genetic maps, employing an F1 segregating population and dominant 

markers, resulting in individual maps, one for each parent. The drawback of this strategy has 

been overcome by the use of codominant markers and more robust statistics. Markers based on 

SSRs (or microsatellites) and SNPs are useful for integrating the maps, because of their 

codominant inheritance and abundance in plant genomes. This study aimed to generate an 

integrated map of P. alata using new SSR, M-AFLP and SNP markers. The SSR loci were 

developed from an enriched genomic library previously constructed. Among the motifs, the most 

frequent were perfect di-nucleotides, (AC)n and (AG)n rich. In this study, 175 SSR primers were 

designed and evaluated along with 111 previously obtained. A polymorphism rate of 31.9% was 

observed between the parents. Using these primer sets, it was possible to recover single-stranded 

conformation polymorphisms (SSR-SSCP) at 23 loci. The genotyping of the segregating 

population using the 26 SSRs resulted in 40 loci; adding a SSR-SSCP, the result was six 

informative loci showing segregation rations of 1:1:1:1 and 1:2:1. M-AFLPs showed 34.0% of 

polymorphism, providing six informative loci to the map. The alignment of parental AFLP and 

putative gene sequences revealed one SNP per 110 bp on average. It was possible to genotype 

one gene-derived SNP, and primer sets for other loci are proposed. Individual maps of both 

parents were obtained with 175 and 229 markers segregating in 1:1 ratio, respectively, while in 

the integrated map were included 12, 7 and 40 markers segregating in 1:1:1:1, 1:2:1 and 3:1 

rations, respectively. It was possible to establish the correspondence for most of the individual 

linkage groups and the integrated groups. Microsatellite-based markers showed a wide genome 

distribution, with eventual cluster formation. Although preliminary, this map may be useful for 

mapping agronomic traits and in comparison studies with the integrated map of P. edulis f. 

flavicarpa. 

 

Keywords: Sweet passion fruit; Molecular markers; Genetic mapping; Full-sib family 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Passiflora é o gênero mais numeroso da família Passifloraceae. Com mais de 450 

espécies, uma extensa hierarquia de taxa infragenéricos (subgênero, seção, série e espécie) se faz 

necessária para representar as relações filogenéticas no grupo. O maracujazeiro-doce (Passiflora 

alata Curtis) é uma das espécies do subgênero Passiflora, superseção Laurifolia, série 

Quadrangulares (MacDOUGAL; FEUILLET, 2004); está mais próximo de Passiflora 

quadrangularis L., cultivado em certos países da América espanhola, pertencendo à mesma série, 

do que da espécie mais cultivada e consumida no mundo, P. edulis Sims, da superseção, seção e 

série que levam o mesmo nome do gênero. O maracujazeiro-doce é nativo do Brasil, onde é 

encontrado em todas as regiões, ocorrendo também em outros países da América do Sul, como o 

Peru.  

O número cromossômico da espécie é 2n = 2x = 18 (GUERRA; 1986), sendo este comum 

a outras espécies do gênero, como P. edulis, P. quadrangularis L., P. coccinea Aubl. e P. 

cincinnata Mast. (HANSEN et al., 2006; SOUZA; PEREIRA; VIEIRA, 2008). Como a maioria 

das espécies cultivadas de maracujá, P. alata apresenta um sistema reprodutivo que inclui a auto-

incompatibilidade, isto é, apesar de a flor apresentar tanto estruturas masculinas quanto 

femininas, ela não é capaz de realizar autofecundação (BRAGA et al., 2005; FERREIRA et al., 

2010). Esse mecanismo tem sido apontado como importante para manter a heterozigose elevada, 

uma vez que induz a alogamia obrigatória e, consequentemente, deve contribuir para o aumento 

da variabilidade genética. O pólen do maracujazeiro é grande e pesado o suficiente para 

inviabilizar sua disseminação pela ação dos ventos (MANICA et al., 2005), sendo a espécie 

polinizada principalmente por abelhas mamangava de grande porte, do gênero Xylocopa (LIMA; 

CUNHA, 2004). Ou seja, além de outras plantas fontes de variação para alelos de auto-

incompatibilidade são necessários agentes vetores de grãos de pólen para que ocorram os 

cruzamentos em campo. 

O maracujazeiro-amarelo ou azedo (P. edulis Sims f. flavicarpa Deg.), ocupa mais de 

95% dos pomares comerciais do Brasil (FNP CONSULTORIA & COMÉRCIO, 2007), 

correspondendo à praticamente toda a área plantada e produção de maracujazeiros no país, que é 

destinada para o mercado de frutas e para a indústria de sucos. Grande parte dos pomares 

comerciais de maracujá-amarelo é composta por variedades selecionadas seja para produção, 
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qualidade de frutos ou resistência a pragas e doenças. Devido aos preços diferenciados, a cultura 

do maracujá-doce vem ganhando importância por ser apreciada para consumo in natura e para 

compor blends em sucos industrializados. Além disso, suas folhas possuem propriedades 

farmacológicas associadas à produção de passiflorina, um calmante natural (MELETTI; MAIA, 

1999), e suas flores têm valor ornamental. A seleção visual, que também é muito praticada pelos 

fruticultores de maracujá-amarelo, tem sido extensivamente realizada por aqueles que plantam 

maracujazeiro-doce, uma vez que não existem variedades comerciais, e os programas de 

melhoramento ainda não se consolidaram (NUNES, 2010). 

De acordo com os últimos dados da Produção Agrícola Municipal (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2010), a área plantada com 

maracujazeiros foi de 50.853 ha e rendeu uma produção de 718.798 t em 2009. Nesse cenário, o 

Brasil estabelece-se como o maior produtor mundial da fruta (MANICA et al., 2005). Em São 

Paulo, a produção do maracujá-doce tem aumentado significativamente desde o início da década 

de 1980 e teria chegado a 1.700 t em 2002 (KAVATI; PIZA Jr., 2002). Outros Estados, como 

Bahia, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, também têm contribuído para a 

disseminação da cultura desde a década de 1990. Entretanto, a inexistência de uma variedade 

selecionada para maracujazeiro-doce com base em técnicas de melhoramento genético, que 

apresente características agronômicas superiores, no que diz respeito à resistência a pragas e 

doenças e à qualidade e produção de frutos, constitui um entrave à expansão da cultura, 

prejudicando os produtores (SAVAZAKI, 2003). 

Atualmente, a geração de variedades melhoradas tende a incorporar metodologias de 

genética molecular. Por exemplo, a identificação de marcadores moleculares ligados fisicamente 

a genes que controlam caracteres de importância agronômica pode auxiliar no processo de 

seleção (COLLARD; MACKILL, 2008). Um dos métodos para determinar esse tipo de 

associação envolve a construção de mapas de ligação (HAYWARD et al., 1994; JONES et al., 

2009), nos quais podem ser localizadas regiões que contêm locos responsáveis pelo controle 

locos de características quantitativas (do inglês, Quantitative Trait Loci – QTLs). Além do 

mapeamento de QTLs, os mapas genéticos apresentam importantes aplicações para o 

conhecimento básico da organização e evolução do genoma da espécie e nos estudos de 

mapeamento comparativo. 
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Mapas genéticos são formados por grupos de ligação nos quais está representada a ordem 

e a distância entre marcadores genéticos (morfológicos ou moleculares); os grupos de ligação 

correspondem ao complemento haplóide de cromossomos de uma espécie. Inúmeras 

considerações devem ser feitas quando da realização de cada etapa envolvendo a construção de 

mapas genéticos. Por exemplo, o estabelecimento de populações segregantes adequadas deve 

tomar por base o sistema reprodutivo do organismo, as características de interesse nos genitores, 

no caso de plantas e animais cultivados, e o número de indivíduos amostrados resultantes do 

cruzamento. Já para a etapa de genotipagem dos locos na população de mapeamento e nos 

progenitores, deve-se observar o tipo de marcador (dominante ou codominante) e a quantidade 

dos marcadores utilizados. Finalmente, após a verificação da segregação individual dos locos 

estudados, as metodologias de genética-estatística devem ser adequadas e robustas de tal modo a 

otimizar a verificação da ligação, a estimativa da distância e a ordenação dos marcadores nos 

grupos de ligação (TANKSLEY, 1993; SEMAGN; BJØRNSTAD; NDJIONDJOP, 2006).  

Vários tipos de população são utilizados na construção de mapas e no mapeamento de 

locos marcadores em espécies vegetais. As populações convencionais de mapeamento (F2 ou de 

retrocruzamentos, por exemplo) são originadas a partir de genitores endogâmicos e derivam de 

autofecundações ou retrocruzamentos. Porém, quando ocorre auto-incompatibilidade, impede-se 

que gametas funcionais produzam populações endogâmicas, levando as populações à alogamia 

obrigatória. Além disso, pode ocorrer depressão por endogamia, inviabilizando o estabelecimento 

de plantas autofecundadas em experimentos a campo, por exemplo. Outra dificuldade em se 

trabalhar com linhagens homozigóticas deve-se ao caráter perene de algumas culturas, ou seja, 

para as plantas que apresentam um longo ciclo reprodutivo torna-se impraticável a realização de 

autofecundações sucessivas. Desse modo, para populações derivadas de genitores não-

endogâmicos ou de espécies de cruzamento (do inglês, outcrossing species), tem-se usado 

populações F1 segregantes ou famílias de irmãos completos (do inglês, full sib-family). No caso 

dos maracujazeiros amarelo (SUASSUNA et al., 2003) e doce (FERREIRA et al., 2010), a auto-

incompatibildade é o principal motivo que leva à utilização de populações F1 segregantes para o 

mapeamento. Ainda, a depressão por endogamia deve ser pronunciada ao longo das gerações, 

quando as plantas de maracujazeiros resultam de autopolinização artificial (REGO, 2001). 

Nesse tipo de população, um ou ambos os genitores podem ser heterozigóticos, os 

marcadores podem ser dominantes ou codominantes e, usualmente, as fases de ligação dos pares 
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de marcadores são desconhecidas (MALIEPAARD; JANSEN; VAN OOIJEN, 1997). Em uma 

família de irmãos completos derivada de dois genitores não-endogâmicos, até quatro alelos do 

marcador, inclusive alelos nulos, podem estar segregando em um único loco. Além disso, o 

número de alelos pode variar em cada loco. Como proposto por Wu et al. (2002), cada um dos 

alelos do marcador, simbolizados por a, b, c ou d, são codominantes em relação aos demais, mas 

dominantes em relação ao alelo nulo, simbolizada por o. Dependendo de como alelos diferentes 

são combinados nos dois genitores da população, existe um total de 18 possíveis tipos de 

cruzamentos (configurações genéticas) para cada loco do marcador. Caracterizam-se, portanto, 

quatro tipos de segregações possíveis decorrentes do número de fenótipos moleculares na 

população, que varia de quatro até dois (Tabela 1). Devido à origem da população, a 

configuração genética do cruzamento não é conhecida a priori, como em um cruzamento-teste 

clássico, mas inferida a posteriori, após a análise da segregação. Devido a todas essas diferenças, 

pares de marcadores podem prover diferentes quantidades de informação para a estimação das 

frequências de recombinação e a fase de ligação dos marcadores nos dois genitores e, 

usualmente, tem de ser estimados simultaneamente (WU et al., 2002).  

Analisando a Tabela 1, observa-se que os tipos de cruzamentos mais informativos (A e B, 

que segregam 1:1:1:1 e 1:2:1, respectivamente) dependem não só de um marcador capaz de 

distinguir entre fenótipos moleculares alternativos (codominância), mas também que os locos 

estejam em heterozigose em ambos os genitores. Marcadores que segregam para o tipo de 

cruzamento representado por C estão heterozigose em ambos os pais e segregam na proporção de 

3:1. Finalmente, D representa os locos que estão na configuração de cruzamento-teste e segregam 

na proporção de 1:1, sendo incluídos em dois grupos: D1, quando um dos pais é heterozigótico e 

o outro é homozigótico; e D2, o recíproco de D1. Marcadores do tipo B3.7 e C se caracterizam 

por ambos os genitores terem o mesmo genótipo e, por isso, são chamados marcadores 

simétricos. Os outros tipos de locos distinguem o genótipo de ambos os genitores e são 

denominados de marcadores assimétricos (WU et al., 2002). 
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Tabela 1 - Configurações genéticas dos locos marcadores, segundo o tipo de cruzamento, e os respectivos padrões 

de bandas observadas (alelos) nos genitores e nas progênies oriundas de cruzamentos entre genitores 

não-endogâmicos 

Tipo de 

cruzamento 

Genitores Progênie 

Cruzamento 
Bandas 

observadas 
Observação 

Bandas 

observadas 
Segregação 

Nº de 

fenótipos 

A  1 

2 

3 

4 

ab × cd 

ab × ac 

ab × co 

ao × bo 

ab × cd 

ab × ac 

ab × c 

a × b 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

ac, ad, bc, bd 

a, ac, ba, bc 

ac, a, bc, b 

ab, a, b, o 

1:1:1:1 

1:1:1:1 

1:1:1:1 

1:1:1:1 

4 

4 

4 

4 

B B1 

B2 

B3 

5 

6 

7 

ab × ao 

ao × ab 

ab × ab 

ab × a 

a × ab 

ab × ab 

Assimétrico 

Assimétrico 

Simétrico 

ab, 2a, b 

ab, 2a, b 

a, 2ab, b 

1:2:1 

1:2:1 

1:2:1 

3 

3 

3 

C  8 ao × ao a × a Simétrico 3a, o 3:1 2 

D D1 9 

10 

11 

12 

13 

ab × cc 

ab × aa 

ab × oo 

bo × aa 

ao × oo 

ab × cc 

ab × aa 

ab × o 

b × aa 

a × o 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

ac, bc 

a, ab 

a, b 

ab, a 

a, o 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

2 

2 

2 

2 

2 

 D2 14 

15 

16 

17 

18 

cc × ab 

aa × ab 

oo × ab 

aa × bo 

oo × ao 

cc × ab 

aa × ab 

o × ab 

aa × b 

o × a 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

Assimétrico 

ac, bc 

a, ab 

a, b 

ab, a 

a, o 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

2 

2 

2 

2 

2 

Fonte: Adaptado de Wu et al. (2002) 

 

Em 1990, Ritter, Gebhardt e Salamini propuseram a estratégia do duplo 

pseudocruzamento-teste (do inglês, two-way pseudo-testcross) para a construção de mapas de 

ligação usando populações F1 segregantes. Esta estratégia foi largamente usada em espécies 

alógamas ou auto-incompatíveis (CARLSON et al., 1991; GRATTAPAGLIA; SEDEROFF, 

1994; MALIEPAARD; JANSEN; VAN OOIJEN, 1997). Utilizando essa abordagem, dois mapas 

genéticos de maracujá-amarelo foram construídos, sendo o primeiro com base em polimorfismos 

de DNA amplificado ao acaso (do inglês, Random Amplified Polymorphic DNA – RAPD; 

CARNEIRO et al., 2002), e o segundo baseados em polimorfismos de comprimento de 

fragmentos amplificados (do inglês, Amplified Fragment Length Polymorphisms – AFLPs; 

LOPES et al., 2006). Essa abordagem tem o inconveniente de gerar mapas individuais, ou seja, 

um para cada genitor, pois aproveita apenas marcadores moleculares dominantes que segregam 

na proporção 1:1 (justamente os cruzamentos do tipo D1.13 e D2.18, segundo a nomenclatura de 

WU et al., 2002). 
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Contudo, o uso de marcadores biparentais ou de locos cujos alelos (distintos ou não, neste 

caso, em heterozigose) estão presentes em ambos os genitores permite a construção de um mapa 

único, integrando os grupos de ligação. Marcadores biparentais dominantes com segregação 3:1 e 

codominantes com segregação 1:2:1 e 1:1:1:1 podem ser utilizados como ponte, sendo esses 

últimos os mais informativos (WU et al., 2002). De fato, as análises de ligação em espécies de 

cruzamento obrigatório devem fazer uso de marcadores moleculares codominantes, visando à 

construção de um mapa integrado para a população. Mas, marcadores dominantes contribuem 

para a saturação dos grupos de ligação e uma maior caracterização genômica da espécie. Os dois 

tipos de segregação mais informativos (A e B) só podem ser detectados usando-se marcadores 

codominantes, como sequências simples repetidas (do inglês, Simple Sequence Repeats – SSRs) e 

polimorfismoa de única base (do inglês, Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs). 

Recentemente, foi construído um mapa único de maracujá-amarelo, integrado com base em dados 

de AFLP e SSR (OLIVEIRA et al., 2008). Esta integração só foi possível devido ao emprego da 

metodologia proposta por Wu et al. (2002). O mapa genético até então desenvolvido para 

maracujá-doce (NUNES, 2010) consiste, brevemente, em um arcabouço de marcadores do tipo 

AFLP com alguns marcadores microssatélites. A maioria das marcas (91%) segregou na 

proporção de 1:1. Apenas 29 marcadores (os 9% restantes) segregaram 3:1, 1:2:1 ou 1:1:1:1.  

Contextualizando, os SSRs ou microssatélites são formados por sequências simples de um 

a seis nucleotídeos repetidos in tandem, e se encontram amplamente distribuídos em genomas de 

eucariotos e procariotos. De modo geral, caracterizam-se pelo elevado polimorfismo e expressão 

codominante, o que os torna úteis em trabalhos de caracterização da diversidade e de 

mapeamento genético (OLIVEIRA et al., 2006). Analisando-se os locos de SSRs – desenvolvidos 

a partir de bibliotecas genômicas enriquecidas – nos genitores de populações de mapeamento em 

maracujás, obtiveram-se para P. edulis f. flavicarpa (OLIVEIRA et al., 2008) e P. alata 

(PENHA, 2008) taxas de polimorfismo relativamente baixas, quais sejam 24,70% e 15,25%, 

respectivamente. Este nível de polimorfismo se deve, possivelmente, ao número reduzido de 

locos estudados e aos genitores empregados no cruzamento, de tal modo que é imperativa a 

necessidade de se desenvolver mais marcadores SSR para o gênero.  

Outra estratégia, que aproveita o polimorfismo gerado pela variação existente em regiões 

microssatélites é denominada Microssatélite-AFLP, a qual foi descrita, independentemente, por 

Van Eijk et al. (2001; M-AFLP) e Yang et al. (2001; MFLP). Este método, baseado em AFLP, 
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utiliza a combinação de um primer para detecção de polimorfismos de microssatélites 

amplificados ao acaso (do inglês, Random Amplified Microsatellite Polymorphisms – RAMP) e 

um primer seletivo de adaptador de AFLP para amplificar fragmentos de restrição contendo 

motivos microssatélites. M-AFLP pode ser utilizado como uma técnica de fingerprint e como 

ferramenta para a descoberta de SSR altamente informativos. O polimorfismo resulta na variação 

no número de unidades repetidas (motivos de microssatélites) ou do sítio de restrição e 

nucleotídeos seletivos (AFLP). Os microssatélites revelados por esta técnica podem ser 

convertidos em ensaios de PCR com primers específicos, possibilitando a aplicação direta sobre 

o DNA genômico. É possível reconhecer locos codominante baseadas pelo aspecto visual das 

bandas em géis de M-AFLP, uma vez que cada loco apresenta, de modo geral, um padrão de 

bandas que o distingue dos demais (VAN EIJK et al., 2001). 

O SNP, por sua vez, consiste na variação em um único nucleotídeo – A, T, C ou G – nas 

sequências de DNA de diferentes indivíduos. Geralmente constituído por dois alelos, decorre de 

mutação em uma única base, a qual deve apresentar frequência ≥ 1%. Quando a descoberta de 

mutações envolve poucos indivíduos (um par de genitores de uma população de mapeamento, por 

exemplo), e essa frequência não pode ser estimada, o SNP é dito putativo. Trata-se do tipo mais 

comum de variação genética (EDWARD; POOLE; BARKER, 2008), sendo os SNPs os 

marcadores mais polimórficos e abundantes, evolutivamente conservados e de expressão 

codominante. No que diz respeito ao seu uso em mapeamento, os SNPs já vêm sendo utilizados 

como ferramenta para saturar mapas genéticos e como pontes para integrar mapas individuais 

gerados em espécies de cruzamento. Gaudet et al. (2008) utilizaram AFLPs e SSRs para contruir 

mapas de ligação em Populus nigra L., incluindo sete SNPs. Destes, uma marca co-segregou em 

ambos os genitores utilizados para a obtenção da população F1. Utilizando metodologias mais 

sofisticadas na detecção de SNPs, Troggio et al. (2007) construíram mapa genético saturado para 

Vitis vinifera L. baseando-se, também, em marcadores AFLPs e SSRs. A adição de marcadores 

SNP introduziu polimorfismos que aumentaram significativamente a densidade dos mapas, 

resultando, por exemplo, em um melhor arcabouço para o mapeamento fino de QTLs. 

Tanto SSR como SNP podem ser identificados por um screening em bases de dados de 

nucleotídeos (GenBank, por exemplo) para a espécie a ser estudada (BENSON et al., 2000). 

Contudo, no caso de organismos menos estudados, pouco ou nenhum registro de sequências pode 

ser encontrado. Tanto para o maracujá-doce (PENHA, 2008) como para o amarelo (OLIVEIRA 
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et al., 2005) foram construídas bibliotecas genômicas enriquecidas com microssatélites visando 

ao screening de clones positivos, sequenciamento dos insertos, desenho de primers e 

desenvolvimento de marcadores SSR. Estes trabalhos serviram de base para a construção do 

mapa integrado de maracujá-amarelo (OLIVEIRA et al., 2008) e foram usados para a construção 

do primeiro mapa integrado de maracujá-doce (NUNES, 2010).  

Para detectar SNP em espécies em que não há ou há poucas sequências depositadas em 

banco de dados, algumas estratégias têm sido adotadas, como: (i) desenhar primers a partir da 

análise de sequências expressas conservadas em organismos relacionados, que estão disponíveis 

nos bancos de dados, e sequenciar o loco homólogo na espécie de interesse, ou (ii) sequenciar 

locos oriundos de fragmentos amplificados via marcadores do tipo AFLP (FANG; DEVANAND; 

CHAO, 2005), por exemplo. Outra forma de detectar SNPs, sem a necessidade de 

sequenciamento, é a análise de polimorfismos de conformação de fita simples (do inglês, Single-

strand Conformation Polymorphisms – SSCP) em fragmentos de DNA. Essa tecnologia de pré-

screening de mutações baseia-se na mobilidade das fitas simples de DNA em gel não-

desnaturante de poliacrilamida; esta mobilidade é função tanto do tamanho do fragmento quanto 

da estrutura tridimensional que a molécula adquire no contexto de interações entre os 

nucleotídeos. A técnica é tida como altamente sensível, pois fragmentos de DNA com o mesmo 

tamanho podem revelar diferentes confôrmeros devido à mutação em um único sítio. A rotina de 

géis SSCP tem sido comum em exames de DNA para detectar doenças em humanos (KOMAR, 

2009), mas pode ser utilizada como estratégia, inclusive para o mapeamento genético 

(FUKUOKA et al., 1994; GALEANO et al., 2009). A utilização de primers que amplificam locos 

microssatélites é sugerida no presente trabalho como forma de detectar SNPs nessas regiões 

ineditamente, denominando-o como SSR-SSCP, para distingui-lo do marcador SSR 

convencional.  

O presente trabalho visou desenvolver três tipos de marcadores moleculares 

potencialmente codominantes (SSR, M-AFLP e SNP) para serem usados na construção de uma 

mapa genético preliminar integrado e saturado para o maracujazeiro-doce, usando para tal uma 

população F1 segregante, com base na metodologia proposta por Wu et al. (2002). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material Genético 

 

A população de mapeamento foi obtida originalmente por Nunes (2010) a partir de 

cruzamento controlado entre dois acessos de Passiflora alata. O genitor feminino, denominado 

2(12), provém de uma progênie de meios-irmãos, cuja planta-mãe pertence à coleção de trabalho 

da Embrapa Cerrados (Planaltina-DF). O genitor masculino, denominado SV3, provém de um 

cultivo comercial em propriedade rural particular (Piracicaba-SP). Os DNAs dos genitores e dos 

180 indivíduos da população F1 foram extraídos por Nunes (2010), utilizando o protocolo de 

Murray e Thompson (1980) adaptado, e foram armazenados a –20 °C.  

Diluições a 10 ng/µL e 50 ng/µL já disponíveis no Laboratório foram requantificadas e 

eventualmente corrigidas para a respectiva concentração requerida. Para as diluições a 10 ng/μL, 

foram utilizadas alíquotas de 5 μL de cada amostra mais 2 μL de tampão de carreamento (azul de 

bromofenol 1 mg/mL, Ficoll 100 mg/mL). Para as diluições de 50 ng/μL, utilizaram-se 2 μL de 

cada amostra mais 2 μL de tampão de carreamento e 3 μL água ultra-pura (Direct-Q
®
 UV, 

Millipore) esterilizada. As misturas foram submetidas à eletroforese (3 V/cm) em gel de agarose 

1% em TBE 1X (Tris-base 89 mM, ácido bórico 89 mM, Na2EDTA 2,5 mM) com corante 

fluorescente 0,5X (SYBR
®
 Safe DNA Gel Stain, Promega). O gel foi visualizado e digitalizado 

sob luz ultravioleta (UV) em equipamento de fotodocumentação (Multi Doc-It Digital Imaging 

System, UVP). As concentrações dos produtos purificados foram estimadas em comparação com 

concentrações conhecidas de DNA do fago lambda (λ, Gibco-BRL).  

 

2.2 Marcadores SSR 

 

2.2.1 Extração de DNA plasmidial e sequenciamento dos clones 

 

Uma biblioteca genômica enriquecida com microssatélites para P. alata foi construída por 

Penha (2008) utilizando-se os protocolos desenvolvidos por Kijas et al. (1994) e Billote et al. 

(1999), com algumas modificações. Na ocasião da construção da biblioteca mencionada, as 

colônias foram organizadas em 11 placas de 96 poços do tipo microtiter (fundo “U” e capacidade 
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para 200 µL) e armazenadas a –80 °C em meio 2YT-HMFM com 100 µg/mL de ampicilina 

(PENHA, 2008). Das 1056 colônias iniciais, 529 foram sequenciadas e avaliadas por Penha 

(2008), dentre as quais 27 possuíam flancos que não apresentavam qualidade para o desenho de 

um ou de ambos os primers.  

As 527 colônias restantes até então não avaliadas para a presença de SSRs mais 27 

colônias contendo SSR, mas sem primers desenhados, foram inoculadas em meio de cultura 

líquido (Circlegrow
®

, Qbiogene) com 100 µg/mL ampicilina para multiplicação. O DNA 

plasmidial foi extraído utilizando o procedimento de lise alcalina (SAMBROOK; RUSSEL, 

2001), sendo, ao final, ressuspendido em 30 µL de TE (Tris-HCl 10 mM pH 8,0; EDTA 1 mM 

pH 8,0). A estimativa das concentrações de plasmídeos e a qualidade da extração plasmidial 

foram baseadas na eletroforese de alíquotas de 2 μL de cada minipreparação mais 2 μL de tampão 

de carreamento e 3 μL água ultra-pura esterilizada em gel de agarose 1%, comparando-as com 

concentrações conhecidas de DNA do fago λ sob luz UV. 

Para verificação dos insertos, as reações foram realizadas contendo 2 μL da miniprep, 1X 

de tampão de PCR (Green GoTaq
®
 Flexi Buffer, Promega), 1,5 mM de MgCl2 (Promega), 1 U de 

enzima Taq DNA polimerase (GoTaq
®
 Flexi DNA Polymerase, Promega), 0,2 mM de cada 

dNTP (GE Healthcare Life Sciences), 0,3 µM de cada primer, e água ultra-pura esterilizada para 

um volume final de 25 µL. As amplificações foram realizadas em termociclador (GeneAmp
®
 

PCR System 9700, Applied Biosystems) utilizando o seguinte programa: desnaturação inicial a 

94 °C por 5 min, seguida de 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 55 °C por 1 min e 72 °C por 1 min 30 s, 

e extensão final a 72 °C por 10 min. Alíquotas de 5 μL de cada reação foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose 1% e visualizadas sob luz UV, utilizando-se como marcador de 

massa molecular ladder 100 pb (Invitrogen). 

As reações de sequenciamento envolvendo terminadores irreversíveis (SANGER et al., 

1977) foram realizadas contendo de 200 a 500 ng de DNA plasmidial, 4,0 µL de sequencing 

reagent premix (DYEnamic
™

 ET Terminator Kit, GE Healthcare Life Sciences), 0,1 µM de 

primer M13/pUC –46 reverse (5'-GAGCGGATAACAATTTCACACAGG-3'), e água ultra-pura 

esterilizada para um volume final de 10 µL. As amplificações foram realizadas em termociclador 

utilizando o seguinte programa: desnaturação inicial a 95 °C por 1 min, seguida de 35 ciclos de 

95 °C por 20 s, 55 °C por 15 s e 60 °C por 1 min. As reações foram precipitadas em seguida pela 

adição de acetato de amônia (7,5 M) ou acetado de sódio (1,5 M) mais EDTA (250 mM), 
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conforme as especificações do fabricante do kit de sequenciamento, e etanol absoluto gelado, 

sendo cada pellet ressuspendido em 10 µL de formamida. A injeção e a eletroforese capilar nos 

sequenciadores automáticos MegaBACE
™

 1000 (GE Healthcare Life Sciences) ou ABI PRISM
®

 

3100 (Applied Biosystems) foram realizadas na Universidade Estadual de Londrina (UEL, 

Londrina-PR) ou no Centro de Biotecnologia Agrícola (CEBTEC, USP/ESALQ, Piracicaba-SP), 

respectivamente. 

 

2.2.2 Análise das sequências dos clones, busca e classificação de SSR 

 

O software CODONCODE ALIGNER v. 3.5.7 (CodonCode Corporation) foi utilizado para a 

leitura dos arquivos de saída dos sequenciadores automáticos. Esta suíte, além de permitir a 

visualização dos eletroferogramas, realiza as análises de qualidade das bases lidas (função „Call 

Bases with phred‟), elimina as bases iniciais e finais das sequências que possuem baixa qualidade 

(função „Clip Ends‟), e, finalmente, exclui (ou trima) a sequência do vetor utilizado (função 

„Trim Vector‟). Para o “base calling”, o arquivo de parâmetros do phred (EWING et al., 1998) 

foi alterado oportunamente de acordo com o sequenciador, alternando entre 

„MolDyn_MegaBace‟ e „ABI_3100‟ para as corridas originadas em MegaBACE
™

 1000 (GE 

Healthcare Life Sciences) e ABI PRISM
®
 3100 (Applied Biosystems), respectivamente. O 

critério utilizado no “end clipping” foi o default do software, que adota índice phred de qualidade 

de “20” como limite para considerar a base como sendo verdadeira, ou seja, a probabilidade de a 

base estar incorreta é de 1 em 100. 

Na construção da biblioteca utilizada neste trabalho, o DNA de um genótipo de P. alata 

(SV1) foi digerido pela enzima RsaI e os fragmentos foram ligados aos adaptadores denominados 

Rsa21 (5'-CTCTTGCTTACGCGTGGACTA-3') e Rsa25 (5'-TAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA-3'), 

sendo, posteriormente, inseridos no vetor de clonagem pGem
®

-T Easy (Promega) para seleção 

dos fragmentos contendo microssatélites. As sequências de vetor mais adaptadores foram 

buscadas como forma de delimitar as regiões para desenho dos primers e conhecer o tamanho 

real do inserto. Nesse sentido, o arquivo para o “vector trimming” foi alterado para outro que 

incluía a sequência do vetor e dos adaptadores nos limites do sítio de inserção do vetor. Para os 

clones com duas ou mais corridas, utilizou-se algoritmo de alinhamento global múltiplo baseado 

no nome dos arquivos (função „Assemble in Groups‟), o qual leva em consideração os valores de 
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qualidade das bases e um valor limite de 70% de identidade para a criação de contigs (sequências 

consenso) de um mesmo clone.  

Para a identificação das sequências contendo microssatélites, utilizou-se o aplicativo web 

WEBSAT (MARTINS et al., 2009; disponível em: <http://wsmartins.net/websat/>). Foram 

considerados insertos positivos para SSR aqueles que apresentaram repetição de nucleotídeos 

maior ou igual a dez para mono-, cinco para di-, e três para tri-, tetra-, penta- ou 

hexanucleotídeos. A classificação quanto ao número de repetições baseou-se em cada motivo, o 

qual incluiu todas as sequências complementares e permutadas. Por exemplo, o motivo 

dinucleotídico AG representa as sequências AG, GA, e os complementos CT e TC e o motivo 

trinucleotídico GAA representa as sequências GAA, AAG, AGA e seus complementos TTC, TCT e 

CTT. Outra categorização considerou as quatro classes de microssatélites descritas por Weber 

(1990) e modificada por Peakall et al. (1998): (i) perfeitos, quando apenas um motivo compõe a 

repetição (CACACACACA, por exemplo); (ii) imperfeitos, quando um motivo é interrompido por 

outra base, do próprio motivo (CACACCACACA, por exemplo); (iii) interrompidos, quando um 

motivo é interrompido por outra base, diferente das que constitui o motivo (CCACCACCATCCA, 

por exemplo); e (iv) composto, quando dois microssatélites estão próximos, podendo ser 

separados por outros nucleotídeos (N) ou não (como em CACACACACANCTCTCTCTCT, por 

exemplo). 

 

2.2.3 Desenho e síntese de primers 

 

As sequências corrigidas foram utilizadas para o desenho dos pares de primers forward e 

reverse flanqueadores da região microssatélite usando o aplicativo web PRIMER3 (ROZEN; 

SKALETSKY, 2000; disponível em: <http://frodo.wi.mit.edu/primer3/>). A fim de permitir a 

padronização das condições de PCR para vários pares de primers, utilizaram-se os seguintes 

critérios: (i) temperatura de anelamento (TA) variando de 52 a 60 °C, (ii) diferença máxima de 3 

°C na TA entre os primers de cada par; (iii) conteúdo de GC entre 40 e 60%. Ainda, cada par de 

primers foi checado quanto às possibilidades de auto-anelamento ou anelamento cruzado com 

auxílio do software GENE RUNNER (SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994). O software CODONCODE 

ALIGNER permitiu a visualização dos eletroferogramas e a caracterização inequívoca das bases da 

região selecionada para constituir o primer. Os iniciadores foram sintetizados pelas empresas 
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Prodimol-IDT (Integrated DNA Technologies) ou Sigma-Aldrich
 
na escala de 25 nmol. A 

nomenclarura para cada par de primers desenhado seguiu o esquema adotado por Penha (2008): a 

sigla PA, referente à espécie P. alata, seguida de três dígitos numéricos. Como já existiam 177 

primers desenhados, o presente trabalho passou a contar novos primers a partir do PA178. Por 

motivos de organização interna do Laboratório, procurou-se manter o registro do clone que 

originou cada sequência, anotando-se o número da placa da biblioteca (que varia de 1 a 12, 

exceto 9) e a respectiva coordenada do clone na placa (as letras de A a H identificam a linha e os 

números de 1 a 12 identificam a coluna). Por exemplo: 1A01 representa o clone cuja sequência 

possibilitou o desenho de um novo par de primers de P. alata, estando presente na “Placa 1”, sob 

a coordenada “linha A-coluna 1”.  

 

2.2.4 Condições de amplificação e detecção de locos SSR 

 

Utilizando DNA dos genitores e de dois indivíduos da F1, os pares de primers sintetizados 

foram submetidos a testes de amplificação e detecção de polimorfismo. Os pares de primers que 

resultaram em uma amplificação positiva e que foram segregantes na amostra foram utilizados 

para avaliação da população F1. As reações foram realizadas contendo cerca de 20 ng de DNA 

genômico, 1X de tampão de PCR, 1,5 mM de MgCl2, 0,4 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 

mM de cada dNTP, 0,3 µM de cada primer, e água ultra-pura para um volume final de 16 µL. As 

amplificações foram realizadas em termociclador utilizando o seguinte programa: desnaturação 

inicial a 94 °C por 5 min, seguida de 30 ciclos de 94 °C por 40 s, 60 °C por 40 s e 72 °C por 1 

min, e extensão final a 72 °C por 8 min. 

Ao produto da reação, acrescentou-se igual volume de tampão desnaturante (azul de 

bromofenol 1 mg/mL, xileno cianol 1 mg/mL, EDTA 10 mM pH 8,0, e formamida 98%). As 

amostras foram desnaturadas a 95 °C por 5 min, resfriadas abruptamente em gelo e alíquotas de 

2,5 µL de cada amostra foram aplicadas em gel de poliacrilamida de 0,4 mm de espessura 

montado em aparato de eletroforese vertical de 38 x 50 cm (Sequi-Gen
®
 GT Sequencing Cell, 

Bio-Rad). Duas condições de corrida foram utilizadas, variando-se as composições de solução 

matriz de poliacrilamida e as constantes de potência e temperatura, como descritas a seguir. Após 

ambas as eletroforeses, a placa de vidro na qual o gel ficou aderido foi submetida a uma série de 

lavagens para impregnação com nitrato de prata e revelação com carbonato de sódio segundo 
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protocolo proposto por Creste, Tulmann Neto e Figueira (2001). Os géis foram analisados 

colocando-os sob luz branca e digitalizados em scanner (Epson Expression 10000 XL). 

 

2.2.4.1 Corrida desnaturante 

 

A primeira condição de corrida foi a que é tipicamente utilizada para detecção de 

polimorfismo para marcadores do tipo SSR: desnaturante. Essa condição possibilita a distinção 

dos alelos para um mesmo loco que varie quanto à quantidade de repetições. Para tanto, utilizou-

se solução matriz contendo acrilamida:bisacrilamida 19:1 5%, uréia 7 M, tampão TBE 1X, e a 

eletroforese deu-se à potência constante de 80 W e temperatura de 45 °C por 2 h 30 min. Após a 

revelação e digitalização dos géis, os locos foram avaliados quanto à existência (locos únicos ou 

múltiplos) ou não de amplificação. No caso das amplificações positivas, os padrões de banda 

foram caracterizados quanto à presença de bandas stutter (ou fantasmas) e quanto ao 

polimorfismo. Além disso, os tamanhos das bandas amplificadas foram estimados com base no 

marcador de peso molecular que abrangia a amplitude utilizada para o desenho dos primers 

(ladder de 10 pb, Invitrogen). Os tamanhos dos alelos amplificados foram, posteriormente, 

incorporados ao nome dado ao primer para fins de identificação dos locos na ocasião do 

mapeamento. Nos casos de amplificação de alelos múltiplos, procurou-se anotar a amplitude de 

ocorrência das bandas; por exemplo: A-PA348_198-80 é uma marca que segrega 1:1:1:1 e possui 

alelos (dois ou mais) de tamanhos entre 198 e 180 pb, inclusive. 

 

2.2.4.2 Corrida não-desnaturante (SSR-SSCP) 

 

O polimorfismo de conformação de fita simples (SSCP), passível de detecção por meio da 

corrida não-desnaturante, decorre das interações nucleotídicas em amplicons desnaturados, que 

fazem com que as fitas migrem distintamente em géis de alta resolução, nos casos em que há 

mutações, caracterizando diferentes confôrmeros (Figura 1). Propôs-se, neste trabalho, a 

utilização desta estratégia para busca de polimorfismos em fragmentos amplificados por primers 

SSR, denominando os marcadores de SSR-SSCP. Com a incorporação dessa técnica nas análises 

dos locos microssatélites de P. alata, utilizaram-se também 111 pares de primers desenhandos 

anteriormente por Penha (2008). 
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Figura 1 - Esquema da técnica SSCP. Produtos originados da amplificação com primers específicos (como os de 

SSR), são desnaturados e aplicados em gel de poliacrilamida não-desnaturande de alta resolução. A 

existência de mutação entre genitores não-endogâmicos de uma população F1 segregante, por exemplo, é 

evidenciada pelos padrões característicos de cada confôrmero. Eventualmente, híbridos podem ser 

identificados 

Fonte: Adaptado de Peltonen, Welsh e Vähäkangas (2007) 

 

Nesta segunda condição de corrida – não-desnaturante – utilizou-se solução matriz 

contendo acrilamida:bisacrilamida 29:1 8%, glicerol 5%, tampão TBE 0,6X, e a eletroforese deu-

se à potência constante de 7 W e temperatura de 21 °C por 14 h. Após a revelação, dois critérios 

abrangeram a caracterização dos locos amplificados. O primeiro referiu-se à resolução das bandas 

nos géis, classificando os locos como “nítidos”, quando os confôrmeros puderam ser 

identificados clara e facilmente, ou como “rastros”, quando os confôrmeros eram indefinidos. O 

segundo diz respeito à existência de polimorfismo e foi realizada somente para os locos que 

exibiram bandas níticas no gel, obviamente. 

 

2.2.5 Caracterização in silico de SSR-SSCP 

 

Visando a caracterização das fitas simples obtidas posteriormente nas corridas não-

desnaturantes, as sequências nucleotídicas flanqueadas pelos pares de primers de SSR também 

foram analisadas quanto ao tamanho e ao conteúdo nucleotídico no software GENE RUNNER 
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(SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994). A predição das estruturas secundárias originadas a partir das 

fitas simples de DNA foi realizada com auxílio do aplicativo web QUICKFOLD (ZUKER, 2003; 

disponível em: <http://mfold.rna.albany.edu/?q=DINAMelt/Quickfold>), que possibilita a análise 

de várias sequências em um mesmo formulário. O aplicativo fornece cálculos das variações de 

energia livre (ΔG), de entalpia (ΔH) e de entropia (ΔS), baseadas nos parâmetros termodinâmicos 

(“nearest-neighbor”) e equações empíricas revisadas por SantaLucia e Hicks (2004). Ainda, uma 

temperatura de melting (Tm) foi calculada com base no “modelo simples de dois estados”, 

informando a temperatura de transição entre fita linear ou dobrada (ZUKER, 2003). As 

simulações das estruturas secundárias foram obtidas para a temperatura de corrida não-

desnaturante (21 °C) e concentração de Na
+
 1,0 M (e de Mg

2+
 0,0 M) para a estrutura mais 

provável. A comparação entre as médias das classes de qualidade (“nítidas” e “rastros”) dos 

marcadores em gel foi realizada por meio de regressão linear simples no software estatístico R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010), que também proveu os gráficos e os p-valores do teste t 

de Student. Utilizou-se a seguinte expressão geral (1): 

 

jjj xy    (1) 

 

em que: 

jy  é o valor da característica do loco j  analisado; 

  é o intercepto; 

  é o coeficiente de regressão linear; 

jx  é 




nítidofor     loco o se 1

rastrofor     loco o se 0

j

j
 ; 

j  é o erro padrão [ ),0(NID~ 2 ]. 

 

2.2.6 Sequenciamento e busca de mutações em SSR monomórficos 

 

Seis locos monomórficos entre os genitores da população F1 foram selecionados para 

terem as sequências de bases reveladas a fim de identificar SNP e compreender preliminarmente 

o alcance da técnica SSR-SSCP. Para tanto, os produtos da amplificação foram purificados com 

“         ” 

“         ” 
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auxílio de kit (QIAquick
®
 PCR Purification Kit, QIAGEN), conforme especificações do 

fabricante. As concentrações dos fragmentos foram estimadas a partir da eletroforese de alíquotas 

de 5 μL de cada purificação mais 2 μL de tampão de carreamento em gel de agarose 1%, 

comparando-as com concentrações conhecidas de DNA do fago λ sob luz UV. Procurou-se 

normalizar as purificações a fim de garantir a relação ótima entre o tamanho do inserto e a 

quantidade de fragmento utilizada nas reações de sequenciamento direto (não clonado). Nestas 

reações foram utilizados de 15 a 30 ng de fragmento (a depender do comprimento, conforme as 

especificações do fabricante do kit de sequenciamento). As condições de amplificação e corrida 

utilizadas para reações foram as mesmas daquelas envolvendo plasmídeos da biblioteca de SSR 

(tópico 2.2.1), tendo-se utilizado os primers forward específicos para cada loco de SSR como 

iniciadores. As sequências obtidas foram analisadas e alinhadas no software CODONCODE 

ALIGNER. Para correção das bases no início e no final do sequenciamento direto dos fragmentos, 

também foram utilizadas no alinhamento as sequências oriundas de fragmentos clonados que 

deram origem aos primers dos respectivos locos.  

 

2.3 Marcadores M-AFLP 

 

A obtenção de marcas utilizando primers para detecção de polimorfismos de 

microssatélites amplificados ao acaso (RAMP; WU et al., 1994) baseou-se na utilização dos 

fragmentos de restrição pré-amplificados via AFLP convencional, por meio da técnica M-AFLP 

(VAN EIJK et al., 2001; YANG et al., 2001). Os primers RAMP são caracterizados por uma 

extremidade 3' ancorada em repetições, tipicamente, di- ou trinucleotídicas in tandem, tal qual um 

microssatélite; a extremidade 5' é composta, de modo geral, por um conjunto aleatório de quatro 

a oito bases. O outro sentido da fita foi amplificado por primer complementar à sequência do 

adaptador de corte raro (EcoRI) mais três bases seletivas (Figura 2).  
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5'

DNA genômico

3'

Digestão

Ligação de adaptadores

Pré-amplificação

Amplificação seletiva

primer RAMP

primer E+NNN

MseI EcoRI

 
Figura 2 - Esquema da técnica M-AFLP. As etapas reproduzem a técnica de AFLP convencional até a pré-

amplificação. Na amplificação seletiva, utiliza-se um primer de adaptador (para um sítio de EcoRI, 

neste caso) e um primer RAMP, cuja extremidade 3' é ancorada em algum motivo microssatélite (●) 

Fonte: Adaptado de Weising et al. (2005). 

 

2.3.1 Obtenção e detecção de M-AFLP 

 

Neste tópico e ao longo deste texto, utilizaram-se as denominações padronizadas segundo 

a literatura para AFLP (Tabela 2; Tabela 3), aproveitando-se para elencar todos os primers 

utilizados por Nunes (2010), na obtenção das marcas AFLP já constantes no mapa construído por 

este autor, as quais também foram utilizadas na construção de um novo mapa. 

 

Tabela 2 - Sequências de sítios de restrição, adaptadores e primers (sem bases seletivas) usados nas análises de 

AFLP e derivados 

Enzima EcoRI Enzima MseI 

Descrição Sequência
2
 Descrição Sequência

2
 

Sítio de restrição 

EcoRI
1
 

5'-G A A T T C -3' 

3'-C T T A A G -5' 

Sítio de restrição 

MseI1 
5'-T T A A -3' 
3'-A A T T -5' 

Adaptadores E 
CTCGTAGACTGCGTACC 
AATTGGTACGCAGTCTAC Adaptadores M 

GACGATGAGTCCTGAG 
TACTCAGGACTCAT 

Primer E GACTGCGTACCAATTC Primer M GATGAGTCCTGAGTAA 

Fonte: Vos et al. (1995) 

Notas: 
1  e  são os sítios de corte das enzimas. 
2 As sequências dos adaptadores e dos primers são apresentadas na orientação 5'-3'. 
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Tabela 3 - Sequências de primers (com uma e três bases seletivas) usados 

nas análises de AFLP e derivados 

Código Primer E+ Código Primer M+ 

E01 A M02 C 

E31 AAA M47 CAA 

E32 AAC M48 CAC 

E33 AAG M49 CAG 

E35 ACA M50 CAT 

E36 ACC M56 CGC 

E37 ACG M58 CGT 

E38 ACT M59 CTA 

E39 AGA M60 CTC 

E40 AGC M61 CTG 

E41 AGG M62 CTT 

Nota: Os códigos dos primers com uma ou três bases seletivas referem-se à 

nomenclatura padrão da Keygene, disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/PLANTS/AFLP_tbl.html> 

 

Para o desenvolvimento de marcadores M-AFLP, os passos do AFLP serão descritos 

brevemente. A digestão foi realizada com o par de enzimas EcoRI, de corte raro, e MseI, de corte 

frequente (Tabela 2). Utilizaram-se cerca de 250 ng de DNA genômico, 1X tampão One Phor All 

(Amersham Biosciences), 2 µg de BSA (New England BioLabs), 6 U da enzima MseI (New 

England BioLabs) e 6 U da enzima EcoRI (Promega) e água ultra-pura para um volume final de 

20 µL. As reações de digestão foram incubadas em termociclador a 37 °C por 4 h e inibidas a 65 

°C por 20 min. Em seguida, foi feita a ligação dos adaptadores EcoRI (E, abreviadamente) e MseI 

(M, abreviadamente; Tabela 2). Utilizaram-se 3 µL do DNA digerido, 1X de tampão da enzima 

T4 DNA ligase (New England BioLabs), 68 U da enzima T4 DNA ligase (New England 

BioLabs), 0,25 µM do adaptador E, 2,5 µM do adaptador M, e água ultra-pura para um volume 

final de 20 µL. As reações de ligação foram incubadas em termociclador overnight a 16 °C e 

inibidas a 65 °C por 20 min. Na etapa de pré-amplificação foram utilizados primers 

complementares às sequências dos adaptadores E e M com uma base seletiva na extremidade 3' 

(Tabela 3). A reação continha 3 l do DNA digerido e ligado, 1X de tampão de PCR, 1,5 μM de 

MgCl2, 3 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 0,125 µM de cada primer 

E+A e M+C, e água ultra-pura para um volume final de 15 µL. O programa em termociclador 

consistiu em desnaturação inicial a 94 °C por 2 min, seguida de 26 ciclos nas de 94 °C por 1 min, 

56 °C por 1 min e 72 °C por 1 min, e extensão final a 72 °C por 5 min. Os produtos da reação 
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foram diluídos 10X em água ultra-pura e armazenados a –20 °C. As amplificações seletivas 

continham 3 µL dos produtos pré-amplificados e diluídos, 1X de tampão de PCR, 1,5 mM de 

MgCl2, 1,5 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 0,3 µM de cada primer 

E+ANN (Tabela 3) e RAMP (Tabela 4), e água ultra-pura para um volume final de 15 µL. O 

programa em termociclador consistiu em desnaturação inicial a 94 °C por 2 min, seguida de 12 

ciclos de 94 °C por 30 s, 65 °C por 30 s, com decremento de 0,7 °C por ciclo, 72 °C por 1 min, 

mais 23 ciclos de 94 °C por 30 s, 56 °C por 30 s, 72 °C por 1 min, e extensão final a mais 72 °C 

por 5 min. Aos produtos das reações, acrescentou-se igual volume de tampão desnaturante, os 

quais foram desnaturados e tiveram alíquotas de 2,5 µL de cada amostra aplicadas em gel de 

poliacrilamida desnaturante, submetidas à eletroforese à potência constante de 80 W e 

temperatura de 45 °C por 4 h e coradas por nitrato de prata. 

 

Tabela 4 - Primers RAMP utilizados nas amplificações de M-AFLP 

Primer Abreviatura Sequência (5'-3') 

RAMP1 R1 GATAAGCGCTCTCTCTC 

RAMP2 R2 CAGCTCTCTCTCTCTCTC 

RAMP3 R3 GACTCATTCTTCTTCTTC 

RAMP4 R4 CTGCACACACACACACAC 

RAMP5 R5 GATAAGCGCACACACAC 

RAMP6 R6 GACGTGTGTGTGTGTGTG 

RAMP7 R7 GATACGAGAGAGAGAGAG 

Fontes: Baseados nos trabalhos de Portis et al. (2005), Albertini et al. 

(2003) e Yang et al. (2001) 

 

Essa técnica também foi utilizada para isolar regiões microssatélites por meio do desenho 

de primers específicos a partir do sequenciamento de bandas excisadas de géis (ACQUADRO et 

al., 2005; ALBERTINI et al., 2003). Entretanto, a possibilidade de se detectar formas alélicas em 

meio às bandas amplificadas foi considerada neste trabalho. Esta etapa baseou-se na 

potencialidade das regiões microssatélites fornecerem formas alélicas para um mesmo loco, as 

quais variariam em alguns pares de base. Sem realização de sequenciamento, procurou-se 

identificar em meio às bandas amplificadas aquelas que apresentavam características visuais 

comuns (como intensidade de coloração e bandas stutters). Além disso, foram realizados testes de 

qui-quadrado, para verificar as segregações codominantes inferidas, e testes de dois pontos 

preliminares, para averiguar as chances de os locos inferidos estarem sendo responsáveis pela 
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junção de dois grupos de ligação anteriormente separados. Esse teste foi realizado com auxílio da 

função „twopts‟ do software ONEMAP (MARGARIDO; GARCIA; SOUZA, 2007). 

A nomenclatura das marcas incluiu, além do tipo de marca (segundo Wu et al., 2002), as 

abreviaturas da combinação entre entre primer de EcoRI e primer RAMP, sendo o tamanho do 

fragmento obtido separado por subtraço (e por traço, identificando mais de um alelo para o 

mesmo loco). Por exemplo: B-E31R5_276-7 identifica o loco que segregou 1:2:1 cujas bandas de 

276 e 277 pb foram identificadas como alelos pela amplificação dos primers E+AAA e RAMP5. 

 

2.4 Marcadores SNP 

 

2.4.1 Genes putativos em P. alata 

 

2.4.1.1 Prospecção in silico, desenho e síntese de primers 

 

A busca de sequências gênicas iniciou-se por aquelas descritas para maracujás. A 

prospecção foi realizada na base de dados do NCBI (disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>) utilizando o termo Passiflora como organismo no 

campo de busca, excluindo-se as sequências de origem extra-nuclear (ou seja, mitocondriais e 

cloroplastidiais) e as sequências de microssatélites já depositadas por Penha (2008). Os genes 

com mais de um acesso foram alinhados utilizando o algoritmo CLUSTAL W (THOMPSON; 

HIGGINS; GIBSON, 1994), implementado no software CODONCODE ALIGNER. Os primers 

foram desenhados no aplicativo web PRIMER3 (ROZEN; SKALETSKY, 2000) nas regiões mais 

conservadas para sequências-consenso, quando do alinhamento, ou para sequências únicas 

disponíveis. Os mesmos critérios para o desenho de primers de SSR foram utilizados (tópico 

2.2.3), exceto pelo tamanho do amplicon, que passou a ser entre 450 e 650 pb. Também foi 

realizada a checagem com auxílio do software GENE RUNNER (SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994). 

Os primers foram sintetizados pelas empresas Prodimol-IDT (Integrated DNA Technologies) ou 

Sigma-Aldrich na escala de 25 nmol.  

Devido ao baixo número de sequências depositadas para o gênero, buscaram-se 

sequências gênicas descritas em outras espécies. A escolha de genes candidatos em P. alata 

baseou-se nos trabalhos com Citrus L. spp. (TEROL et al., 2007) e com Solanum lycopersicon L. 
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(CAUSSE et al., 2004), os quais incluem uma relação de várias enzimas que participam de 

importantes rotas metabólicas e processos relacionados à qualidade de fruto (glicólise, ciclos de 

Krebs e de Calvin, transportadores de açúcares, por exemplo). As sequências foram buscadas 

pelo nome da enzima e delimitadas para espécies de plantas eudicotiledôneas. O alinhamento das 

sequências de aminoácidos foi realizada via algoritmo de alinhamento global no software 

CLUSTAL X (LARKIN et al., 2007), o qual permite, também visualizar eventuais sequências 

muito fora do padrão de alinhamento e excluí-las manualmente. O arquivo de alinhamento foi 

utilizado para o desenho de Consensus-Degenerate Hybrid Oligonucleotide Primer – 

CODEHOP, descrito para a amplificação de sequências distantemente relacionadas (ROSE et al., 

1998; Figura 3) e implementado no aplicativo web ICODEHOP (BOYCE; CHILANDA; ROSE, 

2009; disponível em: <https://icodehop.cphi.washington.edu/i-codehop-context/Welcome>). Essa 

estratégia baseia-se no desenho de primers híbridos, com uma região núcleo degenerada na 

extremidade 3' e uma região grampo consenso na extremidade 5' para sequências de aminoácidos 

conservadas em diversas espécies. Da série de primers sugeridos, selecionaram-se pares nas 

regiões mais conservadas e com degeneração do núcleo-3' inferior a 64. A degeneração total do 

núcleo 3' é o produto das degenerações na posição de cada nucleotídeo de modo que a fração de 

primers com sequências idênticas ao núcleo degenerado é igual a 1/degeneração total. Além 

disso, cada par de primers foi checado quanto às possibilidades de auto-anelamento ou 

anelamento cruzado com auxílio do aplicativo web OLIGOANALYZER 3.1 da Integrated DNA 

Technologies – IDT (disponível em: <http://www.idtdna.com/analyzer/applications/ 

oligoanalyzer/>), apto à análise de primers degenerados também. 

 

5'

Anelamento primer-tamplate

|  ||| || ||| | ||||||||||||||

Anelamento primer-produto

3'

grampo

consenso

núcleo

degenerado

5' 3'
||||||||||||||||||| ||| || | |||

A

B

 
Figura 3 - CODEHOP é a técnica utilizada para o desenho de primers híbridos, os quais consistem de um núcleo-3' 

degenerado e um grampo-5' consenso. O anelamento do núcleo-3' do primer sobre o template inicial é 

estabilizado pelo grampo-5' (A). Durante os passos subsequentes da PCR, o anelamento do primer é 

garantido pelo pareamento idêntico do grampo-5' entre o primer incorporado ao produto e os primers 

remanescentes do pool (B). As linhas verticais indicam pareamento entre o primer e template ou produto 

Fonte: Adaptado de Rose et al. (1998) 
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2.4.1.2 Obtenção e detecção dos amplicons 

 

Amostras de DNA dos genitores e de dois indivíduos da F1 foram utilizadas nos testes de 

amplificação dos fragmentos especificados por cada par de primer. Para os primers específicos 

desenhados a partir de sequências gênicas descritas em Passiflora, as reações continham cerca de 

20 ng de DNA genômico, 1X de tampão de PCR, 1,5 mM de MgCl2, 1 U de enzima Taq DNA 

polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 0,3 µM de cada primer, e água ultra-pura para um volume 

final de 16 µL. As amplificações foram realizadas em termociclador utilizando o seguinte 

programa: desnaturação inicial a 94 °C por 5 min, seguida de 30 ciclos de 94 °C por 40 s, 54 °C 

por 40 s e 72 °C por 1 min, e extensão final a 72 °C por 8 min. Para verificar as amplificações, 

alíquotas de 5 μL de cada reação foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% e 

visualizadas sob luz UV, utilizando-se como marcador de massa molecular ladder 100 pb. 

Para os primers degenerados, as reações continham cerca de 100 ng de DNA genômico, 

1X de tampão de PCR, 5,0 mM de MgCl2, 1,5 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 mM de 

cada dNTP, 0,5 µM de cada primer, e água ultra-pura para um volume final de 50 µL. O 

programa para amplificação em termociclador consistiu em desnaturação inicial a 94 °C por 5 

min, seguida de 10 ciclos de 94 °C por 40 s, 65 °C por 40 s, com decremento de 1 °C por ciclo, e 

72 °C por 1 min, mais 25 ciclos de 94 °C por 40 s, 55 °C por 40 s e 72 °C por 1 min, e extensão 

final a 72 °C por 8 min. Aos produtos das reações, acrescentou-se igual volume de tampão 

desnaturante, os quais foram desnaturados e alíquotas de 5 µL de cada amostra foram aplicadas 

em gel de poliacrilamida desnaturante, submetidas à eletroforese à potência constante de 80 W e 

temperatura de 45 °C por 4 h e coradas por nitrato de prata. Como marcadores de peso molecular, 

foram usados ladders de 25 e 100 pb (Invitrogen). As bandas que se aproximavam dos tamanhos 

dos fragmentos esperados para cada par de primers foram excisadas do gel e eluídas em 50 µL de 

TE em temperatura ambiente por 48 h. As reamplificações foram realizadas nas mesmas 

condições de reação utilizadas anteriormente, agora substituindo o DNA genômico por 10 µL da 

eluição contendo a banda excisada. O programa para reamplificação em termociclador consistiu 

em desnaturação inicial a 94 °C por 5 min, seguida de 30 ciclos de 94 °C por 40 s, 55 °C por 40 s 

e 72 °C por 1 min, e extensão final a 72 °C por 8 min. Para verificar se houve reamplificação e se 

a mesma foi específica, alíquotas de 5 μL de cada reação foram submetidas à eletroforese em gel 
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de agarose 1% e visualizadas sob luz UV, utilizando-se como marcador de massa molecular 

ladder de 100 pb. 

 

2.4.1.3 Clonagem e sequenciamento dos amplicons e análise das sequências 

 

Os produtos das reações com primers específicos foram purificados com auxílio de kit 

(QIAquick
®
 PCR Purification Kit, QIAGEN), conforme especificações do fabricante. As 

concentrações dos produtos purificados foram estimadas a partir da eletroforese de alíquotas de 5 

μL de cada eluição mais 2 μL do corante azul de bromofenol em gel de agarose 1%, comparando-

se com concentrações conhecidas de DNA do fago λ sob luz UV. Procurou-se normalizar as 

eluições a fim de garantir a relação ótima entre o tamanho do fragmento e a quantidade de vetor 

utilizada, conforme as especificações do fabricante do vetor. Os produtos de purificação foram 

ligados ao vetor de clonagem (pGem
®
-T Easy Vector System, Promega), em mix contendo 30 a 

100 ng dos fragmentos de DNA, 25 ng do vetor, 1X de tampão da enzima T4 DNA ligase 

(Promega), 3 U de enzima T4 DNA ligase (Promega), e água ultra-pura para um volume final de 

20 µL. A ligação ocorreu overnight a 4 °C. 

O produto da ligação foi usado para transformar células competentes de Escherichia coli 

DH5α (HANAHAN, 1983) por meio de choque térmico (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). 

Várias colônias positivas para inserto de cada amplicon foram selecionadas e inoculadas em meio 

líquido (Circlegrow
®
, Qbiogene) para multiplicação. Os procedimentos de extração do DNA 

plasmidial, verificação dos insertos, reações para sequenciamento, injeção e corrida em 

sequenciadores e avaliação da qualidade das bases foram realizadas conforme descrito para as 

colônias da biblioteca de SSR (tópico 2.2.1). Foram levadas ao sequenciamento plasmídeos 

transformados de dois clones diferentes de cada genitor da população F1 e de um indivíduo da 

mesma. Procurou-se sequenciar os clones em ambos os lados da fita, utilizando, para tanto os 

primers da série M13/pUC –40 forward (5'-GTTTTCCCAGTCACGAC-3') e –46 reverse (5'-

GAGCGGATAACAATTTCACACAGG-3'). Nessas condições, 12 potenciais leituras para cada gene 

poderiam ser obtidas (3 indivíduos × 2 clones × 2 primers de sequenciamento). 

Para as amplificações com primers degenerados, optou-se pela estratégia do 

sequenciamento direto (sem clonagem) dos fragmentos, uma vez que as chances são altas de as 

fitas de cada cromossomo não serem representadas nos sequenciamentos utilizando a clonagem. 
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Nesses casos, os produtos positivos das reamplificações das bandas excisadas do gel foram 

purificados e tiveram a concentração estimada conforme descrito acima para as amplificações 

com primers específicos. Procurou-se normalizar as purificações a fim de garantir a relação ótima 

entre o tamanho do inserto e a quantidade de fragmento utilizada nas reações de sequenciamento 

direto, nas quais foram utilizados de 47,5 a 110,0 ng de fragmento (a depender do comprimento, 

conforme as especificações do fabricante do kit de sequenciamento). As condições de 

amplificação e corrida utilizadas para reações foram as mesmas daquelas envolvendo plasmídeos 

da biblioteca de SSR (tópico 2.2.1), tendo-se utilizado o CODEHOP forward de cada par como 

iniciador.  

O software CODONCODE ALIGNER foi utilizado para a visualização dos eletroferogramas e 

correção das sequências, utilizando-se as funções „Call Bases‟, „Clip Ends‟ e „Trim Vector‟, e 

adotando-se os mesmos critérios utilizados nas análises dos clones da biblioteca enriquecida com 

SSR. Diferentemente dos clones de SSR, as regiões dos primers que se ligam ao vetor fazem 

parte da sequência do fragmento, utilizando-se, para a função „Trim Vector‟, apenas a sequência 

do vetor de clonagem; obviamente, esta função não foi utilizada nas leituras resultantes de 

sequenciamento direto. As sequências foram alinhadas utilizando a função „Assemble‟, e os SNPs 

candidatos foram identificados por meio de inspeção visual, corrigindo-se, manualmente, 

eventuais equívocos de leitura. A validação das sequências putativas de genes em P. alata foi 

realizada por algoritmo de alinhamento local em base de dados de nucleotídeos (BLASTN) 

implementado no site do NCBI (ALTSCHUL et al., 1997), o qual também foi utilizado para 

estimar a cobertura dos amplicons em relação aos acessos no GenBank com maiores valores de 

scores e identidades.  

 

2.4.2 Marcas AFLP 

 

Marcas AFLP presentes em apenas um dos genitores ou em ambos os genitores foram 

selecionadas para o sequenciamento visando a sua conversão em marcadores codominantes, 

geneticamente mais informativos, de tal modo que pudessem ser aproveitados, agora, na 

integração dos mapas. Essa conversão baseou-se na busca de SNPs putativos ao se realizar o 

alinhamento dos fragmentos sequenciados. No caso das marcas presentes em apenas um dos 

genitores, buscou-se o desenvolvimento de primers específicos visando à amplificação da região 
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do DNA correspondente no genitor cujo alelo é nulo por meio de primers específicos. Já a 

presença de bandas em ambos os genitores garantiu a busca direta de SNPs putativos mesmo em 

marcas não-segregantes.  

 

2.4.2.1 Obtenção e detecção de marcas AFLP 

 

Foram utilizados os produtos da pré-amplificação de ambos os genitores já obtidos para a 

técnica de M-AFLP (tópico 2.3.1). A etapa de amplificação seletiva foi realizada a partir de 

combinações de primers complementares às sequências dos adaptadores E e M com três bases 

seletivas na extremidade 3' (Tabela 5). A reação continha 3 µL dos produtos pré-amplificados e 

diluídos, 1X de tampão de PCR, 1,5 mM de MgCl2, 1,5 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 

mM de cada dNTP, 0,100 µM do primer E+ANN, 0,125 µM do primer M+CNN, e água ultra-pura 

para um volume final de 15 µL. O programa em termociclador consistiu em desnaturação inicial 

a 94 °C por 2 min, seguida de 12 ciclos de 94 °C por 30 s, 65 °C por 30 s, 72 °C por 1 min, mais 

23 ciclos de 94 °C por 30 s, 56 °C por 30 s, 72 °C por 1 min, e extensão final a mais 72 °C por 5 

min. Os produtos das reações, acrescidos de igual volume de tampão desnaturante, foram 

desnaturados e tiveram alíquotas de 5 µL de cada amostra aplicadas em gel de poliacrilamida 

desnaturante, submetidas à eletroforese à potência constante de 80 W e temperatura de 45 °C por 

4 h, e coradas por nitrato de prata. 
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Tabela 5 - Correspondência entre os códigos das combinações de primers utilizados na amplificação seletiva para 

obtenção de marcas AFLP 

Nunes (2010) Padrão da Keygene* Nunes (2010) Padrão da Keygene* 

EM01 E36M60 EM15 E31M56 

EM02 E36M61 EM16 E31M59 

EM03 E32M59 EM17 E32M47 

EM04 E32M60 EM18 E33M47 

EM05 E32M49 EM19 E33M48 

EM06 E32M50 EM20 E39M49 

EM07 E32M58 EM21 E39M47 

EM08 E40M60 EM22 E38M56 

EM09 E40M61 EM23 E37M56 

EM10 E33M62 EM24 E41M62 

EM11 E41M60 EM25 E37M62 

EM12 E35M48 EM26 E41M49 

EM13 E35M49 EM27 E35M47 

EM14 E35M60 EM28 E41M47 

Nota: *Vide Tabela 2 

 

2.4.2.2 Sequenciamento e análise das sequências de AFLPs 

 

A nomenclatura das marcas selecionadas informa sobre a combinação de primers E e M 

com três bases seletivas e sobre o tamanho do amplicon no gel e foi a mesma utilizada nas 

demais marcas AFLP no mapeamento. Nas marcas segregantes, incluiu-se a denominação dos 

tipos de cruzamentos segundo classificação de Wu et al. (2002). Na genotipagem realizada por 

Nunes (2010), foram encontrados marcadores do tipo C, D1 e D2. C são marcas biparentais que 

segregam 3:1 (em cruzamentos do tipo ao x ao), e D são marcas uniparentais que segregam 1:1, 

sendo D1 com alelo informativo para o genitor SV3 (em cruzamentos do tipo ao × oo) e D2 com 

alelo informativo para o genitor 2(12) (em cruzamentos do tipo oo × ao). Por exemplo: D2-

E32M49_245 representa a marca com segregação 1:1, informativa para o genitor 2(12), cuja 

amplificação seletiva pelos primers E+AAC e M+CAG resultou banda no gel com 245 pb. 

Para a seleção das marcas, além de ter sido observada a qualidade da banda, buscou-se 

selecionar tanto marcas segregantes (tipos C e D; algumas mapeadas por Nunes, 2010), como 

marcas não-segregantes (abreviadamente, NS). A qualidade da banda refere-se à sua visualização 

no gel revelado, sendo critérios importantes a nitidez (fácil e clara distinção) em relação aos 

demais amplicons e o tamanho do amplicon (entre 200 e 600 pb). A seleção de marcas já 
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mapeadas justificou-se pela possibilidade de promover conversão daquelas dominantes em 

codominantes distribuídas nos grupos de ligação existentes. Já a utilização de marcas não-

segregantes visou aproveitar, semelhantemente ao que ocorre em bandas do tipo C, a existência 

do amplicon em ambos os genitores. No caso das marcas do tipo D, a obtenção das sequências 

nos dois genitores exigiu etapas diversas. A primeira etapa consistiu na excisão e no 

sequenciamento da banda presente em apenas um dos genitores. As etapas seguintes envolveram 

o desenho de primers internos às sequências dos adaptadores visando à amplificação do DNA do 

segundo genitor com esses primers e o seu posterior sequenciamento.  

As bandas selecionadas foram excisadas do gel e mantidas em 50 µL de TE por 48 h a 

temperatura ambiente. As reamplificações foram realizadas nas mesmas condições de reação 

utilizadas anteriormente na amplificação seletiva, mas para um volume final de 50 µL e 

substituindo-se o DNA pré-amplificado por 5 µL da eluição da banda excisada. O programa para 

reamplificação em termociclador consistiu em desnaturação inicial a 94 °C por 2 min, seguida de 

30 ciclos de 94 °C por 40 s, 56 °C por 40 s e 72 °C por 40 s, e extensão final a 72 °C por 15 min. 

Para verificar se houve reamplificação e se a mesma foi específica, alíquotas de 5 μL de cada 

reação foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% e visualizadas sob luz UV, 

utilizando-se como marcador de massa molecular ladder de 100 pb. Nas reamplificações 

positivas e específicas, os produtos das reações foram purificados com auxílio de kit (QIAquick
®

 

PCR Purification Kit, QIAGEN), conforme especificações do fabricante. As concentrações dos 

fragmentos foram estimadas a partir da eletroforese de alíquotas de 5 μL de cada purificação mais 

2 μL do corante azul de bromofenol em gel de agarose 1%, comparando-as com concentrações 

conhecidas de DNA do fago λ sob luz UV. Procurou-se normalizar as purificações a fim de 

garantir a relação ótima entre o tamanho do inserto e a quantidade de fragmento utilizada nas 

reações de sequenciamento direto, nas quais foram utilizados de 20 a 60 ng de fragmento (a 

depender do comprimento, conforme as especificações do fabricante do kit de sequenciamento). 

As condições de amplificação e corrida utilizadas para reações foram as mesmas daquelas 

envolvendo plasmídeos da biblioteca de SSR (tópico 2.2.1), tendo-se utilizado o primer M+C 

como iniciador.  

O software CODONCODE ALIGNER foi utilizado para a visualização dos eletroferogramas e 

correção das sequências, utilizando-se as funções „Call Bases‟ e „Clip Ends‟, adotando-se os 

mesmos critérios utilizados nas análises dos clones da biblioteca enriquecida com SSR. O 
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algoritmo de alinhamento global múltiplo implementado no software foi realizado por duas 

funções distintas: (i) „Assemble in Groups‟ foi utilizada para alinhar sequências oriundas de uma 

mesma combinação, visando à detecção de SNPs candidatos em marcas C e não-segregantes, 

baseando-se no nome dos arquivos; e (ii) „Assemble‟ foi utilizado para alinhar todas as 

sequências, a fim de encontrar marcas de combinações distintas que compartilhassem regiões 

genômicas; os valores de identidade utilizados foram, respectivamente, 70% e 90%. Para as 

marcas dos tipos D1 e D2, pares de primers específicos foram desenhados no aplicativo web 

PRIMER3 (ROZEN; SKALETSKY, 2000) buscando aproveitar o máximo de bases e utilizando os 

mesmos critérios de estrigência para primers de SSR (tópico 2.2.3). 

 

2.4.3 Tetra-primer ARMS-PCR 

 

2.4.3.1 Desenho e síntese de primers para SNPs candidatos 

 

O método empregado para genotipagem da população denomina-se Tetra-primer 

Amplification Refractory Mutation System (ARMS)-PCR (YE et al., 2001; Figura 4). Numa 

mesma reação, quatro primers são usados para amplificar um fragmento longo de DNA, usado 

como controle da reação, e até outros dois fragmentos menores, cada um representando um alelo 

determinado pelo SNP. Os primers que amplificam o fragmento maior são denominados primers 

externos (Fe e Re, para os primers forward e reverse, respectivamente), enquanto os primers 

alelo-específico são denominados primers internos (Fi e Ri, para os primers foward e reverse, 

respectivamente). Para aumentar a especificidade da reação, é introduzida uma base não-

complementar na penúltima posição da extremidade 3' de cada um dos dois iniciadores alelo-

específicos. O desenho dos primers foi realizado com base nos fragmentos sequenciados 

contendo SNP de cada um dos genitores. Os primers foram sintetizados pelas empresas Prodimol 

(Promega) ou Sigma-Aldrich. 
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Figura 4 - Esquema da técnica Tetra-primer ARMS-PCR para uma substituição G/A. Setas rosa e azul claro 

representam os primers externos forward (Fe) e reverse (Re), respectivamente; setas azul escuro e 

vermelha, os primers internos forward (Fi) e reverse (Ri), os quais possuem mismatchs na penúltima 

base (*) 

Fonte: Adaptado de Ye et al. (2001) 

 

2.4.3.2 Obtenção e detecção dos amplicons 

 

Amostras de DNA dos genitores e de dois indivíduos da F1 foram utilizadas nos testes de 

validação dos fragmentos especificados por cada conjunto de primers. Esses testes envolveram 

seis combinações entre os quatro primers para cada loco gênico, assim: (i) Fe + Re, (ii) Fe + Ri, 

(iii) Fi + Re, (iv) Fe + Re + Fi, (v) Fe + Re + Ri, e (vi) Fe + Re + Fi + Ri. Para os pares de 

primers (combinações i, ii e iii), as reações continham cerca de 30 ng de DNA genômico, 1X de 

tampão de PCR, 1,5 mM de MgCl2, 1 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 

0,3 µM de cada primer, e água ultra-pura para um volume final de 16 µL. Para os trios de 

primers (combinações iv e v), as reações continham cerca de 30 ng de DNA genômico, 1X de 

tampão de PCR, 2,5 mM de MgCl2, 1 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 de cada dNTP, 0,15 

µM de cada primer externo (Fe e Re), 0,3 µM do primer interno (Fi ou Ri), e água ultra-pura para 

um volume final de 16 µL. Para o Tetra-primer (combinação vi), as reações continham cerca de 

30 ng de DNA genômico, 1X de tampão de PCR, 2,5 mM de MgCl2, 1 U de enzima Taq DNA 

polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 0,1 µM de cada primer externo (Fe e Re), 1 µM de cada 

primer interno (Fi e Ri), e água ultra-pura para um volume final de 16 µL. O programa para 
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amplificação em termociclador foi o mesmo para os três esquemas de amplificação e consistiu 

em desnaturação inicial a 94 °C por 5 min, seguida de 10 ciclos de 94 °C por 40 s, 60 °C por 40 

s, com decremento de 0,5 °C por ciclo, e 72 °C por 1 min, mais 25 ciclos de 94 °C por 40 s, 55 

°C por 40 s e 72 °C por 1 min, e extensão final a 72 °C por 8 min. Alíquotas de 10 μL de cada 

reação foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 2% e visualizadas sob luz UV, 

utilizando-se como marcador de massa molecular ladder 100 pb. 

 

2.5 Construção dos Mapas de Ligação 

 

A construção dos mapas de ligação foi baseada na análise de 180 indivíduos F1 oriundo 

do cruzamento entre os acessos SV3 e 2(12) de P. alata. Para cada uma das metodologias de 

mapeamento em populações derivadas de genitores não-endogâmicos, foram utilizados dois 

softwares distintos na construção dos mapas genéticos, conforme será descrito a seguir. Os 

arquivos de entrada para as análises reuniram, além dos dados de genotipagem das marcas SSR, 

M-AFLP e SNP obtidos no presente trabalho, aqueles oriundos da tese de doutoramento de 

Nunes (2010), quais sejam AFLP e primeiros SSR. Para a verificação de possíveis distorções da 

segregação esperada, os resultados observados para cada loco marcador foram submetidos ao 

teste de aderência do qui-quadrado (
2
) corrigido pelo critério de Bonferroni, que considera um 

nível de significância conjunto já que são feitos múltiplos testes. As marcas que apresentaram 

distorção das proporções mendelianas no teste de aderência não foram utilizadas na construção 

do mapa de ligação.  

 

2.5.1 Utilizando a estratégia de duplo pseudo-cruzamento teste 

 

Os genótipos da progênie foram tratados como o de uma população do tipo 

retrocruzamento (“f2 backcross”), conforme sugere a estratégia proposta por Grattapaglia e 

Sederoff (1994). Desse modo, dois conjuntos de dados foram organizados: um contendo os locos 

infomativos para o genitor SV3, e outro contendo locos informativos para o genitor 2(12), 

equivalentes aos cruzamentos identificados por Wu et al. (2002) como D1 e D2, respectivamente. 

A codificação foi realizada atribuindo-se as letras „H‟ e „A‟ para representar a condição 

heterozigótica e homozigótica, respectivamente. Nos géis, „H‟ corresponde à presença da banda 
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ou ao genótipo ao, e „A‟, à ausência de banda ou ao genótipo oo. Para determinar as fases de 

ligação, o conjunto de dados de cada genitor foi duplicado no mesmo arquivo e re-codificado de 

„H‟ para „A‟, e vice-versa. No código usado para identificar o loco no conjunto original 

acrescentou-se a letra „a‟, para identificar as marcas ligadas em associação, e no conjunto 

duplicado acrescentou-se a letra „r‟, para identificar a fase de repulsão, de acordo com 

procedimento relatado por Nelson et al. (1993). Com esse artifício, todo grupo de ligação 

formado tem um “grupo espelho” constituído basicamente pelos mesmos marcadores, sendo 

mantidos os grupos de ligação com maior número de marcadores ou, em caso de empate, com a 

melhor estimativa de verossimilhança. 

Os procedimentos adotados para a construção dos mapas utilizando o software 

MAPMAKER/EXP v. 3.0 (LANDER et al., 1987) foram os mesmos para cada conjunto de 

dados. Brevemente, consistiu no estabelecimento dos grupos de ligação por meio de testes de 

dois pontos, utilizando como critérios LOD score mínimo de 5 e fração de recombinação de 0,5. 

Em seguida, a ordenação das marcas foi realizada pelo comando „order‟. O comando „order‟ 

automatiza outras duas funções de ordenamento do programa: „compare‟ e „try‟. Um subconjunto 

de cinco marcadores, por padrão, tem a ordem mais provável determinada por comparação 

exaustiva de todas as ordens possíveis. Em seguida, os demais marcadores são sequencialmente 

testados em todas as posições possíveis entre os marcadores já ordenados. A ocorrência de 

inversões locais foi verificada pelo comando „ripple‟, para uma janela de cinco marcadores e, 

dadas as melhores ordens, as estimativas multiponto foram obtidas com auxílio da função „map‟.  

 

2.5.2 Utilizando a abordagem de construção de um mapa integrado 

 

A análise para estimar simultaneamente a fração de recombinação e a fase de ligação 

utilizando o método proposto por Wu et al. (2002) baseou-se na abordagem multiponto 

implementada no ONEMAP v. 1.1-1 (MARGARIDO; GARCIA; SOUZA, 2007), pacote do 

software estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). O conjunto de dados 

englobou, além dos locos marcadores uniparentais dos tipos D1 e D2 (1:1), os locos com as 

outras configurações genéticas, A (1:1:1:1), B (1:2:1) e C (3:1). Tomando por base a Tabela 1 de 

tipos de cruzamentos de acordo com Wu et al. (2002), cada alelo foi codificado com letras de a, 
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b, c e d, sendo cada um deles codominante em relação aos demais, enquanto a ausência foi 

codificada como o (alelos nulos) e tratada como recessiva. 

Inicialmente, para determinar os grupos de ligação, foram feitos testes de dois pontos 

(função „twopts‟) entre as marcas utilizando o algoritmo Expectation Maximization (EM) 

(DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977). Para tanto, as marcas foram designadas para os diferentes 

grupos de ligação usando como critérios LOD score mínimo de 5,6 e fração de recombinação 

igual a 0,5. No ordenamento das marcas, a análise multiponto utilizou cálculos de 

verossimilhança via cadeias ocultas de Markov (LANDER; GREEN, 1987; WU et al. 2002) 

implementados no algoritmo EM (Expectation Maximization). Com base nesta metodologia, foi 

realizada a ordenação (função „order.seq‟) de um subconjunto das marcas combinando 

algoritmos similares ao „compare‟ e ao „try‟ do MAPMAKER/EXP (LANDER et al., 1987) para 

obtenção de uma ordem segura, a partir da qual os demais marcadores foram sendo 

sequencialmente incorporados (MOLLINARI et al., 2009). O algoritmo „ripple‟ (LANDER et al., 

1987) foi utilizado para verificar a ocorrência de inversões locais em uma janela que incluía cinco 

marcadores.  

Para ambas as abordagens, a conversão das frequências de recombinação em distâncias de 

mapa expressas em centiMorgans (cM) foi realizada pela função de mapeamento de Kosambi 

(1944). O desenho e a correlação entre os mapas resultantes das duas análises foram realizados 

no software MAPCHART v. 2.2 (VOORRIPS, 2002).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Marcadores SSR 

 

3.1.1 Análise e aproveitamento das sequências de clones da biblioteca enriquecida com SSR 

 

Uma biblioteca genômica enriquecida com microssatélites de Passiflora alata foi 

desenvolvida a partir de sondas contendo repetições GT, CT e TTC, usando o indivíduo SV1 

(PENHA, 2008). No presente trabalho, para os 554 clones sequenciados da biblioteca 

anteriormente mencionada, 839 corridas foram produzidas (1,5 corrida por clone, em média). 

Após o cálculo do phred e da eliminação das extremidades de baixa qualidade, o tamanho médio 

das sequências foi reduzido de 950 pb para 554 pb, sendo 51 e 365 bases, em média, eliminadas 

das extremidades 5' e 3' das sequências, respectivamente. Essa redução, embora considerável 

(cerca de 40%), era esperada, uma vez que a maioria das corridas apresenta bases lidas resultante 

de background, por exemplo. Ainda, 37 sequências foram completamente removidas por não 

apresentarem o índice phred de qualidade requerido, restando 802 sequências para terem os 

vetores trimados.  

Das 802 restantes, 788 e 345 foram os números de corridas em que foram detectadas 

sequências correspondentes ao vetor mais adaptador nas extremidades 5' e 3', respectivamente, 

sendo 93 e 80 os números médios de bases. Obviamente, a detecção na extremidade 3' é mais 

prejudicada, em detrimento da extremidade 5', por motivos inerentes ao sequenciamento por 

síntese enzimática baseado no método de terminação de cadeia (SANGER et al., 1977), em 

especial de regiões contendo microssatélites. Isso diz respeito à gradual queda na incorporação de 

nucleosídeos trifosfatados (NTPs) pela Taq DNA polimerase, limitando, de modo geral, a leitura 

a 500-600 pb. Essa limitação também pode ser atribuída ao equipamento (a depender de marca, 

tempo de uso, conservação, por exemplo). No caso de regiões contendo microssatélites, o 

prejuízo na incorporação de NTPs torna-se mais evidente. Após a exclusão dos vetores, restaram 

757 sequências dadas como ideais, representando um aproveitamento de 90,2% das leituras 

iniciais. A perda de 45 corridas refere-se às sequências que resultaram em insertos menores que 

25 pb (default do software). Esse fato é explicado pela baixa qualidade dessas corridas na 
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extremidade 3', as quais foram excluídas quando do „Clip Ends‟, e pela remoção da sequência do 

vetor mais adaptador da extremidade 5' quando do „Trim Vector‟. 

Partindo das 757 corridas, o alinhamento originou 118 contigs a partir de 142 pares de 

sequências candidatas a formarem contigs. A impossibilidade de formar contigs para 24 clones 

restantes deve-se a não existência de identidade suficiente para montagem (abaixo dos 70% 

requeridos, portanto). Essa ocorrência foi comum em clones que apresentavam insertos muito 

longos, impossibilitando a extensão da Taq DNA polimerase até a porção subsequente de vetor, 

por exemplo. 

 

3.1.2 Caracterização das regiões contendo SSR 

 

Dos 554 clones, 517 puderam ser avaliados quanto à presença de microssatélites por 

apresentarem boa qualidade no sequenciamento, representando um aproveitamento de 93,3% das 

corridas. O enriquecimento apresentou uma taxa de 45,3%, ou seja, 234 clones foram positivos 

para a presença de microssatélites, sendo que um total de 278 microssatélites foi encontrado. O 

aplicativo web WEBSAT (MARTINS et al., 2009) utilizado na busca dos motivos microssatélites 

mostrou-se eficiente na busca dos motivos perfeitos, sendo a classificação em motivos 

imperfeitos, interrompidos e compostos resultante da análise do avaliador (Figura 5). Penha 

(2008) relatou a construção da biblioteca e a avaliação de 529 sequências. A partir do 

sequenciamento de parte dos clones da biblioteca mencionada, evidenciaram-se 221 clones 

contendo microssatélites, representando um enriquecimento de 41,8%, sendo possível o desenho 

de primers para 177 desses clones. Essa taxa de enriquecimento é considerada razoável e 

equipara-se àquelas obtidas para outras espécies frutíferas, como maracujazeiro-amarelo 

(OLIVEIRA et al., 2005), mamoeiro (SANTOS et al., 2003), meloeiro (RITSCHEL et al., 2004) 

e abacateiro (ASHWORTH et al., 2004).  

 



59 

 

 
Figura 5 - Saída do aplicativo web WEBSAT utilizado na localização de microssatélites nas sequências dos clones da 

biblioteca. Neste exemplo, no clone 1A09 foi localizado microssatélite composto, caracterizado por 

(TGTTC)3T(CTT)6 

 

Dentre as classes de microssatélites, os perfeitos representaram 64,8% do total, seguidos 

dos imperfeitos (16,6%), dos compostos (10,9%) e dos interrompidos (7,7%). Já em relação ao 

número de repetições, destacaram-se os dinucleotídicos, com 64,4%, e os trinucleotídicos, com 

26,3% (Figura 6). Menos de 10% dos microssatélites encontrados foram constituídos de mono-, 

tetra-, penta- ou hexanucleotídeos. Alguns exemplos de microssatélites e suas respectivas 

caracterizações podem ser observados na Figura 7. Maiores porcentagens de motivos 

dinucleotídicos (48–67%) têm sido comumente encontradas em muitas espécies (LI et al., 2002) . 
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Figura 6 - Distribuição dos números de microssatélites categorizados quanto à classe e ao número de repetições 
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Figura 7 - Perfis de eletroferogramas de SSRs obtidos do sequenciamento de clones de biblioteca enriquecida para 

Passiflora alata. A – 10B06: (AGA)34 trinucleotídeo perfeito; B – 2G05: (CT)12 dinucleotídeo 

imperfeito; C – 1D06: (AG)8(A)26 composto, sendo, individualmente, (AG)8 dinuclotídeo perfeito e (A)26 

mononucleotídeo interrompido; D – 4G10A: (CCT)8(TCT)4 composto, sendo, individualmente, 

trinucleotídeos perfeitos 

 

Quanto à composição nucleotídica dos motivos (Tabela 6), verificou-se a riqueza da 

biblioteca em motivos AC (41,7%) e AG (21,6%), dinucleotídicos, e AAG (24,1%), 

trinucleotídicos, ficando os demais motivos representados por apenas 12,6%. Como as sondas 

utilizadas para captura de fragmentos quando da construção da biblioteca foram do tipo TG, TC e 

TTC, esperava-se encontrar justamente seus complementos, o que foi observado também por 

Penha (2008). Esses motivos mais frequentes também foram observados em maracujazeiro-doce 

(OLIVEIRA et al., 2005), acácia (BUTCHER et al., 2000), pinheiro (ECHT; MAY-

MARQUARDT, 1997) e trigo (BRYAN et al., 1997), dentre outros (revisado por Gupta e 

Varshney, 2000).  
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Tabela 6 - Número de motivos microssatélites entre os 278 microssatélites 

distribuídos nos 517 clones sequenciados da biblioteca de Passiflora 

alata 

Tipo de repetições Motivo* Nº de microssatélites 

Mononucleotídeos A 10 

 C 2 

Dinucleotídeos AC 116 

 AG 60 

 AT 3 

Trinucleotídeos AAG 67 

 ACC 2 

 CAA 1 

 CCT 1 

 GCG 1 

 TTA 1 

Tetranucleotídeos TTTC 2 

 AACA 1 

 CAAG 1 

 CCTT 1 

 GTGA 1 

 TCAC 1 

 TCGA 1 

Pentanucleotídeos CTTTT 1 

 TTTCT 1 

 GCATT 1 

Hexanucleotídeos AAGAAA 1 

 CGGGTT 1 

 GAACCC 1 

Nota: *Os motivos mononucleotídicos incluem os complementos, e os di- e 

trinucleotídeos, os complementos e as permutações das bases 

 

Com auxílio do aplicativo web PRIMER3 (ROZEN; SKALETSKY, 2000), foram 

desenhados 182 pares de primers (Figura 8; Tabela 7), sendo que em seis clones foram 

desenhados pares de primers distintos para dois microssatélites existentes, e em um clone foram 

desenhados três pares de primers distintos. Nas demais sequências que eventualmente incluíam 

mais de um microssatélite e que não permitiram o desenho para cada motivo foram desenhados 

pares de primers incluindo ambas as repetições, sendo os microssatélites considerados como 

compostos.  
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Figura 8 - Saída do aplicatvo web PRIMER3 utilizado para desenho dos pares de primers flanqueadores da região do 

microssatélite composto (TGTTC)3T(CTT)6 do clone 1A09, neste exemplo 

 

Sessenta e um microssatélites apresentaram proximidade às regiões de inserção do 

fragmento no vetor de clonagem (Figura 9) ou não apresentaram sequências flanqueadoras com 

qualidade suficiente, impossibilitando o desenho de primers de um dos lados dos microssatélites.  

 

A

B

 
Figura 9 - Perfis de eletroferogramas de SSRs obtidos do sequenciamento de clones da biblioteca enriquecida para 

Passiflora alata, sem a possibilidade, contudo, de se desenhar primers reverse (em A, 1E11: (A)15 

mononucleotídeo interrompido) ou forward (em B, 1H08: (GA)? dinucleotídeo perfeito) de qualidade. Os 

motivos microssatélites encontram-se muito próximos aos sítios de restrição da enzima RsaI, utilizada na 

construção da biblioteca; a sequência destacada em preto corresponde ao sítio de anelamento do primer 

Rsa21, complementar à sequência do adaptador 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA178 1A01 CTCGGTGGATTGGTCTTAC 

ATTTGGCACCTCTGTTGC 
(CA)8 Perfeito 244 

PA179 1A02 CGTGGACTACAAACCAAAG 

CGACACAAATGCACAAATG 
(AGA)4 Perfeito 156 

PA180 1A03 ATGCAAGAACATCACCACC 

TTTCCTCCTGGCTTTGAC 
(GTGA)3(N)63 
(AGA)5 

Composto 262 

PA181 1A05 GGTAGGAAGCCCTCAACG 

GCTTAGGTTCCTCATCTG 
(AAG)6 Perfeito 295 

PA182 1A06 CAAGGAACAAAGCTCTCTAGG 

GCCAGATGGGGTATGTAAAC 
(CT)8 Perfeito 237 

PA183 1A08 CATTCCAACTCATGCAATC 

CACCAGTCACCTCTTCACC 
(TG)6 Perfeito 329 

PA184 1A09 GCAGCCTCCTCTTTGTTC 

ATGGGAACTGGAGTGAGTG 
(TGTTCT)3T 
(CTT)6 

Composto 314 

PA185 1A11 CTTCACCTCAGCCACACAC 

AAACCCTACATGCAAGAACC 
(AAG)4 Perfeito 281 

PA186 1B02 CAAACACACTCTCAAAACCAAG 

TGGGGAAACAGGTATGCAC 
(AC)5 Perfeito 314 

PA187 1B07 CATCGGAGGTATTTGCACAG 

ACTGCATCGCAACAATCACT 
(TG)6 Perfeito 175 

PA188 1B12 CCCAATCAAAGAATAAAGCTC 

GAACAGCCGCCTTGTAAAC 
(CT)8 Perfeito 246 

PA189 1C05 GCCTATTTGGCTCATGTGG 

CCTACACACCCATGCAAAAC 
(AGA)4 Perfeito 242 

PA190 1C06 TGTTCGACGTGCATCTCC 

CCGACACTACCCTTACCG 
(GA)15 Imperfeito 158 

PA191 1C09 CTCACACGCAGCGGTAAG 

TTGAGGCAGGATTGTCGG 
(TG)7 Perfeito 261 

PA192 1C11 TCGGCCAGACACTAAACC 

TGGGCTTGTTGGTGATTC 
(CA)5 Perfeito 331 

PA193 1D01 GCGACTTGAAAATCAAATACG 

ATGTGATGCACTTGGAGTGTG 
(AC)6 Perfeito 171 

PA194 1D03 TATGCTGATTGTGTGCAGTG 

TTAGGAATAGTAGGGACATGC 
(GT)5 Interrompido 182 

PA195 1D06 CAATCCGTTGGGATGTAG 

CTACTTGTCATTCGGCAC 
(AG)8(N)18(A)26 Composto 316 

PA196 1D07 ACAATACTGTTGTGGTTTGG 

TACAATCCATTCCTCCTCC 
(TG)5 Perfeito 282 

PA197 1D08 TGTGAGACAGCACCACCTG 

TTTACCATCAAACACTCGG 
(GA)10 Perfeito 321 

PA198 1D09 CAAACGAAGGGAAAAGTG 

GGCATTGAGGGTGTTTTG 
(GT)7 Imperfeito 295 

PA199 1D10 TAACACCCGTCCAACCTC 

GAAACCTGAACCCGAGTC 
(GT)7 Interrompido 171 

PA200 1E02 CCCAAGATTACACGAGTC 

ACATAAGACGCTGTCACC 
(TG)6 Perfeito 245 

PA201 1E05 GTTCTCAGTCGAGCCTACC 

CTGCACCGGAGACTAGAC 
(GT)4(TG)4 Composto 195 

PA202 1E10 CATGACCAAGCACTCCTG 

GCTCTGTCCAGTTCCTCC 
(AAG)3 Perfeito 227 

PA203 1E12 CATGAACCACCACCAATTC 

ATCGGTTTTCCCCTTACAC 
(CTT)6 Perfeito 327 

(continua) 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA204 1F03 TCTTTTCCCTAGCCAGCTC 

ACCATCAAAACCCACAACTC 
(TC)17 Imperfeito 226 

PA205 1F09 CGGAGTGCTAGACATTGC 

TGTCCCCTTTCTCTCTGC 
(AC)6 Perfeito 198 

PA206 1F11 GGAACTGAGAGCCATTAGG 

TTGGAGGAGCGGATTATAG 
(CA)6 Perfeito 387 

PA207 1G04 GTTTCGGCACCTAGTTTCG 

ACGGAAAGCACGTTGTGAG 
(AC)7 Perfeito 305 

PA208 1G05 CACATCCTACGGGTCCTTC 

CAGTCTGTCGGTTTGATTTC 
(CA)6 Perfeito 175 

PA209 1G09 GCGTGGACTACGAGAATG 

TCTCGTCTAATGTAGGGTTAG 
(AGA)6 Perfeito 228 

PA210 1G10 GCCAAAGAAGGGTAAGAAG 

CTTACTGCTGGAAATGTGG 
(GAA)4 Perfeito 238 

PA211 1H01 CCTCTTCCCCTCATTTTC 

GAGCTAATGCACACGACAC 
(AGA)4 Perfeito 307 

PA212 1H07 CACCACTATGGGCGAATG 

TATCGAGTGCTGCTGCTG 
(CA)5 Perfeito 268 

PA213 1H11 CGTGGACTAGGAAGAGAGG 

CGCAGGGATGTCATTACC 
(AGA)5 Perfeito 198 

PA214 2A02 ATACGAGCCAAACAAGCAG 

CAAGAGAGGGAGAGGAAGAG 
(CTT)5 Perfeito 165 

PA215 2A05 TTCCTAATCCACCCGACAG 

GTGAGGAAATCGGCCATAC 
(GT)5 Perfeito 210 

PA216 2A09 TCGGTGGATTGGTCTTACG 

ATCCAATGGTGGGTTTGTC 
(CA)8 Perfeito 312 

PA217 2A10 TACGTATTATGATTGCATACATG 

TCAGGTCCGAACTATACAAG 
(GT)6 Perfeito 234 

PA218 2A11 GGGAGTCGGGTTGAGTTAC 

CAAGGTTTGGGGATCTCAC 
(GT)5 Perfeito 325 

PA219 2A12 CGCATAAACGAGACATTGG 

ATTCCAGCCCTCATAAACC 
(TC)33 Imperfeito 267 

PA220 2B02 TGATCGCTGAGCCCTTAAC 

TGCATAAGTTTCGGCTGTG 
(AC)6 Perfeito 320 

PA221 2B06 GGTTTTGGGTGAAGTTCTTG 

CACCTCGATTTTGACACGAC 
(TG)7 Perfeito 196 

PA222 2B09A ATGGTGGGCAAGATAGGC 

TCAGGTGGTAGGTGAAATACG 
(CA)5 Perfeito 201 

PA223 2B09B ATTAGACCTCCCTGGCATC 

TTGGTGTGAGTTGCGTTTC 
(CA)5 Perfeito 298 

PA224 2C02 TGAGGAAATCGGCCATAC 

CCGTATGCCCCGTATAAC 
(AC)5 Perfeito 181 

PA225 2C04 CATGCTTCTGGCTACTGC 

GTTGACCCTCTGACAACC 
(GAA)6 Interrompido 218 

PA226 2C09 CCCTCATAAATTGCCTCTG 

TCCCGAATGTGTTTACCTAC 
(AG)8 Perfeito >161 

PA227 2C12 TTTGGTGTGAGTTGCGTTTC 

TAGACCTCTCTGGCATCACG 
(TG)5 Perfeito 297 

PA228 2D01 GTATGCAACGCTTATCTTCG 

TGCTCTTGCTCCTTCTTTG 
(TG)5 Perfeito 289 

PA229 2D02 CGGGAAATTCGATTCTTGC 

TAAGGGTGTCGCTGCATAC 
(GT)5 Perfeito 326 

(continuação) 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA230 2D03 CACTTGACTTTCCAAAATGC 

TATACCAGAGGAGAGTTTCAAG 
(CAAG)3 Perfeito 290 

PA231 2D05 AGTGGAAATGGGAACACG 

AAACACATCAAAACGCTCC 
(GT)5 Perfeito 254 

PA232 2D11 TCATGTATGGCTGGTCAGG 

GGCTTCCCACATCTCTTATAC 
(GT)5 Perfeito 160 

PA233 2E03 TTCGGTTTGGTCCATTTAG 

CTCCTTCTCGTTGCCATAC 
(GT)9 Perfeito 170 

PA234 2E06 TAAGGTTTTCCGAGCACG 

AACGTATGCAACATGAATGG 
(TG)9 Perfeito 336 

PA235 2E07 AAACTTGCTATGCCGTGAG 

GTGAAATCTGAACCCGAATC 
(CA)6 Perfeito 216 

PA236 2E09 CCTCAAGAACCAGCAAGC 

AGATGTGGAACCCGAACC 
(CTT)4 Perfeito 232 

PA237 2F01 TCCTATCACCCGTCCAAC 

AGAACCGCAGGAGAGAGAG 
(GT)5 Perfeito 180 

PA238 2F02 CCACTACATGACAGATGATAAC 

GGATATTTGGATTCAGGTG 
(CA)5 Perfeito 258 

PA239 2F05 TTCCTATCACCCGTCCAAC 

AGAGATGTGGAACCCGAAC 
(CA)5 Perfeito 183 

PA240 2F06 GCTAGACCCGCATAATCC 

GTGATACCGTGTTTGATCG 
(AG)38 Imperfeito 368 

PA241 2F08 ACAAAGTTTCGGCACCAAG 

ATTCAGGGCAATCCAACG 
(CA)6 Perfeito 190 

PA242 2F10 GAAGGTGAGGACCCAGGTAC 

ACCATCAACCCACTGCAAG 
(CA)7 Perfeito 194 

PA243 2F11 ATGTGATGCGTGATTGCC 

CCCTAGATGAACAAAACCTTC 
(AGA)5 Perfeito 190 

PA244 2F12 ATCTTGGGTTGGTTGATGC 

ACGACTTACCCAAGGTTCTG 
(CA)5 Perfeito 276 

PA245 2G02 TCAAACCAGCAAACCCTATC 

AAGTGGAGGCAAAGATGAAC 
(TC)18 Perfeito 198 

PA246 2G05 ACCGCATAATCCCTAAATC 

TTGAGAGGGAGAGCAATTG 
(CT)33 Imperfeito 322 

PA247 2G07 CACTTGGTATGGTGGTTCTG 

TCGAGTTCTGAAACTAGCAAG 
(GT)6 Perfeito 154 

PA248 2G08 CACACGACTCCTAGCTCAAC 

CTGTTCCCCTCATTTTCAC 
(TTC)4(T)17 Composto 297 

PA249 2G10 AACACAATTTACCGCATCC 

CCAGACACTAAACCCGAAG 
(TG)6 Perfeito 288 

PA250 2H10 TATGCCCAGTGTGTCCATC 

GCGAAGTGCCAGACATTG 
(GT)5 Perfeito 237 

PA251 2H12 AGCACAGGCTCTGGAGAC 

TGAGTCGGTTTGCTTGAC 
(AACA)4 Perfeito 186 

PA252 3B03 CCTCACCCGATTGATGTC 

GGTTTTTGGTGTTCATGC 
(CA)7 Interrompido 173 

PA253 3C06 TTGAGGGACCTCTGCTTG 

GTGGTAACCCAAAGGAAG 
(GA)9 Perfeito 209 

PA254 3D04 ATACACCGCCTCTTTTGC 

CATCGGGCTTAATCTTACC 
(GA)30 Interrompido 241 

PA255 3D06 CACTAGACCGCATGATTCC 

GAAGAAATTGAGGGAGCTG 
(CT)31 Imperfeito 307 

(continuação) 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA256 3D07 GACCCGTATCCGTTTAAC 

ACAATCAGAGGCTGGAGG 
(CA)5 Perfeito 172 

PA257 3E02 AAGTCACCGCTACACAACG 

TGAGGGAGAAGAGGAGTCG 
(CT)25 Interrompido 179 

PA258 3F01 AAGCACATGAACCCTAGC 

CTGAAAGAGCTTCCCAAG 
(TC)6 Perfeito 156 

PA259 3F06 ATCCACGATCAAGCACATAC 

TTCGTCGCTAAGGGTTTC 
(CA)5 Perfeito 166 

PA260 3F08 TGGCTTACGCGTTGACTA 

CAGACAATGGAAGCACTGG 
(A)10(N)51(GA)8 Composto 185 

PA261 3H06 GTGCCTAACCGAAGATAGG 

CGGTGCTCCAAATCTTTC 
(CA)7 Perfeito 225 

PA262 3H12 TCCTTTTCCTCGACCAAG 

CGATAAAGAGACACGCCAC 
(CA)6 Perfeito 216 

PA263 4E02 ACCATACATAACAGGTGGAAGC 

CGTGATGCCAGAGAGGTTAG 
(CA)9 Perfeito 311 

PA264 4F06 CCCAGAGTGTCCACCTTAC 

GCATGGTTACGGGTGAAG 
(GT)6 Perfeito 260 

PA265 4G02 CTAGCCTCGGGTTGATCTC 

TTGTTGTTGGTTTTGGGTG 
(CA)8 Perfeito 183 

PA266 4G04 ACGTGCAAGGGTGAGTTG 

CGATGCGTCTCTGAAATC 
(TTA)4 Perfeito 148 

PA267 4G10A TTCCTGAGAACAACCAGTCC 

AAGAACCATCGACAGAAACC 
(CCT)8(TCT)4 Composto 205 

PA268 4G10B TCATTTGGTCCATTGTTGTG 

TGAAGGATCGTCTGTGATCG 
(T)20 Interrompido 238 

PA269 4H10 GCATGAACACCAAAAACC 

CCCGAGTTTTAACCCTTC 
(CTT)8 Interrompido 260 

PA270 5A07 TGTAGTGTCAGCAGCTCCTG 

TCGTGTGTCGGTTCTCAAG 
(AC)5 Perfeito 296 

PA271 5A08 GCGATGTAGTGTCAGCAG 

CGTGTGTCGGTTCTCAAG 
(AC)7(CAA)3 Composto 297 

PA272 5B05 ACACAACCAACAACCCAC 

CCTCATTTTCACCTTTCC 
(CTTTT)4(N)2 
(TTC)4 

Composto 268 

PA273 5B06 TCCATGTAGGAACCTGCTC 

CTATGGGTCCTCTGACACC 
(GT)6 Perfeito 199 

PA274 5B07 TTGTAAGGTCAGCCCTCC 

CCGAAACACACAGCCTAC 
(GT)6 Perfeito 314 

PA275 5B10 GCATAAACGCCACTGTGC 

CCTCATCCATCCACCTGTC 
(TTC)4 Perfeito 221 

PA276 5B11 TAGCACTCACACGCAGCAG 

TTGGTCGGTTGAGGAAGG 
(TG)7 Perfeito 272 

PA277 5C03 TGCCAGCTAGGGATTTCAG 

TCAACTTGGGTTTGGATGTC 
(CA)6 Perfeito 259 

PA278 5C11 TACCCCGCCATACTACTC 

CGGTCCTTTGACCTTTAG 
(AC)7 Perfeito 394 

PA279 5D08 CACACCACCCCAACATTC 

CGGTTCAGTTTTGGTTGAG 
(TC)14 Perfeito 237 

PA280 5D10 GAACCTGTCGGGATTCAAG 

GACGTAGCCTCGTTGAAATG 
(CA)7 Perfeito 218 

PA281 5E01 CCACCGATTTTCCTCTTG 

CATCAAAGAAACCACCATG 
(AGA)4 Perfeito 208 

(continuação) 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA282 5F04 ACCATCGTGAGGAAGCTG 

AATGGAACCCTAGCTGGAC 
(AGA)6 Perfeito 178 

PA283 5F12 GAAGACAACGCTACGCAAC 

TGGAATTGACGAATTTGACC 
(TC)12 Imperfeito 290 

PA284 5G05 CAACCCACTGGATCGAAC 

CTCACTTGAATCCCTCTCC 
(AC)5 Perfeito 263 

PA285 5G09 GTTTCGGGCTGGTTTAGG 

GCTGATTGGAAAATAACTGTG 
(TC)6(AC)5 Composto 323 

PA286 5G10 ACACTTGGGGTTCGGGAA 

TCGATACAAGGACCCGATTC 
(TC)16 Perfeito 221 

PA287 5H04 GAACCCATGAGCACAAACC 

AAACCACCAGACCTCCTCTC 
(TTC)5 Perfeito 271 

PA288 5H07A GTACCTTGCCCTATCTAACAAC 

AAGTAATCCTCCGAAACACG 
(A)10(CA)8 Composto 260 

PA289 5H07B ACCTCGGATTAGGCTTCG 

AGAGTGAGAAATGGGGTGTG 
(CCA)5 Perfeito 223 

PA290 5H11 GACTACCAAAACCCGAACC 

CCATTTCCTGTCCATTTGC 
(TTC)4 Perfeito 326 

PA291 6A03 GCTACGCAACATTAAACC 

AGGAAAATTGAGAGCCAG 
(CT)20 Imperfeito 176 

PA292 6B05 TCGAACAGCCAAAAGAAC 

AGGATAAAGGCAAAGCATC 
(TCGA)3 Perfeito 296 

PA293 6B06 CCAAAACACAAAACCCAAAG 

CGTGCTGGGAGTTCATTTT 
(TTC)12 Imperfeito 274 

PA294 6D01 ATGTGAAGACAACGCTACGC 

AACCGCCTCTTTTGCCTAC 
(TC)31 Interrompido 313 

PA295 6G01 ATGTGAAGACAACGCTACG 

GTAAACCGCCTCTTTTGC 
(TC)21 Imperfeito 316 

PA296 6G11A TCCGAAACCGAAAACTAGC 

CATGGTGTTTATGCGTTGTG 
(CA)6 Perfeito 171 

PA297 6G11B AACCACACAGCTCACGAAAC 

CAAGAGAGGGAGAGGAGTCG 
(TTC)13 Imperfeito 282 

PA298 6H01 AATACACGGCATGAACGAC 

AGCATCACCCTTTTTGAGC 
(TTC)4 Perfeito 299 

PA299 7A05 GCAACCACACTTAATTCAC 

GGTTTTGTGTTGGAAAGTG 
(CA)7 Perfeito 262 

PA300 7B04A GGGTCGGATTTTTGAGAC 

CACAACTCACCCCTTTTCC 
(AGA)6 Perfeito 231 

PA301 7B04B GGATTTGTGGTGTGTTGGT 

ACCAACACACCACAAATCC 
(AGA)4(N)85 
(TA)5 

Composto 296 

PA302 7B05 TGCATGAAACCTACACATTCTC 

CTTTTGCCCAATTTTTGAC 
(TTC)11 Imperfeito 324 

PA303 7B12 CCACATTATTAATCTTTGAGTCG 

CACTTTTGCTTCCGAACCTC 
(GT)7 Perfeito 214 

PA304 7C02 AACATCTCATCGTGGACAGC 

TGGTAGTAGAGCATGGTTCG 
(CA)6 Perfeito 261 

PA305 7C11 CTCAGTGGATTGGTCTTACG 

GTTCGGGTCGTGTGTTTTG 
(CA)9 Perfeito 272 

PA306 7C12 CCTACTGGTCCTCCGACAAC 

AGAGACGTGAAACCTGAACG 
(AC)8 Perfeito 193 

PA307 7G10 TTTGTCCAAAATCGTCGTC 

TTTCGGCACCTAGTTTCG 
(TG)9 Perfeito 171 

(continuação) 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA308 7G11 CTAGCTCAACACAACCAACAC 

CTTCATTTTGCCCATTTTC 
(AT)5(N)79 
(TTC)6 

Composto 303 

PA309 7H05 CGTGGACTATGCGTGGAC 

CATTGGCTGCCTTGAAAC 
(AGA)4 Perfeito 173 

PA310 7H11 CATGCTCACCCTTCTTTC 

AGCCATCACCCTCTTCTC 
(TTC)4(N)17 
(TTTC)3 

Composto 203 

PA311 8B05 GACCAACCTCCAAACCTTAAC 

GTGAAACCTGAACCCAAGTC 
(AC)6 Perfeito 165 

PA312 8B08 TCCTCACCTCATGTTTGACG 

GCTGGTGGTTATAGAGATGGTG 
(AC)5 Perfeito 227 

PA313 8B09A TTAAGCCCGTTAAGCTCG 

ATGGGAGAAGTTTGGGAC 
(TC)5 Perfeito 195 

PA314 8B09B GGGGAGCTTCTTCAACTT 

CTTCCCAAACTGAAAACC 
(GT)5 Perfeito 201 

PA315 8B09C GTGAAGAAGATGAAGTGGG 

CGATCCCGATCTACTCCT 
(GT)5 Perfeito 165 

PA316 8B11 GGGTTTCATGCTTGGTTG 

CAGCGGCTTCAATGAGTAG 
(GT)6(N)53(TG)5 Composto 319 

PA317 8C04 GTAACTGGGCTGTGAACTG 

TATTCAGGGACCCAATCC 
(GT)6 Perfeito 288 

PA318 8C06 TTGCCTTGTTCATTCCTTC 

CATAAACACATCAACCTCAC 
(AGA)4 Perfeito 178 

PA319 8E04 GCTTATTTTTCGAGCGTTTC 

CGACGATACGGTTCTAACG 
(TC)12 Imperfeito 257 

PA320 8E05 GGATCGGTCGTTCGTATTTC 

TTAGTTTGCTGGGGACTAGC 
(CA)6 Perfeito 267 

PA321 8E07 GAGCAGCCAAGTGAAGAG 

TGCTCAAACCTCACCTTC 
(AAG)4 Perfeito 181 

PA322 8F05 GCTCCCCACATCTCTTATATC 

TCAAGTCCCAAGTTCGTGTG 
(CA)16 Imperfeito 171 

PA323 8F07 GACCTCTCGATTGGTTGG 

GTACCAAACGTGCAACATC 
(GT)5 Perfeito 189 

PA324 8F09 TGAAATCAATTCCGTGAAGG 

GATGGTGGCTTGTTGTTGG 
(CA)8 Perfeito 249 

PA325 8G06 CACACAAGCATGACAACACG 

GTCCAGCTCGGTTTTAACTC 
(CTT)7 Imperfeito 328 

PA326 8G08 ATCAGGAACCCCTATGTCC 

TGAGGTTGTTTGGGTTAGC 
(CA)5 Perfeito 244 

PA327 8H09 GATTTCTTCCCGACTTCACC 

CATGACTCAGCAAGAGCTTAG 
(CT)23 Imperfeito 268 

PA328 10A01 GATGAGACCCATAGGATGC 

TCCCGTTAAGGAATGCTG 
(AAG)4 Imperfeito 239 

PA329 10B03 GTTCTGAGCAGGTCGTTG 

CGGGTTTAGGTTTCACAAC 
(CA)5 Imperfeito 275 

PA330 10B06 TTCGATTCTCTTGCTTACG 

GAAGAACACGAAACCCTAC 
(AGA)34 Perfeito 254 

PA331 10B12 AACCGTAAACCGAACTGG 

CATGAAGAATGGCTCACC 
(GAA)7 Imperfeito 248 

PA332 10C10 AACCCATGAGCACAACACAC 

CGAGAGCCTTATCCCTTGC 
(CCTT)3(TTC)6 Composto 264 

PA333 10C12 CGCAATCACACTCAATTCAC 

CGGTTTTGTGTTGGAAAGTG 
(CA)7 Perfeito 266 

(continuação) 
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Tabela 7 - Análises in silico para 182 regiões microssatélites em Passiflora alata: sequências dos pares de primers 

desenhados (5'-3'), motivos, classes e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) 

 

Nome Poço Primers forward e reverse Motivo Classe AE 

PA334 10E09A TGTTCCAAGCTGGTTTTC 

GGTTTCGGTTTTGGTTTG 
(GAA)4 Perfeito 315 

PA335 10E09B CAAAACCGAAACCCTACC 

CTTGGCTTTGCATTTTCC 
(GAACCC)3 Perfeito 153 

PA336 10F02 CGAAGACAACGCTATGCAAC 

GAATTGTGAGGGAGCCAGAG 
(CT)33 Imperfeito 212 

PA337 10F03 TGTGAAAGGGTGAGTTGC 

TTGCATCACGGCTTAGTC 
(TG)9 Interrompido 274 

PA338 10H08 TGGACGCAGGAGAGAGAG 

GAGACATCGGGCGTAATC 
(AG)16 Imperfeito 148 

PA339 11A12 GTGGACTAGAGCAGCCAAG 

GTGCTTGTGGGTATTGAGG 
(AAG)12 Imperfeito 186 

PA340 11B03 AGATCCCTTAATTCGTTGATC 

GTCGTTGACCGTGTATGGTG 
(AC)6 Perfeito 215 

PA341 11C06 CATATAAGCACGCAAACG 

TGGCACCTGTGTTTTGAC 
(CT)20 Imperfeito 288 

PA342 11C08 CATCAAATCATCACGCTCTG 

ATCAGCCACAACTCTTCACC 
(CTT)9 Imperfeito 295 

PA343 11F07 AGTCCAGCGACCTTAGTCAC 

ATGATGGCAGATTTCAGGAC 
(TG)7 Perfeito 280 

PA344 11G05 CAACAACATAATCCCAACATC 

AGTGAAGCTGGAGCATAAGG 
(CT)>45 Perfeito >200 

PA345 11G10 CGGTTATGGCTAAGGACTC 

CTCAAGCCCCAACTAAGG 
(CT)6 Perfeito 186 

PA346 12A11 CTCTGAATGCAATGCGAAG 

CGATTCTCTTACGCGTGG 
(CT)26 Perfeito 253 

PA347 12A12A TTCGCTTGTCATTCTTTCAC 

TATTGGAGGTGGGTTCTTTC 
(CT)5 Perfeito 209 

PA348 12A12B GCTCCCTCTGATCCATCTTG 

ACGAAACATGCCTTGCTATG 
(TC)15 Perfeito 212 

PA349 12B05 GTTGTGTTGAGGTGCGTG 

CGGCATCACAGTAATATGC 
(GCATT)3 Perfeito 260 

PA350 12B06 CACCCCCTCTCTATTGTG 

GCCTGATGTCAAAAACAC 
(CA)7 Perfeito 185 

PA351 12D11 GGGGTGTTACAAGGTAGC 

TGGAGAGACATGATGGTG 
(GT)4(TG)4 Composto 236 

PA352 12F02 ACTCACACACCACCCCAAC 

GTGTGATGTGGAACCTGCTC 
(TC)6 Perfeito 264 

PA353 12F03 GACAAGGACATACACGCAAG 

GGCATCATTGTGGATACTCG 
(AC)5 Perfeito 306 

PA354 12F06 AATCGCACAAACCCACTTC 

CACACACCTAGCCCATTTTC 
(GA)6 Perfeito 251 

PA355 12F12 ATTCGATTCTCTTGCTTACG 

ACCTCACTGGCTCTCATCAC 
(TG)5 Perfeito 200 

PA356 12G02 TGTGATGTGGAACCTGCTC 

GGGTCGGGAATTACTCTC 
(GA)6 Perfeito 213 

PA357 12G10 CGTGGACTAACAGAGGTTCG 

ATACACAACACCATGCAACC 
(TA)6(AAG)3 
(AGA)5 

Composto 193 

PA358 12G11 ATGCTTATGGACAAGAAAACC 

CCCCCATCTTTATCCACTC 
(TTTCT)3(CTT)6 
(TTTC)3 

Composto 361 

PA359 12G12 ATACGGCTGCTGAGGAAG 

ATTATCCTATCCGCAAACG 
(AGA)4(GCG)6 Composto 292 

(conclusão) 
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3.1.3 Testes e seleção de primers de SSR 

 

Dos 182 pares de primers desenhados neste trabalho (Tabela 7), 175 foram sintetizados e 

avaliados quanto à amplificação via PCR, sendo os mesmos identificados no conjunto 

denominado de PA178 a PA359. Além destes, também se buscou amplificar 111 primers já 

desenvolvidos por Penha (2008), cujas denominações variaram de PA019 a PA170, perfazendo 

um total de 286 pares de primers testados. Os produtos das reações foram corridos em géis 

eletroforéticos de poliacrilamida desnaturantes, para detecção convencional de polimorfismo em 

SSR, e géis não-desnaturantes, para a detecção de polimorfismos de conformação de fita simples 

(SSR-SSCP). Em cada caso, os padrões de amplificação nos géis revelados e digitalizados foram 

avaliados quanto à qualidade da amplificação e à ocorrência de polimorfismos (Tabela 8). Para a 

qualidade da amplificação em géis desnaturantes, foram observados dois aspectos: primeiro 

refere-se ao número de locos originados, uma vez que o par de primers pode amplificar locos 

únicos ou múltiplos; o segundo diz respeito à presença de bandas stutter ou “fantasmas”. Já em 

relação ao polimorfismo, os locos foram caracterizados como sendo monomórficos ou 

polimórficos, a depender da existência de alelos distintos entre os genitores ou nos representantes 

da F1 utilizados nas amplificações. 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA019 4A03A Único  Sim P 241 Nítidas P 

PA020 4A03B Único Sim P 248 Nítidas P 

PA021 4A06 Múltiplos - M >330* Rastro - 

PA022 4A09 Único Sim P 195 Rastro - 

PA023 4A10 NA - - - NA - 

PA024 4A11 Único Sim M 233 Nítidas P 

PA025 4A12 Múltiplos - P 245-190 Rastro - 

PA026 4B03 Único Sim M 228 Rastro - 

PA027 4B06 Único Sim P 265/267* Nítidas P 

PA028 4B07 Único Sim M 254 Rastro - 

PA029 4B09 Múltiplos - M 170-100 Rastro - 

PA030 4B10 Único Sim M 185 Nítidas P 

PA031 4B11 Único Sim P 278/272 Nítidas P 

PA032 4B12 Único Sim P 212/207 Nítidas P 

PA033 4C01 NA - - - NA - 

PA034 4C07 Múltiplos - M >330* Rastro - 

PA035 4C09 Múltiplos - M 230-170 Rastro - 

PA036 4C10 Múltiplos - M 330-240* Rastro - 

PA037 4C11 Único Sim M 261 Nítidas P 

PA038 4C12 NA - - - NA - 

PA040 4D09 Único Sim M 100 Rastro - 

PA042 4D11 NA - - - NA - 

PA043 4E06 Único Sim M 231 Rastro - 

PA045 4E10 Múltiplos - P >330-180 Rastro - 

PA046 4E11A Único Sim M 323 Nítidas M 

PA047 4F08 Múltiplos - M 247-130 Rastro - 

PA049 4F09 NA - - - NA - 

PA050 4F12 Único Não M 221 Rastro - 

PA051 4G03 Único Sim P 250* Rastro - 

PA052 4G05 NA - - - NA - 

PA053 4G08 Único Não P 302/295* Nítidas P 

PA054 4H01 Único Não M >330 Rastro - 

PA055 4H02 Único Sim M 203 Rastro - 

PA056 4H03 Único Sim M 269 Rastro - 

PA059 5A01 Múltiplos - P 320-240 Rastro - 

(continua) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA060 5A04A Múltiplos - P 275-225* Rastro - 

PA061 5C04 Único Sim M 269 Rastro - 

PA062 5C06 Múltiplos - M 300-228* Rastro - 

PA063 5C07 Único Sim M 231 Nítidas P 

PA064 5C09 Único Sim P 168 Nítidas P 

PA065 5E05 Múltiplos - P 301-200 Rastro - 

PA066 5E08 Único Sim M 176 Nítidas P 

PA067 5F02 Único Sim M 199 Nítidas P 

PA085 6F02 Único Sim M 228 Rastro - 

PA087 6H02 Múltiplos - P 330-205 Rastro - 

PA089 6H11 Único Sim M 239 Rastro - 

PA090 6H12 Múltiplos - P >330-245 Rastro - 

PA093 7A07 Múltiplos Sim P 246-229 Nítidas P 

PA094 7B09 Único Sim M 190 Rastro - 

PA095 7C06 Único Sim M 188 Nítidas M 

PA096 7D03 NA - - - NA - 

PA097 7E10A Único Não M 222 Nítidas P 

PA098 7E10B NA - - - NA - 

PA102 7F12 NA - - - NA - 

PA103 7G07 Único Sim M 176 Rastro - 

PA104 8A01A NA - - - NA - 

PA105 8A01B NA - - - NA - 

PA106 8A04 Múltiplos - M 255-210 Rastro - 

PA107 8C02 NA - - - NA - 

PA108 8C05 Único Sim M 253 Rastro - 

PA109 8C07 Múltiplos - M 250-157 Rastro - 

PA111 8D07 NA - - - NA - 

PA119 10A06A Único Sim M 267 Nítidas P 

PA120 10A06B Único Sim M 190 Nítidas P 

PA121 10A07 Único Sim P 266 NA - 

PA122 10A10 Único Sim M 152 Rastro - 

PA123 10A12 Único Sim M 171 Rastro - 

PA124 10B05 Único Não M 266 Nítidas P 

PA125 10B08 Único Sim P 269/267 Rastro - 

PA126 10B10 NA - - - NA - 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA127 10C01 NA - - - NA - 

PA128 10D03 Único Sim M 214 Rastro - 

PA129 10D11 Único Sim M 274 Rastro - 

PA130 10E01 Único Sim P 297 Rastro - 

PA131 10E03 Único Sim M 259 Nítidas P 

PA132 10E04 Único Não P 250/248 Nítidas P 

PA133 10E08A NA - - - NA - 

PA134 10E08B Único Sim M 218 Nítidas P 

PA135 10E10 Único Sim M 285 Rastro - 

PA136 10G04A Múltiplos - M >330* Rastro - 

PA137 10G04B NA - - - NA - 

PA138 10H06 Único Sim M 261 Rastro - 

PA140 10H07B Único Sim M 241 Rastro - 

PA141 11A03 Único  Sim M 218 Rastro - 

PA142 11A05 Único Sim M 207 Nítidas P 

PA143 11A06 Único Sim M 218* Rastro - 

PA144 11A08 Múltiplos - M >330* Rastro - 

PA145 11C01 Único Sim P 226 Nítidas P 

PA146 11C04 Único Não M 293 Nítidas M 

PA147 11C11 Único Sim P 200/180 Nítidas P 

PA148 11C12 Único Não M 181 Nítidas M 

PA149 11D01 Múltiplos - M 299-250 Rastro - 

PA150 11D02 Único Sim M 231 Nítidas M 

PA151 11D05 Único Sim M 222 Nítidas M 

PA152 11D08 Único Não M 288 Rastro - 

PA153 11D11 Único Não M >330* Rastro - 

PA154 11E01 Único Não P 294 Nítidas P 

PA155 11E03 NA - - - NA - 

PA156 11E07 Único Sim M 205 Rastro - 

PA157 11E08 Único Não M 236 NA - 

PA158 11E09 Único Sim M 224 Rastro - 

PA160 11F04 Único Sim P 277 Nítidas P 

PA161 11F06 Único Sim M 164 Rastro - 

PA162 11F08 Único Sim M 189 Nítidas M 

PA163 11F09 Único Sim P 255 Nítidas P 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA164 11F11 NA - - - NA - 

PA165 11G02 Múltiplos - M >330-160 Rastro - 

PA166 11G06 NA - - - NA - 

PA168 11G09 Múltiplos - P 330-250 Rastro - 

PA169 11H01 NA - - - NA - 

PA170 11H05 Único Sim P 300 Rastro - 

PA178 1A01 Múltiplos - P 400-220 Rastro - 

PA179 1A02 Único Sim M 156 NA - 

PA180 1A03 Múltiplos - P 300-252 Rastro - 

PA181 1A05 Único Sim M 295 Nítidas M 

PA182 1A06 Único Sim M 237 Nítidas M 

PA183 1A08 Único Sim M 329 Rastro - 

PA184 1A09 Único Não P 314/300 Nítidas P 

PA185 1A11 Múltiplos - M >330-270 Rastro - 

PA186 1B02 Único Sim M 314 Nítidas M 

PA187 1B07 Múltiplos - M 186-170 Rastro - 

PA188 1B12 Único Sim M 246 Nítidas M 

PA189 1C05 NA - - - NA - 

PA190 1C06 Único Sim M 158 NA - 

PA191 1C09 Único Sim M 261 Rastro - 

PA192 1C11 Único Sim M 331 Nítidas M 

PA193 1D01 Único Sim M 171 Rastro - 

PA195 1D06 NA - - - NA - 

PA196 1D07 NA - - - NA - 

PA197 1D08 Único Sim M 321 Nítidas M 

PA200 1E02 Único Sim M 245 Nítidas P 

PA203 1E12 Único Sim M 327 Rastro - 

PA204 1F03 Múltiplos - P 260-220 Rastro - 

PA205 1F09 Único Sim M 198 - - 

PA206 1F11 Único Sim M 387 - - 

PA207 1G04 Múltiplos - P 317-147 Rastro - 

PA208 1G05 Único Sim M 175 Rastro - 

PA209 1G09 Único Sim M 228 Nítidas M 

PA210 1G10 Único  Sim P 240/239 Nítidas P 

PA211 1H01 Único  Sim P 307/300 - - 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA212 1H07 NA - - - NA - 

PA213 1H11 Múltiplos - P >330* Rastro - 

PA214 2A02 Múltiplos - M 150-135 Rastro - 

PA215 2A05 Único Sim M 210 Rastro - 

PA216 2A09 Múltiplos - M >330-280 Rastro - 

PA217 2A10 Único Sim M 234 Rastro - 

PA218 2A11 Múltiplos - P >330-168 Rastro - 

PA219 2A12 Múltiplos - P 300-200 Rastro - 

PA220 2B02 Único Sim M 320 Rastro - 

PA221 2B06 Único Sim M 196 Rastro - 

PA222 2B09A Múltiplos - P >330-170 Rastro - 

PA223 2B09B Múltiplos - M >330-300 Rastro - 

PA224 2C02 Único Sim M 181 Rastro - 

PA226 2C09 NA - - - NA - 

PA227 2C12 Único Sim M 227* Nítidas M 

PA228 2D01 Único Não M 289 Nítidas P 

PA229 2D02 NA - - - NA - 

PA230 2D03 NA - - - NA - 

PA231 2D05 Único Sim M 254 Nítidas P 

PA232 2D11 Único Sim M 160 Nítidas M 

PA233 2E03 Único Sim M 170 Nítidas M 

PA234 2E06 Múltiplos - M >330-195 Rastro - 

PA235 2E07 Único Sim P 216 Nítidas P 

PA236 2E09 NA - - - NA - 

PA237 2F01 Único Sim M 180 Rastro - 

PA238 2F02 NA - - - NA - 

PA239 2F05 Único Sim M 183 Rastro - 

PA240 2F06 Múltiplos - M 340-225* Rastro - 

PA241 2F08 Múltiplos - P 330-170 Rastro - 

PA242 2F10 NA - - - NA - 

PA243 2F11 Único Não P >330* Rastro - 

PA244 2F12 Múltiplos - M 320-155 Rastro - 

PA245 2G02 Único Sim M 198 Nítidas M 

PA246 2G05 Único Sim P 322 Nítidas P 

PA247 2G07 Único Sim P 154 Nítidas P 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA248 2G08 Único Sim M 297 Rastro - 

PA249 2G10 NA - - - NA - 

PA250 2H10 Único Sim P 237 Nítidas P 

PA252 3B03 Único Sim M 173 Rastro - 

PA253 3C06 Único Sim M 209 Nítidas M 

PA254 3D04 Múltiplos - P 210-270 Rastro - 

PA255 3D06 Único Sim P 307 Nítidas P 

PA256 3D07 Único Sim M 172 Nítidas P 

PA257 3E02 Único Sim P 182 Nítidas P 

PA258 3F01 Múltiplos - M 156-137 Rastro - 

PA259 3F06 Único Sim M 166 NA - 

PA260 3F08 NA - - - NA - 

PA261 3H06 Único Sim M 225 Rastro - 

PA262 3H12 NA - - - NA - 

PA263 4E02 Único Sim P 311/310 Rastro - 

PA264 4F06 Único Sim P 260 Rastro - 

PA265 4G02 Único Sim P 183 Nítidas P 

PA266 4G04 Único Sim M 148 Nítidas M 

PA267 4G10A Único Sim P 210/205 Nítidas P 

PA268 4G10B NA - - - NA - 

PA269 4H10 Único Sim M 260 Rastro - 

PA270 5A07 Único Sim M 258 NA - 

PA271 5A08 NA - - - NA - 

PA272 5B05 NA - - - NA - 

PA273 5B06 NA - - - NA - 

PA274 5B07 Múltiplos - P 250-142* Rastro - 

PA275 5B10 NA - - - NA - 

PA276 5B11 Único Sim M 272 Nítidas P 

PA277 5C03 Único Sim M 259 Nítidas M 

PA278 5C11 NA - - - NA - 

PA279 5D08 Múltiplos - P 240-210 Rastro - 

PA280 5D10 NA - - - NA - 

PA281 5E01 NA - - - NA - 

PA282 5F04 Único Sim P 227/217* Nítidas P 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA283 5F12 Múltiplos - P 350-260 Rastro - 

PA284 5G05 Único Sim M 263 Rastro - 

PA285 5G09 Único Não P 
323/314/ 

305 
Nítidas P 

PA286 5G10 Único Sim M 195* NA - 

PA287 5H04 Único Sim P 271/252 Rastro - 

PA288 5H07A Único Não M 260 Nítidas M 

PA289 5H07B Único Não P 223 Nítidas P 

PA290 5H11 Único Não M 326 Rastro - 

PA291 6A03 NA - - - NA - 

PA292 6B05 Único Sim M 305* NA - 

PA293 6B06 NA - - - NA - 

PA294 6D01 Único Sim M 280* Nítidas M 

PA295 6G01 Múltiplos - P 320-240 Rastro - 

PA296 6G11A Único Sim M 171 NA - 

PA297 6G11B Múltiplos - M 340-282 Rastro - 

PA298 6H01 Único Sim M 299 Rastro - 

PA299 7A05 Único Sim M 262 Rastro - 

PA300 7B04A Único Sim M 231/221 Nítidas P 

PA301 7B04B NA - - - NA - 

PA302 7B05 NA - - - NA - 

PA303 7B12 Único Sim M 214 Rastro - 

PA304 7C02 Único Sim M 261 Rastro - 

PA305 7C11 Múltiplos - M 400-250 Rastro - 

PA306 7C12 NA - - - NA - 

PA307 7G10 Múltiplos - M 180-150 Rastro - 

PA308 7G11 NA - - - NA - 

PA309 7H05 NA - - - NA - 

PA310 7H11 Único Sim M 203 NA - 

PA311 8B05 Único Sim M 165 Rastro - 

PA312 8B08 Múltiplos - P 270-230 Rastro - 

PA313 8B09A Múltiplos - P 215-190 Rastro - 

PA314 8B09B Único Sim P 201 Rastro - 

PA315 8B09C Múltiplos - P 190-163 Rastro - 

PA316 8B11 Único Sim M 319 Nítidas P 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA317 8C04 Único Sim M 288 Nítidas M 

PA318 8C06 Único Sim M 178 Rastro - 

PA319 8E04 Único Sim M 257 Rastro - 

PA320 8E05 Único Sim P 269/267 Nítidas P 

PA321 8E07 Múltiplos - M 205-155 Rastro - 

PA322 8F05 Múltiplos - M 175-160 Rastro - 

PA323 8F07 Único Sim M 189 Rastro - 

PA324 8F09 Único Sim M 149* Rastro - 

PA325 8G06 Único Sim M 328 Rastro - 

PA326 8G08 Único Sim M 248-238 Nítidas P 

PA327 8H09 Múltiplos - P 
245/232/ 

228/222 
Rastro - 

PA328 10A01 Único Não M 239 Rastro - 

PA329 10B03 Único Não M 278* NA - 

PA330 10B06 NA - - - NA - 

PA331 10B12 Único Sim P 248 Nítidas P 

PA332 10C10 Múltiplos - P 290-205 Rastro - 

PA333 10C12 Único Sim M 266 Rastro - 

PA334 10E09A Único Sim M 315 Nítidas M 

PA335 10E09B Único Sim M 153 Nítidas M 

PA336 10F02 Múltiplos - M 220-180 Rastro - 

PA337 10F03 Múltiplos - M 255-280 Rastro - 

PA338 10H08 Múltiplos - M 180-100 Rastro - 

PA339 11A12 Múltiplos - P 265-175 Nítidas P 

PA340 11B03 Único Sim M 215 Rastro - 

PA341 11C06 NA - - - NA - 

PA342 11C08 Múltiplos - P >330 Rastro - 

PA343 11F07 Único Sim P 280 Nítidas P 

PA344 11G05 Único Não P >330 Rastro - 

PA345 11G10 Único Sim M 186 Nítidas M 

PA346 12A11 NA - - - NA - 

PA347 12A12A Único Sim P 212/211 Nítidas P 

PA348 12A12B Único Não P 
198/189/ 

185/179 
Nítidas P 

PA349 12B05 Múltiplos - M >330-210 Rastro - 

(continuação) 
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Tabela 8 - Análises das amplificações dos 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em duas 

condições de eletroforese: qualidade da amplificação (nº de locos e nitidez das bandas), presença de 

bandas stutter, análise genética (locos P, polimórficos, e M, monomórficos) e tamanhos observados dos 

alelos (AO, em pb) 

 

Nome Poço 

Condição desnaturante Condição não-desnaturante 

Nº de locos Stutter 
Análise 

genética 
AO Nitidez 

Análise 

genética 

PA350 12B06 Único Sim M 185 Rastro - 

PA351 12D11 Único Não M 236 Nítidas P 

PA352 12F02 Múltiplos - M 270-264 Rastro - 

PA353 12F03 Único Não M 306 Nítidas P 

PA354 12F06 Único Não M 251 Rastro - 

PA355 12F12 NA - - - NA - 

PA356 12G02 Único Sim P 213 Nítidas P 

PA357 12G10 NA - - - NA - 

PA358 12G11 Único Sim M 361 Nítidas M 

PA359 12G12 Único Não M 292 Nítidas M 

Notas: 

NA não amplificou ou não apareceu na revelação do gel 

-  informação é indisponível ou inacessível 

* tamanhos dos alelos observados diferiram dos tamanhos esperados 

No tamanho esperados dos alelos (AE): 

/ separa valores para cada banda observada 

- separa intervalos de ocorrência de bandas do respectivo loco 

 

3.1.3.1 Análise dos primers de SSR em gel desnaturante 

 

Os resultados das análises dos produtos de PCR separados por eletroforese em gel 

desnaturante estão sumarizados na Tabela 9. Parte de um gel utilizado nos testes é mostrada na 

Figura 10.  

 

Tabela 9 - Resumo das análises das amplificações de 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata em 

gel desnaturante: qualidade da amplificação (nº de locos), e análise genética (locos P, polimórficos, e M, 

monomórficos) 

Primers Subtotal 
Nº de locos Análise genética

2
 

NA
1
 Múltiplos Únicos M P 

PA019-170 111 21 21 69 63 27 

PA178-359 175 33 40 102 95 47 

Total 286 54 61 171 158 74 

Notas: 
1
 Pares de primers cujos amplicons não apareceram quando da revelação do gel 

2
 A análise genética refere-se aos pares de primers que amplificaram (locos únicos ou múltiplos) 

 

(conclusão) 
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Figura 10 - Padrões de amplificação de 10 pares de primers de SSR em Passiflora alata em gel de poliacrilamida 

6% desnaturante corado com nitrato de prata. Foram utilizados DNA dos genitores da população F1 e 

dois representantes da mesma. As setas indicam o tamanho esperado do amplicon. L é o ladder de 10 

pb. Foram considerados primers com amplificação de locos múltiplos: PA312, PA322 e PA332. Os 

demais foram incluídos como locos únicos, exibindo bandas stutter. O primer PA327 amplificou dois 

locos distintos, cada qual com alelos bem definidos 

 

Do total de primers testados, 81,1% apresentaram amplificação positiva, sendo essa 

proporção a mesma observada em cada conjunto separado de primers (PA019-170 e PA178-359). 

Deste total, 73,7% exibiram um padrão de banda comum a PCRs com primers específicos: locos 

únicos. No caso de existir variação no tamanho da região flanqueada pelos primers, apareciam, 

no máximo, duas bandas por indivíduo. Na grande maioria dos casos (84,2%), entretanto, as 

bandas específicas eram acompanhadas por bandas stutter (ou fantasmas). Isto constitui uma 

ocorrência comum em regiões microssatélites, uma vez que, ao se caracterizarem por repetições 

de bases, a Taq DNA polimerase pode cometer erros de incorporação de dNTPs mais 
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frequentemente, fenômeno caracterizado como slippage (ou escorrego) da DNA polimerase 

(BOVO; RUGGE; SHIAO, 1999). 

Ainda em géis desnaturantes, foi possível verificar que alguns pares de primers (26,3% do 

total) amplificaram inúmeras bandas, além daquelas esperadas na ocasião do desenho de primers. 

Esse evento pode ser devido à ocorrência de regiões genômicas semelhantes aos flancos 

utilizados para o desenho dos primers de SSR, à repetição da própria região ao longo do genoma, 

ou pode, mais provavelmente, indicar a necessidade de otimização da PCR. De fato, cerca de 

25%, em média, é a taxa de amplificação de múltiplas bandas de locos SSR derivados de 

bibliotecas enriquecidas (SQUIRRELL et al., 2003). A elevada taxa de amplificação observada 

no presente trabalho é reflexo da qualidade no desenho de primers e na condição otimizada em 

que as PCRs foram realizadas. No entanto, 18,9% pares de primers não amplificaram na única 

condição de reação testada, estando próximo da média estimada por Squirrell et al. (2003), que 

foi de 19,5%. Sugere-se que estes primers sejam utilizados em novas reações, em que se variem, 

além do esquema de termociclagem (com uma temperatura de anelamento mais baixa ou em 

touch down, por exemplo), as concentrações de reagentes como MgCl2 e Taq DNA polimerase 

(RAHMAN; JAQUISH; KHASA, 2000). 

Em relação ao polimorfismo, 31,9% dos locos que amplificaram foram polimórficos. 

Embora os níveis de polimorfismos possam ter se elevado desde os trabalhos de Penha (2008) e 

Oliveira et al. (2005), que foram de 15,2% para P. alata e 24,7% para P. edulis, o nível de 

polimorfismo esperado para espécies alógamas, como os maracujazeiro, continua baixo. A 

avaliação de microssatélites em genitores de populações não-endogâmicas de outras espécies 

revelou maiores taxas de polimorfismo, por exemplo: 69,3% em chicória (CADALEN et al., 

2010), 52,0% em cacau (PUGH et al., 2004), 50,5% em macieira (CELTON et al., 2009), 46,0% 

em seringueira (LESPINASSE et al., 2000) e 39,4% em Populus nigra L. (GAUDET et al., 

2008). 

 

3.1.3.1 Análise dos primers de SSR em gel não-desnaturante (SSR-SSCP) 

 

Os resultados das análises dos produtos de PCR separados por eletroforese em gel não-

desnaturante estão sumarizados na Tabela 10. As comparações entre os padrões revelados em 

géis desnaturantes e não-desnaturantes são exemplificadas na Figura 11. 
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Tabela 10 - Resumo das análises das amplificações de 286 pares de primers de microssatélites de Passiflora alata 

em gel não-desnaturante: qualidade da amplificação (nitidez das bandas) e análise genética (locos P, 

polimórficos, e M, monomórficos) 

Primers Subtotal 
Nitidez das bandas Análise genética

2
 

NA
1
 Rastro Nítidos M P 

PA019-170 111 23 54 34 7 27 

PA178-359 175 45 78 52 22 30 

Total 286 68 132 86 29 57 

Notas: 
1
 Pares de primers não amplificaram ou amplificação não apareceu quando da revelação do gel 

2
 A análise genética refere-se aos pares de primers que exibiram bandas nítidas 
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Figura 11 - Padrões de amplificação de oito pares de primers de SSR em Passiflora alata em géis de poliacrilamida 

desnaturante e não-desnaturante corados com nitrato de prata. Foram utilizados DNA dos genitores e de 

dois indivíduos da população de F1. Exceto pelo PA027, todos os outros locos representam a 

recuperação de informação polimórfica por meio dessa técnica 

 

Na revelação dos géis de corrida não-desnaturantes, além dos 54 locos que não 

apareceram em géis desnaturantes, mais 14 locos não revelaram amplificação, perfazendo um 

total de 23,8% de locos não amplificados. Este acréscimo deve-se ao baixo rendimento do 

produto de PCR, já evidenciado em géis desnaturantes, colocando esses primers também sob 

necessidade de otimização. Dos 218 primers restantes, 60,5% apareceram nos géis sob a forma de 

rastros. Não por coincidência, todos os primers que amplificaram múltiplos locos em géis 

desnaturantes resultaram em rastros. Isto se explica pelo fato de muitos confôrmeros serem 

originados desse tipo de amplificação, motivo pelo qual se recomenda aplicar a técnica de SSCP 
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apenas para amplificações que originam bandas únicas (VORECHOVSKY, 2005). As demais 

bandas, que mesmo em géis desnaturantes mostraram amplificação específica, eventualmente 

resultaram em rastros. As causas para essa ocorrência serão comentadas a seguir (no tópico 3.1.4) 

a partir das sequências com o mesmo tamanho destes locos com amplificação específica, ou seja, 

que amplificaram o alelo predito pelo desenho dos primers.  

Em 39,5% dos primers foi possível a visualização nítida dos confôrmeros. Destes 86 

locos, 57 exibiram polimorfismos, dos quais 34 reproduziram polimorfismo existente na condição 

desnaturante, enquanto os 23 locos restantes representaram novos polimorfismos, do tipo SSCP, 

portanto. Dos 27 primers polimórficos produzidos por Penha (2008), nove deles já foram 

mapeados por Nunes (2010) na mesma população F1 aqui estudada. A utilização desses primers 

nos testes, além dos demais já caracterizados para a espécie, visou à busca por mutações passíveis 

de detecção por meio da corrida não-desnaturante, as quais poderiam, eventualmente, revelar 

locos em heterozigose nos genitores da população e a consequente conversão em locos 

geneticamente mais informativos para fins de integração de mapas de ligação. Um resumo das 

análises pode ser observado no esquema da Figura 12, no qual se observa o aproveitamento 

efetivo de apenas 8,0% em relação a todos os primers testados nesse estudo. Apesar de o número 

de primers recuperados ser baixo, esses marcadores podem ser utilizados no mapeamento da 

população F1 de maracujazeiro-doce. A possibilidade de detectar SNPs nas regiões 

microssatélites, além de incrementar o mapa existente, poderá, por meio de testes de 

transferibilidade de primers para P. edulis f. flavicarpa, contribuir com o estabelecimento de 

correlação entre mapas e possíveis inferências sobre a evolução das espécies.  

Considerando apenas os polimorfismos caracterizados por mutações putativas (e não por 

tamanhos distintos dos fragmentos), a taxa de aproveitamento de locos SSR como SSCP foi de 

26,7%. Essa taxa de polimorfismo foi equiparável a encontrada em feijão, que foi de 26,0% a 

partir de 418 amplicons baseados em etiquetas de sequências expressas (do inglês, Expressed 

Sequence Tag – EST; GALEANO et al., 2009), mas inferior à taxa observada em arroz, que foi 

superior a 50,0% quando 70 amplicons de sítios de sequências etiquetadas (do inglês, Sequence-

Tagged Site – STS) foram avaliados (FUKUOKA et al., 1994). 
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Condição

desnaturante

Condição não-

desnaturante

286 pares de primers testados

54 não amplificaram 232 amplificaram

61 amplificaram locos múltiplos 171 amplificaram locos únicos

146 exibiram rastros ou

não apareceram

86 exibiram bandas nítidas

29 foram monomórficos 57 foram polimórficos

34 reproduziram polimorfismo

da condição desnaturante
23 representaram

SSCPs
 

Figura 12 - Esquema dos resultados da análise das amplificações de regiões microssatélites em duas condições de 

eletroforese visando à detecção de polimorfismos de conformação de fita simples (SSCPs) 

 

3.1.4 Caracterização in silico de SSR-SSCP e sequências de SSR monomórficos 

 

Dos 171 pares de primers que amplificaram locos únicos em condição não-desnaturante, 

foi avaliado para os critérios de composição nucleotídica e características termodinâmicas um 

total de 145 sequências, sendo 78 correspondentes a amplicons que originaram bandas nítidas e 

67 a amplicons que originaram rastros. Foram excluídos dessas análises, além dos locos que não 

amplificaram, aqueles cujos tamanhos dos alelos observados diferiram dos tamanhos dos alelos 

esperados, uma vez que indels já distorceriam significativamente os valores preditos em relação 

aos reais. Os gráficos das regressões lineares incluem os pontos de dispersão para cada valor 

estimado nos softwares GENE RUNNER (SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994; Figura 13) e 

QUICKFOLD (ZUKER, 2003; Figura 14), e fornecem, principalmente, uma visão geral da 

homogeneidade entre os conjuntos formados pelos dois grupos de nitidez de bandas em gel não-

desnaturante para as características avaliadas. Todos os p-valores calculados para o teste t foram 

não-significativos ao nível de 5% de probabilidade, aceitando a hipótese nula de igualdade entre 

as médias. 

Vários trabalhos de revisão (NATARAJ et al., 1999; ANDERSEN et al., 2003; 

VORECHOVSKY, 2005) citam a importância do tamanho do fragmento para um para a 

eficiência na descoberta SSCP. De modo geral, sugere-se a utilização de amplicons contendo de 

100 a 300 pb, pois as alterações de mobilidade causadas por mutações seriam suficientemente 

grandes para a detecção. Nos fragmentos longos, mutações pontuais influenciariam com menos 
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importância as conformações de fita simples. Esta razão, inclusive, foi a que motivou os testes 

dos primers de SSR em condição não-desnaturante, uma vez que seria uma forma de aproveitar 

eventual SNP contido nesses amplicons que apresentam esses tamanhos. Entretanto, o tamanho 

total não influenciou a capacidade de a técnica distinguir confôrmeros nítidos. Da mesma forma, 

a quantidade de cada uma das bases, ou a relação existente de CG, por exemplo, não foram úteis 

na explicação das diferenças nos padrões de nitidez observados. Sob o ponto de vista da 

termodinâmica, as estimativas das variações de energia livre de Gibbs (∆G), dos seus 

componentes (entalpia, ΔH, e entropia, ΔS) e de temperatura de melting (Tm) das estruturas 

preditas também não serviram para distinguir estatisticamente os grupos.  

Possivelmente, as diferenças observadas nos padrões devem ser mais dependentes de 

condições de amplificação e de corrida, para as quais seriam necessárias otimizações. Por 

exemplo, foram dados como significativos os efeitos da variação da concentração de primers no 

incremento da sensibilidade da técnica (HENNESSY; TEARE; KO, 1998; ZHU et al., 2006). 

Além disso, a quantidade de DNA molde ou de produto originado tem sido apontada como 

causas de problemas da detecção de SSCP. Acréscimo de glicerol (5 a 10%), proporção de 

acrilamida e bisacrilamida (19:1 ou 29:1), pH e composição do tampão de corrida (KUKITA et 

al., 1997) e temperatura de corrida (de 4 °C a temperatura ambiente) são alguns fatores que 

podem ser testados visando uma melhor detecção. Plomion et al. (1999) testou 16 fragmentos de 

sequências gênicas em progênies de duas espécies de pinheiros sob três condições de temperatura 

(4, 15 e 37 °C); em pelo menos uma delas, oito fragmentos foram polimórficos em uma das duas 

espécies, e sete em ambas as espécies; apenas um fragmento foi monomórfico. Ainda, o uso de 

eletroforese capilar tem sido amplamente citado para o provimento de SSCPs (ANDERSEN et 

al., 2006; KOZLOWSKI; KRZYZOSIAK, 2004). 
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Figura 13 - Gráficos das regressões lineares para os valores obtidos na caracterização do conteúdo nucleotídico dos 

fragmentos de SSR que originaram rastros (0) ou bandas nítidas (1) em gel não-desnaturante de 

poliacrilamida 
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Figura 14 - Gráficos das regressões lineares para os valores obtidos na predição de estruturas secundárias dos 

fragmentos de SSR que originaram rastros (0) ou bandas nítidas (1) em gel não-desnaturante de 

poliacrilamida 
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Os fragmentos de DNA de cada genitor originados na amplificação dos pares de primers 

PA124, PA128, PA138, PA146, PA150 e PA151 foram sequenciados e alinhados utilizando 

como referência, inclusive, a sequência do clone da biblioteca enriquecida a partir da qual os 

primers foram desenhados. Além de terem se mostrado monomórficos em gel de poliacrilamida 

desnaturante, três desses locos exibiram bandas stutter (PA128, PA150 e PA151), enquanto os 

outros três não (PA124, PA138 e PA146), nessa mesma condição de corrida eletroforética. 

Ainda, procurou-se representar igualmente ambos os padrões de nitidez em gel de poliacrilamida 

não-desnaturante (Figura 15). Além das sequências dos próprios primers forward utilizados como 

iniciador na reação de sequenciamento, foram perdidas, em média, 26 bases no início de cada 

sequência por apresentarem baixa qualidade. Mas, sendo as bases completadas pela sequência do 

clone, os contigs revelaram números de bases correspondentes aos tamanhos estimados em gel, 

exibindo variações de cerca de duas bases para mais ou para menos quando eventuais indels 

foram evidenciados em relação à sequência original do clone (Tabela 11). 
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Figura 15 - Padrões de amplificação de cinco pares de primers de SSR de Passiflora alata em géis de poliacrilamida 

desnaturante e não-desnaturante corados com nitrato de prata. Foram utilizados DNA dos genitores da 

população de F1 e dois representantes da mesma. SSCP foi detectado no par de primesrs PA124, apesar 

de PA146 e PA150 também exibirem bandas nítidas em géis não-desnaturantes. Os primers PA128, 

PA138 e PA151 eibiram rastros após a revelação  
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Tabela 11 - Caracterização in silico de fragmentos de SSR analisados por meio da técnica do SSCP e sequenciados nos 

genitores da população F1 de Passiflora alata  

Loco PA124 PA128 PA138 PA146 PA150 PA151 

Nº de variações de base 

entre os genitores 

20 0  

(até SSR) 

1 10 0 2 

Tamanho do contig (pb) 266 81  

(até SSR) 

261 295 232 225 

Tamanho do fragmento 

do clone (pb) 

266 214 261 295 231 222 

Relação entre bases 

(A:T:C:G) 

74:74:47:71 64:52:64:34 76:67:61:57 72:98:55:70 44:93:59:35 85:45:44:48 

ΔG (kcal · mol
–1

)* –45,24 –30,51 –53,02 –49,87 –25,93  –47,19 

Tm (°C)* 52,0 53,8 54,4 46,9 43,2 56,9 

Nota: Valores para a estrutura mais provável predita no aplicativo web QUICKFOLD (ZUKER, 2003) utilizando a 

informação contida no clone da biblioteca para cada par de primers 

 

Não foi possível caracterizar completamente as sequências dos genitores para o loco 

PA128, pois foi verificada a sobreposição de bases e a consequente redução do valor do phred a 

partir da base 81 do contig, que coincide com a região do microssatélite (ATAATG)3. Como se 

realizou purificação e sequenciamento diretos do produto de PCR, o alinhamento das sequências 

dos genitores utilizando a sequência do clone da biblioteca como referência evidenciou a 

provável ocorrência de slippage da Taq DNA polimerase, apoiando, inclusive, a idéia de que esse 

fenômeno seria responsável pelas bandas stutter em locos SSR (BOVO; RUGGE; SHIAO, 1999).  

A ocorrência de variações de base entre os genitores foram observadas para os amplicons 

de PA124, PA138, PA146 e PA151. Todavia, essa informação polimórfica só foi recuperada 

como SSCP para PA124, tendo os locos PA138 e PA151 exibido rastros quando da corrida não-

desnaturante e o loco PA146 aparecido monomórfico. Como relatado anteriormente, os motivos 

pelos quais a indefinição de bandas tem sido observada não estão completamente entendidos. 

Porém, por estes casos particulares de presença de SNP versus resolução de bandas no gel, a 

existência de um grande número de mutações parece ora favorecer a fácil distinção dos 

confôrmeros (caso do PA124) ora contribuir com que fitas termodinamicamente mais estáveis 

prevaleçam em detrimento das demais (caso do PA146). 

Também foi observada a existência de mutações entre os fragmentos sequenciados dos 

genitores e do clone que originou o par de primers. Para a porção do DNA amplificada por 

PA124, 20 mutações foram detectadas entre um ou ambos os genitores e o clone 10B05. Também 

foram detectadas mutações entre os genitores amplificados por PA128 e 10D03 (1, até o SSR), 
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PA138 e 10H06 (16), PA146 e 11C04 (5), PA151 e 11D05 (5; Figura 16). Ou seja, embora as 

informações fornecidas nas Figura 13 e Figura 14 possam servir de pistas para um melhor 

entendimento da técnica do SSCP, as mesmas devem ser tratadas com cautela, pois, como 

revelado nesses alinhamentos, podem existir variações de bases entre as sequências dos genitores 

e do clone que originou o respectivo par de primers. Essa evidência também pode ser utilizada 

para justificar, em parte, a ausência de amplificação em um (caracterizando alelo nulo) ou em 

ambos os genitores, uma vez que os primers podem ser desenhados em regiões caracterizadas 

pela existência de variações de base, desconhecidas a priori.  

 

 
Figura 16 - Eletroferogramas alinhados evidenciando a existência de mutações (setas) entre os genitores da 

população F1 de Passiflora alata, incluindo o clone que originou o par de primers PA151 

 

3.1.5 Genotipagem da população F1 

 

Dos 74 locos polimórficos detectados na corrida eletroforética desnaturante, 13 já haviam 

sido mapeados por Nunes (2010; PA022_240, PA027_262, PA031_272, PA032_207, 

PA053_288, PA045_180, PA060_216, PA064_150, PA093_229, PA125_250, PA132_255, 

PA145_228 e PA168_265), e foram reamplificados neste trabalho visando apenas à observação 

do seu comportamento nas corridas não-desnaturantes. Dos 61 locos polimórficos restantes, até o 

presente, foram utilizados 26 na genotipagem da população F1 para fins de mapeamento, 

originando 40 locos polimórficos. Quanto aos SSR-SSCP, dos 23 locos polimórficos originados 

de SSR monomórficos em condição desnaturante, um deles já foi utilizado na genotipagem da 

população.  
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Tabela 12 - Tipos de cruzamentos dos 40 locos polimórficos de SSR utilizados na genotipagem da população F1 de 

Passiflora alata, incluindo um SSR-SSCP 

Tipo de 

cruzamento 
Locos Total 

A  1 

3 

4 

PA348_198-80 

PA285_323-05 

PA097_SSCP, PA325_309-5 

1 

1 

2 

B B2 6 PA347_212-1, PA093_247-6 2 

C  8 

 

PA257_182, PA235_216, PA283_340, PA314_212, PA315_177, 

PA325_291, PA325_350, PA342_320 

8 

D D1 10 

13 

PA218_171-68 

PA283_305, PA240_340, PA342_790, PA342_830 

1 

4 

 D2 14 

15 

17 

18 

PA327_222-47, PA327_300-74 

PA184_314-0, PA263_311-0, PA267_210-5 

PA210_240-39 
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Apenas em três locos, PA285_323-05, PA325_309-5 e PA348_198-80 (Figura 17), foi 

possível a identificação de cruzamentos do tipo A entre os genitores, exibindo os quatro alelos 

segregantes, diferentes ou não, os quais variaram de tamanho, nos intervalos apontados (em pb). 

Nunes (2010) já havia incorporado ao mapa de P. alata mais dois locos igualmente informativos 

de SSR desenvolvidos por Penha (2008; PA064_150 e PA072_260) e um desenvolvido por 

Oliveira et al. (2005; PE015_210-02), sendo este por meio de amplificação heteróloga a partir da 

espécie P. edulis f. flavicarpa. Dentre os 40 locos genotipados neste trabalho, 65,0% segregaram 

na proporção de 1:1 (sendo 52,5% informativos para o genitor 2(12), e 12,5% para o genitor 

SV3). Os outros 35,0% são locos bi-parentais, sendo que 20,0% segregaram na proporção de 3:1; 

5,0% na proporção de 1:2:1 e 10,0% na proporção de 1:1:1:1 (Tabela 12). Apesar de em 

maracujazeiro-amarelo a porcentagem de marcas do tipo A ter sido superior (26,9%), a proporção 

entre locos monoparentais e biparentais (61,5% para 38,5%) foi semelhante. De modo geral, para 

outras espécies, a porcentagem de locos biparentais tem sido elevada, como 73,8% em Populus 

nigra L. (GAUDET et al., 2008), 60,9% em videira (ADAM-BLONDON et al., 2004), 61,0% em 

seringueira (LESPINASSE et al., 2000) e 35,8% em cacaueiro (PUGH et al., 2004); entretanto, 

em kiwizeiro foram observadas taxas muito discrepantes, quem foram de 42,0% (FRASER et al., 

2009) a 16,0% (TESTOLIN et al., 2001). 
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Figura 17 - Padrão de amplificação do loco PA348_198-80 em gel de poliacrilamida 6% desnaturante corado com 

nitrato de prata de parte da população F1 segregante de Passiflora alata mostrando a segregação do 

cruzamento do tipo ab × cd. L é o ladder de 10 pb 

 

Outro loco obtido, também do tipo A, foi o SSR-SSCP PA097 (Figura 18). A corrida não-

desnaturante não só promoveu a separação de confôrmeros distintos, como permitiu identificar os 

indivíduos heterozigotos na população. A impossibilidade de estimar o tamanho em gel não-

desnaturante, o loco recebeu a sigla “SSCP”, indicando a técnica pela qual a informação foi 

obtida.  

 

S
V

3
2

(1
2

)

CBA

S
V

3
2

(1
2

)

L

220

S
V

3
2

(1
2

)

pb F1 F1 F1

 
Figura 18 - Padrões de amplificação do loco PA097_SSCP em Passiflora alata em géis de poliacrilamida 6% 

desnaturante (A, monomórfico) e 8% não-desnaturantes (B e C, polimórficos) corados com nitrato de 

prata. Nos testes (A e B), foram utilizados DNA dos genitores e de dois indivíduos da progênie F1 . A 

genotipagem de parte da população F1 (C) mostra a segregação para a configuração do tipo ao × bo. L é 

o ladder de 10 pb 

 

Interessantemente, alguns pares de primers que amplificaram diversas bandas mostraram-

se polimórficos entre os genitores e, eventualmente, segregaram para diversos tipos de 

configurações. Foram os casos de PA283, PA325, PA327, PA332 e PA342, cada qual com 

quatro, quatro, dois, dois e sete locos polimórficos, respectivamente. Também foram detectados 

locos com esse perfil em primers de SSR em maracujazeiro-amarelo (OLIVEIRA et al., 2008), 

macieira (KENIS; KEULEMANS, 2005) e kiwizeiro (TESTOLIN et al., 2001). Nesses casos, 

apesar de a informação a respeito da região genômica amplificada estar perdida, os primers 
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servem, igualmente, para o provimento de informação ao mapa, principalmente por manterem a 

característica de elevada reprodutibilidade dos marcadores SSR. Como discutido anteriormente, 

essa característica pode ter ligação com a qualidade dos primers ou à baixa conservação da região 

flanqueadora do SSR, por exemplo. 

 

3.2 Microssatélite-AFLP 

 

3.2.1 Testes e seleção de primers para M-AFLP 

 

As combinações entre sete primers RAMP e nove primers EcoRI originaram 

amplificações positivas em 58 dos 63 testes (Tabela 13; Figura 19). Em média, 28,6 locos foram 

amplificados, sendo 10,3 polimórficos (36,0%). Embora os valores de produtos amplificados por 

M-AFLP se aproximem dos 34,5 para o poliplóide Poa pratensis L. (ALBERTINI et al., 2003), a 

taxa de polimorfismo foi menor, uma vez que nesta espécie verificaram-se 71,4% dos locos 

segregando em uma população F1.  

 

Tabela 13 - Estimativas dos números de locos polimórficos / total de locos amplificados nas combinações de primers 

RAMP (R) e de E+ANN (E) nos testes para obtenção dos marcadores M-AFLP 

Primers R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Média 

E31 23/48 10/29 4/13 5/32 15/47 19/50 23/70 99/289 14,1/41,3 

E32 5/20 5/11 NA 6/14 12/41 NA 18/45 46/131 9,2/26,2 

E33 10/26 9/20 2/9 8/21 10/38 9/28 10/40 58/182 8,3/26,0 

E35 9/29 14/30 5/20 18/38 6/28 15/35 22/46 89/226 12,7/32,3 

E36 6/21 11/23 NA 14/26 13/32 11/25 19/38 74/165 12,3/27,5 

E37 11/24 7/15 NA 11/27 NA 6/22 14/54 49/142 9,8/28,4 

E39 11/35 11/21 4/16 5/20 7/27 10/24 17/39 65/182 9,3/26,0 

E40 4/25 14/23 8/17 14/26 5/23 5/22 9/30 59/166 8,4/23,7 

E41 13/34 9/24 10/18 6/21 4/18 8/21 10/40 60/176 8,6/25,1 

Total 92/262 90/196 33/93 87/225 72/254 83/227 142/402 599/1659 92,8/256,5 

Média 10,2/29,1 10/21,8 5,5/15,5 9,7/25 9/31,8 10,4/28,4 15,8/44,7 70,5/196,2 10,3/28,6 

Nota: NA designa combinações que não amplificaram 

 

Os primers RAMP utilizados no presente trabalho são baseados em motivos 

microsatélites principalmente nos dinucleotídeos AC e AG e seus complementares, por serem 

apontados como os mais frequentes em genomas de plantas (GUPTA; VARSHNEY, 2000). De 
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fato, o único trinucleotídeo utilizado na composição desses primers (RAMP3) foi o que 

apresentou o menor número de bandas amplificadas nos testes, em média, chegando a não 

amplificar quando combinado com três dos nove primers de EcoRI utilizados. 

 

E39 E40 E41 E39 E40 E41 E39 E40 E41 E39 E40 E41 E39 E40 E41 E39 E40 E41 E39 E40 E41

RAMP1 RAMP2 RAMP3 RAMP4 RAMP5 RAMP6 RAMP7

L L
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Figura 19 - Padrão de amplificação de marcadores M-AFLP no par de genitores da população F1 de Passiflora alata 

em gel de poliacrilamida 6% desnaturante corado com nitrato de prata. As setas mostram polimorfismos 

do tipo ausência e presença. L é o ladder de 25 pb, em que a banda de 300 pb está evidenciada 

 

3.2.2 Genotipagem da população F1 

 

Para a genotipagem da população F1 com marcadores M-AFLP, foram selecionadas dez 

dentre as 58 combinações que resultaram em amplificação positiva. A seleção baseou-se no nível 

de polimorfismo representado em cada combinação de primers RAMP com primers seletivos 

para os adaptadores de EcoRI na ocasião dos testes. As estimativas dos locos amplificados e 

locos polimórficos, possivelmente, estão enviesadas, primeiro, devido às dúvidas causadas pelo 

aparecimento de bandas stutters e, segundo, pela baixa reprodutibilidade de bancas muito claras, 

as quais não fornecem segurança para a genotipagem, sendo, portanto, desconsideradas. Além 

disso, a utilização de mixes de reação com maiores volumes minimiza eventuais erros inerentes 
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aos pequenos volumes utilizados nos testes, revelando mais algumas marcas em detrimento de 

outras. Exemplos de géis da técnica são mostrados na Figura 20. 

 

2
(1

2
)

S
V

3

F1 L

E31R5 E36R7

300

200

pb

300

200

pb 2
(1

2
)

S
V

3

F1 L

 
Figura 20 - Padrão de amplificação das combinações de M-AFLP em gel de poliacrilamida 6% desnaturante corado 

com nitrato de prata de parte da população F1 segregante de Passiflora alata. Locos de segregação 

dominante e codominante são apontados por setas e chaves, respectivamente. L é o ladder de 25 pb 

 

Das dez combinações, apenas uma (E53R6) não resultou em um bom padrão de 

amplificação quando da genotipagem, tendo sido descartada para eventual repetição das reações. 

Nas nove combinações restantes, mais de 350 locos amplificaram, dos quais 34,0% mostraram-se 

polimórficos (Tabela 14).  
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Tabela 14 - Números de locos amplificados e segregnanes originado a partir das combinações de M-AFLP 

selecionadas para a genotipagem da população de mapeamento de Passiflora alata 

Combinações 
Locos 

amplificados 

Locos segregantes por tipo de cruzamento 
Total 

A B C D1 D2 

E31R1 29 1 - 3 - 6 10 

E40R2 32 2 - 5 2 6 15 

E41R3 16 - - 2 1 2 5 

E35R4 35 2 - 1 3 4 10 

E31R5 55 1 2 9 6 7 25 

E31R6 62 3 - 4 7 3 17 

E31R7 47 - - 2 5 6 13 

E35R7 54 - - 3 7 9 19 

E36R7 38 1 1 3 2 4 11 

Total 368 10 3 32 33 47 125 

 

Do total de locos polimórficos avaliados, a codominância foi inferida em 13 deles, e testes 

de 
2
 individuais foram aplicados para o nível de 5% de significância, sem correção de 

Bonferroni, para as proporções esperadas de 1:1:1:1 (dez locos) ou 1:2:1 (três locos). A 

inferência baseou-se, sobretudo, no “fenótipo” da banda. Aparentemente, os amplicons possuem 

características que os distingue visualmente dos demais (Figura 21A). Essas diferenças devem 

basear-se, principalmente, na natureza da região amplificada e no rendimento do produto durante 

a PCR. Ou seja, bandas representando alelos de um mesmo loco tenderiam a se assemelhar, em 

detrimento das formações de bandas de locos distintos. Ainda, no caso de microssatélites, devido 

ao slippage da Taq DNA polimerase em regiões repetitivas (já comentado no tópico 3.1.3.1), o 

aspecto da banda revela, adicionalmente, a presença de bandas stutters, o que ajudaria nessa 

inferência codominante nos locos de M-AFLP. Todos os locos inferidos como codominantes 

exibiram p-valores significativos para o teste de 
2
. Por outro lado, os testes de dois pontos 

realizados preliminarmente no software ONEMAP (MARGARIDO; GARCIA; SOUZA, 2007), 

incluindo os marcadores inferidos um a um no arquivo de entrada do mapa anterior (NUNES, 

2010), excluíram sete das treze marcas tidas como codominantes (incluindo o loco A-

E35R4_154-3, da Figura 21B). O único critério de exclusão foi a junção de mais de um grupo de 

ligação pelo acréscimo da respectiva marca. Possivelmente, essas marcas apresentavam 

informações de dois locos distintos que, por pertencerem a grupos de ligação diferentes, 

introduziram equívocos na estimação das distâncias de recombinação entre os pares de 

marcadores. 
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Figura 21 - Padrão de amplificação da combinação de M-AFLP E35R4 para duas regiões do gel de poliacrilamida 

6% desnaturante corado com nitrato de prata de parte da população F1 segregante de Passiflora alata. 

Marcas apontadas por chaves foram sugeridas como alelos de um mesmo loco. Em A, D1-E35R4_223-

0 (configuração ab × oo) e, em B, A-E35R4_154-3 (configuração ao × bo), sendo este excluído 

posteriormente pelo teste de dois pontos 

 

3.3 Marcadores SNP 

 

3.3.1 Caracterização dos fragmentos sequenciados 

 

3.3.1.1 Descritos em Passiflora (STS) 

 

STSs descrevem porções do DNA caracterizadas pela ocorrência única no genoma e cuja 

localização e sequência de bases são, de modo geral, conhecidas, tendo o conceito sido 

introduzido por Olson et al. (1989). Essas sequências podem, portanto, ser facilmente detectadas 

pelo uso de primers específicos e utilizadas na construção de mapas genéticos e físicos. Assim, 

em sentido amplo, STS inclui marcadores genéticos contendo polimorfismos de comprimento de 

sequências simples (Simple Sequence Length Polymorphisms – SSLPs) ou polimorfismos de base 

única (SNPs). Esses polimorfismos poderiam ser identificados não só em regiões gênicas, mas 

também em microssatélites ou sequência caracterizada de região amplificada (Sequence 

Characterized Amplified Region – SCAR), por exemplo (NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION – NCBI, 2010). 

Neste trabalho, regiões gênicas já caracterizadas em Passiflora foram buscadas visando ao 

mapeamento dos eventuais SNPs putativos revelados entre os genitores da população F1. A busca 

de sequências de nucleotídeos descritas para o gênero na base de dados do NCBI (GenBank) 

retornou 349 sequências de nucleotídeos, representando 15 genes (Tabela 15). Ainda, procurou-
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se identificar as enzimas codificadas por alguns dos genes pelo “número EC”. Este é atribuído a 

um tipo de enzima de acordo com um esquema de nomenclatura padronizado pela Enzyme 

Commission (EC) do Comitê de Nomenclatura da União Internacional de Bioquímica e Biologia 

Molecular (Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular 

Biology – IUBMB). Os números EC foram consultados no banco de dados de nomenclatura de 

enzimas, ENZYME, mantido pelo Expert Protein Analysis System – ExPASy e está disponível 

em: <http://www.expasy.ch/enzyme>. 

Um maior número de sequências gênicas de Passiflora foi obtido a partir de DNA 

genômico (gDNA) em trabalhos de filogenia ou filogeografia (YOCKTENG; NADOT, 2004; 

FINKLER et al., 2005; KOEHLER-SANTOS et al., 2006; WURDACK; DAVIS, 2009). 

Também foram encontradas sequências oriundas de DNA complementar (cDNA), obtidas por 

transcrição reversa de sequências de RNA mensageiro (mRNA), resultantes de estudos de 

expressão gênica (MITA et al., 1998; MITA; KAWAMURA; ASAI, 2002; ABREU; ARAGÃO, 

2007; SIQUEIRA-JÚNIOR et al., 2008). As sequências cujas análises estão publicadas foram 

originadas a partir da amplificação de primers degenerados e/ou obtidos a partir de outros 

gêneros, enquanto para aquelas que não existem publicações relacionadas, não há informação 

disponível sobre os primers utilizados. Desse modo, as sequências únicas ou sequências-consenso 

(oriundas do alinhamento das várias sequências disponíveis para o mesmo gene) foram utilizadas 

para desenho de primers específicos (Tabela 16).  
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 Tabela 15 - Relação dos genes de Passiflora spp. disponíveis na base da dados do NCBI (GenBank) 

Accession number
1
 Espécies Genes ou produtos gênicos

2
 Abreviaturas Referências

3
 

Origem das sequências: gDNA 

AF503944 a AF503955 (12) Passiflora 

spp. 

Betv1-like pathogenesis-related 

protein gene 

BETV1 Finkler et al. (2005) 

AY261533 a AY261670, 

DQ458122 a DQ458167, 

DQ463759 a DQ463780 e 

DQ995474 (207) 

Passiflora 

spp. 

chloroplast-expressed 

glutamine synthetase (EC 

6.3.1.2) 

ncpGS Yockteng e Nadot (2004) 

e Krosnick (2006) 

AY271599 a AY271607 e 

DQ458168 a DQ458211 (53) 

Passiflora 

spp. 

cytosol-expressed glutamine 

synthetase (EC 6.3.1.2) 

cytGS Yockteng e Nadot (2004) 

e Krosnick (2006) 

AY858113 a AY858144 (32) P. alata LEAFY LFY Koehler-Santos et al. 

(2006) 

AY858231 a AY858262 (32) P. alata glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (EC 1.2.1.12) 

G3PD Koehler-Santos et al. 

(2006) 

Origem das sequências: cDNA 

AB015493 (1) P. edulis 1-aminocyclopropane-1-

carboxylate oxidase (EC 

1.14.17.4) 

ACCO Mita et al. (1998) 

AB015494, AB015495 (2) P. edulis 1-aminocyclopropane-1-

carboxylate synthase (EC 

4.4.1.14) 

ACCS Mita et al. (1998) 

AB015496, AB015497, 

AB070652 (3) 

P. edulis ethylene response sensor ERS Mita et al. (1998), Mita, 

Kawamura e Asai (2002) 

DQ489558 (1) P. edulis f. 

flavicarpa 

myo-inositol 1-phosphate 

synthase (EC 5.5.1.4) 

MIPS Abreu e Aragão (2007) 

FJ669803 (1) P. coccinea embryo defective 2765 EMB Wurdack e Davis (2009) 

GQ141712 (1) P. edulis  lipoxygenase (EC 1.13.11.12) LOX Siqueira-Júnior et al. 

(2008) 

AB304270 (1) P. edulis NADP-dependent isocitrate 

dehydrogenase (EC 1.1.1.42) 

NDID - 

HM003688 (1) P. morifolia t-complex protein 1 TCP1 - 

HM003689 (1) P. morifolia cyclin-dependent protein kinase 

regulator 

CYCD1 - 

HM003690 (1) P. morifolia Na
+
-coupled dicarboxylate 

transporter 

NAC1 - 

Notas: 
1 Os números entre parênteses indicam o total de sequências depositadas 
2 Enzimas estão identificadas pelo nº EC, que se refere à classificação pela Enzyme Commission 
3 Não foram encontradas referências para os genes com traço (-) 
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Tabela 16 - Sequências dos primers específicos desenhados (5'-3') no aplicativo 

web PRIMER3 e tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) para 

amplificação de regiões gênicas putativas em Passiflora alata 

Genes Primers forward e reverse AE 

BETV1 CACTGCCAGCCTTCATTTC 

AATTTTGCGGGAGGGTAAG 
379 

ncpGS* GATGCTCACTACAAGGCTTG 

AATGTGCTCTTTGTGGCGAAG 
747 

cytGS CCCTTCCTACATTCGCAAC 

CGCACAAACCTGTAGTTGG 
576 

LFY GAGCAGTGTCGTGAGTTCTTG 

ACTTGTCATTGGGTCATTGG 
516 

G3PD CATCCTTTCTGCGGTGATC 

CTTTCATGCTGCCCTCTG 
595 

ACCO AGGATATGGACTGGGAGAGC 

TCGCACCATCTGTTTGAGC 
488 

ACCS GTTGGGTACGATCTTGGAC 

CTCAGGGCAGTGAAAAGAG 
592 

ERS GCTTATGCAGTTTGGTGC 

CAGAAAGATCAGGCCAATC 
647 

MIPS AAATGAAGTCCGTCCTGGTG 

GGAGCCAATCCAATACAAGC 
565 

EMB TGAGAGTGTTGTGCCAAGC 

GAGGGTTCCTTCTTCATCAC 
523 

LOX AACATGCCAACCGAGGAC 

TTGATGGACATATCTGGAACC 
671 

NDID CAAGGTCGCTAATCCCATC 

TTTCTGGTAAGCCGTGTTC 
598 

TCP1 TTCCCTCAACCACTCCAAC 

TTTCTCCGTCTGATTTGTG 
552 

CYCD1 CTCTCCAGGTTTCAGTCTCG 

TTGCTTAGCCCATCACACC 
587 

NAC1 AGGAAGGTGTTTGCTTGTC 

CTGAGGATGAAGAGGAAGG 
474 

Nota: *Retirado de Emshwiller e Doyle (1999) 

 

Um caso interessante refere-se à família gênica nuclear da glutamine synthetase, em que 

dois genes vêm sendo utilizados em estudos filogenéticos: chloroplast-expressed glutamine 

synthetase – ncpGS e cytosol-expressed glutamine synthetase – cytGS. Os primers para ncpGS, 

descritos por Emshwiller e Doyle (1999) em Oxalis spp. (Oxalidaceae), foram utilizados para 

amplificar regiões de cytGS por Yockteng e Nadot (2004) em Passiflora spp., devido à existência 

de regiões nucleotídicas conservadas na família gênica. Para observar o comportamento deste par 

de primers descrito por Emshwiller e Doyle (1999) em P. alata, esses foram sintetizados, 

utilizando a denominação original da região para a qual foi criada (ncpGS). Para cytGS, um par 

de primers mais específico foi desenhado comparando-se os contigs formados pelo alinhamento 
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dos grupos de sequências de cytGS e de ncpGS. Visando aumentar a especificidade para 

amplificação de cytGS, os primers foram desenhados em regiões de baixa identidade entre os 

contigs e com a extremidade 5' ancorada em inserções de nucleotídeos em cytGS em relação a 

ncpGS (Figura 22).  

 

cytGS-F

cytGS-R

 
Figura 22 - Trecho do alinhamento entre os contigs de cytGS e ncpGS obtidos a partir de53 e 207 sequências de 

Passiflora spp, respectivamente. As porções em destaque referem-se aos primers específicos para cytGS 

sugeridos neste trabalho, cujas extremidades 5' estão ancoradas em inserções de cytGS em relação a 

ncpGS. Excluindo-se os gaps do contig de cytGS, os primers distam 576 pb, inclusive 

 

Exceto pelo par de primers denominado LFY, todas as demais regiões revelaram algum 

tipo de amplificação, sendo: específica e do tamanho do alelo esperado esperado para BETV1, 

ncpGS, cytGS, G3PD, ACCO, ACCS, ERS, MIPS, EMB e LOX; específica, mas com alelos 

maiores que os esperados para NDID e CYCD1; inespecífica para TCP1 e NAC1. A amplificação 

das regiões ncpGS, G3PD, ACCS e NDID estão exemplificadas na Figura 23. As diferenças nos 

tamanhos de NDID e CYCD1 podem ser explicadas pela existência de íntron(s) separando os 

éxons utilizados como base para o desenho dos primers. Este fato não foi observado para os 

demais primers desenhados a partir de sequências de cDNA, indicando a amplificação de apenas 

um éxon para esses genes, no caso de existir mais de um. Provavelmente, os genes com 

amplificação inespecífica pertencem a uma família gênica, motivo pelo qual eventualmente os 

primers podem ser complementares a mais de uma região local do genoma. 
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Figura 23 - Padrão de amplificação de quatro pares de primers de genes putativos em Passiflora alata (ncpGS, 

G3PD, ACCS e NDID) em gel de agarose 1% corado com Sybr Green. Foram utilizados DNA dos 

genitores da população F1 e de dois representantes da mesma. L é o ladder de 100 pb 

 

Após a purificação, a clonagem e o sequenciamento dos fragmentos amplificados de 

ncpGS, G3PD, ACCS e NDID, 12 leituras foram originadas para cada gene, ou seja, foram 

analisadas 48 sequências. Ao submeter esse conjunto de sequências ao „Clip Ends‟, no software 

CODONCODE ALIGNER, além de 20 sequências de baixa qualidade, foram excluídas, em média, 

177 e 679 bases nas extremidades 5' e 3' das sequências remanescentes, respectivamente. Em 

seguida, a função „Trim Vector‟ eliminou, em média, 52 e 49 bases nas extremidades 5' e 3', 

respectivamente. Aproveitaram-se, para o alinhamento, 28 leituras, sendo 12 de 2(12), oito de 

SV3 e oito do indivíduo da F1. O alinhamento foi realizado por meio da função „Assemble‟, e 

ambos os primers forward e reverse utilizados na PCR foram encontrados. Com a correção 

manual de eventuais equívocos no sequenciamento, contigs de 750 pb, 593 pb e 591 pb foram 

obtidos para os genes ncpGS, G3PD e ACCS, respectivamente, representando a totalidade de 

bases incluída entre os flancos dos primers. Por outro lado, para o fragmento amplificado pelos 

primers de NDID, não foi possível recuperar todas as bases, pois o fragmento estendeu-se por, 

aproximadamente, 2000 pb, como relatado anteriormente. Entretanto, as leituras realizadas 

possibilitaram constituir contigs para ambas as extremidades 5', resultante do sequenciamento 

forward (com 729 pb), e 3', resultante do sequenciamento reverse (com 637 pb), os quais 

passaram a ser tratados, a título de simplificação, por NDID_729 e NDID_637, respectivamente 

(Tabela 17).  
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Tabela 17 - Resumo da correção das sequências obtidas por clonagem dos amplicons de quatro genes putativos de 

Passiflora alata: ncpGS, G3PD, ACCS e NDID 

Genes 
Nº de leituras aproveitadas

1
 Clip Ends

2
 Trim Vector

3
 Tamanho 

do contig
4
 2(12) SV3 F1 5' 3' 5' 3' 

ncpGS 2 (2R) 3 (1F+2R) 0 58 961 31 3 750 

G3PD 4 (2F+2R) 3 (1F+2R) 4 (2F+2R) 69 433 62 113 593 

ACCS 4 (2F+2R) 2 (1F+1R) 1 (1F) 178 677 70 82 591 

NDID_729 
2 (1F+1R) 0 3 (2F+1R) 405 647 45 0 

729 

NDID_637 637 

Notas: 
1 F e R referem-se às corridas obtidas pelas reações de sequenciamento nos sentidos forward e reverse, 

respectivamente 
2 Nº de bases excluídas das extremidades 5' e 3' das sequências por apresentarem phred baixo (menor que 20) 
3 Nº de bases excluídas das extremidades 5' e 3' das sequências por pertencerem ao vetor de clonagem 
4 Nº total de base dos contigs originados a partir das leituras aproveitadas 

 

Os contigs foram usados na busca de sequências similares na base de dados do NCBI por 

BLASTN. A cobertura dos fragmentos obtidos neste trabalho foi determinada tomando-se os 

acessos com maiores scores e identidades como queries em novas consultas utilizando o mesmo 

algoritmo de alinhamento (Tabela 18; Figura 24). No BLAST, os maiores valores de scores 

indicam os melhores alinhamentos. Em termos gerais, o score é calculado a partir de uma 

fórmula que leva em consideração as identidades entre bases, bem como quaisquer lacunas 

introduzidas no alinhamento das sequências. E-value (expect value) é um parâmetro que descreve 

o valor esperado de hits alinhados por acaso na busca em uma base de dados; diminui 

exponencialmente com o score atribuído ao alinhamento e, obviamente, depende do comprimento 

da sequência. Desse modo, quanto mais o e-value está próximo de zero, menos provável é que 

um alinhamento tenha sido ao acaso, levando-se em consideração o tamanho do fragmento. 
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Tabela 18 - Resumo das consultas via BLASTN dos contigs obtidos para quatro genes de Passiflora alata (ncpGS, 

G3PD, ACCS e NDID) em relação aos acessos com maiores scores de alinhamento 

Genes Acesso Identidades Gaps Scores E-values Cobertura 

ncpGS AY261538 645/649 (99%) 0/649 (0%) 1153,0 0 100% 

G3PD AY858239 568/593 (95%) 17/593 (2%) 967,0 0 58% 

ACCS AB015495 584/592 (98%) 1/592 (0%) 1029,0 0 55% 

NDID_729 AB304270 36/36 (100%) 

43/47 (91%) 

0/36 (0%) 

2/47% (4%) 

66,2 

60,8 

1,e-14 

6,e-13 

4% 

NDID_637 AB304270 24/25 (96%) 

102/103 (99%) 

93/93 (100%) 

49/50 (98%) 

0/25 (0%) 

0/103 (0%) 

0/93 (0%) 

0/50 (0%) 

41,0 

181,0 

168,0 

86,0 

5,e-07 

2,e-49 

1,e-45 

1,e-20 

16% 

 

A

B

C

D

AY261538

AB015495

AY858239

AB304270

 
Figura 24 - Cobertura dos contigs obtidos para quatro genes de Passiflora alata contra queries da base de dados do 

NCBI via BLASTN: ncpGS (A), G3PD (B), ACCS (C) e NDID (D). As barras pretas verticais nos 

contigs de NDID (D) representam a descontinuidade no alinhamento (sítios putativos de splicing) 

 

Para o gene ncpGS, das 100 sequências com alinhamentos significativos exibidos, todos 

para o gene esperado, 84 foram referentes ao trabalho de Yockteng e Nadot (2004), cujos 

Accession numbers no GenBank iniciam-se por “AY”, e as 16 sequências restantes referentes ao 

trabalho de Krosnick (2006), com as iniciais “DQ”. Esses dados revelam a eficácia do par de 

primers sugerido por Emshwiller e Doyle (1999) para a amplificação específica deste STS. O 

acesso de P. alata (AY261538) utilizado por Yockteng e Nadot (2004) foi o que apresentou os 

maiores valores de score e identidade. Este acesso, que apresenta 649 pb, foi 100% coberto pelo 

fragmento de 750 pb produzido para a mesma espécie no presente trabalho (Figura 24A). A 
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diferença entre os tamanhos deve-se à utilização de um segundo par de primers (YOCKTENG; 

NADOT, 2004), cujo forward (5'-CATCTTCCCTCATGCTCTTTGT-3') foi localizado mais 

internamente, à jusante da extremidade 5' do contig (bases 48-67). 

Da mesma forma, para o gene G3PD todas as 32 sequências de P. alata produzidas por 

Koehler-Santos et al. (2006) originaram alinhamentos significativos, sendo que os acessos 

AY858239 e AY858235 (idênticos), com 1006 pb cada, apresentaram os maiores valores de 

scores e identidades, e tiveram mais da metade (58%) da região recuperada pelo contig (Figura 

24B). O gap de 17 bases, embora esteja presente no contig (devido aos critérios utilizados para 

sua montagem no software), revela uma variação do tipo indel, também observado entre os 

genitores da população de mapeamento, o que está detalhado mais adiante. Sequências para o 

mesmo gene em espécies de Codia e Spiraeanthemum da família Cunoniaceae, e Clinopodium e 

Conradina, da família Lamiaceae, por exemplo, completaram o ranking das 100 sequências que 

apresentaram elevada similaridade, todos com e-values inferiores a 2e-40. 

A cobertura para o gene ACCS foi semelhante (em torno de 55%; Figura 24C) ao 

observado para G3PD, tendo-se utilizado como query para este alinhamento o acesso AB015495, 

o qual encerra uma sequência de codificação parcial (com 1063 pb) do gene para P. edulis (PE-

ACS2). Outras sequências para o mesmo gene produziram alinhamentos significativos (com e-

values menores que 7e-39), dentre as quais aquelas recuperadas em gêneros como Populus 

(Salicaceae), Prunus (Rosaceae), e espécies como Citrus × sinensis (L.) Osbeck (Rutaceae) e 

Carica papaya L. (Caricaceae). 

Finalmente, para ambos os contigs gerados pela amplificação do par de primers para 

NDID também foram identificados alinhamentos significativos, representando, todavia, apenas 

cerca de 20% do fragmento utilizado (AB304270, com 1624 pb; Figura 24D), o mesmo que 

baseou o desenho dos primers. Apesar de os contigs terem gerado um valor médio de bases 

razoável (683 pb), a existência de íntrons impossibilitou uma recuperação mais ampla da 

sequência de codificação. Para NDID_729, apenas 83 pb apresentaram similaridade, 

possibilitando visualizar a existência de um íntron de 581 pb separando porções de dois éxons 

distintos (Figura 25A). Já porções maiores de NDID_637 apresentaram alinhamento 

significativo, estando presente em quatro possíveis éxons, perfazendo um total de 271 pb 

alinhados. Esses éxons foram separados por três íntrons, cada qual com 81, 143 e 142 pb (Figura 

25B). A caracterização dos éxons está mais bem discriminada na Tabela 18. 
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NDID_729

NDID_637

 
Figura 25 - BLASTN dos contigs relativos às extremidades 5' (forward, em A) e 3' (reverse, em B) reveladas em 

Passiflora alata pela amplificação dos primers desenhados a partir do cDNA de NDID em P. edulis 

(AB304270). As linhas horizontais (em cinza) representam os possíveis íntrons presentes no gDNA 

 

3.3.1.2 Descritos em outras espécies (CODEHOP) 

 

Primers degenerados vêm sendo utilizados visando à amplificação de sequência 

genômicas em organismos não-modelo (ROSE et al., 1998). Baseiam-se na característica de 

degeneração do código genético, em que um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de 

uma trinca devido à especificidade reduzida, sobretudo, da terceira posição. Ou seja, em termos 

de evolução, alguns aminoácidos podem mudar para um aminoácido diferente em uma única 

etapa de substituição de nucleotídeos, enquanto outros aminoácidos exigem de duas ou mesmo 

três mutações de nucleotídeos. Desse modo, os 20 aminoácidos possíveis das proteínas tendem a 

ser mais conservados filogeneticamente que os quatro nucleotídeos do DNA (PEVSNER, 2009). 

Visando a amplificação de sequências de interesse em espécies estreitamente relacionadas, 

alinhamentos baseados no DNA devem ser mais apropriados para a construção de primers. 

Entretanto, a distância evolutiva entre dois organismos pode ser tão grande a ponto de as 

sequências de DNA estarem saturadas de mutações, restando apenas a conservação da sequência 

de aminoácidos para a recuperação dos homólogos em outras espécies.  

No presente trabalho, foram utilizadas sequências de aminoácidos de diversas espécies de 

plantas eudicotiledôneas para alinhamento global e determinação de blocos de regiões 

conservadas. Foram buscadas sequências na base de dados do NCBI para aconitate hydratase 

(ACOH; EC 4.2.1.3), histidine decarboxylase (HDC; EC 4.1.1.22), phosphoenolpyruvate 

carboxylase (PEPC; EC 4.1.1.31), 6-phosphofructokinase (PFK; EC 2.7.1.11) e sucrose synthase 

(SUS; EC 2.4.1.13; Figura 26). Para cada alinhamento, foram sugeridos inúmeros primers, em 

que um par foi selecionado para síntese e posterior teste de amplificação (Tabela 19).  
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Figura 26 - Sequência de CODEHOP forward derivado de alinhamento múltiplo formando um bloco de conservação 

de aminoácidos da enzima sucrose synthase. As sequências mostradas referem-se a Daucus carota L. 

(Apiaceae P49035), Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae; P13708), Tulipa gesneriana L. (Liliaceae; 

Q41607) e Pisum sativum L. (Fabaceae; O24301) 

 

Tabela 19 - Sequências dos pares de primers degenerados desenhados (5'-3') no aplicativo web ICODEHOP e 

tamanhos esperados dos alelos (AE, em pb) para amplificação de regiões gênicas putativas em 

Passiflora alata 

Nome dos 

primers
1
 

Sequência dos primers
2
 

Degeneração 

do núcleo 3' 

Sequência consenso 

de aminoácidos 
AE 

ACOH(A-61)-F CAAGCAGGTGGAGATcscnttyaarcc 32 KQVEIPFKP 
520 

ACOH(A-135)-R GGGTGGTGCGGCccnnyttggta 32 MVLPGVVG 

HDC(A-72)-F GCCTCCTTCGTGACCacntggatgga 4 ASFVTTWME 
686 

HDC(A-126)-R ATGGGGTCGGCTACggncgyatntg 32 VYAGIGWVI 

PEPC(F-110)-F CGAGCTGCCCACCgaywsnttygg 64 ELPPDCFG 
476 

PEPC(F-221)-R CCAGAACTCGATCACCtcnccytgnac 32 VQGEVIEFCF 

PFK(C-1)-F CCTGCGGCGGCytntgyccngg 64 TCGGLCPG 
697 

PFK(F-41)-R AGTTCAGGACCGGCcgnggragncg 32 AEGAGQDLI 

SUS(B-112)-F GCCCGAGTACCTGCAnttyaargarg 32 PEYLQFKEE 
517 

SUS(B-165)-R GGGACAGGATCACCacrttraanacc 16 VFNVVILSP 

Notas:  
1 No nome dos primers constam: a abreviatura dos genes putativos (vide texto), a região de desenho do primer entre 

parênteses, e F e R designam primers forward e reverse, respectivamente 
2 Nucleotídeos do núcleo-5' degenerado estão em letras minúsculas: k = g/t; m = a/c; n = a/c/g/t; r = a/g; s = c/g; w= 

a/t; y = c/t 

 

A eficiência do conjunto de primers degenerados foi testada sobre DNA genômico dos 

genitores da população F1. Para todos os primers, foram obtidos fragmentos de tamanhos 

esperados. Porém, muitos fragmentos inespecíficos também foram gerados. Um motivo que 

colabora para certa inespecificidade de primers degenerados, em CODEHOPs, inclusive, além do 

próprio fato de existirem bases mal pareadas quando do anelamento, é o compartilhamento de 

certos motivos conservados em famílias de proteínas, por exemplo. A utilização do algoritmo de 

alinhamento local para sequências de aminoácidos (BLASTP), com parâmetros automaticamente 

ajustados para sequências pequenas, indicou especifidade para as sequências consenso de 

aminoácidos utilizadas para o desenhos de primers para ACOH, PEPC, PFK e SUS, sendo que 
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para ACOH e PFK sugeriu-se existência de dois subtipos para cada proteína. Porém, para HDC, 

outra proteína apareceu nos alinhamentos, a glutamate decarboxylase (GAD; EC 4.1.1.15), a qual 

também calatisa uma descarboxilação. Além disso, observaram-se, eventualmente, baixos níveis 

de estringência no desenho dos primers quando da sua análise pelo aplicativo web 

OLIGOANALYZER, sobretudo, devido às possibilidades variadas de nucleotídeos em algumas 

posições, prejudicando a etapa de seleção de primers. 

Pares de bandas (uma de cada genitor) com tamanhos próximos aos esperados e 

apresentando mais intensidade após a revelação foram selecionados para o sequenciamento: um 

para ACOH de 500 pb, um para HDC de 650 pb, três para PEPC de 475, 650 e 1100 pb, dois de 

PFK de 625 e 700 pb e SUS de 700 e 800 pb. As diferenças em relação aos tamanhos preditos 

devem ser consideradas quando do isolamento da banda do gel devido à possível existência de 

íntrons entre as sequências codantes derivadas dos alinhamentos de aminoácidos utilizados para o 

desenho de primers. Os tamanhos estimados foram acrescentados às denominações dos genes 

para identificação das bandas e sequências nas etapas subsequentes. Todas as reamplificações 

geraram bandas únicas em gel de agarose, sendo as purificações utilizadas no sequenciamento 

direto dos fragmentos utilizando o CODEHOP forward de cada par. Para os pares de bandas 

HDC_650 e PEPC_650, as sequências apresentaram baixíssimas qualidades, de tal modo que 

foram excluídas no primeiro passo da análise. Para os pares de bandas ACOH_500 e de 

PEPC_1100, embora os alinhamentos tenham sido possíveis (originando contigs de 467 pb e 752 

pb, respectivamente), a baixa qualidade das bases impossibilitou diagnosticar com segurança a 

existência de variações verdadeiras, tampouco o desenho de primers específicos. Pelo mesmo 

motivo, a busca por sequências similares via BLAST não foi realizada. Possivelmente, a baixa 

qualidade no sequenciamento possa estar relacionada à comigração e consequente co-isolamento 

de fragmentos e à estratégia de sequenciamento direto utilizada.  

Já as sequências obtidas para PEPC_475 e para ambos os pares de bandas de PFK e SUS, 

as qualidades das bases foram elevadas, permitindo as etapas posteriores de análise. Os contigs 

originaram sequências com o número de bases compatíveis com aqueles estimados em gel: 

PEPC_475 com contig de 444 pb, PFK_625 com 577 pb, PFK_700 com 695 pb, SUS_700 com 

680 pb e SUS_800 com 771 pb. As diferenças devem-se ao não completo aproveitamento das 

sequências, sobretudo das extremidades, devido à baixa qualidade das bases nessas regiões. Por 

outro lado, a busca na base de dados do NCBI via BLASTX resultou em alinhamento satisfatório 
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apenas para SUS_800 (Figura 27A), com um score total de 223 e um e-value de 2e-56. A 

existência de um gap no alinhamento de aminoácidos chamou a atenção para a possível 

existência de um íntron, o que ficou mais evidente no alinhamento via BLASTN (Figura 27B). 

Uma noção da cobertura do fragmento obtido em P. alata foi resultado do alinhamento contra a 

sequência completa do mRNA de Ricinus communis L. (Euphorbiaceae; XM_002516164; Figura 

27C). A sequência codante completa para R. communis apresenta 2631 pb, sendo que 17% desta 

foi coberta pelo fragmento de gDNA obtido em P. alata. 

 

XM_002516164

SUS_800

A

B

C
 

Figura 27 - Alinhamentos mais significativos do fragmento de SUS_800 resultante da amplificação de CODEHOP 

em gDNA de Passiflora alata via BLASTX (A) e BLASTN (B). O gap no alinhamento de aminoácidos 

(traços, em A) é confirmado pela provável existência de um íntron no alinhamento de nucleotídeos 

(linha cinza horizontal, em B). Em C, observa-se a cobertura do fragmento de P. alata contra a 

sequência de mRNA de Ricinus communis 

 

Esta experiência com cinco pares de CODEHOPs sugere a possibilidade de recuperar 

sequências gênicas em P. alata. Todavia, é palpável a dificuldade em se trabalhar com os primers 

degenerados. Inicialmente, pensava-se que as ocorrências dos blocos conservados de 

aminoácidos em famílias gênicas eventualmente pudessem resultar, inclusive, no resgate de mais 
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de um gene. Entretanto, as complicações associadas às amplificações inespecíficas, à co-

migração de fragmentos amplificados e, consequentemente, à baixa qualidade do 

sequenciamento, por exemplo, impossibilitaram até mesmo a recuperação de sequências gênicas 

únicas em P. alata. Evitar a escolha de proteínas pertencentes a famílias e excluir espécies 

redundantes são recomendações que podem auxiliar na definição de blocos conservados e únicos 

para o desenho dos primers. Além disso, testar outros esquemas de amplificação – reação e 

programa de termociclagem – pode contribuir com a definição de bandas mais específicas. A 

utilização de mais de um par de primer pode minimizar o efeito causado pela escolha mais ou 

menos aleatória do primer, minimizando os efeitos da degeneração ou a eventual co-localização 

de sítios de splicing no local putativo de anelamento do primer. Outra recomendação refere-se à 

estratégia de sequenciamento, o qual poderia ser, preferencialmente, realizado a partir da 

clonagem de fragmentos, ou, no caso de sequenciamento direto, utilizar um novo primer, 

contendo apenas a região 5'-consenso, não-degenerada, conforme realizado por Baines et al. 

(2005). 

 

3.3.1.3 De marcas AFLP 

 

Todas as combinações de AFLP para as enzimas EcoRI e MseI foram utilizadas para 

reproduzir as marcas obtidas por Nunes (2010). Entretanto, para três combinações (E35M60, 

E38M56 e E37M56) não se obteve tiveram boa amplificação, capaz de promover seguramente a 

recuperação das marcas observadas por Nunes (2010). Um total de 316 bandas foi excisado do 

gel de poliacrilamida (Tabela 20), dentre as quais marcas que segregavam 1:1 (revelando 

cruzamentos do tipo D1 ou D2), 3:1 (cruzamento do tipo C) ou, ainda, marcas não-segregantes, 

mas que estavam presentes em ambos os genitores. Totalizaram 204 marcas segregantes na 

população e 112 não-segregantes.  
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Tabela 20 - Números de bandas excisadas das amplificações de AFLP com as combinações de primers seletivos 

Combinação
1
 

Nº marcas 
Combinação

1
 

Nº marcas 

1:1 3:1 NS
2
 Total 1:1 3:1 NS

2
 Total 

E36M60 3 - 6 9 E31M56 6 2 4 12 

E36M61 3 6 2 11 E31M59 - 2 8 10 

E32M59 3 4 4 11 E32M47 9 6 4 19 

E32M60 4 14 2 20 E33M47 4 4 2 10 

E32M49 5 10 2 17 E33M48 - 2 2 4 

E32M50 4 10 10 24 E39M49 4 4 2 10 

E32M58 2 16 2 20 E39M47 1 2 8 11 

E40M60 6 4 6 16 E38M56 - - - - 

E40M61 2 4 8 14 E37M56 - - - - 

E33M62 - 2 14 16 E41M62 2 2 6 10 

E41M60 5 - 6 11 E37M62 2 4 2 8 

E35M48 4 8 2 14 E41M49 3 4 4 11 

E35M49 6 6 - 12 E35M47 - - 4 4 

E35M60 - - - - E41M47 8 2 2 12 

     Total 86 118 112 316 

Nota:  
1
 Vide Tabela 3 

2
 NS designa marcas não-segregantes 

 

As reamplificações foram realizadas para todas as marcas excisadas, para as quais 92,4% 

apresentaram bandas únicas e de tamanho esperado, 2,1% amplificaram bandas inespecíficas, 

além das esperadas, e 5,5% não amplificaram. Foram selecionadas 112 marcas positivamente 

reamplificadas para purificação. Com um aproveitamento de mais de 90% das purificações, 102 

marcas foram levadas para sequenciamento direto, as quais incluíam representantes de 18 

combinações de primers seletivos de EcoRI e MseI . As etapas anteriores ao sequenciamento 

mostraram-se eficientes sob os pontos de vista de quantidade e qualidade de DNA recuperado 

(Figura 28). 
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Figura 28 - Padrão de reamplificação das bandas excisadas de AFLP (A) e das suas respectivas purificações (B) em 

géis de agarose 1% corados com Sybr Safe para os genitores da população de mapeamento de Passiflora 

alata. L é o ladder de 100 pb, e λ são valores da massa (ng) em escala crescente de DNA do fago lambda 

 

Por dispensar a clonagem, as sequências derivadas desta estratégia de sequenciamento 

estão mais sujeitas à perda de qualidade, uma vez que fragmentos comigrados ou outras 

contaminações, por exemplo, não podem ser distinguidos em quaisquer das etapas anteriores ao 

sequenciamento. A avaliação da qualidade das sequências no software CODONCODE ALIGNER 

(Tabela 21) excluiu 24,5% das corridas das análises posteriores, pois não apresentaram qualidade 

aceitável. Desse modo, 77 leituras de boa qualidade foram utilizadas nas análises posteriores. O 

aproveitamento das sequências foi considerado satisfatório, indicando que os critérios utilizados 

para selecionar e excisar as bandas do gel foram úteis e eficientes, revelando uma baixa 

contaminação. Aproveitamentos semelhantes em relação às etapas de reamplificação, purificação 

e sequenciamento foram encontradas por Nicod e Largiadèr (2003) em truta, para a qual foram 

detectados 24 SNPs em 55 bandas de AFLP analisadas, por exemplo. 

 

Tabela 21 - Aproveitamento das sequências de bandas AFLP por sequenciamento 

direto em função do tipo de cruzamento 

Tipos de 

cruzamento
1
 

Qualidade das sequências
2
 Total 

Alta Baixa 

C.8 27 8 35 

D1.13 11 7 18 

D2.18 22 7 29 

Não-segregantes 13 7 20 

Total 73 29 102 

Notas:  
1
 Baseado na classificação de Wu et al. (2002) 

2
 Avaliada no software CODONCODE ALIGNER para phred 20 
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Dentre as marcas segregantes 1:1, 13 foram capazes de revelar, já em um único genitor, 

mutações em heterozigose, sendo, portanto, selecionadas para o desenho de primers (Tabela 22). 

Desse modo, será possível a amplificação da mesma região genômica no segundo genitor e a 

posterior identificação de SNP passíveis de mapeamento. Essas marcas estão representadas em 

sete dos nove grupos de ligação propostos por Nunes (2010). Em média, o tamanho de 

fragmentos utilizados para o desenho de primers específicos foi 355 pb (±75), e a perda de bases 

devido ao sequenciamento sem clonagem e à eliminação de bases de baixa qualidade foi de 40 pb 

(±20), representando uma recuperação de quase 90% das bases. Por meio dos primers sugeridos 

neste trabalho, será possível investigar dentre 290 pb (±64), em média, a existência de SNPs no 

segundo genitor no caso de amplificações positivas. Esses primers visam ao aproveitamento da 

maior parte da sequência possível, sob as condições de estrigência necessárias para o desenho dos 

mesmos. 

Oito marcas (D1-E36M61_349, D2-E41M49_311, D2-E32M49_315, D2-E40M60_247, 

D2-E41M47_379, D2-E35M49_500, D2-E32M60_380, D2-E40M60_320) não exibiram bases 

em heterozigose, necessárias para a conversão de AFLPs em marcadores codominantes. Ainda, 

mais oito marcas (D1-E35M48_376, D2-E31M56_354, D2-E32M59_377, D2-E39M49_424, D1-

E39M49_318, D2-E31M56_510, D2-E32M58_315, D1-E32M59_440) não apresentaram regiões 

adequadas para o desenho de primers, pois esbarrava, sobretudo, na relação entre o tamanho do 

fragmento esperado e outros critérios importantes para definir a qualidade de um primer, tais 

como, conteúdo de CG, temperatura de anelamento e ausência de regiões de 

autocomplementariedade. 
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Tabela 22 - Sequências dos primers específicos desenhados (5'-3') no aplicativo web PRIMER3 e tamanhos esperados 

dos alelos (AE, em pb) para amplificação de marcas dos tipos D1 e D2 em Passiflora alata 

Grupo de 

ligação* 
Marca 

Tamanho da 

sequência (pb) 
Primers forward e reverse AE (pb) 

I D2-E32M49_475 411 GACAGGTAAAGCCGAGATG 

ACCACACTGCATCCGACTC 
313 

II D1-E40M60_280 226 GATTGCCGCTTTACACAATTC 

AGGGAGTTTCTGGCTCTCG 
182 

II D2-E35M48_437 385 ATCTTGAGGCGAGTCATGG 

TCTGCTGGAGTACCTATTTGG 
286 

III D1-E40M60_499 486 TAACAGCGTGACTAAGGTTCC 

GATAGTTCGGTGGAGTCATGG 
385 

III D1-E41M60_426 368 CCTGGATAACCTTAACACGTC 

AACACCCTTTGAGAATCGTG 
340 

III D2-E35M48_411 346 GGCGCWTTCTTAGAGGAAG 

GATTCCGAGCCCATCATC 
309 

IV D1-E32M50_472 436 TAGTCACGYGATGGTACGAC 

CGGTAGAATGACGTGCTC 
359 

IV D1-E32M60_328 283 CCATCCGATCTCTAGTGTCTTG 

GATGGTGCTATCTCCCAGAG 
228 

V D2-E31M56_450 433 CCCTGTAGTGTGGGAGACC 

CAACTTCCAAAGCTCAAGTG 
359 

V D2-E32M49_422 366 CCCGATGTTGTGACTGTTAC 

CCCTTTCTCGGTGCTTTG 
307 

VI D1-E41M47_325 310 CTCAAGAACTCGTCCCAAAG 

ATCACACTCTCCCACCGAAC 
228 

VII D1-E35M49_300 284 ACGCACGAACATTCAGTTTG 

TGCGTACCAATTCACATAGG 
268 

VII D2-E31M56_323 291 CAGCCATCTGAKTGTYAGAGG 

GCGTCCTAGAAACCTATGCAC 
207 

Nota: *Baseado nos mapas de Nunes (2010) 

 

Finalmente, em relação às marcas de segregação 3:1 e não-segregantes, foi possível o 

alinhamento de nove pares de marcas de segregação 3:1 e oito pares de marcas não-segregantes 

(Tabela 23). Em média, o tamanho dos contigs formados foi de 301 pb (±84), sendo que a perda 

de bases devido ao sequenciamento sem clonagem e à eliminação de bases de baixa qualidade foi 

de 47 pb (±24). Certo viés nessa média foi ocasionado pela marca C-E32M50_540, para a qual a 

existência de um SSR putativo (homopolímero de A) foi detectada. Dado o tamanho médio 

original dos fragmentos de 348 pb (±91), houve uma recuperação de mais de 86% das bases. 

Sequências cujo par eventualmente apresentaram baixa qualidade não foram alinhadas. Nessas 

condições, oito marcas estavam representadas somente pelo genitor masculino (C-E32M49_478, 

C-E32M58_349, C-E32M59_449, C-E40M61_314, C-E41M49_275, NS-E36M60_590), e 

quatro apenas pelo genitor feminino (C-E35M48_342, C-E36M61_452, C-E36M61_560, NS-
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E35M49_420). Essas sequências poderão ser utilizadas posteriormente quando do 

ressequenciamento para a busca de SNPs e utilização como marcadores codominantes.  

 

Tabela 23 - Tamanho dos contigs resultantes do alinhamento entre marcas AFLP presentes em ambos os genitores da 

população F1 de Passiflora alata 

Marca Tamanho do contig (pb) Marca Tamanho do contig (pb) 

C-E32M50_540 66 (até SSR) C-E40M61_325 233 

C-E32M58_349 305 NS-E32M58_305 270 

C-E32M58_370 335 NS-E32M59_560 469 

C-E32M58_427 373 NS-E33M62_320 240 

C-E32M60_333 304 NS-E35M48_230 207 

C-E35M48_424 371 NS-E35M48_330 275 

C-E40M60_228 201 NS-E35M49_420 385 

C-E40M60_480 438 NS-E40M60_235 208 

C-E40M61_314 299 NS-E40M60_275 204 

 

3.3.2 Busca de SNPs e testes de Tetra-primer ARMS-PCR  

 

3.3.2.1 Nas sequências gênicas 

 

A procura por SNPs candidatos nas sequências dos fragmentos obtidos por meio da 

amplificação de primers específicos ou degenerados foi averiguada a partir do alinhamento 

estabelecido pelo software CODONCODE ALIGNER, o qual possibilita a análise concomitante dos 

eletroferogramas igualmente alinhados base a base. Como na obtenção de marcadores 

codominantes o que define esse tipo de segregação é justamente o cruzamento de indivíduos 

heterozigotos para o loco, procurou-se tomar cuidado na anotação das variações existentes no 

próprio genitor (Tabela 24). Este levantamento revelou a existência de 54 variações de bases 

únicas incluindo: sete posições para ncpGS_750 (sendo duas posições consecutivas), 14 para 

G3PD_593, uma para ACCS_591, uma para NDID_729, três para NDID_637, sete para 

PEP_475, três para SUS_800, quatro para SUS_700, sete para PFK_700 e sete para PFK_625. 

Ainda, para o gene G3PD_593, foram encontrados quatro variações do tipo indel. 
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Tabela 24 - SNPs putativos (e indels) observados entre os genitores da população F1 de Passiflora alata 

Contigs 
Posições no 

contig 

Genótipos dos 

genitores Contigs 
Posições no 

contig 

Genótipos dos 

genitores 

2(12) SV3 2(12) SV3 

Sequenciamento: clonagem Sequenciamento: purificação direta da PCR 

ncpGS_750 39 

152 

375 

409 

491 

492 

601 

T/T 

C/C 

T/T 

T/C 

T/C 

T/C 

T/C 

T/C 

C/T 

T/C 

T/T 

T/T 

T/T 

T/T 

PEP_475 71 

84 

101 

205 

235 

287 

319 

A/G 

T/T 

A/G 

T/G 

A/G 

A/G 

T/C 

A/A 

T/C 

A/G 

T/G 

A/G 

A/G 

T/C 

G3PD_593 27 

47 

53 

110 

145 

258 

282-96 

299-0 

347 

381 

387 

406 

413 

429 

471 

494 

515 

530 

C/C 

A/A 

G/G 

C/C 

C/C 

T/T 

in/in 

in/in 

G/G 

A/A 

A/A 

T/T 

T/T 

A/A 

T/T 

G/G 

A/G 

C/C 

C/T 

A/C 

G/A 

C/A 

T/T 

T/C 

in/del 

in/del 

A/G 

A/G 

G/G 

T/del 

G/G 

A/G 

T/C 

G/del 

A/A 

C/T 

SUS_800 439 

524 

591 

C/A 

T/C 

T/T 

C/C 

T/C 

T/C 

SUS_700 150 

165 

373 

434 

A/G 

A/G 

T/C 

T/C 

A/G 

A/G 

T/C 

T/C 

PFK_700 80 

88 

106 

131 

170 

219 

263 

T/G 

T/C 

T/C 

A/G 

A/G 

A/G 

T/C 

T/G 

T/C 

T/C 

A/G 

A/G 

A/G 

T/C 

PFK_625 128 

158 

248 

261 

269 

329 

359 

A/G 

A/G 

T/C 

A/G 

A/G 

T/C 

C/C 

A/G 

A/G 

T/C 

A/G 

A/G 

T/C 

A/C 

ACCS_591* 432 T/? C/? 

NDID_729* 190 T/? G/? 

NDID_637* 159 

246 

613 

C/? 

T/? 

T/? 

T/? 

G/? 

C/? 
    

Nota: *Embora haja SNP, não foi possível revelar o genótipo dos genitores com bases nos dados de 

sequenciamento, sendo a ausência de informação simbolizada por “?” 

 

Duas estratégias de sequenciamento foram relatadas. Na primeira, utilizou-se a clonagem 

dos amplicons resultantes dos primers gênicos específicos, e foram reveladas 30 variações, cinco 

das quais em heterozigose para o indivíduo 2(12) e 17 em heterozigose para o indivíduo SV3. 

Para cinco variações, a existência de heterozigose ainda é duvidosa, pois o sequenciamento 

falhou em recuperar informações para o segundo alelo de cada genitor. Já na segunda estratégia, a 
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de sequenciamento utilizando diretamente o produto purificado de PCR, foi possível identificar 

26 variações em heterozigose para cada genitor. A existência de mais de um SNP em algumas 

sequências permitiu a escolha daquela que melhor se adequava à estratégia de genotipagem, a 

qual utiliza quatro primers numa mesma reação (Tabela 25).  

 

Tabela 25 - Sequência dos Tetra-primers desenhados e tamanhos esperados para cada alelo (AE, em 

pb) para genotipagem de SNPs em Passiflora alata 

 

Contig 
Posições 

no contig 
Sequências dos primers (5'-3')

1
 AE (pb) 

ncpGS_750 491-2 e 

375 
Fi

2
: AAAACGTAATAAAGCGTTCC 

Ri: ACAACGCCAGCTTGTTCAGTAG 

Fe: GATGCTCACTACAAGGCTTG 

Re: AATGTGCTCTTTGTGGCGAAG 

Fe+Ri (alelo CC): 278 

Fi+Re (alelo C): 396 

Fe+Re (controle): 750 

G3PD_593 515 e  

258 
Fi: GGTCATGTTAGAAATTCTGACG 

Ri: AGTTGATGATACTTACTTGACG 

Fe: CATCCTTTCTGCGGTGATC 

Re: CTTTCATGCTGCCCTCTG 

Fi+Re (alelo G): 100 

Fe+Ri (alelo C): 279 

Fe+Re (controle): 593 

ACCS_591 432 Fi: GCTTGCACAGGTAGGCCT 

Ri: TTACTTGTCTTCAAACAGTTCG 

Fe: GTTGGGTACGATCTTGGAC 

Re: CTCAGGGCAGTGAAAAGAG 

Fi+Re (alelo T): 177 

Fe+Ri (alelo C): 453 

Fe+Re (controle): 591 

NDID_729 190 Fi: TGTCGGGGTCATCTGTCCGTGT 

Ri: AAACAAGATCTTAATTCTAAGC 

Fe: CAAGGTCGCTAATCCCATC 

Re: GCTAAAGACACAGAAACATGC 

Fi+Re (alelo T): 402 

Fe+Ri (alelo G): 211 

Fe+Re (controle): 570 

NDID_637 246 Fi: CCAGTTGTTTTGATTCATAGT  

Ri: TGAAATTATTTTGTTCCATGC 

Fe: ACCGATTTGCATTGGAAG 

Re: TTTCTGGTAAGCCGTGTTC  

Fi+Re (alelo T): 412 

Fe+Ri (alelo G): 149 

Fe+Re (controle): 520 

PEP_475 236 Fi: TGTTGTCTTGATAGTGTCACA 

Ri: GCTGACAAACTAAACACAGC 

Fe: TGAGTTACATGGTGCATATG 

Re: TTAAGCAGCTTTGACACC 

Fi+Re (alelo A): 168 

Fe+Ri (alelo G): 135 

Fe+Re (controle): 263 

SUS_800 524 Fi: ATAGGATTCACGGCCTCAGT 

Ri: TCAAAACATGTTGCAAGGGG 

Fe: TCCACTGCTACAAGGGAAAG 

Re: TCTGGTGCCTCAAGAAGGTC 

Fi+Re (alelo T): 199 

Fe+Ri (alelo C): 246 

Fe+Re (controle): 406 

SUS_700 165 Fi: TTATGCATGCTGAGCCCACAGA 

Ri: TAAGGRAAGTCTAAGAYTGAAC 

Fe: GTATTCAGTGAGGTAAAGCAG 

Re: ACAAGAGCGGGTAAKCTCAC 

Fi+Re (alelo A): 271 

Fe+Ri (alelo G): 134 

Fe+Re (controle): 362 

(continua) 
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Tabela 25 - Sequência dos Tetra-primers desenhados e tamanhos esperados para cada alelo (AE, em 

pb) para genotipagem de SNPs em Passiflora alata 

 

Contig 
Posições 

no contig 
Sequências dos primers (5'-3')

1
 AE (pb) 

PFK_625 248 Fi: CTCCAACCAGGTCTGGACAAGC 

Ri: CGACGGCACAGGAGACGTGTTA 

Fe: GACACCGATCCACCATGTC 

Re: GGAGTTTTGGGCTGCTAGAC 

Fi+Re (alelo C): 253 

Fe+Ri (alelo T): 148 

Fe+Re (controle): 358 

PFK_700 263 Fi: GGTTGTAACTCGGGCTGTACCT 

Ri: AGCATGTGCTAGAGCCTAGAAG 

Fe: CCCACTGCTACCCTGATCTC 

Re: CTTGAGTCTTGCCTTTGTGC 

Fi+Re (alelo T): 244 

Fe+Ri (alelo C): 199 

Fe+Re (controle): 400 

Notas: 
1 Fi: forward interno, Ri: reverse interno, Fe: forward externo, Re: reverse externo. A base sublinhada 

é o mismatch adicional na extremidade 3' 
2 Dispensou o mismatch adicional, pois a variação ocorreu em duas bases consecutivas 

 

A existência de variações em heterozigose para a mesma posição permite o desenho de 

primers para cada alelo, conforme sugere a técnica do Tetra-primer ARMS-PCR, e revela um 

cruzamento do tipo ab × ab (configuração do tipo B3.7). Essa estratégia está sendo, sobretudo, 

explorada nas leituras obtidas do sequenciamento direto, a exemplo do SUS_800 (Figura 30), 

único Tetra-primer otimizado até o momento para a espécie. 

Para as sequências ncpGS_750 e G3PD_593, foi proposta uma modificação da técnica de 

Tetra-primer ARMS PCR (YE et al., 2001). A adaptação consiste em aproveitar a heterozigose 

em posições distintas da sequência de DNA, de tal modo que a configuração do tipo ao × bo (que 

segrega 1:1:1:1, portanto) possa ser obtida. Por exemplo, para G3PD_593 (Figura 30), a posição 

515 no contig encontra-se em heterozigose apenas para o genitor 2(12), cujo genótipo é A/G, 

sendo G o alelo informativo para o qual o primer específico é desenhado. Por outro lado, a 

posição 258 encontra-se em heterozigose apenas para o genitor SV3, cujo genótipo é T/C, sendo C 

o alelo informativo útil no desenho do primer específico. Cada um dos primers desenhados em 

direções opostas (o alelo G, do 2(12), no sentido forward e o alelo C, do SV3, no sentido reverse) 

é capaz de revelar a ocorrência ou não de cada um dos alelos na população segregante. 

(conclusão) 
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Figura 29 - Padrão de amplificação de Tetra-primer ARMS-PCR para o gene SUS_800 em gel de agarose 2% 

corado com Sybr Safe. Em A, seis reações diferentes combinaram primers externos (Fe e Re) e 

internos (Fi e Ri) nos testes envolvendo DNA dos genitores da população F1 e dois indivíduos da 

mesma. Em B, genotipagem de parte da população F1 mostrando segregação para o cruzamento do tipo 

ab × ab. L é o ladder de 100 pb 

 

SV3: Alelo C

2(12): Alelo G

593 pb

279 pb 100 pb

Controle

Alelo G

Alelo C

A

A

G

A

G

T

C

T

T

C

214 pb

PCR

 
Figura 30 - Esquema da técnica Tetra-primer ARMS PCR adaptada para a genotipagem codominante do gene 

G3PD_593 visando à recuperação de informação codominante. Para 2(12), a mutação em heterozigose 

encontra-se na posição 515, enquanto para SV3, na posição 258. A segregação esperada é 1:1:1:1 para 

um cruzamento do tipo ao × bo revelado por esse conjunto de primers 
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3.3.2.2 Nas sequências AFLP 

 

Para as marcas C-E32M58_349, C-E40M60_228, NS-E33M62_320 e NS-E35M49_420 

não foram encontradas variações de base, assim como para a marca C-E32M50_540, a qual, 

devido a um SSR promovendo slippage, teve a avaliação do restante da sequência prejudicada 

por falta de qualidade. Já em sete dos dez pares de sequências de marcas segregantes do tipo 3:1 e 

em mais seis dos oito pares de sequências de marcas não-segregantes foi possível a identificação 

de mutações pontuais entre os genitores da população F1 (Tabela 26).  

 

Tabela 26 - SNPs putativos observados entre os genitores da população F1 de Passiflora alata a partir do 

alinhamento de sequências que segregaram 3:1 (cruzamento do tipo C) ou que não segregaram 

(identificadas por NS) 

Marca 
Posição no 

contig 

Genótipo dos 

genitores Marca 
Posição no 

contig 

Genótipo dos 

genitores 

2(12) SV3 SV3 2(12) 

C-E32M58_370 77 

95 

107 

196 

A/G 

C/G 

A/A 

T/G 

C/C 

C/G 

G/G 

T/T 

C-E40M61_314 45 

77 

98 

135 

T/G 

C/G 

T/G 

A/G 

T/G 

C/G 

T/G 

A/G 

C-E32M58_427 12 

35 

44 

52 

65 

68 

74 

A/G 

A/C 

A/T 

A/C 

A/C 

C/G 

A/G 

A/G 

A/C 

A/T 

A/C 

A/C 

C/G 

A/G 

NS-E32M58_305 27 

200 

216 

217 

224 

C/C 

T/T 

C/C 

A/A 

A/A 

T/C 

C/C 

T/C 

G/G 

G/G 

NS-E32M59_560 135 

177 

214 

295 

C/G 

T/G 

C/G 

T/G 

C/G 

T/G 

C/G 

T/G 

C-E32M60_333 71 

247 

A/G 

T/C 

A/G 

T/C 

C-E35M60_424 5 

139 

152 

172 

259 

G/G 

A/C 

T/C 

A/G 

A/G 

C/C 

A/C 

T/C 

A/G 

A/G 

NS-E35M48_230 65 

108 

152 

T/G 

T/C 

T/C 

T/G 

T/C 

T/C 

NS-E35M48_330 18 

195 

247 

A/C 

T/G 

T/C 

A/C 

T/G 

T/C C-E40M60_480 118 

219 

385 

391 

T/C 

T/C 

A/G 

T/C 

T/C 

T/C 

A/G 

T/C 

NS-E40M60_235 52 

61 

102 

183 

T/G 

T/C 

T/C 

A/G 

T/G 

T/C 

T/C 

A/G C-E40M61_325 74 

90 

93 

A/A 

T/T 

T/T 

G/G 

C/C 

C/C 
NS-E40M60_275 33 

41 

T/C 

T/C 

T/C 

T/C 
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Tabela 27 - Sequência dos Tetra-primers desenhados e tamanhos esperados para cada alelo (AE, em pb) para 

genotipagem de SNPs em Passiflora alata a partir de sequências AFLPs 

Contig 
Posição no 

contig 
Sequências dos primers (5'-3')* AE (pb) 

C-E32M58_370 95 Fi: GCCGGTCAGATCGTATTGTC 

Ri: TSGAGTAAYGAACCAGACTGC 

Fe: CCCGAATTGACCAACCTTC 

Re: AACATGCTCGGAAAATGAGC 

Fi+Re (alelo C): 229 

Fe+Ri (alelo G): 98 

Fe+Re (controle): 287 

C-E32M58_427 74 Fi: ATCCCTATGGMCGSACCWAG 

Ri: GCCTCAGTAAAGGCGAACAGTT 

Fe: ATCGAATGCTCCTGTAAGATG 

Re: CACTATGGGTCAACCTACGG 

Fi+Re (alelo G): 290 

Fe+Ri (alelo A): 83 

Fe+Re (controle): 332 

C-E35M48_424 152 Fi: ACGATCTGMAACACAAAACATT 

Ri: ATGCRCAGAACACTTTCTGTGG 

Fe: TGAACCCTCCAGCCATTG 

Re: AACTTGGCATACAACTGCTTG 

Fi+Re (alelo T): 219 

Fe+Ri (alelo C): 148 

Fe+Re (controle): 324 

C-E40M60_480 118 Fi: ATTATCCAAACATGATGAAAGC 

Ri: TTTTACAGTTTATGGTAATTTA 

Fe: ATCAACCATGAAGTGGCATT 

Re: GAAAGATTGGCAGGACGAAC 

Fi+Re (alelo C): 276 

Fe+Ri (alelo T): 118 

Fe+Re (controle): 351 

C-E40M61_314 154 Fi: GCTTTGGGTACTTGTTTGGA 

Ri: GGGTGAAACACTGTASTAAAGC 

Fe: CGGGTTCCACATTTGTATG 

Re: GCTAACGACAARCTGCGATC 

Fi+Re (alelo A): 145 

Fe+Ri (alelo G): 155 

Fe+Re (controle): 262 

NS-E32M59_560 295 Fi: AGAAAATGACACTAAAATCACG 

Ri: TCGATGCCAGAGTCGCAGA 

Fe: CATGGCTAATGGTCCTTCG 

Re: GCAACCACGGATGTAGACC 

Fi+Re (alelo G): 170 

Fe+Ri (alelo T): 265 

Fe+Re (controle): 374 

NS-E35M48_230 152 Fi: TATCAAATCTTCCAATTACCAATAT 

Ri: ATTTTCAAGCCCTGTCCAATGG 

Fe: TGGACTTGGAGCTACCTTTG 

Re: GTTTCATTTTCAAGCCCTGTC 

Fi+Re (alelo T): 51 

Fe+Ri (alelo C): 169 

Fe+Re (controle): 174 

NS-E35M48_330 195 Fi: TCAGATGGGCCCAGTATCG 

Ri: GTTGGATTTATGGTTGTATCGA 

Fe: GCTGTAGGTCGTATGGGTATG 

Re: AAGCACTCCTGGTAGGCAAC 

Fi+Re (alelo G): 92 

Fe+Ri (alelo T): 188 

Fe+Re (controle): 240 

NS-E40M60_235 102 Fi: TACAAGTGGTACCCAAGAAAGC 

Ri: TCGACCACCGTGATACCCA 

Fe: GAAGGAAGTGCTGAAGTTGC 

Re: GATACATACTCTCCAGCCATTC 

Fi+Re (alelo C): 98 

Fe+Ri (alelo T): 111 

Fe+Re (controle): 169 

Nota: *Fi: forward interno, Ri: reverse interno, Fe: forward externo, Re: reverse externo. A base sublinhada é o 

mismatch adicional na extremidade 3' 

 

Um total de 52 sítios de SNPs foi detectado, 73% dos quais com bases em heterozigose 

em ambos os genitores. Essas bases em heterozigose são potencialmente úteis no desenho de 
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Tetra-primer ARMS-PCR (YE et al., 2001; Tabela 27), visando a sua utilização na conversão dos 

locos para obtenção de marcas com segregações mais informativas. Exceto pelas marcas que não 

apresentaram locos em heterozigose em ambos os genitores (C-E40M61_325 e NS-

E32M58_305) e por aquelas limitadas pelas posições dos SNPs (C-E32M60_333 e NS-

E40M60_275), foi possível o desenho de primers para as demais regiões, perfazendo um total de 

nove marcas potencialmente úteis no fornecimento de informação codominante ao mapa.  

 

3.4 Mapas Genéticos em P. alata 

 

3.4.1 Caracterização do conjunto de dados e análise de segregação das marcas 

 

Um total de 463 marcas, dentre todos os tipos de segregação, foi gerado para a população 

F1 composta de 180 indivíduos de P. alata (Tabela 28). Nunes (2010) utilizou para a construção 

dos primeiros mapas 328 marcadores, incluindo 308 AFLPs e 20 SSRs. Esses marcadores já 

foram selecionados para os critérios desvio de segregação e porcentagem de dados perdidos. A 

partir das metodologias propostas neste trabalho, mais 40 SSRs, um SNP e 106 M-AFLPs foram 

genotipados nos mesmos indivíduos da população de mapeamento. Nenhuma marca de 

microssatélite apresentou distorção de segregação após a correção de Bonferroni. Nos 106 M-

AFLPs foram incluídas as 14 leituras originais dos sete pares de marcadores D1 e D2, 

anteriormente inferidos, testados e rejeitados para codominância; ainda, foram excluídas sete 

marcas de segregação 1:1 que desviaram desta proporção esperada.  

Assim como realizado por Nunes (2010), as marcas C foram submetidas preliminarmente 

ao teste de dois pontos para verificar a possibilidade de estarem sendo responsáveis por unir 

grupos. Das 32 marcas C lidas, apenas 13 marcas puderam ser utilizadas nas análises posteriores. 

A união de grupos de ligação distintos também pode estar relacionada à co-migração de locos D1 

e D2, por exemplo. Ainda, segundo Wu et al. (2002), o viés das estimativas de frequência de 

recombinação é elevado quando se trabalha com marcadores simétricos (B3.7 e C), os quais, 

apesar de serem biparentais, apresentam a mesma configuração em ambos os genitores, 

caracterizando perda de informação. Essas marcas C poderão ser adicionados em estudos 

posteriores visando à obtenção de mais marcadores codominantes, os quais deverão fornecer 

melhores informações para as os testes estatísticos. 
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Tabela 28 - Conjunto total de marcadores utilizados na construção do mapa genético de Passiflora alata 

Marcadores 
Biparentais Uniparentais 

Total 
A B C D1 D2 

AFLP 3 - 16 126 151 296 

SSR 6 3 12 9 39 59 

SNP - 1 - - - 1 

M-AFLP 3 3 13 39 48 106 

Total 12 7 40 175 229 462 

 

Para as análises no ONEMAP (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007), o arquivo de 

entrada constava da totalidade das marcas genotipadas na população, seguindo o tipo de 

cruzamento de cada loco, ou seja, com mistura de segregação. Já para as análises no 

MAPMAKER/EXP (LANDER; GREEN, 1987) as marcas D1 e D2 foram separadas em dois 

arquivos distintos. Foram convertidas em marcas dominantes as leituras dos locos do tipo A, ou 

seja, cada alelo passou a representar um loco distinto e foi lido como ausência-presença. Os dois 

locos A.1 originaram dois D1.13 e dois D2.18 cada, o único loco A.3 originou dois D1.13 e um 

D2.18, e os nove locos A.4 originaram um D1.13 e um D2.18 cada. Isto significou um acréscimo 

de 15 marcas para o genitor masculino SV3 (D1) e de 14 marcas para o genitor feminino 2(12) 

(D2), os quais passaram a contar com 190 e 243 marcas analisadas, respectivamente. 

 

3.4.2 Comparação das abordagens para a construção de mapas genéticos de P. alata 

 

Duas estratégias foram utilizadas para a criação de mapas genéticos em P. alata: a 

primeira é denominada duplo pseudocruzamento-teste (GRATTAPAGLIA; SEDEROFF, 1994), 

cujas análises foram realizadas no software MAPMAKER/EXP (LANDER et al., 1987), e 

resultou na criação de mapas individuais, um para cada genitor; a segunda, que se baseia na 

estimação simultânea de frações de recombinação e fases de ligação, utilizando marcadores que 

segregam em até quatro proporções (WU et al., 2002), resultou na criação de um mapa único, 

integrado pela utilização do software ONEMAP (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007). A 

correspondência entre os grupos de ligação individuais e integrados foi realizada pelas marcas de 

segregação 1:1, inclusive as convertidas a partir dos locos de segregação 1:1:1:1 (Figura 31). Os 

mapas de ligação individuais foram denominados pelo respectivo nome do genitor, “SV3” ou 

“2(12)”, enquanto o mapa integrado recebeu a denominação “GL” (grupo de ligação). A 
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numeração, em algarismo romano, foi estabelecida com base na ordem crescente do 

comprimento, em centiMorgans, dos mapas de ligação integrados, recebendo igual numeração os 

mapas individuais para os quais foi estabelecida a homologia. Um resumo que caracteriza ambos 

os mapas de ligação para cada genitor e o mapa integrado é encontrado na Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Resumos da caracterização dos grupos de ligação de Passiflora alata originados nos softwares 

MAPMAKER/EXP [separado para cada genitor, SV3 e 2(12)] e ONEMAP (mapa integrado) 

Características SV3 2(12) GL 

Número de locos utilizados 190 243 462 

Grupos de ligação 11 11 9 

Marcas ordenadas no framework 115 139 443 

Comprimento total do mapa* 885,9 883,9 2574,7 

Comprimento do maior grupo* 151,7 160,8 407,56 

Comprimento do menor grupo* 20,0 1,1 143,27 

Comprimento médio dos grupos* 80,5 80,3 286,08 

Distância média entre marcas* 4,7 3,6 5,8 

Nota: *Para a função de Kosambi (1944), em cM 

 

No mapa individual do genitor masculino, SV3, foram formados 11 grupos de ligação, 

constituídos de duas até 19 marcas no framework, e com um total de 115 marcas, o que 

representou um aproveitamento de 60,5% delas. Já no mapa do genitor feminino, 2(12), também 

foram formados 11 grupos de ligação, cuja quantidade de marcas variou de duas até 27, 

totalizando 139 marcas; ou seja, 57,2% das marcas levadas à análise foram aproveitadas. Mais de 

90% dos marcadores alocados em ambos os mapas concentraram-se em sete dos 11 grupos de 

ligação. Possivelmente, marcas não-ligadas ou presentes nos quatro outros grupos menores de 

cada genitor devem pertencer aos outros grupos de ligação (já que n = 9 em P. alata), mas a 

limitação imposta pela estratégia, ou, ainda, a necessidade de mais marcadores de saturação deve 

estar impossibilitando a formação de nove grupos. Aqui, esses grupos de ligação menores são 

apresentados juntos ao final da Figura 31, sem identificação em algarismo romano para os grupos 

de ligação, por não existir correspondência.  

Na geração do mapa integrado, 95,9% das marcas (443) foram ligadas utilizando para o 

teste de dois pontos os valores de LOD = 5,6 e fração de recombinação = 0,35 (na função de 

Kosambi, 1944), formando nove grupos de ligação, correspondente ao número de cromossomos 

de maracujazeiro-doce. O número de marcas por grupo de ligação variou de 17 a 74 (Tabela 30); 

83% das marcas estão presentes em seis dos nove grupos de ligação obtidos. Todas as 59 marcas 
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biparentais foram alocadas nos grupos de ligação, estando presente em todos pelo menos uma 

marca biparental, exceto no GL-IX. Por outro lado, oito locos D1 e 11 locos D2 não 

demonstraram ligação com nenhum grupo, incluindo, além de dez marcas AFLP já reportadas por 

Nunes (2010), mais sete marcas M-AFLP e duas SSR (D2-PA210_240-39 e D2-PA332_287).  

A distribuição das 57 marcas de SSR restantes foi observada em oito dos nove grupos, 

como também observado por Oliveira et al. (2008) para o mapa integrado de maracujá-amarelo. 

De modo geral, esses marcadores ficaram dispersos nos grupos de ligação, formando, entretanto, 

clusters nos grupos de ligação GL-IV e GL-V. A formação de clusters, já observada para AFLP 

(OLIVEIRA et al., 2008; NUNES, 2010), repetiu-se em relação aos marcadores M-AFLP, cuja 

distribuição clusterizada, por sua vez, deu-se em todos os grupos de ligação. Lanteri et al. (2006) 

alocaram 13 M-AFLP no primeiro mapa de ligação de alcachofra, sendo esses marcadores 

distribuídos aleatoriamente, estando presentes em 13 dos 18 grupos de ligação para o mapa do 

genitor feminino e 13 dos 16 grupos de ligação para o mapa do genitor masculino. A importância 

da técnica dá-se em dois sentidos: o primeiro é que, além de prover marcas de saturação, é 

possível inferir-se locos codominantes visando ao seu uso como marcas de integração de mapas; 

o segundo se refere ao fato de a frequência de motivos microssatélites ser mais elevada em 

regiões transcritas do que em não-transcritas do DNA (MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 

2002; LI et al., 2002, 2004; VARSHNEY; GRANER; SORRELLS, 2005), sugerindo que o 

polimorfismo de M-AFLP possa ser mais eficiente do que de AFLP para identificar e mapear 

genes (ALBERTINI et al., 2003). 
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Tabela 30 - Distribuição do número e tipos de marcas alocadas no mapa de ligação integrado de Passiflora alata 

Grupos de 

ligação 

Biparentais Uniparentais 
Total 

A B C D1 D2 

I 1 4 7 28 34 74 

II 5 - 10 28 29 72 

III 1 - 13 23 21 58 

IV 1 1 4 15 42 63 

V 2 - - 30 35 67 

VI - - 1 - 32 33 

VII 2 2 4 23 3 34 

VIII - - 1 3 21 25 

IX - - - 17 - 17 

Total 12 7 40 167 217 443 

Não-ligadas - - - 8 11 19 

 

A correspondência foi conseguida para todos os grupos de ligação do mapa integrado, 

sendo que para o GL-IX houve correspondência apenas com um grupo do SV3, e para GL-VI, 

apenas para um outro grupo do 2(12), justamente por possuírem apenas marcas D1 e D2, 

respectivamente (Tabela 31). Ainda, para o GL-II, dois grupos de ligação do indivíduo 2(12) 

tiveram a correspondência estabelecida, enfatizando a importância do acréscimo de mais marcas 

saturadoras, associadas às marcas integradoras e a estatísticas mais robustas. Nota-se que a 

dificuldade em se obter a ordem correta dos marcadores pode ser atribuída à formação de 

clusters, ou agrupamento, em determinadas regiões, gerando inversões significativas. Regiões 

adensadas, onde a ordenação é difícil, podem ser consequência do tipo de marcador utilizado para 

o mapeamento. Como anteriormente relatado por Nunes (2010), agrupamentos de marcadores 

AFLP oriundos da combinação EcoRI/MseI apareceram em regiões específicas dos cromossomos 

(TROGGIO et al. 2007), enquanto combinações do tipo PstI/MseI produziram marcas com 

distribuição mais uniforme no genoma (VUYLSTEKE et al., 1999; HANAI et al., 2010). 

Os números de marcas D1 e D2 aproveitadas no mapa integrado foram consideravelmente 

superiores quando comparados aos dos respectivos mapas individuais. Isto sugere que, de fato, a 

utilização de marcadores codominantes suprime a falta de informação em associar esses tipos de 

marcadores, informativos apenas para cada genitor. A proporção de marcas biparentais em 

relação ao mapa apresentado por Nunes (2010) subiu de 9,0% para 13,3%, tendo, em termos 

absolutos, o número de marcas A e B (mais informativas) crescido de nove para 19. Contudo, 

entende-se que a proporção ainda é reduzida, resultando em um ordenamento que podemos 
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chamar apenas de preliminar. Além da utilização de um maior número de marcas codominantes, 

a partir das técnicas sugeridas neste trabalho, algumas estratégias associadas ao software 

ONEMAP (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007) poderão permitir um melhor ordenamento 

no mapa integrado da espécie. Ainda em relação ao mapa integrado apresentado por Nunes 

(2010), sua extensão foi de 1725,3 para 2574,7 cM totais, um acréscimo de 33,0%. Além de ter 

incorporado um maior número de marcadores, deve-se considerar a necessidade de um maior 

trabalho no ordenamento das marcas. Prova disto é que, apesar dessa adição de marcas, a 

saturação piorou, indo de 5,4 para 5,8 cM a distância média entre marcas. A correspondência 

entre os grupos obtidos por Nunes (2010) ficou evidente pelo compartilhamento das marcas 

AFLP e SSR previamente utilizadas, ficando, para cada grupo atual (o primeiro algarismo) a 

seguinte relação: I-IV, II-II, III-VII, IV-VI, V-VIII, VI-I, VII-III, VIII-V e IX-IX. Basicamente, 

apenas inversões foram verificadas, tendo-se formado os grupos de ligação atuais com as mesmas 

marcas dos grupos de Nunes (2010), acrescidos de mais SSRs, além de M-AFLPs e um SNP. 

 

Tabela 31 - Correspondência entre o número de marcas e o comprimento dos grupos de ligação dos mapas 

individuais e integrado em Passiflora alata 

Grupos de 

ligação 

SV3 2(12) Mapa integrado 

Nº de 

marcas 

Comprimento 

(cM) 

Nº de 

marcas 

Comprimento 

(cM) 

Nº de 

marcas 

Comprimento 

(cM) 

I 19 94,5 27 160,8 74 407,6 

II 14 77,5 19 

2 

118,7 

6,4 

72 390,2 

III 14 146,4 12 109,6 58 355,8 

IV 10 49,6 24 149,3 63 351,9 

V 17 143,8 14 87,4 67 297,9 

VI - - 20 146,2 33 241,0 

VII 18 151,7 5 14,0 34 238,2 

VIII 3 39,6 11 57,9 25 149,0 

IX 12 118,4 - - 17 143,3 
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                              SV3-I             GL-I                                        2(12)-I 

D1-P32M59_1810,0
D1-P38M49_11816,1
D1-E32M50_34720,0
D1-E31R6_15022,3
A-PE015_210-0230,7
D1-E41M62_20342,6
D1-E35M49_20744,3
D1-E31R7_44946,0
D1-E33M48_15346,6
D1-P40M59_18948,3
D1-P36M48_45553,3
D1-P36M48_26557,2
D1-P36M48_25757,8
D1-E35M49_34060,6
D1-P38M49_28063,4
D1-E32M60_32870,1
D1-P31M48_11182,0
D1-E31M59_10394,5

SV3-I

D2-E31M59_2980,0
D2-E32M49_31535,5
D2-E35M60_25548,6
D2-P32M59_18355,9
D2-E33M48_12068,4
D2-P40M59_15376,2
D2-E36M60_19281,2
D2-E35M60_60085,7
D2-E35R7_24993,5
D2-E35R7_148101,4
D2-E32M59_198108,0
D2-PA145_228110,9
D2-E39M49_203113,9
D2-E39M49_424116,9
D2-E40M60_247125,5
D2-E40M60_186133,9
D2-E41R3_800141,7
D2-P39M48_237146,2
D2-P38M49_620152,3
A-PE015_210-02162,3
D2-PA300_221167,5
D2-E35M49_505171,0
D2-E41M47_379173,6
D2-E35M60_321 D2-P35M48_155174,0
D2-E36R7_208175,7
D2-E31R6_199178,3
D2-E32M49_307180,4
D2-P40M58_387181,2
D2-E35M47_164182,1
D2-E41M62_154183,0
D2-PA342_1010183,4
D2-P40M59_292185,1
D2-E40R2_163187,7
D2-E31R5_332188,5
D2-E40R2_348190,3
C-E31R5_160191,0
D1-E41M62_203193,8
D1-E35M49_207195,0
C-E31R5_190 D1-E31R7_449196,3
D1-E33M48_153196,7
D1-P31M48_128197,7
D1-E32M50_472199,5
D1-P40M59_189201,8
D1-E35M47_226203,2
D1-E31M59_300204,1
D1-P36M48_455207,8
D1-E36M60_227211,8
B-PA075_161213,8
D1-P36M48_257215,2
D1-P36M48_265215,6
D1-E32M49_463216,1
D1-P39M48_337217,5
D1-P38M49_280218,8
D1-E36R7_380220,7
D1-E35M49_340222,1
D1-E32M60_328228,0
C-PA283_340238,5
B-E36R7_289-8238,9
B-E31R5_286-5239,6
C-P40M58_251241,8
B-E31R5_276-7246,1
C-E35R4_300258,2
D1-E31M59_103267,0
D1-P31M48_111278,0
D1-E32M59_245284,1
C-E41M49_275 D1-E31R6_150293,0
D1-E32M59_252294,7
D1-E32M50_347296,3
D1-P38M49_118300,3
D1-P32M59_181316,5
C-PA315_177342,4
D1-PA218_171-68407,6

GL-I

D2-E31M59_298 0,0
D2-E32M49_315 35,5
D2-P32M59_183 52,8
D2-E35M60_255 60,1
D2-P40M59_153 66,2
D2-E36M60_192 71,2
D2-E35M60_600 75,7

D2-PA145_228 80,7
D2-E39M49_203 83,5
D2-E39M49_424 86,3
D2-E40M60_186 93,6
D2-E40M60_247 102,0
D2-E33M48_120 112,1

D2-E36R7_208 118,0
D2-E35M49_505 122,1

D2-P35M48_155 D2-E35M60_321 124,9
D2-E32M49_307 125,5
D2-P40M58_387 126,6
D2-E41M62_154 127,7
D2-PA342_1010 128,3
D2-P39M48_237 129,4

D2-E41R3_800 133,9
D2-E35R7_249 142,9
D2-E35R7_148 151,0

A-PE015_210-02 160,8

2(12)-I

D1-P32M59_1810,0
D1-P38M49_11816,1
D1-E32M50_34720,0
D1-E31R6_15022,3
A-PE015_210-0230,7
D1-E41M62_20342,6
D1-E35M49_20744,3
D1-E31R7_44946,0
D1-E33M48_15346,6
D1-P40M59_18948,3
D1-P36M48_45553,3
D1-P36M48_26557,2
D1-P36M48_25757,8
D1-E35M49_34060,6
D1-P38M49_28063,4
D1-E32M60_32870,1
D1-P31M48_11182,0
D1-E31M59_10394,5

SV3-I

D2-E31M59_2980,0
D2-E32M49_31535,5
D2-E35M60_25548,6
D2-P32M59_18355,9
D2-E33M48_12068,4
D2-P40M59_15376,2
D2-E36M60_19281,2
D2-E35M60_60085,7
D2-E35R7_24993,5
D2-E35R7_148101,4
D2-E32M59_198108,0
D2-PA145_228110,9
D2-E39M49_203113,9
D2-E39M49_424116,9
D2-E40M60_247125,5
D2-E40M60_186133,9
D2-E41R3_800141,7
D2-P39M48_237146,2
D2-P38M49_620152,3
A-PE015_210-02162,3
D2-PA300_221167,5
D2-E35M49_505171,0
D2-E41M47_379173,6
D2-E35M60_321 D2-P35M48_155174,0
D2-E36R7_208175,7
D2-E31R6_199178,3
D2-E32M49_307180,4
D2-P40M58_387181,2
D2-E35M47_164182,1
D2-E41M62_154183,0
D2-PA342_1010183,4
D2-P40M59_292185,1
D2-E40R2_163187,7
D2-E31R5_332188,5
D2-E40R2_348190,3
C-E31R5_160191,0
D1-E41M62_203193,8
D1-E35M49_207195,0
C-E31R5_190 D1-E31R7_449196,3
D1-E33M48_153196,7
D1-P31M48_128197,7
D1-E32M50_472199,5
D1-P40M59_189201,8
D1-E35M47_226203,2
D1-E31M59_300204,1
D1-P36M48_455207,8
D1-E36M60_227211,8
B-PA075_161213,8
D1-P36M48_257215,2
D1-P36M48_265215,6
D1-E32M49_463216,1
D1-P39M48_337217,5
D1-P38M49_280218,8
D1-E36R7_380220,7
D1-E35M49_340222,1
D1-E32M60_328228,0
C-PA283_340238,5
B-E36R7_289-8238,9
B-E31R5_286-5239,6
C-P40M58_251241,8
B-E31R5_276-7246,1
C-E35R4_300258,2
D1-E31M59_103267,0
D1-P31M48_111278,0
D1-E32M59_245284,1
C-E41M49_275 D1-E31R6_150293,0
D1-E32M59_252294,7
D1-E32M50_347296,3
D1-P38M49_118300,3
D1-P32M59_181316,5
C-PA315_177342,4
D1-PA218_171-68407,6

GL-I

D2-E31M59_298 0,0
D2-E32M49_315 35,5
D2-P32M59_183 52,8
D2-E35M60_255 60,1
D2-P40M59_153 66,2
D2-E36M60_192 71,2
D2-E35M60_600 75,7

D2-PA145_228 80,7
D2-E39M49_203 83,5
D2-E39M49_424 86,3
D2-E40M60_186 93,6
D2-E40M60_247 102,0
D2-E33M48_120 112,1

D2-E36R7_208 118,0
D2-E35M49_505 122,1

D2-P35M48_155 D2-E35M60_321 124,9
D2-E32M49_307 125,5
D2-P40M58_387 126,6
D2-E41M62_154 127,7
D2-PA342_1010 128,3
D2-P39M48_237 129,4

D2-E41R3_800 133,9
D2-E35R7_249 142,9
D2-E35R7_148 151,0

A-PE015_210-02 160,8

2(12)-I

D1-P32M59_1810,0
D1-P38M49_11816,1
D1-E32M50_34720,0
D1-E31R6_15022,3
A-PE015_210-0230,7
D1-E41M62_20342,6
D1-E35M49_20744,3
D1-E31R7_44946,0
D1-E33M48_15346,6
D1-P40M59_18948,3
D1-P36M48_45553,3
D1-P36M48_26557,2
D1-P36M48_25757,8
D1-E35M49_34060,6
D1-P38M49_28063,4
D1-E32M60_32870,1
D1-P31M48_11182,0
D1-E31M59_10394,5

SV3-I

D2-E31M59_2980,0
D2-E32M49_31535,5
D2-E35M60_25548,6
D2-P32M59_18355,9
D2-E33M48_12068,4
D2-P40M59_15376,2
D2-E36M60_19281,2
D2-E35M60_60085,7
D2-E35R7_24993,5
D2-E35R7_148101,4
D2-E32M59_198108,0
D2-PA145_228110,9
D2-E39M49_203113,9
D2-E39M49_424116,9
D2-E40M60_247125,5
D2-E40M60_186133,9
D2-E41R3_800141,7
D2-P39M48_237146,2
D2-P38M49_620152,3
A-PE015_210-02162,3
D2-PA300_221167,5
D2-E35M49_505171,0
D2-E41M47_379173,6
D2-E35M60_321 D2-P35M48_155174,0
D2-E36R7_208175,7
D2-E31R6_199178,3
D2-E32M49_307180,4
D2-P40M58_387181,2
D2-E35M47_164182,1
D2-E41M62_154183,0
D2-PA342_1010183,4
D2-P40M59_292185,1
D2-E40R2_163187,7
D2-E31R5_332188,5
D2-E40R2_348190,3
C-E31R5_160191,0
D1-E41M62_203193,8
D1-E35M49_207195,0
C-E31R5_190 D1-E31R7_449196,3
D1-E33M48_153196,7
D1-P31M48_128197,7
D1-E32M50_472199,5
D1-P40M59_189201,8
D1-E35M47_226203,2
D1-E31M59_300204,1
D1-P36M48_455207,8
D1-E36M60_227211,8
B-PA075_161213,8
D1-P36M48_257215,2
D1-P36M48_265215,6
D1-E32M49_463216,1
D1-P39M48_337217,5
D1-P38M49_280218,8
D1-E36R7_380220,7
D1-E35M49_340222,1
D1-E32M60_328228,0
C-PA283_340238,5
B-E36R7_289-8238,9
B-E31R5_286-5239,6
C-P40M58_251241,8
B-E31R5_276-7246,1
C-E35R4_300258,2
D1-E31M59_103267,0
D1-P31M48_111278,0
D1-E32M59_245284,1
C-E41M49_275 D1-E31R6_150293,0
D1-E32M59_252294,7
D1-E32M50_347296,3
D1-P38M49_118300,3
D1-P32M59_181316,5
C-PA315_177342,4
D1-PA218_171-68407,6

GL-I

D2-E31M59_298 0,0
D2-E32M49_315 35,5
D2-P32M59_183 52,8
D2-E35M60_255 60,1
D2-P40M59_153 66,2
D2-E36M60_192 71,2
D2-E35M60_600 75,7

D2-PA145_228 80,7
D2-E39M49_203 83,5
D2-E39M49_424 86,3
D2-E40M60_186 93,6
D2-E40M60_247 102,0
D2-E33M48_120 112,1

D2-E36R7_208 118,0
D2-E35M49_505 122,1

D2-P35M48_155 D2-E35M60_321 124,9
D2-E32M49_307 125,5
D2-P40M58_387 126,6
D2-E41M62_154 127,7
D2-PA342_1010 128,3
D2-P39M48_237 129,4

D2-E41R3_800 133,9
D2-E35R7_249 142,9
D2-E35R7_148 151,0

A-PE015_210-02 160,8

2(12)-I

 
(continua) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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                        SV3-II                 GL-II                                          2(12)-II 

A-P40M59_201-0 D1-P40M59_2010,0
D1-E35M48_3769,0
D1-E31M59_37419,1
D1-P31M48_17524,1
D1-E35R4_31525,8
D1-E41M47_200 A-E41M47_201-027,5
D1-E38M56_47529,7
D1-E36M61_34932,5
D1-E40M60_28038,6
D1-E33M47_20051,7
A-PA325_309-564,8
D1-E41R3_29077,5

SV3-II

C-E36M61_2470,0
C-PA342_3205,3
D2-E35R7_3839,9
A-PA072_26016,6
D2-E32M60_327109,4
D2-E31M59_102135,6
D2-E36M61_226152,3
D2-PA332_280159,0
D2-E32M49_169161,2
C-E32M49_478162,8
D2-E35M60_337167,4
A-PA097_SSCP173,0
D2-P36M48_490174,9
D2-E41M49_173176,5
D2-E31R6_143177,1
D2-E33M47_219177,3
D2-E41M62_190177,6
D2-E31M56_322179,2
D2-E35M48_437182,5
A-PA325_309-5185,7
D1-PA240_340190,4
C-E35R7_255192,4
D1-E33M47_336193,4
D1-E40M61_240194,9
D1-E31R5_340 D1-E31R6_456196,4
D1-E31R6_167196,7
D1-P36M48_218 C-E37M62_175197,3
D1-E31M59_181 D1-E35M56_199
D1-P40M59_224

197,6

D1-E32M50_335198,0
D1-E32M50_299198,7
D1-E41M49_168200,1
A-E41M47_201-0200,8
D1-E35R4_315202,0
C-P35M48_232202,5
D1-P31M48_175203,8
D1-E38M56_475205,8
D1-E31M59_374208,9
C-P31M48_134 D2-E35R4_195213,1
D2-E41M60_475214,7
D2-E35M49_165216,3
D2-E31R1_205218,5
D2-E39M49_268 C-E41R3_268220,9
D2-E40R2_145223,7
D2-E39M47_135226,9
D2-E31M59_500235,2
C-PA325_350239,3
D2-E31M59_129239,8
D2-E31R1_174243,2
D2-E39M49_166245,7
D2-E39M47_462249,9
A-P40M59_201-0250,7
D1-E35M48_376259,3
D1-P40M59_331268,4
D1-E31R6_470275,7
D1-E35R4_171283,5
D1-E40M60_280294,4
D1-E36M61_349300,3
D1-E33M47_200308,9
D1-E33M47_377327,1
D1-E41R3_290350,7
C-E32M60_220381,1
D2-E40R2_215390,2

GL-II

D2-E32M60_327 0,0
D2-E31M59_102 26,2
D2-E36M61_226 42,9

D2-PA332_280 49,6
D2-E32M49_169 51,9

D2-E31R6_143 53,2
D2-E35M48_437 55,8
D2-E35M49_165 59,7

D2-E35R4_195 61,9
D2-E40R2_145 64,3

D2-E39M47_135 68,1
D2-E31M59_500 78,1
D2-E31M59_129 83,7

D2-E31R1_174 88,2
D2-E39M49_166 91,5

A-P40M59_201-0 96,0
D2-E39M47_462 97,1

D2-E40R2_215 118,7

2(12)-II

A-P40M59_201-0 D1-P40M59_2010,0
D1-E35M48_3769,0
D1-E31M59_37419,1
D1-P31M48_17524,1
D1-E35R4_31525,8
D1-E41M47_200 A-E41M47_201-027,5
D1-E38M56_47529,7
D1-E36M61_34932,5
D1-E40M60_28038,6
D1-E33M47_20051,7
A-PA325_309-564,8
D1-E41R3_29077,5

SV3-II

C-E36M61_2470,0
C-PA342_3205,3
D2-E35R7_3839,9
A-PA072_26016,6
D2-E32M60_327109,4
D2-E31M59_102135,6
D2-E36M61_226152,3
D2-PA332_280159,0
D2-E32M49_169161,2
C-E32M49_478162,8
D2-E35M60_337167,4
A-PA097_SSCP173,0
D2-P36M48_490174,9
D2-E41M49_173176,5
D2-E31R6_143177,1
D2-E33M47_219177,3
D2-E41M62_190177,6
D2-E31M56_322179,2
D2-E35M48_437182,5
A-PA325_309-5185,7
D1-PA240_340190,4
C-E35R7_255192,4
D1-E33M47_336193,4
D1-E40M61_240194,9
D1-E31R5_340 D1-E31R6_456196,4
D1-E31R6_167196,7
D1-P36M48_218 C-E37M62_175197,3
D1-E31M59_181 D1-E35M56_199
D1-P40M59_224

197,6

D1-E32M50_335198,0
D1-E32M50_299198,7
D1-E41M49_168200,1
A-E41M47_201-0200,8
D1-E35R4_315202,0
C-P35M48_232202,5
D1-P31M48_175203,8
D1-E38M56_475205,8
D1-E31M59_374208,9
C-P31M48_134 D2-E35R4_195213,1
D2-E41M60_475214,7
D2-E35M49_165216,3
D2-E31R1_205218,5
D2-E39M49_268 C-E41R3_268220,9
D2-E40R2_145223,7
D2-E39M47_135226,9
D2-E31M59_500235,2
C-PA325_350239,3
D2-E31M59_129239,8
D2-E31R1_174243,2
D2-E39M49_166245,7
D2-E39M47_462249,9
A-P40M59_201-0250,7
D1-E35M48_376259,3
D1-P40M59_331268,4
D1-E31R6_470275,7
D1-E35R4_171283,5
D1-E40M60_280294,4
D1-E36M61_349300,3
D1-E33M47_200308,9
D1-E33M47_377327,1
D1-E41R3_290350,7
C-E32M60_220381,1
D2-E40R2_215390,2

GL-II

D2-E32M60_327 0,0
D2-E31M59_102 26,2
D2-E36M61_226 42,9

D2-PA332_280 49,6
D2-E32M49_169 51,9

D2-E31R6_143 53,2
D2-E35M48_437 55,8
D2-E35M49_165 59,7

D2-E35R4_195 61,9
D2-E40R2_145 64,3

D2-E39M47_135 68,1
D2-E31M59_500 78,1
D2-E31M59_129 83,7

D2-E31R1_174 88,2
D2-E39M49_166 91,5

A-P40M59_201-0 96,0
D2-E39M47_462 97,1

D2-E40R2_215 118,7

2(12)-II

A-P40M59_201-0 D1-P40M59_2010,0
D1-E35M48_3769,0
D1-E31M59_37419,1
D1-P31M48_17524,1
D1-E35R4_31525,8
D1-E41M47_200 A-E41M47_201-027,5
D1-E38M56_47529,7
D1-E36M61_34932,5
D1-E40M60_28038,6
D1-E33M47_20051,7
A-PA325_309-564,8
D1-E41R3_29077,5

SV3-II

C-E36M61_2470,0
C-PA342_3205,3
D2-E35R7_3839,9
A-PA072_26016,6
D2-E32M60_327109,4
D2-E31M59_102135,6
D2-E36M61_226152,3
D2-PA332_280159,0
D2-E32M49_169161,2
C-E32M49_478162,8
D2-E35M60_337167,4
A-PA097_SSCP173,0
D2-P36M48_490174,9
D2-E41M49_173176,5
D2-E31R6_143177,1
D2-E33M47_219177,3
D2-E41M62_190177,6
D2-E31M56_322179,2
D2-E35M48_437182,5
A-PA325_309-5185,7
D1-PA240_340190,4
C-E35R7_255192,4
D1-E33M47_336193,4
D1-E40M61_240194,9
D1-E31R5_340 D1-E31R6_456196,4
D1-E31R6_167196,7
D1-P36M48_218 C-E37M62_175197,3
D1-E31M59_181 D1-E35M56_199
D1-P40M59_224

197,6

D1-E32M50_335198,0
D1-E32M50_299198,7
D1-E41M49_168200,1
A-E41M47_201-0200,8
D1-E35R4_315202,0
C-P35M48_232202,5
D1-P31M48_175203,8
D1-E38M56_475205,8
D1-E31M59_374208,9
C-P31M48_134 D2-E35R4_195213,1
D2-E41M60_475214,7
D2-E35M49_165216,3
D2-E31R1_205218,5
D2-E39M49_268 C-E41R3_268220,9
D2-E40R2_145223,7
D2-E39M47_135226,9
D2-E31M59_500235,2
C-PA325_350239,3
D2-E31M59_129239,8
D2-E31R1_174243,2
D2-E39M49_166245,7
D2-E39M47_462249,9
A-P40M59_201-0250,7
D1-E35M48_376259,3
D1-P40M59_331268,4
D1-E31R6_470275,7
D1-E35R4_171283,5
D1-E40M60_280294,4
D1-E36M61_349300,3
D1-E33M47_200308,9
D1-E33M47_377327,1
D1-E41R3_290350,7
C-E32M60_220381,1
D2-E40R2_215390,2

GL-II

D2-E32M60_327 0,0
D2-E31M59_102 26,2
D2-E36M61_226 42,9

D2-PA332_280 49,6
D2-E32M49_169 51,9

D2-E31R6_143 53,2
D2-E35M48_437 55,8
D2-E35M49_165 59,7

D2-E35R4_195 61,9
D2-E40R2_145 64,3

D2-E39M47_135 68,1
D2-E31M59_500 78,1
D2-E31M59_129 83,7

D2-E31R1_174 88,2
D2-E39M49_166 91,5

A-P40M59_201-0 96,0
D2-E39M47_462 97,1

D2-E40R2_215 118,7

2(12)-II

A-P40M59_201-0 D1-P40M59_2010,0
D1-E35M48_3769,0
D1-E31M59_37419,1
D1-P31M48_17524,1
D1-E35R4_31525,8
D1-E41M47_200 A-E41M47_201-027,5
D1-E38M56_47529,7
D1-E36M61_34932,5
D1-E40M60_28038,6
D1-E33M47_20051,7
A-PA325_309-564,8
D1-E41R3_29077,5

SV3-II

C-E36M61_2470,0
C-PA342_3205,3
D2-E35R7_3839,9
A-PA072_26016,6
D2-E32M60_327109,4
D2-E31M59_102135,6
D2-E36M61_226152,3
D2-PA332_280159,0
D2-E32M49_169161,2
C-E32M49_478162,8
D2-E35M60_337167,4
A-PA097_SSCP173,0
D2-P36M48_490174,9
D2-E41M49_173176,5
D2-E31R6_143177,1
D2-E33M47_219177,3
D2-E41M62_190177,6
D2-E31M56_322179,2
D2-E35M48_437182,5
A-PA325_309-5185,7
D1-PA240_340190,4
C-E35R7_255192,4
D1-E33M47_336193,4
D1-E40M61_240194,9
D1-E31R5_340 D1-E31R6_456196,4
D1-E31R6_167196,7
D1-P36M48_218 C-E37M62_175197,3
D1-E31M59_181 D1-E35M56_199
D1-P40M59_224

197,6

D1-E32M50_335198,0
D1-E32M50_299198,7
D1-E41M49_168200,1
A-E41M47_201-0200,8
D1-E35R4_315202,0
C-P35M48_232202,5
D1-P31M48_175203,8
D1-E38M56_475205,8
D1-E31M59_374208,9
C-P31M48_134 D2-E35R4_195213,1
D2-E41M60_475214,7
D2-E35M49_165216,3
D2-E31R1_205218,5
D2-E39M49_268 C-E41R3_268220,9
D2-E40R2_145223,7
D2-E39M47_135226,9
D2-E31M59_500235,2
C-PA325_350239,3
D2-E31M59_129239,8
D2-E31R1_174243,2
D2-E39M49_166245,7
D2-E39M47_462249,9
A-P40M59_201-0250,7
D1-E35M48_376259,3
D1-P40M59_331268,4
D1-E31R6_470275,7
D1-E35R4_171283,5
D1-E40M60_280294,4
D1-E36M61_349300,3
D1-E33M47_200308,9
D1-E33M47_377327,1
D1-E41R3_290350,7
C-E32M60_220381,1
D2-E40R2_215390,2

GL-II

D2-E35R7_383 0,0
A-PA072_260 6,4

2(12)-II.2

D2-E32M60_327 0,0
D2-E31M59_102 26,2
D2-E36M61_226 42,9

D2-PA332_280 49,6
D2-E32M49_169 51,9

D2-E31R6_143 53,2
D2-E35M48_437 55,8
D2-E35M49_165 59,7

D2-E35R4_195 61,9
D2-E40R2_145 64,3

D2-E39M47_135 68,1
D2-E31M59_500 78,1
D2-E31M59_129 83,7

D2-E31R1_174 88,2
D2-E39M49_166 91,5

A-P40M59_201-0 96,0
D2-E39M47_462 97,1

D2-E40R2_215 118,7

2(12)-II.1

A-P40M59_201-0 D1-P40M59_2010,0
D1-E35M48_3769,0
D1-E31M59_37419,1
D1-P31M48_17524,1
D1-E35R4_31525,8
D1-E41M47_200 A-E41M47_201-027,5
D1-E38M56_47529,7
D1-E36M61_34932,5
D1-E40M60_28038,6
D1-E33M47_20051,7
A-PA325_309-564,8
D1-E41R3_29077,5

SV3-II

C-E36M61_2470,0
C-PA342_3205,3
D2-E35R7_3839,9
A-PA072_26016,6
D2-E32M60_327109,4
D2-E31M59_102135,6
D2-E36M61_226152,3
D2-PA332_280159,0
D2-E32M49_169161,2
C-E32M49_478162,8
D2-E35M60_337167,4
A-PA097_SSCP173,0
D2-P36M48_490174,9
D2-E41M49_173176,5
D2-E31R6_143177,1
D2-E33M47_219177,3
D2-E41M62_190177,6
D2-E31M56_322179,2
D2-E35M48_437182,5
A-PA325_309-5185,7
D1-PA240_340190,4
C-E35R7_255192,4
D1-E33M47_336193,4
D1-E40M61_240194,9
D1-E31R5_340 D1-E31R6_456196,4
D1-E31R6_167196,7
D1-P36M48_218 C-E37M62_175197,3
D1-E31M59_181 D1-E35M56_199
D1-P40M59_224

197,6

D1-E32M50_335198,0
D1-E32M50_299198,7
D1-E41M49_168200,1
A-E41M47_201-0200,8
D1-E35R4_315202,0
C-P35M48_232202,5
D1-P31M48_175203,8
D1-E38M56_475205,8
D1-E31M59_374208,9
C-P31M48_134 D2-E35R4_195213,1
D2-E41M60_475214,7
D2-E35M49_165216,3
D2-E31R1_205218,5
D2-E39M49_268 C-E41R3_268220,9
D2-E40R2_145223,7
D2-E39M47_135226,9
D2-E31M59_500235,2
C-PA325_350239,3
D2-E31M59_129239,8
D2-E31R1_174243,2
D2-E39M49_166245,7
D2-E39M47_462249,9
A-P40M59_201-0250,7
D1-E35M48_376259,3
D1-P40M59_331268,4
D1-E31R6_470275,7
D1-E35R4_171283,5
D1-E40M60_280294,4
D1-E36M61_349300,3
D1-E33M47_200308,9
D1-E33M47_377327,1
D1-E41R3_290350,7
C-E32M60_220381,1
D2-E40R2_215390,2

GL-II

D2-E35R7_383 0,0
A-PA072_260 6,4

2(12)-II.2

D2-E32M60_327 0,0
D2-E31M59_102 26,2
D2-E36M61_226 42,9

D2-PA332_280 49,6
D2-E32M49_169 51,9

D2-E31R6_143 53,2
D2-E35M48_437 55,8
D2-E35M49_165 59,7

D2-E35R4_195 61,9
D2-E40R2_145 64,3

D2-E39M47_135 68,1
D2-E31M59_500 78,1
D2-E31M59_129 83,7

D2-E31R1_174 88,2
D2-E39M49_166 91,5

A-P40M59_201-0 96,0
D2-E39M47_462 97,1

D2-E40R2_215 118,7

2(12)-II.1

 
(continuação) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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                           SV3-III                GL-III                                     2(12)-III 

D1-E32M50_2940,0
D1-P40M58_34815,6
D1-P32M59_25020,6
D1-E41M62_21323,4
D1-E32M58_49829,5
D1-E32M49_18636,2
D1-E37M62_22340,1
D1-E35M60_62544,0
D1-E35M60_54148,5
D1-P39M48_54853,5
D1-P40M59_17967,2
D1-E35M56_10977,4
D1-PA100_162107,2

D1-E40R2_155146,4

SV3-III

D2-E32M60_1910,0
D2-E32M60_18213,7
D2-E41M62_07638,6
C-PE012_24173,1
D1-E41M47_37689,3
A-PA285_323-05104,7
D2-E31R6_243110,4
C-E31R1_330115,9
D2-E32M58_315121,2
D2-E32M50_273126,7
D2-E32M47_260130,3
C-PA325_291131,6
D2-E35R4_153132,6
C-E36R7_463136,1
D2-E40R2_185136,4
D2-E31R7_107139,4
D2-E31M59_126142,1
D2-E31M59_372143,9
C-P37M61_375145,2
D1-E40M61_199146,5
C-PA045_180 D2-E36M60_290147,3
D2-E31M56_323 D2-E32M50_387148,0
C-E32M59_449 D2-E31M56_510148,6
D2-E35M60_640150,3
D2-E31R7_220154,6
D2-E41M60_218158,1
D2-PA060_216160,6
D2-PA125_250163,5
C-P31M48_131 D1-E35M60_625165,8
D1-PA032_207168,2
C-E36R7_194168,7
C-E31R7_207171,7
D1-PA342_830174,3
C-E31R5_215175,5
C-E35R7_433177,3
C-E31R5_265180,0
D1-E35M60_541183,9
D1-P39M48_548188,9
D1-E35M49_300196,8
D1-E32M49_186202,9
D1-E37M62_223206,8
D1-E31R7_222208,5
D1-E40R2_299209,0
D1-E35R4_212209,6
D1-E41M62_213212,4
D1-P32M59_250215,2
D1-E31R5_210219,6
D1-P40M58_348224,7
D1-E32M58_498233,3
D1-P40M59_179246,3
D1-E35M56_109256,6
D1-E32M50_294280,9
D1-PA100_162316,5
D1-E40R2_155355,8

GL-III

D2-E41M62_076 0,0

D2-E32M60_191 44,5
D2-E32M60_182 58,3

D2-PA125_250 68,5
D2-E31R6_243 76,4

A-PA285_323-05 84,2
D2-E35M60_640 90,6
D2-E31M56_510 93,4
D2-E36M60_290 94,5
D2-E32M47_260 96,7
D2-E32M50_273 101,7
D2-E32M58_315 109,6

2(12)-III

D1-E32M50_2940,0
D1-P40M58_34815,6
D1-P32M59_25020,6
D1-E41M62_21323,4
D1-E32M58_49829,5
D1-E32M49_18636,2
D1-E37M62_22340,1
D1-E35M60_62544,0
D1-E35M60_54148,5
D1-P39M48_54853,5
D1-P40M59_17967,2
D1-E35M56_10977,4
D1-PA100_162107,2

D1-E40R2_155146,4

SV3-III

D2-E32M60_1910,0
D2-E32M60_18213,7
D2-E41M62_07638,6
C-PE012_24173,1
D1-E41M47_37689,3
A-PA285_323-05104,7
D2-E31R6_243110,4
C-E31R1_330115,9
D2-E32M58_315121,2
D2-E32M50_273126,7
D2-E32M47_260130,3
C-PA325_291131,6
D2-E35R4_153132,6
C-E36R7_463136,1
D2-E40R2_185136,4
D2-E31R7_107139,4
D2-E31M59_126142,1
D2-E31M59_372143,9
C-P37M61_375145,2
D1-E40M61_199146,5
C-PA045_180 D2-E36M60_290147,3
D2-E31M56_323 D2-E32M50_387148,0
C-E32M59_449 D2-E31M56_510148,6
D2-E35M60_640150,3
D2-E31R7_220154,6
D2-E41M60_218158,1
D2-PA060_216160,6
D2-PA125_250163,5
C-P31M48_131 D1-E35M60_625165,8
D1-PA032_207168,2
C-E36R7_194168,7
C-E31R7_207171,7
D1-PA342_830174,3
C-E31R5_215175,5
C-E35R7_433177,3
C-E31R5_265180,0
D1-E35M60_541183,9
D1-P39M48_548188,9
D1-E35M49_300196,8
D1-E32M49_186202,9
D1-E37M62_223206,8
D1-E31R7_222208,5
D1-E40R2_299209,0
D1-E35R4_212209,6
D1-E41M62_213212,4
D1-P32M59_250215,2
D1-E31R5_210219,6
D1-P40M58_348224,7
D1-E32M58_498233,3
D1-P40M59_179246,3
D1-E35M56_109256,6
D1-E32M50_294280,9
D1-PA100_162316,5
D1-E40R2_155355,8

GL-III

D2-E41M62_076 0,0

D2-E32M60_191 44,5
D2-E32M60_182 58,3

D2-PA125_250 68,5
D2-E31R6_243 76,4

A-PA285_323-05 84,2
D2-E35M60_640 90,6
D2-E31M56_510 93,4
D2-E36M60_290 94,5
D2-E32M47_260 96,7
D2-E32M50_273 101,7
D2-E32M58_315 109,6

2(12)-III

D1-E32M50_2940,0
D1-P40M58_34815,6
D1-P32M59_25020,6
D1-E41M62_21323,4
D1-E32M58_49829,5
D1-E32M49_18636,2
D1-E37M62_22340,1
D1-E35M60_62544,0
D1-E35M60_54148,5
D1-P39M48_54853,5
D1-P40M59_17967,2
D1-E35M56_10977,4
D1-PA100_162107,2

D1-E40R2_155146,4

SV3-III

D2-E32M60_1910,0
D2-E32M60_18213,7
D2-E41M62_07638,6
C-PE012_24173,1
D1-E41M47_37689,3
A-PA285_323-05104,7
D2-E31R6_243110,4
C-E31R1_330115,9
D2-E32M58_315121,2
D2-E32M50_273126,7
D2-E32M47_260130,3
C-PA325_291131,6
D2-E35R4_153132,6
C-E36R7_463136,1
D2-E40R2_185136,4
D2-E31R7_107139,4
D2-E31M59_126142,1
D2-E31M59_372143,9
C-P37M61_375145,2
D1-E40M61_199146,5
C-PA045_180 D2-E36M60_290147,3
D2-E31M56_323 D2-E32M50_387148,0
C-E32M59_449 D2-E31M56_510148,6
D2-E35M60_640150,3
D2-E31R7_220154,6
D2-E41M60_218158,1
D2-PA060_216160,6
D2-PA125_250163,5
C-P31M48_131 D1-E35M60_625165,8
D1-PA032_207168,2
C-E36R7_194168,7
C-E31R7_207171,7
D1-PA342_830174,3
C-E31R5_215175,5
C-E35R7_433177,3
C-E31R5_265180,0
D1-E35M60_541183,9
D1-P39M48_548188,9
D1-E35M49_300196,8
D1-E32M49_186202,9
D1-E37M62_223206,8
D1-E31R7_222208,5
D1-E40R2_299209,0
D1-E35R4_212209,6
D1-E41M62_213212,4
D1-P32M59_250215,2
D1-E31R5_210219,6
D1-P40M58_348224,7
D1-E32M58_498233,3
D1-P40M59_179246,3
D1-E35M56_109256,6
D1-E32M50_294280,9
D1-PA100_162316,5
D1-E40R2_155355,8

GL-III

D2-E41M62_076 0,0

D2-E32M60_191 44,5
D2-E32M60_182 58,3

D2-PA125_250 68,5
D2-E31R6_243 76,4

A-PA285_323-05 84,2
D2-E35M60_640 90,6
D2-E31M56_510 93,4
D2-E36M60_290 94,5
D2-E32M47_260 96,7
D2-E32M50_273 101,7
D2-E32M58_315 109,6

2(12)-III

 
(continuação) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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                        SV3-IV                GL-IV                                      2(12)-IV 

D1-P37M61_1040,0
A-P35M48_109-84,6
D1-E41M49_196 D1-E41M47_325
D1-P35M48_109

6,3

D1-E32M50_2317,4
D1-E35M49_2109,6
D1-E35R7_29014,1
D1-E35M49_24934,1
D1-P40M58_15949,6

SV3-IV

D1-PA053_2880,0
D2-E35M49_1278,9
D2-E41M60_24738,6
D2-P35M49_35043,6
D2-E31M56_12368,9
D2-P31M48_27577,7
C-E41M62_10086,0
D2-P36M48_1000101,2
D2-E40M61_090125,5
D2-E40M61_245139,4
D2-E32M60_198145,4
D2-E40M60_320149,7
D2-E40M60_218153,5
D2-E35M49_500160,1
D2-PA168_265167,1
D2-E35M49_142171,5
D2-E35M60_312174,2
D2-E35M60_388174,7
D2-E35M60_260176,4
D2-E32M58_205178,5
D2-PA184_314-0181,3
D2-PA073_200182,9
D2-PA180_252188,0
D2-PA342_1210192,1
D2-PA267_210-5 D2-PA283_298193,2
D2-P36M48_135194,9
D2-E32M49_200 D2-E35M47_123
D2-E41M47_199 D2-E41M47_253
D2-E41M47_351 D2-E41M62_293
D2-P35M48_108

195,4

D2-E41M60_324196,5
D2-E40R2_365198,7
D2-E31R1_340199,9
D2-E31R1_130203,6
D2-E33M48_262207,4
D2-E32M59_217209,3
D2-E31M56_147210,6
D2-E32M50_336212,8
B-SUS_800217,7
D1-E41M49_475222,8
A-P35M48_109-8225,5
D2-P38M49_218225,9
D2-E31R5_500228,2
C-PA093_229229,6
D1-E41M47_325 D1-E41M49_196
D1-P35M48_109

230,2

D1-E40M61_193231,1
D1-E32M50_231232,1
D1-E35M49_210234,0
C-E31R1_195 D1-E35R7_290237,7
D1-P37M61_104245,5
C-PA314_212251,3
D1-E35M49_249267,8
D1-P40M58_159283,3
D1-P40M59_181322,5
D1-P38M49_237332,1
D1-E31R7_600351,9

GL-IV

D2-E35M49_127 0,0
D2-E41M60_247 29,7
D2-P35M49_350 34,7
D2-E31M56_123 60,0
D2-P31M48_275 68,8
D2-E32M60_198 74,0
D2-E40M60_320 78,5
D2-E40M60_218 82,4
D2-E35M49_500 89,1

D2-PA168_265 96,4
D2-PA180_252 103,9

D2-PA342_1210 108,2
D2-PA073_200 110,4

A-P35M48_109-8 112,1
D2-P38M49_218 112,7
D2-E41M60_324 114,4
D2-E35M60_388 116,6
D2-E35M60_260 118,3
D2-E32M58_205 120,5

D2-E31R5_500 123,8
D2-E31R1_130 128,3
D2-E40R2_365 131,1

D2-E40M61_245 135,0
D2-E40M61_090 149,3

2(12)-IV

D1-P37M61_1040,0
A-P35M48_109-84,6
D1-E41M49_196 D1-E41M47_325
D1-P35M48_109

6,3

D1-E32M50_2317,4
D1-E35M49_2109,6
D1-E35R7_29014,1
D1-E35M49_24934,1
D1-P40M58_15949,6

SV3-IV

D1-PA053_2880,0
D2-E35M49_1278,9
D2-E41M60_24738,6
D2-P35M49_35043,6
D2-E31M56_12368,9
D2-P31M48_27577,7
C-E41M62_10086,0
D2-P36M48_1000101,2
D2-E40M61_090125,5
D2-E40M61_245139,4
D2-E32M60_198145,4
D2-E40M60_320149,7
D2-E40M60_218153,5
D2-E35M49_500160,1
D2-PA168_265167,1
D2-E35M49_142171,5
D2-E35M60_312174,2
D2-E35M60_388174,7
D2-E35M60_260176,4
D2-E32M58_205178,5
D2-PA184_314-0181,3
D2-PA073_200182,9
D2-PA180_252188,0
D2-PA342_1210192,1
D2-PA267_210-5 D2-PA283_298193,2
D2-P36M48_135194,9
D2-E32M49_200 D2-E35M47_123
D2-E41M47_199 D2-E41M47_253
D2-E41M47_351 D2-E41M62_293
D2-P35M48_108

195,4

D2-E41M60_324196,5
D2-E40R2_365198,7
D2-E31R1_340199,9
D2-E31R1_130203,6
D2-E33M48_262207,4
D2-E32M59_217209,3
D2-E31M56_147210,6
D2-E32M50_336212,8
B-SUS_800217,7
D1-E41M49_475222,8
A-P35M48_109-8225,5
D2-P38M49_218225,9
D2-E31R5_500228,2
C-PA093_229229,6
D1-E41M47_325 D1-E41M49_196
D1-P35M48_109

230,2

D1-E40M61_193231,1
D1-E32M50_231232,1
D1-E35M49_210234,0
C-E31R1_195 D1-E35R7_290237,7
D1-P37M61_104245,5
C-PA314_212251,3
D1-E35M49_249267,8
D1-P40M58_159283,3
D1-P40M59_181322,5
D1-P38M49_237332,1
D1-E31R7_600351,9

GL-IV

D2-E35M49_127 0,0
D2-E41M60_247 29,7
D2-P35M49_350 34,7
D2-E31M56_123 60,0
D2-P31M48_275 68,8
D2-E32M60_198 74,0
D2-E40M60_320 78,5
D2-E40M60_218 82,4
D2-E35M49_500 89,1

D2-PA168_265 96,4
D2-PA180_252 103,9

D2-PA342_1210 108,2
D2-PA073_200 110,4

A-P35M48_109-8 112,1
D2-P38M49_218 112,7
D2-E41M60_324 114,4
D2-E35M60_388 116,6
D2-E35M60_260 118,3
D2-E32M58_205 120,5

D2-E31R5_500 123,8
D2-E31R1_130 128,3
D2-E40R2_365 131,1

D2-E40M61_245 135,0
D2-E40M61_090 149,3

2(12)-IV

D1-P37M61_1040,0
A-P35M48_109-84,6
D1-E41M49_196 D1-E41M47_325
D1-P35M48_109

6,3

D1-E32M50_2317,4
D1-E35M49_2109,6
D1-E35R7_29014,1
D1-E35M49_24934,1
D1-P40M58_15949,6

SV3-IV

D1-PA053_2880,0
D2-E35M49_1278,9
D2-E41M60_24738,6
D2-P35M49_35043,6
D2-E31M56_12368,9
D2-P31M48_27577,7
C-E41M62_10086,0
D2-P36M48_1000101,2
D2-E40M61_090125,5
D2-E40M61_245139,4
D2-E32M60_198145,4
D2-E40M60_320149,7
D2-E40M60_218153,5
D2-E35M49_500160,1
D2-PA168_265167,1
D2-E35M49_142171,5
D2-E35M60_312174,2
D2-E35M60_388174,7
D2-E35M60_260176,4
D2-E32M58_205178,5
D2-PA184_314-0181,3
D2-PA073_200182,9
D2-PA180_252188,0
D2-PA342_1210192,1
D2-PA267_210-5 D2-PA283_298193,2
D2-P36M48_135194,9
D2-E32M49_200 D2-E35M47_123
D2-E41M47_199 D2-E41M47_253
D2-E41M47_351 D2-E41M62_293
D2-P35M48_108

195,4

D2-E41M60_324196,5
D2-E40R2_365198,7
D2-E31R1_340199,9
D2-E31R1_130203,6
D2-E33M48_262207,4
D2-E32M59_217209,3
D2-E31M56_147210,6
D2-E32M50_336212,8
B-SUS_800217,7
D1-E41M49_475222,8
A-P35M48_109-8225,5
D2-P38M49_218225,9
D2-E31R5_500228,2
C-PA093_229229,6
D1-E41M47_325 D1-E41M49_196
D1-P35M48_109

230,2

D1-E40M61_193231,1
D1-E32M50_231232,1
D1-E35M49_210234,0
C-E31R1_195 D1-E35R7_290237,7
D1-P37M61_104245,5
C-PA314_212251,3
D1-E35M49_249267,8
D1-P40M58_159283,3
D1-P40M59_181322,5
D1-P38M49_237332,1
D1-E31R7_600351,9

GL-IV

D2-E35M49_127 0,0
D2-E41M60_247 29,7
D2-P35M49_350 34,7
D2-E31M56_123 60,0
D2-P31M48_275 68,8
D2-E32M60_198 74,0
D2-E40M60_320 78,5
D2-E40M60_218 82,4
D2-E35M49_500 89,1

D2-PA168_265 96,4
D2-PA180_252 103,9

D2-PA342_1210 108,2
D2-PA073_200 110,4

A-P35M48_109-8 112,1
D2-P38M49_218 112,7
D2-E41M60_324 114,4
D2-E35M60_388 116,6
D2-E35M60_260 118,3
D2-E32M58_205 120,5

D2-E31R5_500 123,8
D2-E31R1_130 128,3
D2-E40R2_365 131,1

D2-E40M61_245 135,0
D2-E40M61_090 149,3

2(12)-IV

 
(continuação) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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                         SV3-V                 GL-V                                            2(12)-V 

A-E31R6_257-90,0
D1-E41M60_1038,4
D1-E40M60_61039,0
D1-E38M56_36252,7
D1-E37M62_68059,4
D1-E35R4_15462,7
D1-E37M62_25065,5
D1-E31M56_27867,7
D1-E31R6_15872,0
D1-E31R7_35577,3
D1-E40R2_83079,3
D1-E31R5_42087,5
D1-E35M56_19490,7
D1-PA283_305104,9
D1-E32M59_163115,1
D1-P31M48_108126,5
D1-PA014_178143,8

SV3-V

D2-E41M49_3110,0
A-E31R6_257-915,2
D2-E32M59_377 D1-E41M60_10323,2
D2-E41M60_13925,2
D2-E32M49_189 D2-E41M62_36125,7
D2-E31M59_15126,8
D2-E36M60_19329,6
D2-E35M49_23031,8
D2-E41R3_54034,1
D2-E31R1_42638,0
D2-E35R7_26740,0
D2-E31R7_42640,7
D2-PA187_14747,6
D2-PA274_16852,8
D2-PA027_26555,6
D2-E35M48_41158,3
D2-P40M58_373 D1-E31M56_20761,1
D1-E35R7_115064,3
D1-PA283_30572,1
D1-E40M60_61089,8
D1-E33M47_158103,8
D1-E38M56_362110,2
D1-E37M62_680116,5
D1-E32M59_440120,0
D1-E37M62_127121,3
D1-E35R4_154122,5
D1-E35M48_268126,1
D1-E31M56_278128,7
D1-E37M62_250130,8
D1-P35M48_198132,4
D1-E31M59_398 D1-E35M60_423
D1-E35R7_193

133,0

D1-E35M56_193133,5
D1-P40M59_162134,6
D1-E39M49_212136,7
D1-E35M56_194145,1
D1-E31R5_420148,1
D1-E36R7_370157,7
D1-E31R7_355159,4
D1-E31R6_158163,9
D1-E40R2_830167,0
D1-E32M59_163171,3
D1-P31M48_108182,1
D1-PA014_178198,3
D2-PA022_240208,4
A-E31R1_498-5226,3
D2-E35R7_138227,4
D2-P31M48_362228,5
D2-E35M60_303229,6
D2-E31R5_185 D2-PA327_222-47230,2
D2-PA263_311-0230,7
D2-E31M56_354231,8
D2-E31M59_237 D2-E41M49_150
D2-E41M49_206

233,0

D2-PA287_252233,7
D2-PA342_1500235,7
D2-E36M61_223244,2
D2-E40M60_126260,3
D2-E35M56_222273,9
D2-PA283_308297,9

GL-V

D2-E40M60_126 0,0
D2-E35M56_222 13,9
D2-E41M49_311 36,3
A-E31R6_257-9 51,3

D2-E31M59_151 58,1
D2-E31R5_185 D2-PA327_222-47

D2-PA327_222-47
59,8

D2-E41M49_150 D2-E31M59_237
D2-E41M49_206

60,4

D2-E31M56_354 61,5
D2-E36M61_223 68,2

D2-PA022_240 87,4

2(12)-V

A-E31R6_257-90,0
D1-E41M60_1038,4
D1-E40M60_61039,0
D1-E38M56_36252,7
D1-E37M62_68059,4
D1-E35R4_15462,7
D1-E37M62_25065,5
D1-E31M56_27867,7
D1-E31R6_15872,0
D1-E31R7_35577,3
D1-E40R2_83079,3
D1-E31R5_42087,5
D1-E35M56_19490,7
D1-PA283_305104,9
D1-E32M59_163115,1
D1-P31M48_108126,5
D1-PA014_178143,8

SV3-V

D2-E41M49_3110,0
A-E31R6_257-915,2
D2-E32M59_377 D1-E41M60_10323,2
D2-E41M60_13925,2
D2-E32M49_189 D2-E41M62_36125,7
D2-E31M59_15126,8
D2-E36M60_19329,6
D2-E35M49_23031,8
D2-E41R3_54034,1
D2-E31R1_42638,0
D2-E35R7_26740,0
D2-E31R7_42640,7
D2-PA187_14747,6
D2-PA274_16852,8
D2-PA027_26555,6
D2-E35M48_41158,3
D2-P40M58_373 D1-E31M56_20761,1
D1-E35R7_115064,3
D1-PA283_30572,1
D1-E40M60_61089,8
D1-E33M47_158103,8
D1-E38M56_362110,2
D1-E37M62_680116,5
D1-E32M59_440120,0
D1-E37M62_127121,3
D1-E35R4_154122,5
D1-E35M48_268126,1
D1-E31M56_278128,7
D1-E37M62_250130,8
D1-P35M48_198132,4
D1-E31M59_398 D1-E35M60_423
D1-E35R7_193

133,0

D1-E35M56_193133,5
D1-P40M59_162134,6
D1-E39M49_212136,7
D1-E35M56_194145,1
D1-E31R5_420148,1
D1-E36R7_370157,7
D1-E31R7_355159,4
D1-E31R6_158163,9
D1-E40R2_830167,0
D1-E32M59_163171,3
D1-P31M48_108182,1
D1-PA014_178198,3
D2-PA022_240208,4
A-E31R1_498-5226,3
D2-E35R7_138227,4
D2-P31M48_362228,5
D2-E35M60_303229,6
D2-E31R5_185 D2-PA327_222-47230,2
D2-PA263_311-0230,7
D2-E31M56_354231,8
D2-E31M59_237 D2-E41M49_150
D2-E41M49_206

233,0

D2-PA287_252233,7
D2-PA342_1500235,7
D2-E36M61_223244,2
D2-E40M60_126260,3
D2-E35M56_222273,9
D2-PA283_308297,9

GL-V

D2-E40M60_126 0,0
D2-E35M56_222 13,9
D2-E41M49_311 36,3
A-E31R6_257-9 51,3

D2-E31M59_151 58,1
D2-E31R5_185 D2-PA327_222-47

D2-PA327_222-47
59,8

D2-E41M49_150 D2-E31M59_237
D2-E41M49_206

60,4

D2-E31M56_354 61,5
D2-E36M61_223 68,2

D2-PA022_240 87,4

2(12)-V

A-E31R6_257-90,0
D1-E41M60_1038,4
D1-E40M60_61039,0
D1-E38M56_36252,7
D1-E37M62_68059,4
D1-E35R4_15462,7
D1-E37M62_25065,5
D1-E31M56_27867,7
D1-E31R6_15872,0
D1-E31R7_35577,3
D1-E40R2_83079,3
D1-E31R5_42087,5
D1-E35M56_19490,7
D1-PA283_305104,9
D1-E32M59_163115,1
D1-P31M48_108126,5
D1-PA014_178143,8

SV3-V

D2-E41M49_3110,0
A-E31R6_257-915,2
D2-E32M59_377 D1-E41M60_10323,2
D2-E41M60_13925,2
D2-E32M49_189 D2-E41M62_36125,7
D2-E31M59_15126,8
D2-E36M60_19329,6
D2-E35M49_23031,8
D2-E41R3_54034,1
D2-E31R1_42638,0
D2-E35R7_26740,0
D2-E31R7_42640,7
D2-PA187_14747,6
D2-PA274_16852,8
D2-PA027_26555,6
D2-E35M48_41158,3
D2-P40M58_373 D1-E31M56_20761,1
D1-E35R7_115064,3
D1-PA283_30572,1
D1-E40M60_61089,8
D1-E33M47_158103,8
D1-E38M56_362110,2
D1-E37M62_680116,5
D1-E32M59_440120,0
D1-E37M62_127121,3
D1-E35R4_154122,5
D1-E35M48_268126,1
D1-E31M56_278128,7
D1-E37M62_250130,8
D1-P35M48_198132,4
D1-E31M59_398 D1-E35M60_423
D1-E35R7_193

133,0

D1-E35M56_193133,5
D1-P40M59_162134,6
D1-E39M49_212136,7
D1-E35M56_194145,1
D1-E31R5_420148,1
D1-E36R7_370157,7
D1-E31R7_355159,4
D1-E31R6_158163,9
D1-E40R2_830167,0
D1-E32M59_163171,3
D1-P31M48_108182,1
D1-PA014_178198,3
D2-PA022_240208,4
A-E31R1_498-5226,3
D2-E35R7_138227,4
D2-P31M48_362228,5
D2-E35M60_303229,6
D2-E31R5_185 D2-PA327_222-47230,2
D2-PA263_311-0230,7
D2-E31M56_354231,8
D2-E31M59_237 D2-E41M49_150
D2-E41M49_206

233,0

D2-PA287_252233,7
D2-PA342_1500235,7
D2-E36M61_223244,2
D2-E40M60_126260,3
D2-E35M56_222273,9
D2-PA283_308297,9

GL-V

D2-E40M60_126 0,0
D2-E35M56_222 13,9
D2-E41M49_311 36,3
A-E31R6_257-9 51,3

D2-E31M59_151 58,1
D2-E31R5_185 D2-PA327_222-47

D2-PA327_222-47
59,8

D2-E41M49_150 D2-E31M59_237
D2-E41M49_206

60,4

D2-E31M56_354 61,5
D2-E36M61_223 68,2

D2-PA022_240 87,4

2(12)-V

 
(continuação) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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                                        GL-VI                                        2(12)-VI 
D2-PA342_3550,0
D2-E39M49_39945,2
D2-P35M48_32451,0
D2-E36M61_37365,2
D2-E32M59_11974,5
C-PA257_18284,6
D2-E35M47_13990,5
D2-E31R7_16393,8
D2-E33M47_16398,3
D2-E35M49_226 D2-E35M49_254100,5
D2-E40R2_730101,6
D2-PA222_231102,7
D2-P31M48_118107,2
D2-E35M60_200109,4
D2-E36R7_400110,7
D2-E40R2_295113,9
D2-E31M59_376114,4
D2-P40M58_430115,5
D2-E31R6_197117,2
D2-E31R5_268118,9
D2-E32M59_114125,0
D2-E35M49_162131,8
D2-E41M49_186133,4
D2-E32M49_475134,5
D2-P35M49_280136,2
D2-E36R7_650137,9
D2-E35R4_415149,9
D2-E35R4_420153,0
D2-E32M60_375172,8
D2-E32M60_239193,5
D2-P35M49_129224,1
D2-P38M49_795241,0

GL-VI

D2-P38M49_795 0,0
D2-P35M49_129 16,8
D2-E35M47_139 33,5

D2-E31R7_163 36,8
D2-E33M47_163 41,3

D2-PA222_231 44,6
D2-P31M48_118 49,1
D2-E35M60_200 51,3
D2-P40M58_430 53,0

D2-E40R2_295 54,7
D2-E41M49_186 56,4
D2-E32M49_475 57,5
D2-P35M49_280 59,2
D2-E32M59_114 66,7

D2-E35R4_415 77,3
D2-E35R4_420 80,4

D2-E32M60_375 100,2
D2-E32M59_119 122,5
D2-E36M61_373 131,9
D2-P35M48_324 146,2

2(12)-VI

D2-PA342_3550,0
D2-E39M49_39945,2
D2-P35M48_32451,0
D2-E36M61_37365,2
D2-E32M59_11974,5
C-PA257_18284,6
D2-E35M47_13990,5
D2-E31R7_16393,8
D2-E33M47_16398,3
D2-E35M49_226 D2-E35M49_254100,5
D2-E40R2_730101,6
D2-PA222_231102,7
D2-P31M48_118107,2
D2-E35M60_200109,4
D2-E36R7_400110,7
D2-E40R2_295113,9
D2-E31M59_376114,4
D2-P40M58_430115,5
D2-E31R6_197117,2
D2-E31R5_268118,9
D2-E32M59_114125,0
D2-E35M49_162131,8
D2-E41M49_186133,4
D2-E32M49_475134,5
D2-P35M49_280136,2
D2-E36R7_650137,9
D2-E35R4_415149,9
D2-E35R4_420153,0
D2-E32M60_375172,8
D2-E32M60_239193,5
D2-P35M49_129224,1
D2-P38M49_795241,0

GL-VI

D2-P38M49_795 0,0
D2-P35M49_129 16,8
D2-E35M47_139 33,5

D2-E31R7_163 36,8
D2-E33M47_163 41,3

D2-PA222_231 44,6
D2-P31M48_118 49,1
D2-E35M60_200 51,3
D2-P40M58_430 53,0

D2-E40R2_295 54,7
D2-E41M49_186 56,4
D2-E32M49_475 57,5
D2-P35M49_280 59,2
D2-E32M59_114 66,7

D2-E35R4_415 77,3
D2-E35R4_420 80,4

D2-E32M60_375 100,2
D2-E32M59_119 122,5
D2-E36M61_373 131,9
D2-P35M48_324 146,2

2(12)-VI

 

 

                                    SV3-VII           GL-VII                     2(12)-VII 

D1-P36M48_1510,0

D1-P37M61_36528,8
D1-E40M60_49955,3
D1-E32M50_13369,6
A-E31R5_172-175,8
A-PA348_198-80 A-PA348_198-8078,6
D1-E41M47_25481,9
D1-E41M60_42683,0
D1-E31R5_34883,7
D1-E35M60_42087,4
D1-E36M61_18593,5
D1-E32M50_106100,2
D1-E39M47_226104,1
D1-E38M56_178115,4
D1-PA016_262135,9
D1-PA342_790140,7
D1-E37M62_420151,7

SV3-VII

D2-E31R5_3200,0
D1-P36M48_1519,3
D1-P37M61_36537,7
D1-E32M50_13356,9
C-E36M60_14060,6
D2-E35R7_31664,4
A-E31R5_172-167,7
C-PA031_27271,9
C-E38M56_64073,4
D1-E31R6_16076,6
D2-PA325_34577,4
A-PA348_198-8081,8
B-PA347_212-182,9
D1-E41M47_25485,5
D1-E41M60_42686,2
D1-E31R5_34886,6
B-PA093_24789,3
D1-E38M56_80096,2
D1-P35M48_230105,7
D1-E31R5_475113,3
D1-E36M61_185122,6
D1-E32M50_106129,0
D1-E35M60_420131,6
D1-E36R7_580135,3
D1-E32M47_256142,1
D1-E32M60_480149,0
D1-E40M60_499157,5
D1-E32M60_192164,9
C-E32M60_333182,1
D1-E38M56_178196,8
D1-E39M47_226208,1
D1-PA016_262222,4
D1-PA342_790227,2
D1-E37M62_420238,2

GL-VII

A-E31R5_172-1 0,0
A-PA348_198-80 A-PA348_198-80 2,5

D2-E35R7_316 6,8
D2-PA325_345 14,0

2(12)-VII

D1-P36M48_1510,0

D1-P37M61_36528,8
D1-E40M60_49955,3
D1-E32M50_13369,6
A-E31R5_172-175,8
A-PA348_198-80 A-PA348_198-8078,6
D1-E41M47_25481,9
D1-E41M60_42683,0
D1-E31R5_34883,7
D1-E35M60_42087,4
D1-E36M61_18593,5
D1-E32M50_106100,2
D1-E39M47_226104,1
D1-E38M56_178115,4
D1-PA016_262135,9
D1-PA342_790140,7
D1-E37M62_420151,7

SV3-VII

D2-E31R5_3200,0
D1-P36M48_1519,3
D1-P37M61_36537,7
D1-E32M50_13356,9
C-E36M60_14060,6
D2-E35R7_31664,4
A-E31R5_172-167,7
C-PA031_27271,9
C-E38M56_64073,4
D1-E31R6_16076,6
D2-PA325_34577,4
A-PA348_198-8081,8
B-PA347_212-182,9
D1-E41M47_25485,5
D1-E41M60_42686,2
D1-E31R5_34886,6
B-PA093_24789,3
D1-E38M56_80096,2
D1-P35M48_230105,7
D1-E31R5_475113,3
D1-E36M61_185122,6
D1-E32M50_106129,0
D1-E35M60_420131,6
D1-E36R7_580135,3
D1-E32M47_256142,1
D1-E32M60_480149,0
D1-E40M60_499157,5
D1-E32M60_192164,9
C-E32M60_333182,1
D1-E38M56_178196,8
D1-E39M47_226208,1
D1-PA016_262222,4
D1-PA342_790227,2
D1-E37M62_420238,2

GL-VII

A-E31R5_172-1 0,0
A-PA348_198-80 A-PA348_198-80 2,5

D2-E35R7_316 6,8
D2-PA325_345 14,0

2(12)-VII

D1-P36M48_1510,0

D1-P37M61_36528,8
D1-E40M60_49955,3
D1-E32M50_13369,6
A-E31R5_172-175,8
A-PA348_198-80 A-PA348_198-8078,6
D1-E41M47_25481,9
D1-E41M60_42683,0
D1-E31R5_34883,7
D1-E35M60_42087,4
D1-E36M61_18593,5
D1-E32M50_106100,2
D1-E39M47_226104,1
D1-E38M56_178115,4
D1-PA016_262135,9
D1-PA342_790140,7
D1-E37M62_420151,7

SV3-VII

D2-E31R5_3200,0
D1-P36M48_1519,3
D1-P37M61_36537,7
D1-E32M50_13356,9
C-E36M60_14060,6
D2-E35R7_31664,4
A-E31R5_172-167,7
C-PA031_27271,9
C-E38M56_64073,4
D1-E31R6_16076,6
D2-PA325_34577,4
A-PA348_198-8081,8
B-PA347_212-182,9
D1-E41M47_25485,5
D1-E41M60_42686,2
D1-E31R5_34886,6
B-PA093_24789,3
D1-E38M56_80096,2
D1-P35M48_230105,7
D1-E31R5_475113,3
D1-E36M61_185122,6
D1-E32M50_106129,0
D1-E35M60_420131,6
D1-E36R7_580135,3
D1-E32M47_256142,1
D1-E32M60_480149,0
D1-E40M60_499157,5
D1-E32M60_192164,9
C-E32M60_333182,1
D1-E38M56_178196,8
D1-E39M47_226208,1
D1-PA016_262222,4
D1-PA342_790227,2
D1-E37M62_420238,2

GL-VII

A-E31R5_172-1 0,0
A-PA348_198-80 A-PA348_198-80 2,5

D2-E35R7_316 6,8
D2-PA325_345 14,0

2(12)-VII

 

(continuação) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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                                 SV3-VIII           GL-VIII                        2(12)-VIII 

D1-P40M59_1920,0
D1-E41M47_1604,5

D1-E39M49_31839,6

SV3-VIII

D1-P40M59_1920,0
D1-E41M47_1604,5

D1-E39M49_31839,5
C-P36M48_89050,3
D2-E33M48_16057,2
D2-E39M49_17060,5
D2-E32M49_42262,2
D2-E32M47_20663,9
D2-E39M47_28265,0
D2-E31R5_55066,1
D2-E31M56_45066,6
D2-E41M60_27467,2
D2-P39M48_18967,7
D2-E35M49_15668,9
D2-E36R7_27470,0
D2-PA327_300-7471,2
D2-P40M59_21476,1
D2-E32M50_29585,1
D2-E32M47_22491,2
D2-E32M50_15294,6
D2-P36M48_19099,6
D2-E32M47_452106,9
D2-E31R7_550112,5
D2-PA132_255122,1
D2-E35R4_170149,0

GL-VIII

D2-PA132_255 0,0
D2-E31R7_550 9,6

D2-E32M47_452 15,2
D2-E32M47_206 19,1
D2-E39M47_282 20,2
D2-E41M60_274 21,3

D2-PA327_300-74 21,9
D2-E32M50_295 25,8
D2-P40M59_214 34,8

D2-E35R4_170 57,9

2(12)-VIII

D1-P40M59_1920,0
D1-E41M47_1604,5

D1-E39M49_31839,6

SV3-VIII

D1-P40M59_1920,0
D1-E41M47_1604,5

D1-E39M49_31839,5
C-P36M48_89050,3
D2-E33M48_16057,2
D2-E39M49_17060,5
D2-E32M49_42262,2
D2-E32M47_20663,9
D2-E39M47_28265,0
D2-E31R5_55066,1
D2-E31M56_45066,6
D2-E41M60_27467,2
D2-P39M48_18967,7
D2-E35M49_15668,9
D2-E36R7_27470,0
D2-PA327_300-7471,2
D2-P40M59_21476,1
D2-E32M50_29585,1
D2-E32M47_22491,2
D2-E32M50_15294,6
D2-P36M48_19099,6
D2-E32M47_452106,9
D2-E31R7_550112,5
D2-PA132_255122,1
D2-E35R4_170149,0

GL-VIII

D2-PA132_255 0,0
D2-E31R7_550 9,6

D2-E32M47_452 15,2
D2-E32M47_206 19,1
D2-E39M47_282 20,2
D2-E41M60_274 21,3

D2-PA327_300-74 21,9
D2-E32M50_295 25,8
D2-P40M59_214 34,8

D2-E35R4_170 57,9

2(12)-VIII

D1-P40M59_1920,0
D1-E41M47_1604,5

D1-E39M49_31839,6

SV3-VIII

D1-P40M59_1920,0
D1-E41M47_1604,5

D1-E39M49_31839,5
C-P36M48_89050,3
D2-E33M48_16057,2
D2-E39M49_17060,5
D2-E32M49_42262,2
D2-E32M47_20663,9
D2-E39M47_28265,0
D2-E31R5_55066,1
D2-E31M56_45066,6
D2-E41M60_27467,2
D2-P39M48_18967,7
D2-E35M49_15668,9
D2-E36R7_27470,0
D2-PA327_300-7471,2
D2-P40M59_21476,1
D2-E32M50_29585,1
D2-E32M47_22491,2
D2-E32M50_15294,6
D2-P36M48_19099,6
D2-E32M47_452106,9
D2-E31R7_550112,5
D2-PA132_255122,1
D2-E35R4_170149,0

GL-VIII

D2-PA132_255 0,0
D2-E31R7_550 9,6

D2-E32M47_452 15,2
D2-E32M47_206 19,1
D2-E39M47_282 20,2
D2-E41M60_274 21,3

D2-PA327_300-74 21,9
D2-E32M50_295 25,8
D2-P40M59_214 34,8

D2-E35R4_170 57,9

2(12)-VIII

 

 
                                                SV3-IX           GL-IX 

D1-E31R7_1750,0

D1-E35M47_1428,0

D1-P31M48_11723,5
D1-E35R7_32729,3
D1-E35R4_223-035,7
D1-E35R7_16339,6
D1-E31M59_39641,5
D1-E32M50_37246,0

D1-E41M60_10058,5

D1-P37M61_24382,1

D1-P38M49_125118,4

SV3-IX

D1-E35R7_1970,0

D1-E35M47_1429,0

D1-E31R7_17517,4

D1-E35R7_32741,9
D1-E35R4_223-048,4
D1-E31R6_19853,0
D1-E35R7_16354,4
D1-E31M59_39656,4
D1-E41M47_37857,5
D1-E35M48_39358,6
D1-E39M47_47561,4
D1-E35M48_29864,8
D1-P31M48_11765,3
D1-E32M50_37270,9
D1-E41M60_10083,4

D1-P37M61_243107,0

D1-P38M49_125143,3

GL-IX

D1-E31R7_1750,0

D1-E35M47_1428,0

D1-P31M48_11723,5
D1-E35R7_32729,3
D1-E35R4_223-035,7
D1-E35R7_16339,6
D1-E31M59_39641,5
D1-E32M50_37246,0

D1-E41M60_10058,5

D1-P37M61_24382,1

D1-P38M49_125118,4

SV3-IX

D1-E35R7_1970,0

D1-E35M47_1429,0

D1-E31R7_17517,4

D1-E35R7_32741,9
D1-E35R4_223-048,4
D1-E31R6_19853,0
D1-E35R7_16354,4
D1-E31M59_39656,4
D1-E41M47_37857,5
D1-E35M48_39358,6
D1-E39M47_47561,4
D1-E35M48_29864,8
D1-P31M48_11765,3
D1-E32M50_37270,9
D1-E41M60_10083,4

D1-P37M61_243107,0

D1-P38M49_125143,3

GL-IX

 
(continuação) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 
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SV3 

D1-E39M49_3180,0

D1-E41M47_16035,1
D1-P40M59_19239,6

SV3

D1-E31R5_2970,0

D1-E32M59_12411,1

D1-E41M49_68022,2

SV3

D1-E31R6_2450,0

D1-E40M61_14720,0

SV3

D2-P39M48_2820,0
D2-PA210_240-395,2

D2-PA332_28732,5

2(12)

D2-P32M59_2060,0
D2-P40M59_1851,1

2(12)

 

2(12) 

D1-E39M49_3180,0

D1-E41M47_16035,1
D1-P40M59_19239,6

SV3

D1-E31R5_2970,0

D1-E32M59_12411,1

D1-E41M49_68022,2

SV3

D1-E31R6_2450,0

D1-E40M61_14720,0

SV3

D2-P39M48_2820,0
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D2-PA332_28732,5

2(12)

D2-P32M59_2060,0
D2-P40M59_1851,1

2(12)

 
(conclusão) 

Figura 31 - Grupos de ligação dos genitores separados [SV3 e 2(12)], resultantes da estratégia de mapeamento two-

way pseudo-testcross no MAPMAKER/EXP, e integrados (GL) no ONEMAP para uma população F1 

segregante de Passiflora alata. Marcas em preto são AFLPs; em destaque estão SSRs (vermelho), M-

AFLP (verde) e SNP (azul); marcas sublinhadas são biparentais 

 

Apesar de o uso de marcadores potencialmente codominantes caracterizar várias 

publicações sobre mapeamento em populações derivadas de genitores não-endogâmicos, a 

abordagem do duplo pseudocruzamento-teste ainda persiste na literatura. São exemplos os mapas 

desenvolvidos recentemente para: macieira (KENIS; KEULEMANS, 2005; IGARASHI et al., 

2008; CELTON et al., 2009), morangueiro (SARGENT et al., 2009), amoreira 

(VENKATESWARLU et al., 2006), videira (DOUCLEFF et al., 2004; TROGGIO et al., 2007), 

cajueiro (CAVALCANTI; WILKINSON, 2007), abacaxizeiro (CARLIER et al., 2004) e aveleira 

(MEHLENBACHER et al., 2006), dentre muitos outros. Por outro lado, visando a um melhor 

aproveitamento da informação genética disponível em marcadores codominantes para populações 

F1, várias análises vêm sendo realizadas no software JOINMAP (VAN OOIJEN; VOORRIPS, 

2001). Foram produzidos mapas consenso neste sofware para framboeseira (GRAHAM et al., 

2004), videira (LOWE; WALKER, 2006; RIAZ et al., 2006), kiwizeiro (FRASER et al., 2009) e 

abacateiro (BORRONE et al., 2009), por exemplo. Entretanto, o JOINMAP (v. 3.0 e anteriores) 

baseia-se apenas nas estimativas dos testes de dois pontos para inferir frações de recombinação e 

fases de ligação (VAN OOIJEN; VOORRIPS, 2001).  

O software ONEMAP (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007), além de originar um 

mapa único, integrado, realiza estimativas multiponto utilizando verossimilhança, que são 

melhores que as baseadas em dois pontos (WU et al., 2002). Satisfatoriamente, este software foi 

utilizado para a criação dos primeiros mapas integrados com base em SSR para os maracujazeiros 

amarelo (OLIVEIRA et al., 2008) e doce (NUNES, 2010). Além disso, numa comparação entre 

os programas, Garcia et al. (2006) obteve, com auxílio do algoritmo posteriormente 
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implementado no ONEMAP, um mapa de ligação para cana-de-açúcar com 131 grupos de ligação, 

comprimento total de 2.602,4 cM e densidade de marcadores de 7,3 cM, enquanto no JOINMAP 

foram encontrados 98 grupos de ligação com comprimento total de 1.340 cM e 6,2 cM de 

densidade dos marcadores. Ou seja, a metodologia proposta por Wu et al. (2002), além de ter 

originado um maior número de grupos de ligação, aproveitou um maior número de marcadores, 

resultando numa maior cobertura do genoma comparativamente aos recursos do JOINMAP. Além 

disso, o este software não abrange todas as possíveis configurações de cruzamentos em F1. 

Trabalhando com azálea, Keyser et al. (2010) destacaram que as configurações do tipo ab × cc ou 

aa × bc tiveram os alelos em heterozigose tratados como locos separados. Esse mesmo equívoco 

foi observado em um software recentemente lançado para o mapeamento em família de irmãos 

completos, o FSLINKAGEMAP (TONG; ZHANG; SHI, 2010), o qual se propõe a realizar os 

cálculos de fração de recombinação e fase de ligação utilizando verossimilhança nas estimativas 

multiponto, tal qual proposto por Wu et al. (2002). Desse modo, para a integração dos mapas, a 

utilização do ONEMAP deve ser mais confiável. 

 

3.4.3 Considerações sobre o desenvolvimento de marcadores moleculares em P. alata 

 

Na tentativa de promover a integração de mapas dos genitores de populações F1 faz-se 

necessário utilizar marcadores segregando em proporções completamente (1:1:1:1) ou 

parcialmente informativas (1:2:1). Essas configurações podem ser obtidas com auxílio de 

marcadores baseados em SSRs e SNPs, cuja presença de alelos em heterozigose é passível de 

identificação. No mapeamento de QTLs, a presença dos mesmos pode ser investigada tomando 

por base os mapas dos genitores separadamente (GRATTAPAGLIA; BERTOLUCCI; 

SEDEROFF, 1995; WU et al., 2010). Todavia, assim como os marcadores moleculares, os QTLs 

podem segregar para ambos os genitores, de tal modo que a utilização de um mapa integrado seja 

mais adequada do ponto de vista genético-estatístico por melhorar as estimativas 

(MALIEPAARD et al., 1998; GAZAFFI, 2009). Do ponto de vista do melhoramento, também 

faz mais sentido avaliar a presença de QTLs em um mapa único para a população, uma vez que o 

mapa representa, em suma, o desequilíbrio de ligação observado entre os locos marcadores na 

progênie. Ainda, é sobre os indivíduos da F1 que será aplicada a seleção, visando à incorporação 

de genótipos superiores no programa de melhoramento para a espécie. Finalmente, sob o ponto 
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de vista biológico, a estimação simultânea das frações de recombinação e fases de ligação usando 

diferentes tipos de marcadores permite uma melhor caracterização do polimorfismo existente ao 

longo de todo o genoma, característico da população como um todo, e não somente dos genitores. 

Além de fruteiras, outras espécies arbóreas tem sido extensivamente mapeadas a partir de 

populações F1 segregantes, dentre as quais podem ser citadas: bétula (WEI et al., 2010), Populus 

nigra L. (GAUDET et al., 2008), salgueiro (HANLEY et al., 2002) e acácia (BUTCHER; 

MORAN, 2000). Em 2005, Scott et al. destacaram no mapeamento uma progênie de 177 

indivíduos de araucária com base em AFLP e SSR que, devido a um baixo nível de 

heterozigozidade existente entre os genitores, a criação dos mapas de ligação foi prejudicada. Um 

dos motivos seria a baixa taxa de mutação em regiões neutras do genoma, onde os marcadores 

utilizados no estudo são predominantemente esperados. Os autores citam também como possível 

motivo a existência de um baixo nível de diversidade genética entre as populações as quais 

pertenciam os progenitores da população. 

Esse fenômeno, citado anteriormente, pode ser uma das causas na dificuldade de se obter 

marcadores codominantes em Passiflora sp. A taxa média de polimorfismo dos marcadores 

utilizados neste trabalho foi de 30,9%, sendo 31,9%, 26,7% e 34,0% as taxas referentes a SSR, 

SSR-SSCP e M-AFLP, respectivamente. Esses valores de polimorfismo são os maiores já 

evidenciados em populações segregantes de maracujazeiros, uma vez que para P. alata as taxas 

foram de 18,0% e 15,2% utilizando AFLP (NUNES, 2010) e SSR (PENHA, 2008), 

respectivamente, e para P. edulis f. flavicarpa foram de 26,4%, 13,0% e 24,7% com base em 

RAPD (CARNEIRO et al., 2002), AFLP (LOPES et al., 2006) e SSR (OLIVEIRA et al., 2008), 

respectivamente. Taxas ainda mais elevadas são encontradas em outras espécies de cruzamento 

como 52% em cacau (PUGH et al., 2004) e 46% em seringueira (LESPINASSE et al., 2000). 

A despeito da certa inconsistência com o hábito reprodutivo que P. alata apresenta, outros 

fatores devem contribuir com um polimorfismo relativamente baixo na espécie. O principal deles 

remete à origem dos genitores da população de mapeamento aqui utilizada. O genitor feminino 

2(12) faz parte da coleção de germoplasma da Embrapa Cerrados e pertence à progênie de um 

indivíduo coletado na região do Vale do Guaporé, Rondônia (FERREIRA et al., 2010), podendo 

ser classificado como silvestre (N.T. Junqueira, comunicação pessoal). Tal progênie foi avaliada 

por Ferreira et al. (2010) por meio de marcadores RAPD e SSR revelando elevadíssimas taxas de 

cruzamento e reforçando a idéia de auto-incompatibilidade na espécie. Por outro lado, o genitor 
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masculino, SV3, foi coletado em propriedade particular que já produzia o maracujá-doce em 

pequena escala comercial. Possivelmente, a oferta de variabilidade alélica foi mantida apenas 

para alguns locos, dentre os quais os de auto-incompatibilidade (caso contrário, os frutos não 

estariam sendo produzidos), mas perdida para outros, por seleção artificial, mesmo que 

artesanalmente. De fato, dentre as marcas que segregaram 1:1, mais de 13%, em média, foram 

informativas para o genitor feminino (refletindo um genótipo ao, portanto). 

Os SNPs revelados pelo alinhamento das sequências de AFLP e genes putativos entre os 

genitores da população F1 apresentaram cerca de uma mutação a cada 110 pb, em média. 

Inúmeros estudos sugerem que a frequência de SNPs em plantas varia de um a cada 21 pb, em 

batata, até um a cada 7000 pb em tomate. A frequência de mutações deve ser determinada pela 

biologia e história de vida da espécie, esperando-se uma diversidade menor em espécies 

cultivadas (devido aos processos de seleção artificial) que em espécies selvagens. Entretanto, 

outras duas razões podem interir na frequência de SNPs: a localização da região alvo de estudo e 

a diversidade dos indivíduos utilizados para a busca de mutações (EDWARD; POOLE; 

BARKER, 2008). Gilchrist et al. (2006) encontraram em Populus trichocarpa frequências de 

SNPs que variaram de um a cada 64 pb em regiões não codantes até um a cada 229 bp em regiões 

codantes. No caso do maracujazeiro-doce, essa taxa de variação parece coerente com o sistema 

de reprodução da espécie sendo, desse modo, os SNPs importantes para o mapeamento em F1. 

Para tanto, há a necessidade de um maior conhecimento de sequências para a espécie, assim 

como de tecnologias que permitam a detecção e genotipagem em larga escala. Isto já foi 

conseguido para videira (VEZZULLI et al., 2008), por exemplo, para a qual se genotiparam 483 

SNPs para a geração de mapas integrados. O grupo de pesquisa ao qual este trabalho está 

vinculado construiu recentemente uma bibloteca genômica de P. edulis f. flavicarpa inserida em 

BACs em colaboração com o Centre National de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV) 

do Institut National de La Recherche Agronomique (INRA) de Toulouse, França, o que abrirá 

novos caminhos para a busca de sequências e polimorfismos em passifloras. 

O mapa de ligação que integra os mapas individuais dos genitores apresentados neste 

trabalho visou, a princípio, conhecer a disposição preliminar dos novos marcadores 

desenvolvidos. Obviamente, constitui a base para a alocação de novas marcas SSR, SSR-SSCP, 

SNP e M-AFLP – todas potencialmente codominantes – sugeridas ao longo deste trabalho. Além 

da busca da integração completa dos grupos de ligação, uma maior saturação, em regiões 
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genômicas associadas à resistência a doenças tem sido buscada, pela utilização de marcadores 

para genes análogos de resistência (do inglês, Resistance Genes Analogs – RGA). A bacteriose 

causada por Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae representa uma importante doença para as 

lavouras de maracujazeiro e, apesar de o diagnóstico assintomático ser possível (MUNHOZ et al., 

2010), a seleção de genótipos resistentes ainda constitui a solução mais preventiva. Nesse 

sentido, ensaios para verificar nessa população a existência de QTLs para resistência a X. 

axonopodis pv. passiflorae têm sido realizados. Do mesmo modo, caracteres de importância 

agronômica vêm sendo estudados em dois ambientes visando ao mapeamento de QTLs 

associados à quantidade e à qualidade dos frutos (NUNES, 2010), por exemplo. Anteriormente, 

Moraes (2005) havia realizado mapeamento de QTL em população de maracujazeiro-doce, ainda 

no esquema baseado em duplo pseudocruzamento-teste. A possibilidade de gerar mapas 

integrados para populações derivadas de genitores não-endogâmicos, entretanto, levou Gazaffi 

(2009) a desenvolver um algoritmo baseado em mapeamento por intervalo composto para essas 

populações, aproveitando a informatividade gerada por marcadores codominantes. Finalmente, a 

alocação de novas marcas de microssatélites e de SNPs baseados em sequências gênicas também 

contribuirá para o estabelecimento da correspondência entre mapas genéticos de diferentes 

cruzamentos, para estudos de mapeamento comparativo e no melhor entendimento da 

organização do genoma de Passiflora e da evolução das espécies com base em sintenia. 
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4 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento de marcadores SSR ou microssatélites a partir de uma biblioteca 

genômica enriquecida de Passiflora alata, permite, tal como realizado neste trabalho, a detecção 

de marcadores polimórficos em géis desnaturantes, identificando polimorfismos de tamanho, e 

em géis não-desnaturantes, identificando polimorfismos de base única. 

M-AFLPs é um tipo de marcador altamente recomendável para a genotipagem de 

populações F1 segregantes, pois contribui para a saturação, com marcas dominantes, bem como 

para a integração dos mapas, com marcas codominantes. Pelo fato de serem baseados em 

microssatélites, M-AFLP auxilia na cobertura do genoma e no estabelecimento de associações 

com regiões transcritas. 

A identificação de polimorfismos de base única (SNPs) em sequências de DNA dos 

genitores da população F1 permite reconhecer sítios com bases em heterozigose e a sua utilização 

como marcadores codominantes. 

A metodologia proposta por Wu et al. (2002) e implementada no software ONEMAP 

(MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007) permite a construção de mapas integrados, aqui de P. 

alata, tendo sido gerados nove grupos de ligação, como esperado para a espécie (2n = 2x = 18).  

Existe a necessidade de se desenvolver maior número de marcadores codominantes, 

visando à completa integração e a melhores ordenamentos das marcas nos grupos de ligação de 

P. alata, o maracujazeiro-doce. 
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