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EXTRATO

PEREIRA, Balbiane dos Santos, M.S., Universidade de Santa Cruz, Ilhéus, junho de
2015. ANÁLISES DE CONFORMIDADE DA DESCENDÊNCIA RRIM600 x
FDR5788, MAPEAMENTO GENÉTICO E IDENTIFICAÇÃO DE QTLS DE
RESISTÊNCIA AO MAL-DAS-FOLHAS. Orientador: Dominique Garcia. Coorientadora: Karina Gramacho.

A Hevea brasiliensis (willd ex Adr. Jussieu) pertence à família Euphorbiaceae. É
a espécie mais importante do gênero por ser a principal fonte comercial de borracha
natural (BN). As grandes áreas de produção comercial concentram-se no sudeste
asiático, destacando-se a Malásia, Indonésia e Tailândia como maiores produtores. A
produção brasileira de BN representa apenas 1,5% da produção mundial, principalmente
por causa da doença “Mal-das-folhas” (SALB, South American Leaf Blight), provocada
pelo

fungo ascomiceto

Microcyclus

ulei

P. Henn. Von Arx.,

renomeado

Pseudocercospora ulei, que infecta as folhas jovens, causando sucessiva queda de
folhas das árvores. Esta enfermidade só ocorre na América Latina. Para esta planta
perene de grande porte a principal opção de controle do SALB passa pelo plantio de
clones resistentes ou tolerantes. As plantas resistem às infecções dos patógenos de
várias maneiras. Uma delas é a produção de compostos antimicrobianos, as fitoalexinas,
que mata o agente patogênico ou restringe o seu desenvolvimento intracelular. Na
seringueira foi identificada uma fitoalexina, a escopoletina. Este trabalho objetivou
investigar as bases genéticas da resistência ao SALB na cultivar FDR5788 utilizando
uma estratégia de mapeamento de QTLs, com a finalidade de identificar marcadores
moleculares, que podem ser diretamente utilizáveis na seleção assistida por marcadores
para a detecção precoce de genótipos resistentes. Esta análise foi baseada numa amostra
F1 de uma descendência em segregação de um cruzamento entre RRIM600 (suscetível
ao P. ulei, parente fêmea) e FDR5788 (resistente ao P.ulei, parente macho) plantado em
maio de 2013 na Plantação Michelin (Ituberá, BA) num dispositivo de 5 blocos nos
quais os genótipos, representados por uma planta por bloco, foram plantados num
dispositivo randomizado. Em complemento ao estudo, foi proposto fenotipar cada
genótipo da descendência sobre a capacidade de produzir a escopoletina em reação a
inoculação. Foram realizadas no total 17 campanhas de avaliações fenotípicas para
caracterizar intensidade de esporulação (SP) característica da fase anamórfica do fungo
vi

P. ulei, a densidade dos estromatas (STR) característica da fase teleomórfica do fungo
P. ulei nos 195 genótipos da descendência plantados e nos dois parentais todos
cultivados no campo. A concentração em escopoletina (SCOP) foi também avaliada em
149 genótipos. Diferentes valores de SP (SPmoy, SPmax, SPmax1 e SPmax2), de STR
(STRmoy, STRmax, STRmax4 até 7 e STRmax2) e de SCOP (SCOPi e SCOPit) foram
calculados. A distribuição do caráter SP foi contínua, indicando a possibilidade de
encontrar vários fatores genéticos associados ao controle deste caráter. A distribuição
das médias das notas para a densidade dos estromatas foi monomodal para STRmoy e
passou a ser bimodal quando foi eliminado de forma progressiva o número de
observações feitas na classe zero em função da frequência de ocorrência nas classes
superiores. Para STRmax, a distribuição voltou a ser monomodal. Somente as variáveis
SPmoy e STRmax seguem uma distribuição de lei Normal. A matriz de correlação de
Pearson indicou que as variáveis derivadas tanto para SP quanto para STR são
altamente correlacionadas. A distribuição dos 149 genótipos sobre a capacidade de
produzir a escopoletina em reação a inoculação não segue uma Lei Normal. A
distribuição é caracterizada por 10% das plantas com ausência de fitoalexina (idêntico
ao parental fêmea, RRIM600) e 65% apresentaram concentrações superiores a do
parental FDR5788. O teste de conformidade realizado com sete marcadores SSR em
214 genótipos verificou que 97,2% dos genótipos eram conformes. Para a genotipagem
da população, dos 112 marcadores SSR polimórficos escolhidos nos 18 grupos de
ligação, 95 foram posicionados no mapa sintético utilizando o software JoinMap (V4.1).
Além destes marcadores, 96 marcadores SNP escolhidos aleatoriamente numa base de
SNP produzidos por Salgado et al. (2014) foram testados em 188 genótipos utilizando a
tecnologia Fluidigm com a química KASPar. Destes, 73 foram mapeados com sucesso,
produzindo um mapa genético com 1 marcador a cada 9,7 cM. Um único QTL
significativo pelo teste de Kruskal-Wallis e Interval Mapping foi detectado localizado
no grupo de ligação g13. Este QTL está relacionado com o caráter STR e valores
derivados (STRmax7, STRmax6, STRmax5, STRmax4 e STRmax2). A variação
fenotípica observada (R2STRmoy = 17,4%) está principalmente explicada pelos alelos do
parental RRIM600 no locus g13_A2508. Nenhum QTL foi detectado para SP, SCO e
valores derivados.

Palavras chaves: seringueira, resistência, SALB, fitoalexina, mapeamento genético,
QTL.
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ABSTRACT

Pereira, Balbiane dos Santos, M.S., University of Santa Cruz, Ilhéus, June 2015.
ANALYSIS of CONFORMITY of RRIM600 x FDR5788 OFFSPRING, GENETIC
MAPPING and identification of QTLS for RESISTANCE to EVIL-of-leaves.
Advisor: Dominique Garcia. Co-Advisor: Karina Gramacho.

The Hevea brasiliensis (willd. ex Adr Jussieu) belongs to the Family
Euphorbiaceae. Is the most important species of the genre for being the main
commercial source of natural rubber (BN). The main areas of commercial production is
concentrated in Southeast Asia, especially Malaysia, Indonesia and Thailand to as major
producers. The Brazilian production of BN represents only 1.5% of world production,
mostly because of illness "Evil-of-leaves" (SALB, South American Leaf Blight) caused
by the Ascomycete fungus Microcyclus ulei P. Henn. Von Arx., renamed
Pseudocercospora ulei, which infects young leaves, causing subsequent fall of leaves of
the trees. This disease only occurs in Latin America. For this large perennial plant the
main control option of the SALB passes through the planting of resistant or tolerant
clones. The plants resist the infection of pathogens in various ways. One is the
production of antimicrobial compounds, the fitoalexinas who kills the pathogen or
restricts your intracellular development. In rubber tree was identified a fitoalexina, a
scopoletin. This work aimed to investigate the genetic basis of resistance to the SALB
on cultivating FDR5788 using a QTLs mapping strategy, in order to identify molecular
markers that can be directly usable on selection assisted by markers for early detection
of resistant genotypes. This analysis was based on a sample of F1 offspring in
segregation from a cross between RRIM600 (susceptible to P. ulei, female relative) and
FDR5788 (resistant to P. ulei, male relative) planted in May of 2013 on Planting
Michelin (Ituberá, BA) a 5 device blocks in which the genotypes, represented by a plant
per block, were planted in randomized device. In addition to the study, was proposed
fenotipar each genotype of offspring on the ability to produce scopoletin in reaction to
inoculation. A total of 17 were carried out campaigns of phenotypic evaluations to
characterize sporulation intensity (SP) characteristic of anamorphic phase of the fungus
P. ulei, stromata density (STR) characteristic of the teleomórfica stage of the fungus P.
ulei 195 us genotypes of offspring planted and two all grown on parental field. The
concentration of scopoletin (SCOP) was also evaluated in 149 genotypes. Different
viii

values of SP (SPmoy, SPmax, SPmax1 and SPmax2), STR (STRmoy, STRmax,
STRmax4 until 7 and STRmax2) and SCOP (SCOPi and SCOPit) were calculated. The
distribution of the character SP was continuous, indicating the possibility of finding
several genetic factors associated with the control of this character. The distribution of
the averages of the notes to the density of the stromata was STRmoy to monomodal and
bimodal became gradually were eliminated when the number of observations made at
class zero depending on the frequency of occurrence in the upper classes. For STRmax,
monomodal distribution again. Only the variables SPmoy and STRmax follow a
distribution of Normal law. The correlation matrix of Pearson indicated that the derived
variables for both SP and STR are highly correlated. The distribution of genotypes 149
on the ability to produce scopoletin in reaction to inoculation does not follow a Normal
Law. The distribution is characterized by 10% of the plants with the absence of
fitoalexina (identical to the female parental, RRIM600) and 65% showed concentrations
higher than the parental FDR5788. The test of conformity carried out by seven SSR
markers in 214 genotypes found that 97.2% of genotypes were complying. For the
genotyping of the population, of the 112 polymorphic SSR markers chosen in liaison
groups 18, 95 were positioned in the synthetic map using the JoinMap software (V 4.1).
In addition to these markers, 96 markers SNP chosen at random on the basis of SNP
produced by Salgado et al. (2014) were tested on 188 genotypes using the Fluidigm
technology with chemistry KASPar. Of these, 73 were mapped with success, producing
a genetic map with 1 bookmark every 9.7 cM. A single significant QTL by KruskalWallis test and Interval Mapping were detected in the g13 liaison group. This QTL is
related to character STR and derived values (STRmax7, STRmax6, STRmax5,
STRmax4 and STRmax2). The phenotypic variation observed (R²STRmoy = 17.4%) and
this mainly explained by parental alleles at the locus RRIM600 g13_A2508. No QTL
was detected for SP, SCO and derived values.

Key words: hevea, resistance, SALB, fitoalexina, genetic mapping, QTL.
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1. INTRODUÇÃO

A Seringueira é o nome vulgar de uma planta do gênero Hevea, família
Euphorbiaceae, que foi introduzida na Bahia por volta de 1906. A sua dispersão natural
está circunscrita aos limites da região Amazônica Brasileira, porém mostrando grande
adaptabilidade aos mais variados ambientes. A espécie Hevea brasiliensis é a mais
explorada economicamente, por produzir látex de melhor qualidade e com elevado teor
de borracha. Do seu tronco extrai-se o látex que, por coagulação espontânea ou por
processos químico-industriais, se transforma em borracha. A matéria-prima borracha é
largamente utilizada na produção de bens industrializados, sendo a indústria de
pneumáticos a sua maior consumidora.

As grandes áreas de produção comercial concentram-se no sudeste asiático,
destacando-se a Malásia, Indonésia e Tailândia como maiores produtores. A produção
brasileira, ainda que tenha apresentado acréscimos nos últimos anos, só responde por
18% das suas necessidades, sendo o restante importado de outros centros produtores.
Esta situação paradoxal é devido ao South American Leaf Blight (SALB) causada por
Microcyclus ulei P. Henn. Von Arx.,renomeado Pseudocercospora ulei (DA HORA JR.,
2014) um fungo ascomiceto que infecta as folhas jovens, causando sucessiva queda de
folhas e, possivelmente, conduzindo a morte das árvores. Esta doença está confinada a
América Latina e, embora nunca tenha sido observada em outras partes do mundo, a sua
ocorrência nos países da Ásia e África seria uma catástrofe, devido aos clones de alta
produtividade cultivados nesses países serem susceptíveis a esta doença.

A doença foi descoberta no início do século 20, no Suriname e na Guiana, onde
todos os planos para o plantio foram abandonados. Vários programas de pesquisa para
melhorar a resistência da H. brasiliensis para SALB têm sido realizados desde 1927
pelos institutos e empresas como a Ford, Goodyear, Firestone e Pirelli. Projetos de
desenvolvimento de plantações foram criados na Bacia Amazônica, mas, infelizmente,
sofreram graves danos causados pela doença e todos os programas falharam. Essas
falhas foram, em parte, causadas pela ignorância da biologia e da epidemiologia do
fungo e a base da resistência do hospedeiro. Vários estudos foram realizados em
Trinidad, Guiana Francesa e Brasil, para avaliar a resistência ao SALB em diferentes
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genótipos provenientes de germoplasmas (LE GUEN et al., 2002; GARCIA et al.,
2004).

Com o desenvolvimento de novas plantações, o fungo patogênico se difundiu
fora da sua área inicial. P. ulei foi relatada na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia,
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala e México. No Brasil, a doença se
espalhou a partir do estado da Bahia por volta de 1930, atingindo o estado de São Paulo
por volta de 1960. Apesar de H. brasiliensis ser o único hospedeiro conhecido para o
fungo parasita, P. ulei, os isolados do fungo têm mostrado grande variabilidade
fisiológica: muitas cepas foram encontradas, podendo ainda acontecer recombinação de
vários fatores de virulência (LE GUEN et al., 2008). Mattos et al. (2003) encontrou 36
espécies diferentes entre as 50 amostras coletadas apenas no estado da Bahia, no Brasil.
Esta alta variabilidade, permite que os novos genótipos do fungo se adaptem e superem
a resistência. Esta alta variabilidade é um dos principais entraves para a seleção de
clones produtivos com resistência durável. Os primeiros estudos moleculares da
variabilidade genética do fungo confirmaram a alta variabilidade do P. ulei (LE GUEN
et al., 2004).

O CMB (Cirad-Michelin-Brasil) programa de melhoramento foi criado em 1992
e já produziu vários genótipos com variedades alternativas para o cultivo em regiões
sub-ótimas e áreas afetadas por South American Leaf Blight (SALB). Programas de
melhoramento de espécies florestais são baseados em seleção recorrente (simples ou
recíproca), hibridação interespecífica e, em muitos casos, seleção clonal (FONSECA et
al., 2010). O melhoramento genético da borracha segue uma recombinação natural ou
genética por meio de polinização manual entre pais diferentes que fornecem as árvores
chamadas de "mudas" obtidas de sementes. O método de seleção tem uma fase precoce
de avaliação agronômica de genótipos em grande escala e de longo prazo. A avaliação
agronômica baseia-se na fenotipagem no campo e no recente desenvolvimento de
marcadores moleculares, que fornecem informações genéticas adicionais sobre os
candidatos para a seleção. Isso torna possível estimar os efeitos de alelos específicos em
QTLs detectados e melhorar a precisão das estimativas de valores genéticos. Estas
ferramentas permitem considerar a seleção assistida por marcadores em grandes
famílias de irmãos completos chamados "F1" a partir do cruzamento de polinização
manual entre dois clones parentais (CLÉMENT-DEMANGE et al., 2007).
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Para aprimorar as estratégias de melhoramento genético florestal é interessante
explorar abordagens alternativas para a construção de mapas de ligação, e
posteriormente incorporar novas técnicas às metodologias tradicionais. O mapeamento
de QTLs (“Quantitative Trait Loci”) é uma ferramenta muito poderosa para o processo
de seleção assistida por marcadores, dado o conhecimento prévio acurado dos padrões
de segregação e recombinação dos alelos relacionados às características de importância
agronômica, e seu compotamento perante as alterações ambientais e interações
intraespecíficas (COLLARD, 2005).

Existem outros parâmetros associados à resistência de Hevea ao P. ulei,
incluindo a produção de escopoletina que pode atuar como uma barreira química. A sua
acumulação nas folhas tem sido utilizado como um componente adicional para a
descrição da resistência. A inoculação de 36 clones com diferentes níveis de resistência,
da Malásia, Brasil, Java, Guatemala, Costa do Marfim e Sri Lanka com a cepa FTP25
de P. ulei, demonstrou que a ausência de acúmulo de escopoletina em folhas infectadas
pelo fungo estava relacionada com a severidade dos sintomas da doença, sugerindo o
envolvimento destes compostos sobre a resistência (GARCIA et al., 1999).

É neste contexto que o presente trabalho está inserido. Este trabalho focalizou a
genotipagem da descendência RRIM600 x FDR5788 com marcadores SSRs de
sequências genômicas e marcadores SNPs de regiões codantes para produzir um mapa
genético sintético. A escolha do clone FDR5788 se deu pelo fato dele ser um clone
resistente, e cuja resistência ainda não ter sido contornada pelo fungo P. ulei. Sendo por
esse motivo, um clone recomendado nos últimos anos para novos plantios nos estados
da Bahia e do Espírito Santo, podendo ser cultivado em consórcio com cacaueiros.
Porém, o seu determinismo genético ainda não foi esclarecido. Os resultados da
genotipagem mais as análieses fenotípicas foram utilizados para identificação de QTLs
de resistências a SALB.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A seringueira

A Hevea brasiliensis (willd ex Adr. Jussieu) pertencente à família Euphorbiaceae.
Dentre os gêneros pertencentes a esta família, destacam-se Ricinus (mamona), Manihot
(mandioca) e Hevea (seringueira). A classificação atual do gênero Hevea compreende
11 espécies de seringueiras, tendo como seu centro de origem a região Amazônica, nas
margens de rios e lugares inundáveis de mata de terra firme, ocorrendo
preferencialmente em solos argilosos e férteis. A espécie mais importante do gênero é a
Hevea brasiliensis (Figura 1) por ser a principal fonte comercial de borracha natural.

A seringueira é uma espécie arbórea, apresenta grande capacidade de reciclagem
de carbono (1 hectare de seringueira retira aproximadamente 1,4 toneladas de gás
carbônico da atmosfera por ano), convertendo-o em látex e madeira. A seringueira é
uma árvore de porte ereto, podendo atingir 30 m de altura total sob condições
favoráveis, iniciando aos 4 anos a produção de sementes, e aos 6 -7 anos (quando
propagada por enxertia) a produção de látex (borracha) (IAPAR, 2004).

Figura 1. Seringueira. (A) Árvore Hevea brasiliensis. (B) Interior de um talhão de seringueira.
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Seu tronco varia entre 30-60 cm de diâmetro. A casca é o principal componente
do tronco, responsável pela produção de látex, transporte e armazenamento de
assimilados produzidos na folha. Além dos vasos laticíferos, acham-se na casca,
próximo ao câmbio, os tubos crivados, as células parenquimatosas e os raios medulares.
Dados da literatura sugerem a existência de uma relação positiva entre o diâmetro dos
tubos crivados e a produção de látex (ANISIO et al., 1998). De acordo com Gunnery
(1935) apud Anisio et al. (1998), clones de seringueira com elevada produção de
borracha apresentaram tubos crivados com diâmetro acima de 40 cm.

A espécie pertence ao grupo das dicotiledôneas, com flores unissexuadas,
pequenas e amarelas (Figura 2A). Possui folhas compostas com três folíolos
membranáceos e sem pêlos (Figura 2B), o fruto é uma cápsula que, geralmente,
apresenta três sementes, estas são geralmente grandes (2,5 a 4 cm) e pesam, em média,
de 3,5 a 6,0 g, de forma oval com a superfície neutral ligeiramente achatada. O
tegumento é duro e brilhante, de cor marrom, com numerosos matizes sobre a superfície
dorsal (Figura 2C). A espécie frutifica entre novembro e fevereiro, mês em que ocorre a
queda de seus frutos. É de março a junho que a seringueira apresenta as condições
propícias para a extração do látex.

Figura 2. Estruturas botânicas da seringueira. (A) Flores pequenas, amarelas e dispostas em racimo. (B)
Folhas compostas trifoliadas, longamente pecioladas, com folíolos membranáceos e glabros. (C)
Sementes de forma oval com a superfície neutral ligeiramente achatada.

Quando adulta, apresenta um período de senescência e queda das folhas, que
geralmente ocorre na estação seca. A planta permanece desfolhada de duas a seis
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semanas e este período é denominado hibernação. O período de reenfolhamento dos
seringais é uma fase muito importante para a fitopatologia. As medidas de controle
devem ser planejadas para esta época, pois a grande maioria dos ataques das doenças
ocorre em folíolos jovens, como é o caso do mal-das-folhas (GASPAROTTO et al.,
1997; SAMBUGARO, 2003).

A polinização da seringueira é entomófila, sendo que pequeninos insetos da
família Ceratopogonidae (Heleidae) e tripés são os principais responsáveis pela
polinização natural, operando em curtas distâncias para polinização cruzada.

O número de cromossomos em Hevea, 2n=36, foi determinado há mais de 70 anos
por RAMAER (1935). Entre os caracteres observados, destacam-se a semelhança das
formas dos cromossomos da metáfase e seu pequeno tamanho (MAJUMDAR, 1964).
As conclusões sobre o estudo da morfologia do cariótipo, primeira vez conduzido por
RAMAER (1935), e mais tarde confirmada por BOUHARMONT (1960) e ONG
(1980), são de que o gênero Hevea é um alopoliplóide segmental, com número básico
de cromossomos de x=9 em vez de n=18. A explicação para esse fato é a existência de
grandes semelhanças entre os diferentes pares de cromossomos cariótipos, sugerindo
duplicação de pares de cromossomos.

2.2 O cultivo da seringueira

A seringueira (Hevea brasiliensis) é atualmente a principal fonte da borracha
natural no mundo. A borracha dessa árvore foi descoberta em meados do século XVIII.

De 1879 a 1912 o Brasil tornou-se o maior produtor mundial da borracha natural e
passou a abastecer o comércio internacional. Isso trouxe riqueza e desenvolvimento para
cidades como Manaus, Belém e Rio Branco, na época, e ainda foi responsável pela
colonização do Acre, então território da Bolívia, que mais tarde foi anexado ao Brasil
(LEÃO, 2000). Entretanto, a partir de 1912, as exportações brasileiras foram
substituídas continuamente, até serem paralisadas no final dos anos 40 (PEREIRA,
2000).
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O fim do ciclo da borracha iniciou em 1876 quando Henry Wickham levou para
Inglaterra 70 mil mudas de seringueira onde apresentaram notável desenvolvimento.
Neste mesmo período, 2.000 mudas foram levadas para Malásia onde também
conseguiram se desenvolver. Em 1913, as seringueiras malaias superavam a produção
do Brasil: 47.000 toneladas contra 37.000 mil toneladas (LEÃO, 2000).

Os fatores que contribuíram para o sucesso da produção da borracha natural na
Ásia foi o fato de a seringueira ser cultivada de forma comercial naqueles países, além
da inexistência do fungo causador do mal-das-folhas, doença mais comum dos
seringais, principalmente da Amazônia. No Brasil, isto ocorreu diferentemente, onde
o sistema de produção era extrativista e o investimento em pesquisa agrícola não era tão
grande quando comparado com o do Ásia. Assim, desde 1912, os países asiáticos
passaram a dominar o mercado mundial.

Mas, foram feitas algumas tentativas no Brasil objetivando aumentar a
produção nacional da borracha natural. A partir da década de 60 foram elaborados no
país planos ambiciosos para expandir a produção da borracha natural via cultivo da
seringueira. Nos anos 70 e 80, o país investiu mais de US$ 1,0 bilhão para viabilizar a
cultura na Amazônia (PEREIRA, 2000). Todavia, apenas os seringais formados fora da
região Amazônica tornaram-se viáveis e fizeram crescer a produção nacional da
borracha natural. De 1971 a 2004, a produção nacional de borracha natural aumentou
400%, mas ainda é pequena quando comparada com a dos países asiáticos.

Os países asiáticos Tailândia, Indonésia, Malásia, China e Vietnã, são os mais
importantes produtores mundiais de borracha natural, respondendo por cerca de 90% do
total. Atualmente, o Brasil ocupa o nono lugar na produção mundial, correspondendo a
aproximadamente 1,4% do total. Em âmbito nacional, os estados de São Paulo, Mato
Grosso, Bahia e Espírito Santo são os principais produtores, sendo São Paulo
responsável pela maior parcela da produção nacional, o que lhe confere a condição de
principal produtor de borracha natural do Brasil. Somente esse Estado possui 14
milhões de hectares aptos à heveicultura.
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2.3 O Mal-das-folhas
O Mal-das-folhas (ou South Americam Leaf Blight – SALB), causado pelo
fungo Pseudocercospora ulei, é a doença mais séria e uma das mais destrutivas da
seringueira, além de representar um problema para o estabelecimento dos seringais de
cultivo nas Américas do Sul e Central (GASPAROTTO et al., 1997).

Os sintomas podem variar com a idade dos folíolos afetados. Em folíolos jovens
ocorrem pequenas manchas circulares com esporulação (Figura 3A), em cujo centro
podem ser notadas pontuações pretas constituídas pelos órgãos de frutificação do fungo.
Já nos folíolos com mais de 12 dias de idade até a maturação, o fungo permanece nas
plantas e exibem sintomas de lixa nas áreas lesionadas (Figura 3B) (VALE &
ZAMBOLIM, 1997). A disseminação da doença ocorre pela água da chuva e pelo vento
(GASPAROTTO et al. 1997). As lesões levemente escurecidas nas folhas jovens
provocam deformações, enrugamentos nos limbos e queda prematura das mesmas e, em
condições ambientais favoráveis, pode ocorrer o desfolhamento total das árvores
levando as plantas à morte.

Figura 3. Sintomas do Mal-das-folhas da seringueira em clone suscetível. (A) Folha jovem com pequenas
manchas circulares com esporulação. (B) Estromatas na superfície superior de um folíolo maduro, com
aspecto de lixa.
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2.3.1 A localização da doença

Vários autores têm descrito a biologia da epidemiologia e da variabilidade
fisiológica de Pseudocercospora ulei (LIEBEREI, 2007). A doença foi descoberta no
início do século 20, no Suriname e na Guiana, onde todos os planos para o plantio
foram abandonados. Entre 1927 e 1946, a Ford tentou desenvolver grandes plantações
na Bacia Amazônica no Brasil, mas estes também foram devastados pela doença e a
Ford teve de abandoná-las para o governo brasileiro.

Com o desenvolvimento de novas plantações, o fungo patogénico se difundiu
fora da sua área inicial. P. ulei foi relatado na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia,
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala e México. No Brasil, a doença se
espalhou no sul, a partir do estado da Bahia por volta de 1930, atingindo o estado de
São Paulo por volta de 1960. Até o momento esta enfermidade só ocorre no continente
americano não atingindo o oriente, onde se concentra a maior atividade heveícola do
mundo.

2.3.2 O Pseudocercospora ulei

O fungo Pseudocercospora ulei é um fungo biotrófico especializado que ataca
plantas do gênero Hevea, ocorrendo nas espécies Hevea brasiliensis, H. guinensis, H.
benthamiana, H. spruceana, H. camargaona, H. camporum e seus híbridos (ROMERO
et al., 2006). Este fungo se destaca pela sua grande capacidade de causar danos severos
ao hospedeiro, provocando a queda prematura das folhas jovens (GASPAROTTO et
al.,1997) ou mesmo o desfolhamento total da planta (ROMERO et al., 2006). As
condições climáticas influenciam significativamente o desenvolvimento do fungo no
hospedeiro (GASPAROTTO & JUNQUEIRA, 1994).

O P. ulei pertence ao filo Ascomycota, classe Ascomycete, ordem
Micosphaerellales, família Mycosphaerellaceae, (ROMERO et al., 2006, HORA
JÚNIOR et al., 2014). Possui ciclo biológico completo na seringueira (BRIGNANI
NETO et al., 1991), apresentando ao todo três estruturas reprodutivas durante o seu
ciclo de vida: conídios, picnidiósporos e ascósporos (GASPAROTTO et al., 1984).
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Os principais responsáveis pela doença são os conídios. Estes são produzidos em
conidióforos erupentes, que explodem lançando-os ao vento e facilitando a
disseminação da doença. Nesta fase anamórfica ou assexuada o fungo é denominado
Fusicladium macrosporum Kuyper. Segundo Gasparotto et al. (1997), a fase assexuada
ou anamórfica é representada pela formação de conidióforos simples, eretos ou
geniculados, medindo até 140 x 4-7 µm. Os conídios variam de retos a sinuosos ou em
forma de saca-rolha ou de vagem de amendoim e podem ser uni (15-43 x 5-9 µm) ou
bicelulares (23-63 x 5-10 µm) (Figura 4 A).

Outra fase assexuada é a picnidial. Segundo Gasparotto et al. (1997), esta fase
apresenta-se em picnídios dentro de estromas. Os picnidiósporos são de forma cilíndrica
à fusóide e são descritos como Aposphaeria ulei (P. Henn.). Segundo Hora Júnior et al.
(2014) os picnídios não germinam in vitro e não conseguem infectar folhas de borracha.
Estas observações confirmam a hipótese de que as estruturas de picnídios supostamente
erumpentes são, de fato, espermogônios e são susceptíveis de serem envolvidos nas
fases iniciais do ciclo sexual.

Na fase sexuada ou teleomórfica são produzidos os ascósporos, em pseudotécios
dentro do estroma, pela forma perfeita do fungo (Pseudocercospora ulei). Segundo
Furtado (1996), os ascos (Figura 4B) são bitunicados, clavados, com oito ascósporos. E
os ascósporos são hialinos, irregularmente elipsoidais a fusóides, bicelulares, com suave
constrição nos septos que divide os ascósporos em duas células desiguais, medindo 1220 x 2-5 µm (Figura 4C).

Figura 4. Morfologia do P. ulei. (A) conídios. (B) ascos contendo oito ascósporos e (C) ascósporos.
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Em condições naturais, a infecção ocorre em folhas jovens nos estágios de
crescimento, B1 a C (Figura 5). O estágio B é a fase de alongamento, dura em média
dez dias e está dividido em outros dois subestádios: B1, onde os folíolos estão na
posição vertical, voltados para cima, de coloração antociânica intensa e B2, no qual os
folíolos estão voltados para baixo com coloração menos intensa. É a fase de maior
velocidade de alongamento do eixo caulinar. E no estágio C, os folíolos estão
pendentes, flácidos e de cor verde. Duração média de oito dias.

Figura 5. Estágios foliares da seringueira por Hallé & Martin (1968).

2.3.3 O ciclo da doença

O ciclo de vida do P. ulei (Figura 6) possui uma duração total de cerca de quatro
a cinco meses e inicia-se na fase sexuada, sendo o ascósporo o inóculo primário de
infecção. As seringueiras, a partir de quatro a cinco anos de idade, apresentam o
fenômeno anual de caducifolismo (GASPAROTTO et al.,1997). As folhas maduras ou
velhas com estromas negros agregados, após caírem, ou mesmo aqueles retidos em
planta com caducifolismo atrasado, são molhadas por água de chuva ou orvalho
(MATHER, 1954 citado por HOLLIDAY, 1970), o que provoca o aumento da tensão
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interna dos ascostromas ou pseudotécios, resultando na ejeção de ascósporos no meio
externo,

que

são

disseminados

pelo

vento

até

atingirem

folíolos

jovens

(GASPAROTTO et al., 1997).

Em contato com os folíolos novos, os ascósporos absorvem umidade da chuva
ou orvalho, germinam e produzem tubos germinativos. Estes produzem apressórios, a
partir dos quais hifas infectivas se desenvolvem, penetram diretamente e propagam-se
de forma intercelular através dos parênquimas colonizando os tecidos rapidamente
(LIEBEREI, 2007). Em condições favoráveis à doença, cerca de seis dias depois, os
folíolos infectados exibem lesões levemente escurecidas de aspecto cinza-esverdeadofetroso resultantes da esporulação conidial da primeira fase assexuada do fungo. Essas
lesões provocam deformações e enrugamentos nos limbos, especialmente nas
superfícies abaxiais (GASPAROTTO et al., 1984). A partir dos folíolos infectados, os
conídios são disseminados pelo vento ou chuva, infectando outros folíolos novos da
mesma planta ou de plantas diferentes (infecção secundária), da mesma maneira que os
ascósporos (HOLLIDAY, 1970).

Figura 6. Ciclo da doença Mal-das-folhas (P. ulei) da seringueira. Fonte: www.autobild.es/reportajes/elcaucho-neumatico?page=1.
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A fase conidial é o estágio mais agressivo da doença (fase explosiva),
caracterizando-se pela ocorrência de infecções conidiais recicladas e novos
desfolhamentos, o que traz como consequência a debilitação fisiológica da planta com o
aumento do déficit energético devido à contínua reposição da área foliar
(GASPAROTTO et al., 1997). A partir de 12 dias da infecção até a maturação completa,
os folíolos infectados não são mais suscetíveis à queda prematura, permanecendo assim
na planta. Os folíolos presos à planta, após o período de 30 a 60 dias da infecção,
exibem estruturas de coloração negra (sintoma de lixa) onde ficam acondicionados os
picnídios, iniciando-se assim a segunda fase assexuada ou fase anamórfico-picnidial.
Nesta fase, até o momento, não foi encontrada nenhuma influência dos picnósporos na
disseminação do patógeno, caracterizando-se apenas como um estágio intermediário
entre a fase conidial e a fase sexuada (GASPAROTTO et al., 1997; ROMERO et al.,
2006, HORA JÚNIOR et al., 2014)). Segundo Holliday (1970), os esporos picnidiais de
P. ulei germinam, mas não provocam sintomas da doença. Os folíolos infectados
remanescentes, após dois a três meses em condições favoráveis para o desenvolvimento
do fungo, exibem estruturas estromáticas bem desenvolvidas dotadas de ascos e
ascósporos. Estes folíolos caem, durante 35 ou logo após a época de caducifolismo,
reiniciando o ciclo e então dando continuidade à vida do patógeno (GASPAROTTO et
al., 1997).

A presença da fase sexuada aumenta a possibilidade de combinação gênica, além
de mutações ocasionais. Esse fato pode explicar a alta variabilidade de raças (ou grupos
patogênicos) observada nesse fitopatógeno em todas as regiões onde se cultiva
seringueira (MATTOS et al., 2003).

2.3.4 Epidemiologia da doença

No aspecto fitopatológico, as condições microclimáticas são importantes para
comunidades vegetativas, pois a combinação entre elementos como temperatura e
umidade relativa do ar, ou, mais especificamente, duração do período de molhamento,
controla o desenvolvimento de doenças.

No caso específico da seringueira, os fatores climáticos, principalmente a
temperatura no ciclo de vida de Pseudocercospora ulei (HOLLIDAY, 1970) devem ser
13

considerados para o manejo do mal-das-folhas. A temperatura afeta a formação,
germinação e liberação de esporos (CHEE, 1976), bem como a infecção e
desenvolvimento de P. ulei (GASPAROTTO, 1989).

O fungo P. ulei necessita, para um eficiente processo de infecção e
desenvolvimento, de temperatura elevada (acima de 23º C) e acima de 6 horas contínuas
de umidade superior a 80% (GASPAROTTO et al. 1989). Regiões sem essas
características são conhecidas como “áreas de escape”. São consideradas áreas de
escape aquelas com déficit hídrico de 200 a 300 mm durante quatro a seis meses
consecutivos, ou que apresentem precipitações pluviométricas inferiores a 70 mm em
quatro meses consecutivos e que a seringueira troque folhas neste período de déficit
hídrico, que é definido como período seco (TRINDADE & SILVA, 1999). Além de que
nessas condições a planta se desenvolve e produz economicamente.

Um fator importante do patógeno é a disponibilidade de inóculo que, para P.
ulei, constitui-se de ascósporos e conídios. Quanto à dinâmica de liberação, os padrões
para conídios e ascósporos aparentemente são opostos. Em Trinidad e Tobago,
capturam-se ascósporos em armadilhas do tipo Hirst durante dois anos de estudos,
enquanto conídios somente na época chuvosa (CHEE, 1976). Observou-se, ainda, que
maior concentração de ascósporos no ar ocorre durante períodos de maior umidade e de
temperaturas mais amenas, das 18:00 às 7:00 h (CHEE, 1976). A liberação de
ascósporos ocorre em temperaturas baixas (13-16 ºC) e alta umidade relativa (>80%), o
que geralmente ocorre à noite (HOLLIDAY, 1970).

Constatou-se alta densidade de conídios no ar entre 7:00 e 14:00 h, com pico às
12:00, em Ituberá – BA (ROCHA & VASCONCELOS FILHO, 1978) e em Trinidade e
Tobago (CHEE, 1976). A partir das 16:00 h, a quantidade de conídios decresceu
abruptamente e permaneceu baixa até às 6:00 h. Maior concentração de conídios
coincidiu com períodos de temperatura alta (30 ºC) e menor umidade relativa do ar
(77,5%). Segundo Guyot et al. (2010, 2013), a duração da alta umidade relativa do ar é
a variável climática mais relacionada com o aprisionamento de ascósporos. E a
liberação de ascósporos não requerem baixas temperaturas. Considerando o papel
essencial dos ascósporos na iniciação e propagação de doenças, o desfolhamento
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artificial como um meio de reduzir a pressão de inóculo durante a reenfolha das árvores
é proposto para controlar SALB.

Além dos fatores ambientais favoráveis à disseminação do fitopatógeno, existem
outros que devem ser considerados. Por exemplo, até 12 e 15 dias de idade as folhas de
seringueira são suscetíveis (dependendo do clone da planta) (GUYOT et al., 2008).
Outro fator importante é que a partir do terceiro ou quarto ano a seringueira perde todas
as folhas e reenfolha anualmente (GASPAROTTO et al., 1991). Estas características
devem ser consideras para a aplicação de técnicas adequadas no controle do Mal-dasfolhas.

2.3.5 Variabilidade patogênica de Pseudocercospora ulei

Desde a década de sessenta do século passado, vários pesquisadores têm relatado
a variabilidade fisiológica de isolados de P. ulei obtidos em diferentes regiões da
América Latina (CHEE & HOLLIDAY, 1986) e, dependendo do tipo de clone Hevea
atacado era feita uma classificação inicial por raças de 1 a 4. Em 1966, Miller criou uma
série de clones diferenciadores para a identificação de raças fisiológicas de P. ulei. No
Brasil Sudhevea (EMBRAPA), a raça 4 foi subdividida em 4a, 4b e 4c. Estudos
posteriores por Chee et al. (1986), identificou as raças 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8, aumentando
em quatro as raças estabelecidas inicialmente por Miller.

Junqueira et al. (1989), analisaram a reação de diversos clones derivados de
nove espécies de borracha para 52 isolados de P. ulei de diferentes regiões heveícolas
do Brasil e identificou quatro grupos diferentes, de acordo com a esporulação de
isolados de folhetos:

Grupo I: isolados que esporulam em todos os clones com genes de H.
bentamiana e em algumas progênies de H. brasiliensis pura.

Grupo II: isolados que esporulam em todas as progênies ou na maioria dos
clones de H. brasiliensis, exceto FX985 e MDF180.

15

Grupo III isolados que esporulam tanto na maioria dos clones híbridos de H.
bentamiana quanto na maioria dos clones de H. brasiliensis, exceto FX985 e MDF180.

Grupo IV: isolados que esporulam apenas em clones de H. camporum.

Posteriormente foi descrita a alta variabilidade em isolados de P. ulei
provenientes de diferentes regiões agroclimáticas do Brasil, desde isolados coletados
nas regiões quentes e úmidas da região amazônica às regiões semi-secas do sul do
Brasil. Também foram relatadas alterações dos hospedeiros combinados com
adaptações a uma ampla variedade de ambientes abióticos (GASPAROTTO &
JUNQUEIRA, 1994). Isto foi confirmado por estudos realizados por Rivano (1997), que
trabalhou com 16 isolados de P. ulei no interior da floresta na Guiana Francesa e
detectou 11 raças diferentes. O estudo feito na plantação da Michelin por Mattos et al.,
(2003) incluiu 50 isolados de P. ulei, que foram avaliadas em 12 clones de Hevea
correspondente a H. brasiliensis, H. pauciflora e H. benthamiana utilizando
metodologias semelhantes às manejadas pelos estudos anteriores, mas avaliando um
maior número de isolados. Neste estudo, foi possível distinguir 36 perfis diferentes de
virulência que sugere que novas raças do patógeno foram encontradas. A elevada
variabilidade da patogenicidade obtida revela a capacidade de adaptação do fungo, o
que se torna difícil obter clones com resistência duradoura no futuro (MATTOS et al.,
2003).

Muitos estudos foram realizados para avaliar a variabilidade fisiológica de
isolados de P. ulei de diferentes origens geográficas e um grande número de raças
presentes até mesmo na mesma plantação foram estabelecidos (JUNQUEIRA et al,
1989; RIVANO, 1997; MATTOS et al, 2003). Entretanto, são poucos os estudos
realizados diretamente sobre o genoma do fungo quanto ao desenvolvimento de
marcadores moleculares para determinar se as raças até agora encontradas
correspondem a diferentes genótipos ou não. A variabilidade genética tem sido
demonstrada com a utilização de alguns marcadores moleculares, tais como as
isoenzimas e mais recentemente com microssatélites, no entanto, estes estudos não
tiveram um impacto devido ao pequeno número de isolados analisados.
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O estudo realizado por Junqueira et al. (1987), avaliaram 7 isolados de P. ulei
com diferentes níveis de virulência aplicando nove isoenzimas. Os resultados obtidos
permitiram verificar que os isolados que diferiram em virulência também tiveram
diferenças nos padrões obtidos das isoenzimas. Com os padrões de isoperoxidases,
isoestearases e isolactato desidrogenases conseguiram diferenciar um maior numero de
isolados. Além disso, foi estabelecido relação entre os padrões isoenzimáticos de dois
isolados com seu grau de virulência.

A detecção de microssatélites específicos para o P. ulei a partir de uma
biblioteca enriquecida para sequências repetidas de CA e GA, permitiu o desenho de
onze conjuntos de primers para sua amplificação por PCR. Estes primers foram
avaliados em 11 isolados de P. ulei. Nove locus apresentaram polimorfismo entre os
isolados de diferentes regiões do Brasil e cinco entre os isolados provenientes da Guiana
Francesa. A aplicação desta técnica assim como a de outros marcadores moleculares
tipo RFLP, AFLP, entre outros, em uma população maior, junto com as informações de
características de virulência e ecotipos permitem um maior entendimento da dinâmica
das populações deste patógeno.

2.4 Melhoramento genético da seringueira

Os objetivos do melhoramento da seringueira variam de acordo com as
necessidades específicas de cada região. No Brasil, dois são os objetivos principais: o
primeiro está voltado para o crescimento e o aumento da produção e o segundo, está
relacionado com o aumento da produção e com a resistência a doenças inerentes a cada
região.

Entretanto, todo objetivo fundamenta-se principalmente na obtenção de clones
com alto potencial de produção, seguido de outros caracteres secundários desejáveis que
contribuam para o aumento do potencial de produtividade. Entre esses caracteres
secundários os principais são: vigor, crescimento do caule durante o procedimento da
sangria, espessura de casca virgem, boa regeneração de casca, resistência às principais
doenças da região, tolerância à quebra pelo vento e tolerância à seca do painel.
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No Brasil, o melhoramento da seringueira teve início praticamente em 1937,
após a ocorrência de surtos do fungo P. ulei, causador do Mal-das-folhas, nos plantios
efetuados pela companhia Ford nos campos da Fordlândia em 1928, e em Belterra, em
1932, ambos às margens do rio Tapajós no baixo amazonas no Estado do Pará
(GONÇALVES et al. 1997).

As espécies de maior interesse para o melhoramento são:

a) H. brasiliensis: apresenta maior capacidade produtiva e variabilidade genética para
resistência ao P. ulei;

b) H. benthamiana: apresenta resistência ao P. ulei e variabilidade genética para
produção de borracha;

c) H. pauciflora: apresenta certa imunidade ao P. ulei;

d) H. camargoana e H. camporum: apresentam característica de porte baixo.

As primeiras seleções para a resistência ao Mal-das-folhas no Brasil foram
realizadas pela Companhia Ford. Durante os anos de 1942 e 1945, o programa
expandiu-se, sendo realizado em cooperação entre a própria Companhia Ford, o então
recém-criado Instituto Agronômico do Norte (IAN), atual Embrapa Amazônia Oriental
e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (TOWSEND JUNIOR, 1960).

O primeiro passo foi a seleção de parentais, os quais haviam mostrado
resistência à doença em Fordlândia. Essas seleções de clones resistentes ficaram
conhecidas como clones Ford, designados pela letra F (seleção Ford), como o clone
FA1639, um clone de H. brasiliensis originário de pé-franco procedente de sementes do
estado do Acre, e o clone F4542, originário de sementes de H. benthamiana do alto Rio
Negro (RANDS & POLHAMUS, 1955).

Cruzamentos realizados durante a administração da Ford Motor Company entre
clones Ford resistente ao P. ulei e clones produtivos do Oriente receberam a sigla FX,
como por exemplo, o FX4037, originário da seleção de uma plântula resultante do
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cruzamento F4542 e PB86. Cruzamentos realizados em 1945 e em anos subsequentes,
sob os auspícios do Instituto Agronômico do Norte, receberam a sigla IAN.

Os materiais disponíveis para o programa de cruzamento constituíram-se de
clones orientais suscetíveis ao P. ulei, tal como PB86, PB186, Tjir1, Tjir16,
AVROS183 e AVROS363, considerados como os melhores clones produtores da época,
e clones primários de H. brasiliensis, selecionados em Fordlândia e Belterra, e de outras
espécies de seringueira coletadas por toda a Bacia Amazônica.

De posse do material resistente e do material produtivo desenvolveu-se um
programa de melhoramento genético intraespecífico, visando associar, em uma mesma
planta, os caracteres desejáveis de produção de borracha e resistência ao Mal-dasfolhas. No entanto, devido à falta de diversidade genética entre parentais, não houve
pronunciamento do vigor híbrido para o caráter de resistência ao patógeno (BAPTISTE,
1952).

Em virtude da grande suscetibilidade dos genótipos obtidos por meio de
cruzamentos intraespecíficos, houve necessidade de buscar outras fontes de
germoplasma resistente em outras espécies do gênero Hevea, tendo como finalidade o
cruzamento interespecífico, envolvendo plantas produtivas de H. brasiliensis com
outras resistentes ao patógeno. Assim, foram coletadas e levadas para Belterra plantas
representantes das seguintes espécies: H. spruceana, H. microphylla, H. guianensis e H.
pauciflora. Os híbridos oriundos dos cruzamentos H. brasiliensis x H. guianensis; H.
brasiliensis x H. microphylla e H. brasiliensis x H. spruceana foram descartados por
não satisfazerem aos objetivos de produção de látex e resistência. Os híbridos de H.
benthamiana (principalmente os clones F4542) com H. brasiliensis, selecionados em
Fordlândia, passaram a constituir o material básico de resistência nos programas de
melhoramento genético que se sucederam (VALOIS, 1978).

A partir daí, algumas plantas foram selecionadas como resistentes, das quais
apenas um pequeno número teve bom valor fenotípico, para o caráter produção de
borracha seca. Segundo Pinheiro & Libonatti (1971), híbridos de H. pauciflora x H.
brasiliensis apresentaram alta resistência ao fungo P. ulei, porém com baixa produção
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de borracha seca. Material recomendado, nos últimos anos, para um controle genéticohorticutural do Mal-das-folhas, através da enxertia de copa (MORAES, 1985).

Enquanto os pesquisadores brasileiros buscavam materiais resistentes e
produtivos, o programa da Malásia, por meio do Rubber Research Institute Malaysia
(RRIM), tendia apenas para obtenção de clones de H. brasiliensis de alta produção, uma
vez que a doença não preocupava, devido à ausência do patógeno. Assim, atingiram um
bom desempenho com a série 500, que depois foi suplantada com clones da série 600.
Estes de ampla divulgação mundial, sendo hoje o clone RRIM600 um dos mais
cultivados, por sua alta produtividade e plasticidade. Da série 900, o Brasil tem recebido
parte destes clones como permuta ao material genético cedido. Atualmente, o RRIM600
está na série 2000.

O programa de melhoramento genético da seringueira no Brasil tem
constantemente procurado e utilizado novas fontes de variabilidade genética, visando
atingir o objetivo básico de reunir em um só indivíduo as características de alta
produtividade de borracha e resistência a doenças, como o Mal-das-folhas (COSTA et
al., 2005).

Alguns autores consideram que o conhecimento da genética da seringueira ainda
é incipiente em função das dificuldades intrínsecas desse material, tais como: a natureza
heterozigota da cultura, o longo período necessário para iniciar a extração de látex e a
baixa produtividade de sementes por polinização (cerca de dez sementes por cem flores
polinizadas). Associados a esses fatores, a seringueira apresenta depressão por
endogamia, dificultando ainda mais o desenvolvimento de progênies adequadas aos
estudos clássicos (LESPINASSE et al., 2000). Como consequência, o melhoramento
genético dessa espécie tem sido lento em função do tempo necessário para a completa
avaliação de novos genótipos (JAYASHREE et al., 2003).

O melhoramento de características de produção das seringueiras tem sido feito
baseado em resultados envolvendo estatística e genética quantitativa para determinar os
melhores genótipos que serão utilizados como novos cultivares. Uma espécie de ciclo
longo requer um tempo maior no programa de melhoramento, que pode durar 30 anos
ou mais (VERARDI, 2011).
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O Programa de melhoramento genético tradicional da seringueira, adotado pela
maioria dos institutos de pesquisa começa no ano zero por um cruzamento entre dois
pais heterozigotos (genótipos de elite selecionados a partir de variedades clonais
enxertadas) para produzir novas sementes por recombinação sexual. A seleção é
realizada geralmente em três etapas sucessivas (Figura 7).

Figura 7. Ciclo de melhoramento e seleção da seringueira.

Em árvores floríferas (a partir do quinto ano após plantio), os cruzamentos são
feitos por polinização manual das flores femininas com pólens coletados de árvores
matrizes selecionadas. Estes cruzamentos permitem obter famílias de irmãos completos
(famílias F1), o que leva a considerar dois componentes da variabilidade genética, em
primeiro lugar entre as famílias, e também entre os indivíduos de uma mesma família.
Depois da polinização manual, as “mudas” (jovens plantas não enxertadas
obtidas diretamente da germinação de sementes) são plantadas diretamente em um
dispositivo experimental chamado Campo de Avaliação de Mudas (CES – Champ
d’Evaluation de Seedlings). Aos 2 - 3 anos com base em avaliações preliminares de
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produção por meio de testes precoces, de vigor e tolerância a doenças, os melhores
ortetes são selecionados.

Cada genótipo selecionado no CES é multiplicado por enxertia no viveiro e
plantados em Campos de Clones de Pequena Escala (CCPE – Champ de Clones à Petite
Echelle). Nesta segunda fase de seleção, os indivíduos são avaliados para o vigor
(medido pelo crescimento do tronco), a produção de látex, o desfolhamento anual
precoce e as reações às doenças foliares. Esta segunda etapa dura entre 4 e 8 anos.
A fase final da seleção é feita em Campos de Clones de Grande Escala (CCGE –
Champ de Clones à Grande Echelle) para avaliar o comportamento dos clones em
condições semelhantes às dos lotes industriais. Um CCGE compreende entre 6 e 24
clones com 250 a 500 árvores por clone. As árvores são medidas durante um período de
12 a 20 anos.

A duração total de um ciclo de seleção, da recombinação inicial para a
recomendação de um clone para o desenvolvimento, dura entre 20 e 25 anos,
principalmente em função da avaliação em larga escala necessária.

Em seu sentido mais amplo, a seleção assistida por marcadores é qualquer forma
de seleção usando marcadores genéticos. Ela permite adicionar informações genéticas a
informações fenotípicas para a avaliação de genótipos de acordo com os critérios
selecionados (CHARCOSSET & GALLAIS, 1997).

Para abordar a experiência de longo prazo, bem como a imprecisão introduzida
pela primeira fase do esquema de seleção, uma modificação deste esquema que envolve
a utilização de marcadores moleculares é contemplada. De acordo com esta alternativa,
as mudas das “árvores mãe” fornecem o enxerto para uma primeira multiplicação por
enxertia, permitindo assim uma avaliação direta e repetida de várias árvores enxertadas
pelo genótipo. Este novo tipo de teste, chamado Campo de Avaliação de Transplantação
(CEG - Champ d’Evaluation de Greffés) sem seleção prévia e sem repetições,
proporciona boas condições para a detecção de QTLs para acompanhar a seleção. Para
uma família F1, primeiramente, espera-se a realização de um estudo com mapeamento e
detecção de QTLs de cerca de 200 descendentes, e, em seguida, usar os resultados dos
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QTLs detectados para a realização de seleção genotípica mais eficaz na mesma família,
com uma possível verificação fenotípica.

Com o advento dos marcadores moleculares, novas possibilidades para
caracterização dos genótipos estão sendo propostas, bem como análises de diversidade
genética, estabelecimento de relação entre características de interesse agronômico com
regiões no genoma (QTLs) e a identificação de genes de interesse (SOUZA et al.,
2013).

2.4.1 O programa CMB de melhoramento da resistência ao Mal-das-folhas

Com o objetivo de selecionar clones de seringueira resistentes ao mal-das-folhas
e com alta produção de borracha, a MICHELIN em parceria com o CIRAD (Centre de
Coopération Internationale en Rechercehe Agronomique pour le Développement)
iniciou em 1992 o Projeto CMB (Cirad-Michelin-Brasil) de melhoramento genético da
seringueira. A pesquisa está sendo desenvolvida nas Plantações Michelin da Bahia e nas
instalações do CIRAD na Guiana Francesa e em Montpellier na França, estruturado da
seguinte forma:

Foram realizadas 727.000 polinizações desde 1993 entre clones sul-americanos
resistentes ao P. ulei e clones asiáticos com alta produção, permitindo a obtenção de 380
famílias diferentes compostas de 33.000 genótipos que estão sendo avaliados em
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Campos de Avaliação de Seedlings (CAS). Parte dos genótipos foi selecionada e 1.697
clones estão sendo estudados em Campos de Clones de Pequena Escala, sendo que 57
desses clones se encontram em Campo de Clone de Grande Escala, ou seja, em fase
final de seleção. Por outro lado, 13 clones importados da Guatemala e Libéria (FDR
4575, 5240, 5283, 5597, 5665, 5802, 5788, CDC 56, 312, 1174, MDX 607, 624, PMB1)
estão sendo avaliados em Campos de Clones a Grande Escala (CCGE) em várias locais
no Brasil. A seleção foi realizada em função dos níveis de resistência parcial ao
Pseudocercospora ulei em Campos de Clones de Pequena Escala bem como em testes
de condições controladas com 10 isolados polivirulentos do patógeno, e no potencial de
produção, medido através de teste precoce, além de outras características como vigor,
arquitetura da copa, formato do tronco, estrutura do sistema laticífero, e os teores de
sacarose, fósforo e thiol, obtidos através do diagnóstico de látex (DL). Entre os
programas de melhoramento ao Mal-das-folhas (CMB e CEPLAC), hoje, quatro clones
de seringueira (FDR 5788, CDC 312, PMB 1 e SIAL 1005) estão sendo recomendados
para plantio nas regiões úmidas dos Estados da Bahia e Espírito Santo.

2.5 Mapeamento genético

O mapeamento genético toma como base a hipótese de que a co-segregação de
dois marcadores indica proximidade entre eles, e que a probabilidade de ocorrer
permutas genéticas entre esses dois marcadores é menor, quanto menor for a distância
entre eles. Dessa forma é possível ordenar linearmente a informação genética ao longo
dos cromossomos. O primeiro mapa genético foi construído por Sturtevant (1913), que
utilizou a distância de ligação para determinar a posição relativa e a ordem de seis genes
da Drosophila melanogaster. Desde então, mapas genéticos de várias espécies de
animais, plantas, microrganismos e vírus vêm sendo desenvolvidos (VIEIRA et al.,
2006).

A probabilidade de ocorrência de permuta genética entre dois marcadores, ou
frequência de recombinação, reflete a distância genética entre os locus. A distância de
mapeamento, expressa em centiMorgans (cM), é calculada com base na frequência de
recombinação por meio de funções de mapeamento, as quais corrigem as distorções
entre a conversão das unidades. A função de Holdane é a mais simples e admite que as
permutas ocorrem ao acaso e são independentes. A função de Kosambi considera
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interferência parcial nos cálculos da distância em centiMorgans, sendo que essa
interferência significa que uma permuta genética afeta a ocorrência de outras em regiões
adjacentes, considerando a ocorrência de permutas duplas.

Um mapa genético de ligação pode ter baixa, média ou alta resolução, conforme
o menor ou maior número de genes e/ou marcadores ordenados. O atlas de qualquer
genoma é construído com base no mapeamento genético e físico dos cromossomos.
Embora várias denominações estejam sendo utilizadas, existem apenas dois tipos de
mapas: mapa genético ou mapa de ligação e mapa físico. Enquanto a obtenção do
primeiro tem por base o nível de recombinação (distância relativa) entre marcadores, no
mapa físico utiliza-se a distância real (número de bases) entre marcadores.

Sob o aspecto do melhoramento de plantas, mapas de ligação gênica permitem:
(i) a cobertura e análise completa de genomas; (ii) a decomposição de caracteres
genéticos complexos nos seus componentes mendelianos; (iii) a localização de regiões
genômicas que controlam caracteres de importância e a quantificação dessas regiões na
característica em estudo; (iv) a utilização de toda a informação obtida em programa de
melhoramento genético (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998).

Entretanto, no início, os mapas genéticos apresentavam uma quantidade reduzida
de marcadores, isso porque em sua grande maioria eram construídos por meio de
emprego de marcadores morfológicos, que ocorrem em baixo número para a maioria
das espécies. Esse fato inviabilizava a saturação dos mapas e a sua utilização em
estudos de evolução e em programas de melhoramento genético. Com o advento das
isoenzimas e, posteriormente, dos marcadores moleculares do tipo genômicos, um
número relativamente grande de marcadores genéticos tornou-se disponível para a
construção de mapas genéticos de alta resolução. Como exemplo, enquanto que em
1952 foi construído um mapa com a utilização de apenas 37 marcadores morfológicos
em tomate (GRIFFITHS et al., 2000), o mapa dessa cultura feito em 1992 continha mais
de 1.000 marcadores, principalmente moleculares, um marcador a cada 1,2 cM em
média (TANKSLEY et al., 1992). Esse exemplo evidencia quanto à utilização de
marcadores moleculares proporciona uma maior saturação nos mapas genéticos.
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Do ponto de vista do melhoramento genético, as duas principais características
de um mapa genético de ligação são a densidade de marcadores e a integração de
marcadores moleculares com características fenotípicas, notadamente aquelas de
interesse agronômico.

Dentre as principais utilizações do mapa genético destacam se a localização e o
mapeamento de QTL (Quantitative Traits Loci), localização de genes ligados a doenças,
estresse abiótico e mapeamento comparativo de genomas de diferentes espécies e
também estudos de sintenia e clonagem de genes.

Há vários objetivos no mapeamento genômico da seringueira, como verificar a
composição genética das espécies, estudar sua diversidade por meio de marcadores bem
distribuídos sobre o genoma inteiro e em longo prazo desenvolver seleção assistida por
marcadores.

2.5.1 Marcadores moleculares

Um marcador molecular é definido como sendo todo e qualquer fenótipo
molecular proveniente de um gene expresso, como no caso de isoenzimas, ou de um
segmento específico de DNA, correspondendo a regiões expressas ou não do genoma
(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). Já um marcador genético é uma
característica que é capaz de detectar diferenças entre dois ou mais indivíduos ou
organismos.

Segundo Vieira et al. (2006), do ponto de vista molecular, um marcador genético
(ou loco marcador) serve para identificar um local ou uma região de um cromossomo.
Um marcador genético ideal para mapeamento deve apresentar uma série de atributos:
(i) alto nível de polimorfismo (variações genéticas); (ii) estabilidade em diferentes
ambientes; (iii) detecção de um grande número de locus não ligados; (iv) herança
simples e (v) simplicidade e baixo custo no uso de forma rotineira. Para ser útil, um
marcador molecular deve ser capaz de diferenciar os progenitores e deve ser
reproduzido com precisão na progênie.
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Na escolha dos marcadores moleculares a serem utilizados para o mapeamento
genético, é necessário que se analise o conteúdo informativo e a acessibilidade aos
usuários deles (FERREIRA, 1996). O conteúdo informativo de uma técnica é alto
quando um grande número de alelos é distinguível por loco, quando a técnica permite a
análise de vários locus simultaneamente (capacidade multiplex) e quando em uma única
reação a proporção de locus polimórficos é alta. Por sua vez, uma técnica é considerada
acessível quando o custo, a rapidez e o trabalho envolvido na obtenção de cada dado são
baixos (FERREIRA, 1996).

Os marcadores moleculares podem ser divididos em marcadores dominantes e
marcadores co-dominantes. Os marcadores dominantes são aqueles em que somente um
dos alelos pode ser visualizado, significando que indivíduos carregando dois alelos não
podem ser diferenciados de indivíduos que carregam apenas o alelo dominante. Esse é o
caso dos marcadores RAPD e AFLP. Por outro lado, marcadores co-dominantes são
aqueles em que dois ou mais alelos podem ser visualizados, exemplo, os marcadores
RFLP e SSR.

Os microssatélites ou SSR vêm sendo amplamente utilizados no melhoramento
vegetal por apresentarem maior conteúdo informativo. Os marcadores microssatélites se
distinguem dos demais por serem abundantes, estarem distribuídos por todo o genoma,
serem de natureza multialélica, necessitarem de pequenas quantidades de DNA e serem
transferíveis entre espécies de um mesmo gênero (GRATTAPAGLIA, 2001). De
interesse particular para geneticistas e melhoristas são estudos nos quais SSRs têm sido
utilizados para fazer inferências sobre genética, genealogia, evolução e identidade de
vários caracteres em bancos de germoplasma. Os SSRs têm provado ser especialmente
úteis na avaliação da diversidade em “pools” gênicos nos quais outras espécies de
marcadores moleculares, tais como AFLP, RFLP e RAPD não são aptos para detectar o
polimorfismo (POWELL et al., 1996). Os microssatélites são marcadores baseados em
sequências curtas (1 a 6 pares de bases) repetidas em tandem (LITT & LUTTY, 1989).
Geralmente, são identificados através de seleção de pequenos insertos em bibliotecas
genômicas enriquecidas para microssatélites pela hibridização com oligonucleotideos
iniciadores seguidos pelo sequenciamento e/ou pesquisa por sequências em banco de
dados. (SHARAPOVA et al., 2002).
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Por sua vez, a técnica de microssatélites pode ser classificada como uma técnica
com elevado conteúdo informativo, em função de normalmente permitir a detecção de
um grande número de alelos por locus e com considerável polimorfismo. Ademais, a
repetibilidade (acurácia) da técnica é elevada. Possui capacidade multiplex, podendo
analisar vários locus por reação. Quanto à acessibilidade, os microssatélites apresentam
limitações, pois a técnica é razoavelmente cara e intensiva em equipamentos modernos.
No entanto, o maior problema para a sua implementação em larga escala, em algumas
espécies (em especial as não “comodites”), reside na ausência de iniciadores específicos
para essas espécies, em virtude de a construção de tais iniciadores exigirem um
conhecimento prévio do genoma da espécie a ser estudada (procedimento caro).
Contudo, a técnica vem se tornando mais acessível, em decorrência da obtenção de
iniciadores específicos, como já ocorre para muitas espécies vegetais (FERREIRA &
GRATTAPAGLIA, 1996).

No gênero Hevea, Low et al. (1996) detectaram pela primeira vez, marcadores
do tipo microssatélites através de pesquisas em bancos de dados em algumas sequências
de genes de Hevea. Utilizando esses marcadores os autores encontraram alto nível de
polimorfismo em H. pauciflora, H. guinensis, H. camargoana, H. benthamiana e H.
brasiliensis.

Bibliotecas enriquecidas para SSRs foram produzidas por Atan et al. (1996),
Seguin et al. (2003), Bindu Roy et al. (2004), Saha et al. (2005), Le Guen et al. (2011) e
Souza et al. (2011) conduzindo à identificação de um grande número de marcadores
microssatélites. Desde então, SSRs foram utilizados por Lespinasse et al. (2000) na
construção do primeiro mapa genético do gênero Hevea e em estudos sobre diversidade
genética por Lekawipat et al. (2003) e Saha et al. (2005). Mais recentemente, a partir de
dados de domínio público, Feng et al. (2009) desenvolveram marcadores EST-SSR,
para detectar transferibilidade interespecífica e intergenérica desses marcadores e
analisar a diversidade genética em 12 genótipos de H. brasiliensis e de outras quatro
espécies do gênero Hevea.

Recentemente o sequenciamento do DNA permitiu a detecção de diferenças em
um único nucleotídeo na sequência de DNA, chamados de polimorfismos de base única
(SNP- Single Nucleotide Polymorphism). Um polimorfismo de base única é a variação
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na sequência de DNA que ocorre quando um único nucleotídeo (A, T, C, ou G) em uma
determinada sequência, difere entre indivíduos da mesma espécie ou entre os
cromossomos homólogos de um mesmo individuo. Por exemplo, ao analisar uma
mesma região de uma sequência de DNA em dois indivíduos, GGTAGCTAGG e
GGTAGTTAGG, observamos que a única diferença é a alteração de uma única base, C
e T. Deste modo, a diferença no tamanho dos fragmentos de restrição devido à clivagem
ou não do DNA em um sito especifico, pode ser causada por um SNP, criando ou
abolindo o sítio de reconhecimento da enzima.

A princípio, poderia envolver quatro variações de nucleotídeos diferentes em um
determinado local, mas, na verdade, apenas duas dessas possibilidades são mais
observadas (BROOKES, 1999). Assim, na prática, SNPs são marcadores bi-alélicos, de
forma que o conteúdo informativo em um único SNP é limitado, em comparação com
os marcadores SSR que são poli-alélicos (ORAGUZIE et al., 2007).

Os SNPs são numerosos e encontram-se fartamente distribuídos ao longo do
genoma, mais de seis milhões de SNPs validados são atualmente conhecidos (THE
INTERNATIONAL HAPMAP CONSORTIUM, 2007). A frequência habitual de SNPs
relatados para genomas de plantas é de cerca de 1 SNP a cada 100-300 pb (GUPTA et
al., 2001). Devido à alta frequência de ocorrência nos genomas, os SNPs são uma rica
fonte de variabilidade que podem ser utilizados para saturar mapas genéticos, e também
são potencialmente úteis para a associação de mapeamento de características
interessantes.

Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) é o tipo mais abundante de
polimorfismo encontrado em genomas eucarióticos (DOU et al., 2012). Marcadores
SNP podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações, incluindo estudos de
associação (FILIAULT & MALOOF, 2012), a genética de conservação (OGDEN et al.,
2012), análise de diversidade genética (BLAIR et al., 2012), e estão a tornar-se
rapidamente o sistema de marcador de escolha em programas de melhoramento genético
assistido por marcadores (FOOLAD & PANTHEE, 2012). Muitas dessas aplicações
exigem um grande número de SNPs genotipados.

29

Entre as principais aplicações de marcadores moleculares em programa de
melhoramento de plantas estão: o monitoramento e a organização da variabilidade
genética; a seleção assistida por marcadores moleculares e a identificação para proteção
de cultivares. Ainda podem ser utilizados em estudos de genética de populações,
construção de mapas genéticos, mapeamento de locus de caracteres quantitativo (QTLs)
e análise de similaridade e distância genética (PADILHA et al., 2003).

Na seringueira os 10 primeiros SNPs publicados foram por Pootakham et al.
(2012) seguido por Salgado et al. (2014) e Mantello et al. (2014). Os trabalhos de
Salgado et al. (2014), relataram o sequenciamento, a montagem, as anotações e a
triagem de marcadores moleculares a partir de um pool de 18 amostras de RNA de
tecidos do genótipo RRIM600 e um pool de 12 extratos de OPS (plântulas de
polinização aberta) do genótipo RRIM600. Após o isolamento, os mRNA foram
fragmentados e os fragmentos mais curtos foram utilizados como moldes. Os cDNAs de
cadeia simples foram sintetizados utilizando primers aleatórios e transcriptase reversa.
O sequenciamento foi realizado em uma plataforma de pirosequenciamento. Um total de
17.166 contigs foram anotadas com sucesso. Em seguida, 2.191 Single Nucleotide
Variation (SNV) e 1.397 locus de Simple Sequence Repeat (SSR) foram discriminados
a partir das sequências. A partir das 306 supostas SNVS, sobretudo não sinônimas
localizadas em sequências CDS (sequência de proteína prevista de codificação), 191
foram verificadas quanto à sua capacidade de caracterizar 23 genótipos de Hevea por
uma tecnologia de amplificação específica para alelos. Para 172 (90%), a variação de
nucleotídeos no local genômico prevista foi confirmada, validando assim as diferentes
etapas do sequenciamento para a detecção in silico dos SNVs. Os SNPs detectados no
trabalho de Salgado et al. (2014) foram utilizados na construção do mapa genético
RRIM600 x FDR5788.

2.5.2 Premissas básicas da construção de mapas de ligação

A grande disponibilidade de marcadores moleculares, altamente polimórficos,
cuja herança não sofre influência ambiental, aliada a procedimentos estatísticos
complexos, tem permitido a construção de mapas de ligação para a maioria das espécies
vegetais de interesse agronômico, até mesmo para aquelas de longo ciclo de vida, como
as florestais e as frutíferas.
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A construção de um mapa genético não é uma tarefa simples. Várias premissas
devem ser consideradas na construção de um mapa genético:


Seleção da população apropriada: em geral, o primeiro passo na construção de

um mapa de ligação está relacionado com a escolha dos genitores a serem cruzados, de
forma que maximize o polimorfismo genético (GRATAPAGLIA & SEDEROFF, 1994).
Os genitores escolhidos para gerar a população de mapeamento devem ser contrastantes
(até mesmo quanto à expressão fenotípica para caracteres de interesse agronômico), já
que o número de marcas no mapa representa o número de caracteres contrastantes nos
genitores. Em casos cujo polimorfismo é baixo, pode-se realizar cruzamentos
interespecíficos para obter maior número de locus informativos (TANKSLEY et al.,
1992). No caso da seringueira como se trata de uma espécie altamente heterozigota, este
problema não se encontra.

As gerações F2 ou aquelas oriundas de retrocruzamentos, cruzamentos entre
heterozigotos e linhagens duplo-haploides são as populações mais usadas na construção
de mapas de ligação (LYNCH & WALSH, 1998). Conforme salienta COELHO (2000),
determinados genótipos (indivíduos F2) são portadores de dois gametas informativos,
enquanto em outras populações (retrocruzamento), cada indivíduo carrega somente um
gameta informativo, sendo o outro complemento não informativo. Assim, de modo
aproximado, um indivíduo F2 fornece duas vezes mais informações que um indivíduo
oriundo de uma geração de retrocruzamentos (Figura 8). Esta relação é aproximada
porque nem todos os genótipos de F2 são informativos (LIU, 1998).
Em função do ciclo de reprodução e da perenidade de muitas espécies lenhosas
de polinização aberta e altamente heterozigóticas, o mapeamento genético, mesmo com
marcadores moleculares, ainda não está tão avançado quanto o de espécies anuais. Para
árvores perenes como a seringueira, existe a dificuldade de obtenção de linhagens puras,
devido à depressão por endogamia e principalmente pelo seu longo período de
juvenilidade. Por isso, os métodos tradicionais usados para construir mapas de ligação
para populações F2 e populações de retrocruzamento não podem ser usados para essas
espécies (GRATTAPAGLIA & SEDEROFF, 1994). Para superar problemas dessa
natureza, Grattapaglia e Sederoff (1994) propuseram a utilização de uma estratégia, por
eles denominada de “pseudo-testcross", que permite a construção de mapas de ligação
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com base em progênie F1 (irmãos-completos) de genitores altamente heterozigotos
(Figura 9) onde somente os marcadores que segregam na proporção de 1:1 são
considerados. Nessa abordagem, a configuração do cruzamento não precisa ser
planejada a priori, como em um cruzamento teste clássico, mas pode ser inferida a
posteriori, após a análise de segregação dos marcadores na progênie.

Figura 8. Representação esquemática das configurações genotípicas. (A) Indivíduos de gerações F 2 e (B)
Indivíduos oriundos de retrocruzamentos.

O tamanho da população de mapeamento também é um fator crítico para a
construção do mapa de ligação, não havendo um padrão estabelecido em relação ao
número de indivíduos (YARNES et al., 2013). Na prática, são utilizadas populações
com tamanho variando de 50 a 250 indivíduos. Mapas desenvolvidos com um pequeno
número de indivíduos fornecem grupos de ligação fragmentados e imprecisos
(FERREIRA et al., 2006). De acordo com Semagn et al., (2006), mapas acurados são
obtidos para todos os tipos de população utilizados quando o quantitativo é igual ou
maior que 200 indivíduos, entretanto poucos estudos têm sido feito com esse
quantitativo. Para Rocha et al., (2003), um bom mapa pode ser construído a partir de
uma população composta de pouco mais do que uma centena de indivíduos.


Tipo de marcador genético: geralmente, um elevado número de marcadores

moleculares é usado na construção dos mapas de ligação. Os marcadores são agrupados
dentro de um “grupo de ligação”, que, do ponto de vista biológico, são grupos de genes
(marcadores) cujos locus estão localizados no mesmo cromossomo (COLLARD et al,
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2005). Vários tipos de marcadores podem ser utilizados na construção de mapas,
diferindo em alguns aspectos: número de locus que pode ser detectado, graus de
polimorfismo

entre

e

dentro

de

acessos

e

características

de

dominância

(MALIEPAARD et al., 1997).

Figura 9. Representação esquemática de uma progênie F1 resultante de um cruzamento entre genitores
heterozigotos.



Verificação da distorção da segregação mendeliana: a construção de um mapa

genético é feita com dados oriundos de populações segregantes, ou seja,
retrocruzamentos, geração F2, entre outras. Espera-se um padrão mendeliano típico para
cada uma delas, que é pressuposto nos modelos probabilísticos (BEARZOTI, 2000). A
ausência do padrão mendeliano é chamada distorção da segregação mendeliana, sendo
causada, por exemplo, pelo efeito de amostragem ou viabilidade diferencial de gametas.
Para verificar o padrão mendeliano de segregação de cada loco marcador é geralmente
utilizado teste de qui-quadrado (χ2), que analisa a ligação entre o par de marcadores por
comparações entre as frequências alélicas observadas e as frequências esperadas, cuja
hipótese Ho não admite a ocorrência de distorções (LESPINASSE et al., 2000). Essa
distorção da segregação é um fenômeno comum nas análises genômicas, podendo
aumentar o poder estatístico dos mapeamentos de QTLs com efeitos aditivos e diminuir
o poder em mapeamento de QTLs com efeitos dominantes (XU et al., 2008).
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Cálculo da frequência de recombinação entre pares de marcadores e funções de

mapeamento: a mensuração da frequência de gametas recombinantes entre dois locus
constitui o procedimento a partir do qual se realiza o mapeamento (STAUB et al.,
1996). Bhering et al. (2008), ressaltam que na construção de um mapa genético, um
importante passo é a análise de ligação entre pares de locus, para se verificar a
existência de ligação entre eles. O teste apropriado para essa situação é o do quiquadrado (χ2). Entretanto, tal teste é apenas qualitativo e, quando se detecta evidência de
ligação, não é possível obter-se a porcentagem de recombinação entre os pares de
marcadores. Diversos tratamentos estatísticos podem ser usados para estimar a
frequência de recombinantes, entre eles, o método dos momentos, o método dos
quadrados mínimos e o da máxima verossimilhança. De modo geral, pelo método dos
momentos, obtêm-se os parâmetros igualando-se os valores observados às suas
expectativas, em termos de esperanças matemáticas. Pelo método dos quadrados
mínimos, obtêm-se as estimativas para os parâmetros de modo que a soma de quadrados
dos desvios entre os valores observados e os estimados seja mínima, enquanto pelo
método de máxima verossimilhança obtêm-se as estimativas de modo que os valores
observados representem o caso mais provável de ocorrência (LIU, 1998). O método
mais utilizado para a estimação de porcentagem de recombinação é o método da
máxima verossimilhança.

O método mais importante e comum de mapeamento utiliza a frequência de
recombinação para determinar a distância relativa entre dois marcadores ligados.
Existem funções de mapeamento que estabelecem a relação entre distância de mapa e
frequência de recombinação entre pares de marcas (BHERING et al., 2009). Elas
convertem as frações de recombinação em unidades de mapa denominado centiMorgans
(cM). Por definição, uma unidade de mapa é igual a 1% de recombinação ou 1 cM.
Diferentes funções de mapeamento são disponibilizadas, e as mais utilizadas são
aquelas propostas por Holdane (1919) e Kosambi (1044). A função de Kosambi é
considerada mais completa, pois leva em consideração o fenômeno da interferência
entre os eventos de permuta diferentes (SCHUSER & CRUZ, 2004).


Estabelecimento dos grupos de ligação: Do ponto de vista biológico, os grupos

de ligação são definidos como grupos de genes (marcadores) cujos locus estão
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localizados no mesmo cromossomo. Estatisticamente, grupo de ligação pode ser
definido como um conjunto de locus herdados juntos (LIU, 1998).

A significância de ligação é definida pelo valor do LOD score da estimativa da
fração de recombinação entre os dois marcadores. A estatística consiste em utilizar a
razão de verossimilhança convertida para o logaritmo na base 10. Em geral, ligações de
locus possuem maior credibilidade quando os valores de LOD score são iguais ou
maiores que 3, pois um LOD igual a 3 indica que a ocorrência de ligação é mil vezes
mais provável que a de segregação independente (BEARZOTT, 2000). O
estabelecimento dos grupos de ligação deve ser feito com o LOD score variando entre 4
a 6. Quando existe um grande número de marcadores, LODs com valores baixos
(menores que 4) podem ocasionar ligações espúricas, enquanto o aumento nos valores
de LOD, acima de 6, poderia resultar na fragmentação dos grupos de ligação.


Determinação da ordem dos marcadores nos grupos de ligação: uma vez

conhecida as frações de recombinação entre cada par de marcadores, e já discriminados
os grupos de ligação, deve-se determinar a melhor ordem para os marcadores dentro de
cada grupo. Historicamente, a ordenação de locus tem sido um processo que visa
minimizar o número de crossing-overs.

Para análise da ligação e ordenamento das marcas nos grupos de ligação são
requeridos pacotes computacionais otimizados. Para Wu et al., (2007), os principais
programas utilizados para elaboração de mapas de genéticos são: Mapmaker/EXP
(LANDER et al., 1987), Gmendel (LIU & KNAPP, 1992), Map Manager QTX
(MANLY et al., 2001) e JoinMap (VAN OOIJEN & VOORRIPS, 2001). Os princípios
básicos para construção do mapa são basicamente os mesmos para os diferentes
programas estatísticos.

Para a construção dos mapas de ligação, vários adaptadores do método da
verossimilhança foram desenvolvidos, merecendo destaque os trabalhos de Lander e
Green (1987) cujos algoritmos foram implementados nos programas Mapmaker/EXP. O
método de análise multiponto usa, simultaneamente, informações de todos os
marcadores em um grupo de ligação para determinar a sua ordem, bem como estimar a
frequência de recombinação entre eles. Contudo, esses programas pressupõem que as
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fases de ligação entre os alelos do marcador sejam conhecidos nos genitores. Pacotes
computacionais baseados em verossimilhança não podem ser usados para o
mapeamento de algumas espécies, quando se dispõe de marcadores com diferentes tipos
de segregação e a fase de ligação não é conhecida.

Em seringueiras utiliza-se a verossimilhança e a estratégia dita pseudo-tescross,
na qual a análise de ligação é feita para cada genitor separadamente. Esta estratégia
baseia-se no fato de que se um indivíduo for heterozigoto para um marcador e o outro
indivíduo tiver genótipo nulo, isto é, outras formas alélicas não detectadas (ausência de
banda no gel), a progênie F1 segrega na proporção 1:1 para a presença e ausência de
bandas. Após a genotipagem de uma amostra de várias dezenas de indivíduos F1 para os
marcadores selecionados, dois conjuntos de marcadores são gerados, resultando em um
mapa de ligação para cada genitor, ou seja, os mapas são indivíduo-específicos
(GRATTAPAGLIA & SEDEROFF, 1994). Entretanto, a configuração de duplo
pseudocruzamento teste apresenta algumas limitações, uma vez que os mapas são
indivíduo-específicos e apenas uma parte dos marcadores é usada, não podendo ser
alinhados ou integrados como tais, a não ser que sejam utilizados outros marcadores
comuns a ambos os mapas (WU et al., 2002). Além disso, a integração dos mapas é
problemática (MALIEPAARD et al., 1997), sob o ponto de vista estatístico e
computacional, uma vez que poucos programas estão disponíveis para este tipo de
população, bem como, do ponto de vista biológico, seria necessário o desenvolvimento
e mapeamento de um grande número de marcadores informativos em ambos os
genitores.

Van Ooijen e Voorrip (2001) desenvolveram o programa computacional
JoinMap para resolver os problemas de integração desses mapas de ligação. Este
programa combina dados de diferentes experimentos ou pedigrees, utilizando apenas
frequências de recombinação entre parte dos marcadores para estimar sua ordem nos
grupos de ligação.

No estudo de Lespinasse et al. (2000), foi construído o primeiro mapa genético
para a Hevea spp. (2n = 36). O trabalho foi baseado em uma descendência F1 de 106
indivíduos, permitindo a construção de um mapa genético para a fêmea, um para o
macho, e um mapa sintético de acordo com a estratégia pseudo-testcross. A progênie foi
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derivada de um cruzamento interespecífico entre PB260, um clone cultivado de H.
brasiliensis, e RO38, um clone híbrido interespecífico entre H. brasiliensis × H.
benthamiana. Grupos de ligação homólogos entre os dois mapas parentais foram
fundidos usando locus como ponte. Um total de 717 locus constituiu o mapa sintético,
incluindo 301 RFLPs, 388 AFLPs, 18 microssatélites e 10 isoenzimas. Os marcadores
foram reunidos em 18 grupos de ligação, refletindo assim, o número básico de
cromossomos, e cobriu uma distância total de 2144 cM. Nove marcadores foram
considerados desvinculados, a distorção de segregação foi rara (1,4%) e a densidade
média dos marcadores foi de 1 por 3 cM nos grupos de ligação. A comparação da
distância entre locus nos mapas parentais revelou significativamente uma menor
recombinação meiótica no progenitor masculino híbrido interespecífico do que no
progenitor feminino.

2.6 Mapeamento de QTLs

QTLs (quantitative trait loci) são regiões cromossômicas onde estão presentes
genes ou locus que controlam a variação de um caráter quantitativo, e seu estudo
permite a identificação e o mapeamento de características agronômicas de maior
interesse para os melhoristas (TOLEDO et al., 2008).

Os QTLs são responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos, que
possuem distribuição contínua, tais como: altura e peso de plantas e de animais;
produção de grãos; teor de óleo; resistência a pragas e etc. Com o advento dos
marcadores moleculares (LANDER & BOLSTEIN, 1989) tornou-se possível mapear
regiões cromossômicas (QTLs) que afetam esses caracteres quantitativos.

A análise de QTLs pode levar a um melhor entendimento da interação entre
genótipo e fenótipo. O mapeamento de QTLs tem como objetivo aumentar o
conhecimento da herança genética dos caracteres e identificar marcadores moleculares
que podem ser utilizados na seleção assistida para características fenotípicas relevantes,
tais como produção e resistência a doenças (BERNARDO, 2008).

O mapeamento completo deve fornecer informações sobre posição, número,
efeitos, interações alélicas entre (epistasia) e dentro de locus (dominância) dos QTLs
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(GARCIA et al., 2008), permitem também melhor entendimento das bases genéticas da
correlação entre caracteres

governados por QTLs

ligados ou pleiotrópicos

(FALCONER, 1981); e a identificação de interações entre QTLs e o ambiente (BOER,
2007).

Para realizar o mapeamento são necessárias informações tais como: caractere
quantitativo de interesse e dados de marcadores moleculares os quais são associados aos
QTLs e uma metodologia adequada para associá-los (TOLEDO et al., 2008). Somente
pela análise da segregação conjunta de genótipos marcadores e valores fenotípicos de
indivíduos ou linhagens é possível detectar e mapear QTLs.

Em qualquer delineamento experimental o poder de detecção de um QTL será
tanto maior quanto maior for o número de marcadores disponíveis e de indivíduos
genotipados e avaliados para os caracteres quantitativos (LANDER & BOTSTEIN,
1989). Devido à grande quantidade de trabalhos e recursos financeiros envolvidos nas
avaliações fenotípica e genotípica de grandes populações, o número de plantas avaliadas
varia entre 100 e 300 na maioria dos trabalhos publicados envolvendo o mapeamento de
QTLs. As amostras com menos de 50 indivíduos muito provavelmente terão uma baixa
resolução de mapeamento (YOUNG, 1994).

Além do tamanho da população e o número de marcadores disponíveis, outros
fatores são importantes no poder de detecção de um QTL, como a magnitude de seu
efeito sobre a característica, a frequência de recombinação entre marcador e o QTL,
bem como da herdabilidade da característica. Evidentemente quanto maior o efeito, o
tamanho da população e a herdabilidade, e mais próximo o marcador do QTL, mais fácil
será a detecção (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). A partir dos delineamentos
genéticos e da construção de grupos de ligação, o mapeamento de QTLs envolverá o
uso de metodologias estatísticas específicas.

2.6.1 Métodos de mapeamento de QTLs

Diversas metodologias foram propostas para a identificação de QTLs a partir do
final da década de 1980.
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Mapeamento por marca simples: foi a primeira metodologia de mapeamento
de QTLs. Do inglês Single Marker (SM), em que o mapeamento de QTLs é realizado
para cada marca individualmente, ou seja, um marcador por vez (Figura 10). Nesta
abordagem, a existência de associações entre os marcadores e os caracteres
quantitativos de interesse, é avaliada através de testes estatísticos tradicionais com test t,
análise de variância, regressão linear simples, regressão linear múltipla e teste de razão
de máxima verossimilhança (WELLER, 1986).

Figura 10. Esquematização da associação entre o marcador (M/m) e o caráter de interesse (A/a).

Mapeamento por Intervalo: Do inglês Interval Mapping (IM), foi
desenvolvida por Lander & Botstein (1989). Neste método, os marcadores são
ordenados em um mapa de ligação, e servem como base para inferir sobre a localização
dos possíveis QTLs. Este método utiliza o princípio da máxima verossimilhança para
verificar a possível presença de um QTL na região entre um par de marcas adjacentes
em um grupo de ligação.

Figura 11. Representação de um QTL na região entre um par de marcadores adjacentes em um grupo de
ligação.
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Mapeamento por Intervalo Composto: Zeng (1994) apresentou um modelo
para o mapeamento de QTL que considera simultaneamente a procura de QTL num
dado intervalo com o efeito de marcadores fora desse intervalo, aumentando
sensivelmente o poder do teste e eliminando os QTL fantasmas. Do inglês Composite
Interval Mapping (CIM), o Mapeamento por Intervalo Composto, combina o modelo de
IM de Lander & Botstein (1989) com um modelo de regressão múltipla, para controlar a
variação fora do intervalo sendo mapeado.

Mapeamento por Múltiplos Intervalos: Kao et al. (1999) propuseram um
modelo mais complexo, que considera múltiplos intervalos de marcadores
simultaneamente para adicionar múltiplos QTLs no modelo de mapeamento. O
Multiplique Interval Mapping (MIM) se destaca das outras metodologias pela
incorporação da estimativa da epistasia, valores genotípicos dos indivíduos e
herdabilidade dos caracteres quantitativos no modelo.

O MIM apresenta como

vantagens a maior eficiência e precisão na identificação de QTL, identificação e
entendimento dos padrões espistáticos, possibilitando agregar os efeitos espistáticos ao
ganho genético por meio da seleção assistida por marcadores.

2.6.2 Mapeamento de QTLs de resistência na seringueira

Em Hevea, já foram identificadas regiões do genoma implicadas na resistência
ao Pseudocercospora ulei. Dentre os resultados de mapeamento genético da cultura da
seringueira, destacam-se principalmente trabalhos voltados à identificação de QTLs de
resistência ao fungo P. ulei (LESPINASSE et al., 2000; LE GUEN et al., 2007, 2008,
2011 e 2013).

A fonte de resistência completa a SALB, caracterizada pela ausência de esporos
do fungo sobre as folhas, estão presentes em alguns clones selvagens de Hevea
brasiliensis e também em clones de outras espécies, tais como Hevea benthamiana,
Hevea guianensis, Hevea pauciflora, Hevea spruceana (HOLLIDAY, 1970). No
entanto, a maioria das fontes de resistência parece ser não durável, uma vez que foram
rapidamente superadas após a sua utilização em esquemas de melhoramento
(SIMMONDS, 1989).
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A primeira identificação dos fatores genéticos que poderiam conferir resistência
a SALB foi realizado em um híbrido interespecífico (H. brasiliensis × Hevea
benthamiana; Lespinasse et al., 2000). QTLs de resistência e um gene de resistência
maior (Lespinasse et al., 2000) foram descritos, mas um estudo mais aprofundado sobre
o mesmo material mostrou que essa resistência já foi contornada por alguns isolados de
P. ulei altamente agressivo (Le Guen et al., 2007).

O tipo de reação, que se caracteriza pela intensidade da esporulação nas lesões e
o diâmetro da lesão aparecem como os caracteres menos variáveis em cada genótipo e
menos correlacionados. Na pesquisa de Lespinasse et al. (2000), um estudo de QTL
para a resistência completa e parcial ao P. ulei, foi realizado com base em uma
população F1 para que um mapa de alta densidade molecular fosse construído. Os QTLs
para a resistência foram mapeados usando 195 indivíduos derivadas do cruzamento
entre um clone suscetível, PB260, e um clone resistente, RO38 (aliás, Fx3899),
derivado de hibridação interespecífica. O nível de resistência da progênie foi avaliado
em condições controladas. O tipo de reação (TR) e o diâmetro da lesão (DL) foram
medidos nas folhas imaturas após a inoculação artificial do fungo. Foram utilizadas
cinco cepas diferentes do fungo, todos altamente esporulantes em PB260. Já na cultivar
RO38, apenas uma cepa do fungo esporulava parcialmente. Ambos os mapas genéticos
pseudo-testcross parentais e o mapa de consenso foram construídos. Oito QTLs de
resistência foram identificados no mapa RO38. Apenas um QTL foi detectado no mapa
PB260. A análise do mapa de consenso F1 confirmou os resultados obtidos com os
mapas parentais. Um QTL comum foi detectado para resistência às cinco cepas, tanto
para TR e DL, e dois QTLs foram detectados para a resistência completa a quatro cepas,
sendo um para TR e outro para DL (Tabela 1).

Recentemente, uma nova e aparentemente resistência durável à SALB foi
identificada na cultivar H. brasiliensis MDF180 (LE GUEN et al., 2008). A resistência
parcial desta cultivar é caracterizada por uma reduzida emissão de conídios e a ausência
do teleomorfo para todos os isolados do fungo. A infecção natural desta cultivar no
campo nunca é seguida pela desfolhagem da árvore. MDF180 originou-se diretamente a
partir de uma seleção feita entre mudas que foram obtidas em populações naturais de H.
brasiliensis na região peruana de Madre de Dios, em 1948 (RANDS & POLHAMUS,
1955). Embora não seja considerado um excelente produtor de látex, MDF180 foi
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cultivado em centenas de hectares no estado brasileiro (Bahia, Brasil) altamente
infectado pela SALB por causa da durabilidade da sua resistência a esta doença.

Tabela1. Resultados das análises de QTLs para Tipo de Reação (TR) e Diâmetro da Lesão (DL) na
cultivar RO38.

Cepas
Caracteres

TR

G70

Una2

San91

Man1

G77

LOD

LOD

LOD

LOD

Cromossomo

Marcador

LOD

g10

EM36/7

3.6

g11

EM3/24

2.0

4.3

6.3

3.8

g13

EM36/14

8.2

11.6

9.8

8.3

g13

EM30/2

4.0

2.8

g15

gHbCIR45

8.8

15.3

10.1

g10

EM36/7

2.2

g12

LAP

4.8

4.6

3.8

4.2

g13

EM36/14

7.1

18.4

7.9

8.0

g13

EM30/2

15.1

DL
7.6

4.1

Le Guen et al. (2011) propuseram investigar a base genética da resistência ao
SALB na cultivar resistente (MDF180) a partir do mapeamento de QTLs. Esta análise
foi baseada em uma população segregante F1 composta por 351 indivíduos, originada
de um cruzamento entre MDF180 e uma cultivar suscetível (PB260). Desta população,
195 descendentes foram selecionados aleatoriamente. A resistência da progênie foi
avaliada tanto em condições controladas quanto sob infecção natural de três isolados
de P. ulei. Os resultados mostraram que nenhum QTL de resistência era detectado no
genitor suscetível. Já no genitor resistente, foram detectados seis QTLs distintos, dos
quais, dois têm um efeito importante no grupo de ligação 13 e 15 e quatro explicam uma
porcentagem menor da resistência (Tabela 2).
Em outro estudo, o clone Fx2784 mencionado por mais de 30 anos (CHEE,
1976) por ser totalmente resistente ou por mostrar diferentes graus de resistência (CHEE
& HOLLIDAY, 1986) atraiu a atenção dos melhoristas, não só por causa de sua
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resistência total ao ataque da SALB em algumas áreas altamente infectadas (como na
Guiana Francesa e no estado brasileiro de Mato Grosso), mas também pela sua
susceptibilidade extrema em outros locais (no estado brasileiro da Bahia). A inoculação
com 50 diferentes isolados da Bahia sob condições controladas revelou que esta cultivar
foi totalmente resistente para 46 deles, mas altamente suscetível a quatro isolados que
eram provavelmente da mesma cepa fisiológico do fungo (MATTOS et al., 2003). Tal
comportamento sugeriu fortemente a existência de um gene principal responsável pela
resistência a várias cepas de P. ulei, mas cuja eficiência podia ter sido superada por
cepas específicas do patógeno.

Tabela 2. QTLs de resistência detectados no genótipo MDF180 pelos modelos de Interval Mapping (IM)
e Multiple QTL model (MQM). As características são Tipo de Reação (TR) e Diâmetro da Lesão (DL).
Cepas

Caracteres

TR

DL

FTP39

PMB23.1

CB101

LOD

LOD

LOD

Grupos

Marcador

IM

MQM

IM

MQM

g10

mHbCIRA31

2.7

3.4

g13

mHbCIRA2757

42.2

43.3

43.7

42.1

g14

mHbCIRA2545

1.9

3.3

g15

mHbCIRA2086

4.3

5.6

3.8

5.1

g13

mHbCIRA2757

32.3

31.9

33.5

32.0

g15

mHbCIRa289

3.4

3.7

3.4

3.6

IM

MQM

44.7

44.3

9.5

9.1

Em 2013, o objetivo do estudo de Le Guen et al., foi demonstrar a resistência
qualitativa da cultivar Fx2784 utilizando marcadores moleculares. Os indivíduos
resultantes do cruzamento entre uma cultivar resistente e uma suscetível foram
cultivados em ensaios de campo na Guiana Francesa e no Brasil. Em ambos os locais, a
segregação da característica de resistência observada foi de 1:1. Um novo e único locus
no grupo de ligação 2 associado à resistência ao Mal-das-folhas foi encontrado no
genótipo Fx2784, reforçando a hipótese de uma resistência qualitativa neste genótipo.
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2.6.3 Mapeamento de QTLs de crescimento e de produção na seringueira

Poucos trabalhos foram publicados sobre identificação de QTLs associadas ao
crescimento (SOUZA et al., 2013) e nenhum tentando caracterizar a produção.

No trabalho de Souza et al. (2013), uma população oriunda de um cruzamento de
irmãos completos foi utilizada para mapear QTLs associadas ao crescimento da
seringueira em duas diferentes estações do ano (inverno e verão). As características
avaliadas foram altura e circunferência. Nesse estudo, foram detectados 18 QTLs em 11
grupos de ligação. Dos QTLs detectados, 9 foram identificados no verão (7 para
altura/SH e 2 para circunferência/SG), 5 no inverno (2 para altura/WH e 3 para
circunferência/WG) e 4 em ambas as estações (2 para altura/TH e 2 para
circunferência/TG) (Tabela 3).

Tabela 3. Mapeamento de QTLs associadas à altura e ao crescimento do caule durante as estações do
verão e inverno.
Nomes
QTLs

Marcadores

Grupo de

Posição

LOD

Ligação

(cM)

Global

SH.1

HB31

1

129.73

3.85

SH.2

T2636-HB1

5

21.00

7.33

SH.3

A2336

6a

64.06

5.95

SH.4

HBE140-HB41

8

23.00

4.56

SH.5

HBE151-A2525

8

174.00

4.02

SH.6

HBE77-HB7

9

78.00

4.41

SH.7

TAs2225-HBE64

16a

10.00

4.01

WH.1

T2607

2a

34.43

5.55

WH.2

HB186

10

82.99

5.21

TH.1

a491

5

60.57

6.98

TH.2

A2532-a90

9

54.00

5.05

SG.1

a235-a491

5

56.00

5.40

SG.2

T2449-HBE49

6b

6.00

5.41

WG.1

HB24-a312

3

64.00

6.28

WG.2

a104

16a

145.63

4.01

WG.3

HB123

17b

82.26

4.70

TG.1

T2449-HBE49

6b

8.00

7.32

TG.2

TAs2225-HBE64

16a

40.00

5.49
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2.7 Escopoletina

As plantas resistem a infecções por patógenos de várias maneiras. Uma delas é a
produção de compostos antimicrobianos, chamados fitoalexinas, que matam o agente
patogénico ou restringem o seu desenvolvimento intracelular (DARVILL &
ALBERSHEIM, 1984).

A primeira evidência de uma resposta de defesa ativa em Hevea foi relatada por
Tan & Low (1975), que detectou um composto fluorescente azul em tecidos foliares
após a infecção com o fungo Colletotrichum gloeosporioides. Mais tarde, este composto
foi induzido em Hevea através de infecção por Pseudocercospora ulei, e foi
denominado escopoletina (GIESEMANN et al., 1986).

A escopoletina pertence à classe das cumarinas, as quais são moléculas simples
que constituem uma classe de metabólitos secundários derivados do ácido cinâmico,
amplamente distribuídos no reino vegetal. A esses compostos atribui-se uma grande
variedade de atividades biológicas, como a antimicrobiana, antiviral, anti-inflamatória,
antiespasmódica, antitumoral e antioxidante (SASAKI, 2008).

O estudo sobre a velocidade e a extensão da acumulação de escopoletina são
componentes importantes de resistência em Hevea contra P. ulei (GARCIA et al., 1995)
e C. gloeosporioides (BRETON et al., 1994). A acumulação de escopoletina foi relatada
em plantas herbáceas após infecções fúngicas (TAL & ROBESON, 1986), bacterianas
(SEQUEIRA, 1969) e virais (CLARKE & BAINES, 1976).

A escopoletina é considerada uma fitoalexina que tem mostrado ter
fungitoxicidade a patógenos foliares de árvore de borracha (GARCIA et al., 1995).
Pequenas diferenças na acumulação da presente cumarina têm sido detectadas em
clones com diferentes resistências. Isso se deve não só da sua biossíntese em tecidos,
mas também do grau de tolerância do parasita aos compostos.

Garcia et al. (1995) realizou um trabalho que teve como objetivo determinar os
compostos fenólicos constitutivos e induzidos na parte inferior das folhas em contato
com os agentes patogênicos de 0 a 72 hs após a inoculação, utilizando clones com
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diferentes graus de resistência. As propriedades antifúngicas dos compostos foram
verificadas em folhas de H. brasiliensis com os patógenos: P. ulei; C. glocosporioides e
Corynespora cassiicola. Após a inoculação do Pseudocercospora ulei, as folhas
produziram escopoletina nas zonas infectadas. O grau de resistência dos quatro clones
estava relacionado com a rapidez e a intensidade de acumular escopoletina. Assim, 24 h
após a inoculação, os clones com resistência total e aqueles com alto nível de resistência
parcial apresentaram um acúmulo precoce de escopoletina que se intensificou e durou
mais de 48 h nos clones de resistência total. O nível de resistência parcial foi
positivamente correlacionado com a concentração de escopoletina a 48 h após a
inoculação. O efeito antifúngico da escopoletina foi verificado in vitro em P. ulei, onde
concentrações de 2 mM foram suficientes para inibir fortemente o alongamento do tubo
germinativo e a germinação de conídios. In situ, 24 h após a inoculação, a germinação
de esporos e o número de locais infectados foram menores nos clones mais resistentes.
Nos dois outros patógenos das folhas da seringueira, o Colletotrichum gloeosporioides e
Corynespora cassiicola, foram necessário concentrações duplas ou mais do que os
testados em P. ulei para a inibição total da germinação dos esporos e do alongamento do
tubo germinativo.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Material vegetal

200 genótipos foram selecionados ao acaso na descendência RRIM600 x
FDR5788 composta de 928 “ortets” implantadas no Campo de Avaliação de Seedling
nº4 da Plantação Michelin da Bahia (Ituberá, BA, Brasil). Os 200 genótipos foram
enxertados em porta enxertos oriundos de sementes do clone Fx3864.

As mudas ensacoladas apresentando o segundo lançamento maduro foram
plantadas no campo na Plantação Michelin da Bahia em maio de 2013 num experimento
com espaçamento de 2m x 1m entre as plantas em cinco blocos contendo uma planta de
cada genótipo, além dos 2 parentais RRIM600 e FDR5788 (Figura 12).

Figura 12. (A) Foto da coleção de mudas plantadas com espaçamento 2m x 1m entre elas. (B) Croqui da
distribuição da descendência RRIM600 x FDR5788, onde cada bloco contém 202 plantas (incluindo os
parentais) distribuídas em 6 colunas e em 34 linhas.
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3.2 Caracteres avaliados

3.2.1 Mal-das-Folhas

Em outubro de 2013 as avaliações do tipo de reação, da densidade dos
estromatas e do nível de ataque foram realizadas no campo nos meses com maior
pressão do patógeno (uma campanha de observação por mês, seis meses consecutivos).
Cada planta foi observada segundo a Tabela 4.

Tabela 4. Escala de notas para avaliação da resistência ao Pseudocercospora ulei.
Critério

Intensidade
de
esporulação

SP

Escala

Complemento

0 = Ausência de sintomas

Os dados que não tiveram possibilidade de

1 = Lesões necróticas sem esporos;

avaliação (estágio foliar não adequado para

2 = Lesões não necróticas sem esporos;

uma observação ou árvore morta) serão

3 = Esporulação muito fraca sobre a face

sinalizados com a nota ´´-1´´

inferior da lesão;
4 = Esporulação forte cobrindo

No caso de dificuldade de anotação em

parcialmente a face inferior da lesão;

campo,

5 = Esporulação muito forte cobrindo

transportada ao laboratório em 1 saco para

toda a face inferior da lesão;

afinar a análise com uma lupa binocular.

6 = Esporulação muito forte cobrindo

Esta situação habitualmente acontecerá no

toda a face inferior da lesão e forte na

caso de duvida sobre uma notação 2/3 para

face superior.

TR (pequena esporulação) e entre uma

uma

folha

(3

folíolos)

será

notação ½ para DS (estromas não muito
numerosos e pequenos).

Densidade

0 = sem estromata

Os dados que não tiveram possibilidade de

de

1 = de 1 a 5 estromatas por folíolo

avaliação (sem folha para uma observação

estromatas

2 = de 6 a15 estromatas por folíolo

ou árvore morta) serão sinalizados com a

3 = de16 a 50 estromatas por folíolo

nota ´´-1´´

STR

4 = superior a 50 estromatas por folíolo
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SP foi observado no último lançamento foliar em folíolos no estágio C (folhas
jovens). STR foi observado em folhas no estágio D (folhas maduras) (Figura 13).

Figura 13. Estágios foliares da seringueira, (A) Estágio C e (B) Estágio D.

3.2.2 Escopoletina

Primeiramente, os parentais RRIM600 e FDR5788, foram analisados em
relação ao acúmulo de escopoletina produzida em resposta à infecção do fungo
Pseudocercospora ulei em três tempos distintos, 24, 48 e 72h. De cada genótipo foram
coletados 6 folíolos no estágio C, sendo que 2 folíolos foram usados como controle
negativo e os outros 4 folíolos foram inoculados com a cepa do fungo P. ulei PMB 28.

O experimento foi realizado em placas de petri forradas com papel toalha
umedecido com água destilada. Para cada tempo (24, 48 e 72h) foram confeccionadas
três placas de petri (1 controle negativo sem o inóculo e 2 com o inóculo), cada uma
com dois folíolos jovens.

O inóculo foi preparado em água destilada acrescentada de Tween 0,05%. Os
esporos foram colhidos pincelando as lesões com esporulação e a solução foi diluída até
uma concentração de 200.000 conídios/μL.
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Em cada folíolo foram colocadas seis gotas da diluição do inóculo (Figura
14A), sendo que cada gota correspondia a 10 μL da diluição. No controle negativo, as
gotas não continham o inóculo, apenas tween 0,05% e água. Em seguida, as placas
foram levadas para a estufa BOD a 23 ºC (Figura 14B). Após 24, 48 e 72 h de
incubação, nas respectivas placas, as gotas de cada folíolo foram colhidas, adicionando
20 μL de água e recolhendo um volume final de 30 μL. Cada folíolo foi considerado
uma amostra. Para os genótipos da descendência RRIM600 x FDR5788 as amostras
foram coletadas 72 horas após inoculação.

Figura 14. Inoculação do

P. ulei PMB 28. (A) Distribuição das 6 gotas da diluição do inóculo por

folíolo e (B) Placas na estufa BOD.

Em seguida, a fluorescência das amostras foi analisada no SpectraMax
Paradigm (Figura 15), com filtro de excitação de 360 nm e filtro de leitura de 400 a 500,
com intervalos de 5 nm.

Foram realizadas as dosagens de fluorescência da escopoletina nas quatro
amostras inoculas e nas duas amostras controles de cada clone.
Para converter os valores de fluorescência em concentração (μM), foi utilizada a
escopoletina sintética (Fluka) para construir uma curva de calibração de 0 a 50 M. Os
valores de fluorescência obtidos foram corrigidos subtraindo o valor do controle agua.
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Para cada serie de dosagens foi construída uma curva de calibração e determinado um
equação de regressão indicando a concentração como uma função linear da
fluorescência.

Cada valores de fluorescência das amostras coletadas nas folhas foram também
submetido ao uns fatores de correção subtraindo o valor do controle agua, aplicado a
equação de regressão e ajustado a 0 os valores negativos. Uma media destes valores foi
calculada.

Figura 15. Aparelho SpectraMax Paradigm.

3.3 Extração do DNA

Folhas secas de seringueira (500 mg) foram maceradas no nitrogênio líquido
com uma pitada de PVPP (polyvinylpolypyrolidone Sigma P6755) e uma pitada de
areia. O DNA foi extraído com 5 mL de tampão 100 mM tris-HCl pH8, 1,4 M NaCl, 20
mM EDTA pH8, MATAB (2%), PEG 6000 (1%), Na2SO3 (0,5%) a 74°C, 30 min. No
estrato resfriado, acrescentou 5 mL de uma solução de álcool isoamilico – clorofórmio
(1:24; v:v). Agitou e centrifugou a 10.000 g, 10 min. Acrescentou na fase aquosa 4,5
mL de isopropanol. Secou o DNA precipitado e resuspendeu em 200 mL de TE
autoclavado 48 horas a temperatura ambiente. Quantificou o DNA no Fluoroskan
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Ascent (THERMO Electro Corporation) utilizando uma gama de diluição de DNA de
timo de vitela de 0 até 250 ng. L-1. Numa placa de 96 poços, 2 L de cada extrato de
DNA foi depositado e acrescentado 200 L do mix Hoechst (0,2 g.mL-1 bisbenzimide
no tampão 10X TNE).

3.4 Genotipagem com microssatélites

As amplificações PCR foram realizadas em um volume final de 10 µL, com o
tampão de amplificação a 1.0-X, dNTPs a 200 mM, MgCl2 a 0,5 mM, iniciadores1-M13
a 0,08 mM, iniciador2 a 0,01 µM, M13 marcada a 0,1 µM, 25 ng de DNA genômico,
0,1 U. µL-1 de Taq DNA Polymerase. Para a verificação da conformidade, sete pares de
primers disponíveis no NCBI GenBank com os números de acesso, AF383940
(mHbCIRA31), AF383941 (mHbCIRA66), AF221697 (mHbCIRM124), AF221698
(mHbCIRM127), AF383935 (mHbCIRM421), AF221706 (mHbCIRM574), G73377
(mHbCIRMnSOD) foram utilizados. Para a construção de um mapa genético 112 pares
de primers (denominados mHbCIR#) foram utilizados (em anexo, Tabela 1S). Os
parâmetros das reações de amplificação foram: 1 ciclo inicial de desnaturação a 94 ºC
por 5 min, seguido por 10 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 45 s, anelamento a 55 ºC
por 1 min, e extensão a 72 ºC por 1 min, com diminuição da temperatura de anelamento
de 0,5 ºC por ciclo, seguido por 25 ciclos de desnaturação 94 ºC por 45 s, anelamento a
50 °C por 1 min e extensão a 72 ºC por 1 min, além de 1 ciclo final de extensão a 72 ºC
por 30 min.
De cada PCR, 2 μL foram diluídos utilizando 10 μL de solução desnaturante de
deformamida (HiDiTM) adicionado 0,125 μL por poço de um lader (GeneScan
600LIZTM). A corrida foi realizada no sequenciador capilar ABI3500xl (Applied
Biosystems) com multiplexagem de 8 marcadores por migração (2 marcadores x 4 cores
de fluorocromo). As reações de PCR foram realizadas em simplex, por tanto foi
necessário realizar 12 PCR para cada migração.

Numa população F1 entre parentais heterozigotos, pode se encontrar no
máximo 4 alelos para cada marcadores (2 alelos por parental) o que permite por
recombinação no máximo 4 genótipos bi-alélicos dentro dos descendentes. Dependendo
dos marcadores existem 5 possibilidades de segregação apresentadas na Tabela 5. Os
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electroforegramas foram analisados com Genemapper® v4.1 (Applied Biosystems) o
que gerou um arquivo Excel de codagem dos alelos. A matriz de dados “indivíduos x
marcadores” foi analisada pelo software JoinMap v4.1.

Tabela 5. Repartição dos 112 pares de primers SSRs por tipo de segregação na descendência e por
parentais.
Ordem

Tipo de segregação

Genotipagens possíveis

RRIM600 x FDR5788

1

<ab x cd>

ac, ad, bc, bd

29

2

<ef x eg>

ee, ef, eg, fg

42

3

<hk x hk>

hh, hk, kk, h-, k-

11

4

<lm x ll>

ll, lm

3

5

<nn x np>

nn, np

15

Total

103

Polimórfos em RRIM600

83

Polimórfos em FDR5788

97

3.5 Genotipagem com SNPs

Para aumentar a cobertura com marcadores moleculares foram utilizados
também marcadores SNPs de regiões codantes (denominados sHbCIR#) desenvolvidos
no Projeto CNPq-Prosul e CAPES-Agropolis Fundação. Utilizando a química KASPar,
96 SNPs indicados polimorfos por estudos preliminares nos parentais RRIM600 e
FDR5788 (SALGADO et al., 2014) foram testados em 190 genótipos da descendência
plantada no campo (em anexo, Tabela 2S). As reações PCR foram realizadas em chips
IFCs (Integrated Fluidic Circuits) utilizando o Sistema BioMark™ HD (Fluidigm,
USA) (Figura 16).

A técnica KASPar SNP Genotyping utiliza três primers projetados pelo usuário
(dois alelos específicos forward e um reverse comum), exclusivo para um único SNP,
dois oligos secundários universais com fluoróforo anexado a cauda 5’ e supressores
ligados (incluído no reagente KASPar) e o molde de DNA. A genotipagem pela química
KASPar é projetada sobre o conceito de PCR alelo específico competitivo. Neste
protocolo, os primers específicos do genótipo (um para cada um dos alelos de SNP) e
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oligos marcados com fluoróforo são utilizados numa reação de PCR competitiva para
produzir um sinal de fluorescência específico de alelos.

Cada primer alelo específico tem um SNP de base específica complementar a
um dos alelos do SNP no molde do DNA alvo. Ligada a cada alelo SNP específico está
uma única cauda 5’ com sequência homologa a oligos secundários universais marcados
com os fluoróforo FAM ou HEX.

Figura 16. (A) 96.96 Dynamic Array IFC, (B) Controladores IFCs (Integrated Fluidic Circuits) e (C)
Instrumento de PCR e HD Leitor BioMark.

Durante a primeira rodada da PCR, apenas o alelo correto de primers específicos
se liga, e sua cauda 5’ é incorporada ao produto da PCR (Figura 17). Na segunda rodada
da PCR, o primer reverso gera uma sequência complementar à cauda 5' da sequência do
alelo específico. Isso permite que o oligo secundário marcado com fluoróforo se ligue e
se torne incorporado no produto da PCR durante o terceiro ciclo da PCR. A
incorporação do oligo marcado com fluoróforo no produto da PCR libera o fluoróforo
de seu supressor permitindo que ele brilhe. Conforme a PCR prossegue, a geração de
sinal aumenta. Após conclusão da PCR o sinal fluorescente pode ser lido e um genótipo
determinado.
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Figura 17. Diagrama detalhando da genotipagem química KASPar
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Os reagentes químicos e biológicos utilizados são KASPar 2X Reagent Mix
(Kbioscience, PN KBS-1004-001), 20X GT Sample Loading Reagent (Fluidigm, PN
85000741), 2X Assay Loading Reagent (Fluidigm, PN 85000736), DNA genômico e
H2O DNase-free.
1º Passo: Preparação do KASPar Assay Primer Mix. Para preparar 50 µL de
KASPar Assay Primer Mixes, foram utilizados 6 µL do primer específico para o alelo 1
(100 μM), 6 µL do primer específico para o alelo 2 (100 μM), 15 µL do primer
específico comum (100 μM) e 23 µL de H2O DNase-free.
2º Passo: Preparação do Assays 10X (KASPar Assays Primer Mix +
Tampão). Foram utilizados 2 µL de 2X Assay Loading Reagent, 1,44 µL de H2O
DNase-free, 0,56 µL de KASPar Assay Primer Mix, em um volume final de 4 µL por
amostra.

3º Passo: Preparação da amostra Pre-Mix + Amostras (KASPar Assays
Primer Mix + DNA + Tampão). Foram utilizados 2,5 µL de KASPar 2X Reagent Mix,
0,25 µL de 20X GT Sample Loading Reagent, 0,16 µL de H2O DNase-free e 2,09 µL de
DNA genômico 60 ng/µL, em um volume final de 5 µL por amostra.

4º Passo. Carregar a matriz dinâmica IFC. Os controles foram injetados no
chip, e em seguida o chip foi colocado no IFC Controlador, foi executado o script Prime
(138x), “eject” foi pressionado para remover o chip preparado do IFC Controlador.
Foram pipetados 4 µL de Assays 10X em cada poço do lado esquerdo do chip e 5 µL da
amostra Pre-Mix em cada poço do lado direito do chip. O chip foi colocado novamente
no IFC Controlador, foi executado o script de Load Mix (138x) para carregar as
amostras e ensaios para o chip, posteriormente o chip foi colocado no FC1 Cycler e o
protocolo (Tabela 6) de ciclos térmicos foi realizado.
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Tabela 6. Protocolo de ciclos térmicos da PCR.

3.6 Construção do mapa genético

A compatibilidade de todas as plantas enxertadas com os genótipos dos dois
parentais RRIM600 e FDR5788 foi controlada em base da genotipagem com 7
marcadores microssatélites discriminantes. Os eventuais ilegítimos foram descartados e
substituídos por genótipos conformes.

Após ter genotipado todos os descendentes com aproximadamente 200
marcadores polimórficos em um ou outro dos parentais (ou ambos), o conjunto de dados
foi tratado com o software JoinMap 4.1. (Van OOijen, 2006). A razão da segregação de
cada marcador foi testada pelo teste de χ2. A fase de ligação foi determinada pelo
software no momento da estimação da frequência de recombinação. Esta frequência foi
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convertida em distância utilizando a função de mapeamento. Os dois mapas parentais
foram estabelecidos com um LOD de 3,0. O mapa sintético entre os dois mapas
parentais foi construído utilizando os marcadores que eram heterozigotos nos dois
parentais (marcadores pontes). A estimação do comprimento dos dois mapas parentais
foi calculada como descrito por Hulbert et al. (1988).

3.7 Análises estatísticas e detecção de QTLs

Para as três principais variáveis: a intensidade de esporulação, a densidade dos
estromatas e a concentração de escopoletina, analisadas em condições naturais de
infecção no campo, foram realizadas cinco repetições para a maioria dos genótipos, o
que permitiu realizar uma análise de variância utilizando o software estatístico SAS. A
Herdabilidade no sentido amplo (H2) foi deduzida a partir dos desvios calculados
utilizando a fórmula H2 = σ2g/ (σ2g + σ2e), onde σ2g representa a variância genética, e σ2e
representa a variação ambiental.

A detecção de QTLs foi feita com o software MapQTL6 (VAN OOIJEN, 2004).
Os níveis de significância do LOD score foram estimados pelo teste de permutação para
os três principais caracteres analisados: a intensidade de esporulação, densidade dos
estromatas e a concentração de escopoletina.

Praticamente, no software MapQTL6, três arquivos são carregados. O primeiro
arquivo do tipo “loc” contém todos os dados dos marcadores posicionados em cada
mapa genético e o tipo de segregação de cada um. O segundo arquivo, o “map”, contém
os grupos de ligação e os marcadores posicionados em cada grupo. E o terceiro arquivo,
o “qua”, estão todos os resultados de todas as características quantitativas avaliadas.

Os testes seguintes foram aplicados a jogos de dados:


O teste de Kruskal-Wallis (testes não-paramétricos), que detecta marcadores
com efeito significativo (< 5%; ****);



O teste de permutação (1000 permutações) indica o LOD score para o grau de
significância de 95% de ter um marcador associado com a característica
analisada;
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O teste de Interval Mapping, que faz a análise entre os marcadores significantes
com a característica analisada, e informa a possível posição do QTL no grupo de
ligação.

Em anexo (Tabela 3S) são indicados onde foram desenvolvidas cada atividade e a
contribuição do estudante, dos pesquisadores e técnicos.
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4. RESULTADOS

4.1 Caracterização dos genótipos para a resistência ao SALB em condições
naturais da infestação

Foram realizadas no total de 17 campanhas de avaliações fenotípicas da
intensidade de esporulação nos 195 genótipos da descendência plantados e nos dois
parentais todos cultivados no campo num dispositivo em bloco completo ao acaso. A
primeira avaliação foi no dia 04/09/2013 e a última no dia 30/01/2015. Durante este
período, três variáveis foram avaliadas em cada planta: a intensidade de esporulação
(SP) característica da fase anamórfica do fungo P. ulei, a densidade dos estromatas
(STR) característica da fase teleomórfica do fungo P. ulei e a deformação das folhas
devido à antracnose (Colletotrichum).

4.1.1 Evolução da doença no ensaio DRF

Para determinar os períodos de maior infecção do ensaio, as notas médias das
três variáveis foram calculadas para cada data. Desta forma pôde se observar três
períodos de maior infecção (Figura 18):
 26/11/2013 para SP e do 26/11/2013 até 27/12/2013 para STR;
 03/05/2014 para SP seguido por 18/06/2014 para STR;
 Do 07/01/2015 até 30/01/2015 para SP e 30/01/2015 para STR.

De forma a maximizar para cada genótipo as notas coletadas de 2013 a 2015, as
notas obtidas durante estes períodos serão analisadas de forma mais específica.
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Figura 18. Evolução das notas médias da intensidade de esporulação, da densidade de estromatas e da
severidade da deformação das folhas no ensaio DRF de 2013 até 2015.

4.1.2 Intensidade de esporulação

4.1.2.1 Valores fenotípicos SP médios, máximos e maximizados

As plantas com folhas no estágio fenológico transitório B2C até C receberam
notas que variam de 1 a 6, de acordo com a intensidade da esporulação (fase anamórfica
do fungo). A nota 7 foi aplicada para as plantas mortas e a nota 9 para as plantas que
não tinham folhas para serem analisadas. No final desse período de avaliação, diferentes
valores de esporulação foram calculados:
 SPmoy: Média do genótipo obtida a partir das notas das plantas incluindo todos
os valores;
 SPmax: Média do genótipo obtida a partir das notas máximas obtidas para cada
planta;
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 SPmax1: Para poder maximizar as notas da intensidade de esporulação, para
cada genótipo foi somado o número de vezes que foi observado a nota 1, 2, 3, 4,
5 ou 6. Uns filtros condicionais foram aplicados nesta distribuição de número de
ocorrência. As classes das notas que apresentaram menores ocorrências foram
eliminadas. Assim, foram aplicados os filtros seguintes nas diferentes classes:


SP1: SP2>3 => SP1=0: caso o número de nota 2 seja superior a três, o
número de observações da nota 1 será de 0;



SP2: SP3>3 e SP4>3 => SP2=0: caso o número de nota 3 e 4 seja superior a
três, o número de observações da nota 2 será de 0;



SP3: SP4>(SP3)+5 e SP5>1 => SP3=0: Caso o número de nota 4 seja
superior ao número da nota 3 mais 5, e o número de nota 5 seja superior a 1,
o número de observações da nota 3 será de 0;



SP4: SP5>6 => SP4=0: caso o número de nota 5 seja superior a seis, o
número de observações da nota 4 será de 0;



SP5: SP5<2 => SP5=0: caso o número de nota 5 seja inferior a dois, o
número de observações da nota 5 será de 0;



SP6: SP6<2 => SP6=0: caso o número de nota 6 seja inferior a dois, o
número de observações da nota 6 será de 0.

Após filtragem dos dados, a média SPmax1 das classes mais representadas foi
calculada.
 SPmax2: As notas obtidas durante os períodos de maior epidemia (ver § 4.1.1)
foram selecionadas para calcular uma média por planta seguida pela média por
genótipo.

4.1.2.2 Distribuição dos valores SPmoy, SPmax1, SPmax2 e SPmax

A distribuição do caráter SP é contínua, indicando a possibilidade de encontrar
vários fatores genéticos associados ao controle deste caráter. O resultado (Figura 19)
indica que SPmoy teve uma variação de 2,00 a 4,00, enquanto os valores maximizados
por genótipos passaram a ter variações de 2,25 até 4,75 para SPmax1, de 1,5 até 5,5
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para SPmax2 e 2,5 até 5,0 para SPmax, aumentando assim, o intervalo e o número de
genótipos com notas máximas.

O parental suscetível RRIM600 apresentou notas de SPmoy de 3,4 até SPmax de
4,3, pontuação que corresponde à esporulação média até forte, cobrindo parcialmente a
face inferior da lesão, e parental resistente FDR5788 obteve notas de SPmoy de 2,4 até
SPmax de 3,2, pontuação que corresponde à lesão sem esporulação até esporulação
parcial da face inferior da lesão.

Figura 19. Histograma da distribuição das notas SPmoy, SPmax1, SPmax2 e SPmax na descendência
RRIM600 x FDR5788.

4.1.2.3 Parâmetros estatísticos das distribuições SPmoy, SPmax1, SPmax2 e
SPmax
A comparação das distribuições com uma distribuição de N (μ, σ) indica que
somente a variável SPmoy segue uma lei Normal (Tabela 7). E a matriz de correlação
de Pearson indica que as variáveis analisadas são altamente correlacionadas (Tabela 8).
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Os valores da herdabilidade (Tabela 9) indicam que a variação fenotípica SP é causada
pela variação ambiental e pela variação de interação.

Tabela 7. Parâmetros estatísticos das distribuições SPmoy, SPmax1, SPmax2 e SPmax.
Valor

Valor

Mínimo

Máximo

SPmoy

2.33

3.81

SPmax1

2.33

SPmax2
SPmax

Variável

Desvio

P-valor

Lei de

Padrão

(khi² test)

distribuição

3.09

0.26

0.935

Normal

4.54

3.77

0.47

<0.0001

_

2.00

5.00

3.81

0.53

0.005

_

2.60

4.80

3.94

0.39

<0.0001

_

Média

Tabela 8. Matriz de correlação de Pearson. Em negrito as correlações significativas com α em itálico
(Número de valores = 195).
SPmoy
SPmax1

SPmax1

SPmax2

0.62187
<0.0001

SPmax2

SPmax

0.41041

0.24415

<0.0001

0.0007

0.67287

0.59775

0.43078

<0.0001

<0.0001

<0.0001

Tabela 9. Herdabilidade no sentido amplo para os valores de SP e valores derivados.
Variáveis

H2

Pr

SPmoy

0,05

0.0281

SPmax

0,07

0,5724

SPmax2

0,13

0,0038

4.1.3 Densidade dos estromatas

4.1.3.1 Valores fenotípicos de STR médios, máximos e maximizados

Para a avaliação da densidade dos estromatas, o último lançamento foliar com
folhas no estágio fenológico D (folhas maduras) foi avaliado em cada planta dando
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notas de 0, 1, 2, 3 ou 4, dependendo da quantidade da densidade de estromatas (fase
teleomórfica). No final das campanhas de avaliação diferentes valores de STR foram
calculados:
 STRmoy: Média do genótipo obtida a partir das notas médias das plantas
incluindo todos os valores;
 STRmax: Média do genótipo obtida a partir das notas máximas obtidas para
cada planta;
 STRmax4 até 7: Para maximizar as notas para a densidade dos estromatas, foi
aplicado um filtro de correção em cima de todas as notas obtidas por um
genótipo. O objetivo foi diminuir o número elevado de notas 0 (zero), devido ao
longo período de tempo para o aparecimento dos estromatas. As condições
matemáticas foram:


STRmax7: Se STR2, STR3 ou STR4 > 7 => STR=0;



STRmax6: Se STR2, STR3 ou STR4 > 6 => STR=0;



STRmax5: Se STR2, STR3 ou STR4 > 5 => STR=0;



STRmax4: Se STR2, STR3 ou STR4 > 4 => STR=0.

Ou seja, respectivamente para cada condição, o número de nota 0 foi excluído
quando o número de notas 2, 3 ou 4 foi superior a 7, 6, 5 e 4 nas avaliações de cada
genótipo após a utilização dos respectivos filtros. A partir dessas correções, novas
médias foram calculadas.
 STRmax2: As notas obtidas durante os períodos de maior epidemia (ver § 4.1.1)
foram selecionadas para calcular uma média por planta seguida pela média por
genótipo.
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4.1.3.2 Distribuição dos valores STRmoy, STRmax4 ate 7, STRmax2 e STRmax

A comparação das distribuições dos valores STRmoy, STRmax4 até 7 e
STRmax estão representadas na Figura 20. A distribuição das médias das notas para a
densidade dos estromatas é monomodal para STRmoy e passa a ser bimodal quando é
eliminado de forma progressiva o número de observações feitas na classe 0 em função
da frequência de ocorrência nas classes superiores. Para STRmax, a distribuição volta a
ser monomodal.

Figura 20. Histograma da distribuição das notas STRmoy, STRmax4 até 7 e STRmax na descendência
RRIM600 x FDR5788.

A alta variação observada nestas distribuições indica claramente que a presença
da forma teleomórfica do fungo ainda não está bem instalada neste novo plantio
resultando num grande número de notas 0. Esta observação é também validada no
parental susceptível RRIM600, que pode até apresentar notas médias inferiores ao
parental FDR5788.
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No período de maior epidemia, foi calculada uma média das notas observadas
para STRmax2. Na figura 21, uma distribuição monomodal intermediária entre a
distribuição de STRmoy e STRmax é obtida para STRmax2.

Figura 21. Histograma da distribuição das notas STRmoy, STRmax2 e STRmax na descendência
RRIM600 x FDR5788.

4.1.3.3 Parâmetros estatísticos das distribuições STRmoy, STRmax4 até 7,
STRmax2 e STRmax
A comparação das distribuições com uma distribuição de N(μ, σ) indica que somente a
variável STRmax segue uma lei Normal e as variáveis STRmax4 até 7 seguem uma lei
bimodal (Tabela 10). A matriz de correlação de Pearson indica que as variáveis
analisadas são altamente correlacionadas (Tabela 11). Os valores da herdabilidade
(Tabela 12) indicam que 42%, 37% e 12% respectivamente para STRmoy, STRmax e
STRmax2 da variação fenotípica é causada pela influência da variação genética total.
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Tabela

10.

Parâmetros

estatísticos

das

distribuições

STRmoy,

STRmax4

até

7,

STR

max2 e STRmax.
Variável

Valor

Valor

Mínimo

Máximo

STRmoy

0.093

1.653

STRmax2

0.100

STRmax7

Média

Desvio

P-valor

Lei

Padrão

(khi² test)

distribuição

0.49

0.312

<0.0001

_

2.308

0.978

0.393

0.008

_

0.093

3.263

0.78

0.831

Bimodal

STRmax6

0.093

3.263

0.989

0.960

Bimodal

STRmax5

0.093

3.263

1.194

1.042

Bimodal

STRmax4

0.093

3.263

1.379

1.038

Bimodal

STRmax

0.600

4.000

2.162

0.704

0.515

de

Normal

Tabela 11. Matriz de correlação de Pearson. Em negrito as correlações significativas com α em itálico
(Número de valores = 195).
STRmoy
STRmax7

STRmax7

STRmax6

STRmax5

STRmax4

STRmax2

0.79558
<0.0001

STRmax6

STRmax5

STRmax4

STRmax2

STRmax

0.76798

0.81912

<0.0001

<0.0001

0.77448

0.71116

0.84085

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.76022

0.64441

0.74468

0.87666

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.79901

0.68855

0.67805

0.68016

0.67198

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.75001

0.67152

0.65409

0.67610

0.67035

0.78734

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

Tabela 12. Herdabilidade no sentido amplo para os valores de STR e valores derivados.
H2

Pr

STRmoy

0,42

<0,0001

STRmax

0,37

0,0003

STRmax2

0,12

0,0038

Variáveis
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4.2 Caracterização dos genótipos na produção da fitoalexina, escopoletina

4.2.1 Determinação do tempo de observação após inoculação

Dos três tempos testados (24, 48 e 72 horas pós-inoculação) para o acúmulo de
escopoletina após inoculação do fungo P. ulei nos parentais RRIM600 e FDR5788, o
tempo escolhido foi o de 72 hpi (Figura 22). Nesse tempo, o parental FDR5788 teve o
acúmulo máximo de escopoletina e foi escolhido para avaliar a capacidade de produzir
esta fitoalexina em cada genótipo da descendência.

Para a dosagem da fluorescência, o filtro de leitura foi testado em um intervalo
de comprimento de onda de emissão de 400 nm a 500 nm. Para cada amostra, foi
verificado que o máximo da emissão se encontrava em λ465 nm como indicado na
literatura para a escopoletina.

Figura 22. Acúmulo de escopoletina em folhas inoculadas e não inoculadas dos parentais RRIM600 e
FDR5788 nos tempos de 24, 48 e 72 hpi.
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4.2.2 Distribuição dos valores SCOPi e SCOPit
 SCOPi: concentração média em escopoletina das amostras oriundas de folhas
inoculadas;
 SCOPit: concentração média das amostras oriundas de folhas inoculadas menos
a concentração média obtida nas folhas não inoculadas.

Dos 195 genótipos da descendência RRIM600 x FDR5788, 149 (76%) foram
testados sobre a capacidade de produzir a escopoletina em reação a inoculação. Entre
eles, 10% não produziram a fitoalexina e 65% apresentaram concentrações superiores a
do parental FDR5788 (SCOPi = 1,3 μM). Observando o histograma de distribuição
(Figura 23), pode ser notado que os valores dos dois parentais são muito parecidos
comparando com os valores máximos obtidos (até SCOPi = 48,4 μM).

Figura 23. Histograma da distribuição dos genótipos da descendência RRIM600 x FDR5788 para
variável “concentração em escopoletina”. SCOPi: valor nas folhas inoculadas; SCOPit: valor após ter
retirado o valor do controle infectado.
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A distribuição não segue uma Lei Normal (testes de Shapiro-Wilk, AndersonDarling e Lilliefors com p-value <0,0001). As duas variáveis SCOPi e SCOPit são
altamente correlacionadas (coeficiente de Pearson = 0.987) indicando que uma correção
com a testemunha tem pouco efeito nos valores finais.

4.3 Verificação da conformidade da descendência

Os sete pares de primers foram utilizados para verificar a conformidade de 214
genótipos supostos oriundos do cruzamento entre RRIM600 e FDR5788. A partir destes
dados foram comparados os alelos a cada locus com os alelos dos parentais.

Os genótipos que apresentaram alelos diferentes dos parentais para dois ou mais
locus foram excluídos. No final, dos 214 genótipos analisados, apenas 6 genótipos
(nº818, 825, 832, 851, 860, 1078) não foram conformes para dois ou mais marcadores
SSR, resultando em 97,2% de conformidade para esta descendência.
Pelo teste do χ2, as segregações na descendência dos alelos a cada locus
verificaram as leis de Mendel (Tabela 13).

4.4 Genotipagem por marcadores moleculares SSR

A partir dos dados de genotipagem dos 190 genótipos, os mapas genéticos foram
realizados utilizando 112 marcadores SSR selecionados para ser polimórficos em pelo
menos um dos parentais e pela posição conhecida nos 18 grupos de ligação.

Desta forma, 83 marcadores SSR foram heterozigotos para o parental RRIM600
e 97 marcadores SSR foram heterozigotos para o parental FDR5788.
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Tabela 13. Níveis alélicos dos locus testados nos parentais e segregação na descendência (genótipos
conformes)
mHbCIRA31

Tamanho (pb)

RRIM600
FDR5788
Descendência

mHbCIRA66

Tamanho (pb)

165-173

RRIM600

270-284

165-171

FDR5788

264-270

165-165
165-171
165-173
171-173

Efetivo

55
63
44
43

Descendência

270-270
270-284
264-270
264-284

Efetivo

42
50
59
56

Total

205

Total

207

χ2

5,3

χ2

3,26

Efetivo

mHbCIRM127

Tamanho (pb)

mHbCIRM124

Tamanho (pb)

RRIM600

163-181

RRIM600

147-157

FDR5788

163-169

FDR5788

153-165

Descendência

163-163
163-169
163-181
169-181

58
58
37
55

Descendência

147-153
147-165
157-153
157-165

Efetivo

48
45
48
51

Total

208

Total

192

χ2

5,88

χ2

0,38

Efetivo

mHbCIR574

Tamanho (pb)

mHbCIRM421

Tamanho (pb)

RRIM600

124-___

RRIM600

239-253

FDR5788

124-126

FDR5788

244-267

Descendência

124-124
126-___
124-126

239-244
239-267
253-244
253- 267

Efetivo

48
48
44
43

94
51
64

Descendência

Total

209

Total

183

χ2

3,73

χ2

0,45

mHbCIRMnSOD

Tamanho (pb)

RRIM600

221-241

FDR5788

219-233

Descendência

221-219
221-233
241-219
241-233

Efetivo

62
57
57
47

Total

223

χ2

2,13
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4.5 Genotipagem por marcadores SNPs

A partir de SNPs identificados em sequências expressas e validados pela
metodologia KASPar numa população de 23 genótipos (SALGADO et al., 2014), 96
marcadores SNPs foram escolhidos para ser polimórfico em pelo menos um dos
parentais. Eles foram testados em 188 genótipos utilizando a tecnologia Fluidigm com a
química KASPar.

Desta forma, 77 marcadores SNPs foram heterozigotos no parental RRIM600 e
36 marcadores SNPs foram heterozigotos no parental FDR5788.

4.6 Construção do mapa genético

Os dois mapas parentais e o mapa sintético (Figura 24) foram construídos com o
software JoinMap (V4.1) utilizando um LOD score 3,0.

Dos 83 marcadores SSR e dos 77 marcadores SNP heterozigotos obtidos na
genotipagem do RRIM600, o software JoinMap (V4.1) conseguiu posicionar no mapa
genético do RRIM600, 80 marcadores SSR e 71 marcadores SNP, resultando em um
mapa genético com 151 marcadores moleculares distribuídos em 18 grupos de ligação
com um comprimento total de 1550,5 cM. Já na construção do mapa do FDR5788, dos
97 marcadores SSR e dos 36 marcadores SNP heterozigotos obtidos na genotipagem do
FDR5788, 91 marcadores SSR e 32 marcadores SNP foram posicionados nos 18 grupos
de ligação no mapa genético do FDR5788, resultando em um mapa genético com 123
marcadores moleculares distribuídos em 18 grupos de ligação com um comprimento
total de 1549,3 cM (Tabela 14).

O mapa sintético foi construído utilizando os marcadores que eram
heterozigotos para pelo menos um dos parentais. Dos 112 marcadores SSR polimórficos
escolhidos nos 18 grupos de ligação, 95 foram posicionados no mapa sintético
utilizando o software JoinMap (V4.1). Além destes marcadores, 73 marcadores SNP
foram mapeados com sucesso, produzindo um mapa genético com 18 grupos de ligação,
com 168 marcadores moleculares (1 marcador a cada 9,7 cM, num comprimento total
de 1637,8 cM) (Figura 24).
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Tabela 14. Principais características dos três mapas genéticos
Número de

Número de

Número de

grupos de

marcadores

marcadores

ligação

SSR

SNP

RRIM600

18

80

FDR5788

18

Sintético

18

Mapas
Genéticos

Total de

Comprimento

marcadores

total (cM)

71

151

1550,5

91

32

123

1549,3

95

73

168

1637,8
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Figura 24. Mapa genético sintético do cruzamento dos clones RRIM600 e FDR5788. Em vermelho os marcadores SNPs e em preto os marcadores SSR.
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4.7 Detecção de QTLs

Três arquivos são utilizados pelo software MapQTL6 para a detecção de QTLs:
o arquivo dos dados fenotípicos (intensidade de esporulação, densidade dos estromatas
e valores derivados para cada genótipo), o arquivo dos dados de genotipagem e o
arquivo das características do mapa genético sintético. A análise foi implementada no
mapa genético sintético.

O teste de permutação permitiu a determinação de um valor de LOD score acima
de 4,2 para todas as posições no mapa genético e com um nível de significância de 5%.
Os QTLs de resistência detectados são listados na Tabela 15.

Um único QTL significativo pelo teste de Kruskal-Wallis e Interval Mapping foi
detectado localizado no grupo de ligação g13 (Tabela 15). Ele é relacionado com o
caráter STR e os valores derivados (STRmax7, STRmax6, STRmax5, STRmax4 e
STRmax2). Nenhum QTL foi detectado para SP, SCO e os valores derivados.

Para identificar a contribuição dos parentais a este QTL foi também realizado a
detecção de QTL a partir dos mapas dos parentais. Todos os QTLs que tinham sido
detectados no mapa sintético foram também detectados no mapa do parental RRIM600.
Ao contrário nenhum destes QTLs foi encontrado no mapa FDR5788. Para quantificar a
contribuição de cada parental a porcentagem da variância fenotípica explicada pelo
QTL em g13 (R2), foi realizada uma análise de variância para o caráter STRmoy
utilizando os dados genotípicos do marcador g13_A2508 mas próximo do QTL (Tabela
16). A análise confirma a grande contribuição dos alelos do RRIM600 (11,9%) ao R 2
(de 17,4 no QTL).
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Tabela 15. QTLs de resistência detectado pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis (KW) e Interval
Mapping (IM). Os caracteres de resistência são a intensidade de esporulação (SP), a densidade de
estromatas (STR) e o caráter fisiológico é a concentração em escopoletina (SCOP)
Kruskal-Wallis test
Marcador

a

GL
Posiçãob

SPmoy

Interval Mapping
Pc

K*

LOD score

R² (%)d

g7_TAs2465

7

0,0

14,541

<0.0001

3,07

7,3

sHbCIR0111

8

-1,5

8,455

<0.0001

1,97

4,7

g16_A2396P1

16

-2,0

7,961

<0.0001

1,60

3,8

SPmax2

_

_

_

_

_

_

_

SPmax1

_

_

_

_

_

_

_

SPmax

g17_A2420

17

-1,9

12,006

<0.0001

3,74

8,8

STRmoy

sHbCIR0006

13

10,9

16,863

<0.0000001

7,81

17,4

g13_A2508

13

-6,3

26,087

<0.0000001

7,81

17,4

g10_A2767

10

8,0

14,864

<0.0001

3,67

8,6

sHbCIR0006

13

11,9

11,704

<0.0001

5,02

11,6

g13_A2508

13

-5.1

22,65

<0.0000001

5,02

11,6

sHbCIR0006

13

11,9

9,991

<0.0001

4,20

9,8

g13_A2508

13

-5,1

19,86

<0.000001

4,20

9,8

g10_A2767

10

12,0

14,192

<0.0001

2,23

5,3

sHbCIR0006

13

11,9

14,644

<0.000001

6,21

14,1

g13_A2508

13

-5.1

22,428

<0.0000001

6,21

14,1

g10_A2767

10

5,0

18,063

<0.000001

3,25

7,6

sHbCIR0006

13

14,9

14,74

<0.000001

5,35

12,3

g13_A2508

13

-2,1

23,549

<0.0000001

5,35

12,3

g10_A2767

10

5,0

14,693

<0.0001

2,50

5,9

sHbCIR0006

13

16,9

8,384

<0.0001

5,01

11,6

g13_A2508

13

-0,1

18,54

<0.000001

5,01

11,6

STRmax

_

_

_

_

_

_

_

SCO I

_

_

_

_

_

_

_

SCO I T

g18_A2482

18

STRmax7

STRmax6

STRmax5

STRmax4

STRmax2

0,0

14,264

<0.0001

2,15

6,7

a

marcador com o valor K mais alto para o KW teste, ou o mais próximo do pico LOS-score para IM.

b

Posição do pico de LOD em relação ao marcador no grupo de ligação.

c

P-valor associado ao escore K.

d

Porcentagem da variância fenotípica explicada pelo QTL
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Tabela 16. Anova do caráter STRmoy no locus g13_A2508 (<ab x cd>) utilizando o modelo STRmoy=
(alelos da fêmea) + (alelos do macho) + residual. A soma dos desvios do tipo III é utilizada
Variáveis

ddl

Soma dos

Média dos

quadrados

quadrados

F

Pr > F

R² parcial

Fêmea

1

2,029

2,029

25,543

< 0,0001

11,9

Macho

1

0,294

0,294

3,707

0,056

1,7

Residual

183

14,534

85,0

Total

185

17,101

100,0
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5. DISCUSSÃO

O clone FDR5788 foi selecionado para ser estudado em Campos de Clones à
Grande Escala (CCGE) nas Plantações Michelin da Bahia por ter apresentado bons
potenciais de produção em teste precoce, além de outras características agronômicas
interessantes, como vigor, arquitetura da copa, formato do tronco e uma boa estrutura do
sistema laticífero. Outro motivo é o fato do clone FDR5788 ser resistente ao fungo P.
ulei, e cuja resistência ainda não ter sido contornada pelo fungo. Sendo, por esses
motivos, um clone recomendado para novos plantios, podendo ser cultivado em
consórcio com cacaueiros. Como o determinismo genético do clone FDR5788 ainda não
foi esclarecido, o nosso objetivo foi caracterizar geneticamente esta resistência.
Utilizamos uma descendência criada por polinizações controladas no programa de
melhoramento Cirad-Michelin-Brasil (CMB). Esta descendência apresentou poucos
indivíduos não conformes (menos de 3%). O mapa genético foi produzido a partir de
marcadores SSR já desenvolvidos para outros mapas, mas também, pela primeira vez
com 96 marcadores SNPs oriundos de sequencias codantes (SALGADO et al., 2014).
Para caracterizar o comportamento dos indivíduos, foram analisados dois caracteres do
hospedeiro associados ao desenvolvimento do fungo nos tecidos, SP (relacionado com a
fase monomórfica do fungo) e STR (relacionado com a fase teleomórfica) e um caráter
fisiológico da planta em reposta ao fungo, a produção de uma fitoalexina, a
escopoletina.

O caráter SP apresentou uma distribuição contínua, onde os fenótipos dos
indivíduos não podem ser divididos em classes distintas, pois apresentam diferenças
graduais. Se tratando então, de uma característica quantitativa controlada por alelos de
vários genes. Entre os valores de SP, apenas a variável SPmoy apresentou uma
distribuição Normal na população. Todas as médias derivadas para esse caráter foram
altamente correlacionadas segundo a matriz de correlação de Pearson. Já o caráter STR,
teve uma distribuição monomodal para a variável STRmoy e passou a ser bimodal para
as variáveis corrigidas, voltando a ser monomodal para a variável STRmax. Apenas a
variável STRmax seguiu uma lei Normal. Pela matriz de correlação de Pearson as
variáveis analisadas para o caráter STR são altamente correlacionadas.
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A herdabilidade no sentido amplo (H2) estima a contribuição da variação
genética total para a determinação da variação fenotípica de uma população. A variação
fenotípica de SP foi encontrada dentro das nossas condições experimentais causada
principalmente pela variação ambiental. Consequentemente, os erros de fenotipagem de
SP no campo podem ter resultado na falta de detecção de QTL associada a este caráter.
Uma alternativa será de avaliar este caráter em condições de inoculação controlada em
cada indivíduo da descendência com um único isolado de P. ulei.

A herdabilidade para o caráter STR foi de 0,42 para a variável STRmoy, 0,37
para a variável STRmax e 0,13 para a variável STRmax2, podemos concluir, portanto,
que 42%, 37% e 13% da variação fenotípica dessa população para as respectivas
variáveis STRmoy, STRmax e STRmax2, são causadas pela influência da variação
genética total. Ao contrário de SP, os valores elevados de herdabilidade permitem de
confiar melhor nas notas STR obtidas para cada genótipo, resultando na detecção de um
QTL no grupo de ligação g13 próximo do marcador g13_A2508. Ao contrário do que se
esperava, o locus associado à variação fenotípica de STR foi quase exclusivamente
detectado graça a significativa contribuição alélica do parental RRIM600 (11,9% para
um R2 total de 17,4 no locus g13_A2508). Os alelos do parental FDR5788 contribuíram
de forma equivalente. Este locus se localiza entre 62 e 65 cM no grupo de ligação g13 e
poderia ser similar ao encontrado no RO38 (alias, FX3899) próximo do locus M13-1bn
(58 cM) em g13, porem diferente do QTL encontrado no MDF180 próximo do locus
mHbCIRA2757 (127,9 cM) em g13. Continuando observando este caráter no campo
poderemos verificar a estabilidade deste QTL ao longo do tempo.

Dos 195 genótipos da descendência RRIM600 x FDR5788, 149 (76%) foram
testados sobre a capacidade de produzir a escopoletina em reação a inoculação. Dos
76% dos genótipos avaliados, 10 % não produziram a fitoalexina e 65% apresentaram
concentrações superiores a dos parentais. Ressaltando que neste estudo os valores
máximos das concentrações de escopoletina obtidos dos dois parentais foram muito
parecidos (SCOPi= 48,4 μM). A pesar de não ter detectado QTLs para este caráter
fisiológico, fica interessante de continuar acumulando dados de repetições biológicas
realizados com o isolado de P. ulei, PMB28, para caracterizar melhor o comportamento
de cada genótipo.
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Os fatores no campo que podem ter influenciado a resposta de cada genótipo são
diversos:

1.

O estágio infeccioso das folhas (A até B2) é limitado no tempo e deve

ocorrer com um surto epidemiológico.

2.

A avaliação da variável SP (intensidade de esporulação) pode ser

subestimada pelo fato de chuvas que lavam as lesões.

3.

As observações de SP e STR no campo só podem ser realizadas em árvores

jovens, por causa da acessibilidade das folhas. Nesta idade não há sincronização entre a
emissão dos talos foliares das árvores, fazendo com que em cada passagem de
observação apenas uma pequena percentagem de árvores plantadas esteja na fase certa
para uma avaliação.

4.

As variações sazonais são significativas na expressão da doença no campo.

Estas variações são principalmente de origem climáticas, das condições meteorológicas,
que afetam tanto a quantidade de inóculo útil presente no ar e na cinética do processo da
epidemia.

5.

A data exata da infestação de uma folha não pode ser conhecida com

precisão. Não podemos ter a certeza de que a observação é realizada no momento da
expressão máxima de sintomas.

6.

A presença no campo de diferentes isolados de P. ulei com agressividades

distintas.

7.

A presença simultânea no campo de Colletotrichum pode alterar a resposta

sintomatológica.

Por estas razões, será essencial aumentar o número de observações em ensaios
plantados no campo para obter dados consolidados para cada clone, mas também
fenotipar a descendência em condições controladas de inoculação.
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6. CONCLUSÃO

•

Realização do primeiro mapa genético em seringueira utilizando marcadores

moleculares SNPs, escolhidos aleatoriamente numa base de SNPs produzidos por
Salgado et al. (2014).
•

A quantidade e a qualidade das avaliações fenotípicas no campo não foram

suficientes para a identificação de QTLs associados com a resistência para as variáveis:
intensidade de esporulação (SP) e produção de escopoletina (SCOP). Tornando
necessário não só aumentar o número de avaliações, mas, realizar paralelamente um
ensaio com condições controladas para minimizar a interferência dos fatores ambientais.
•

Apenas um QTL associado à resistência para o caráter STR e suas variáveis

derivadas foi detectado no grupo de ligação g13 próximo do locus mHbCIRA2508.
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ANEXOS

Tabela 1S. Primers SSR utilizados na construção do mapa genético RRIM600 x
FDR5788.
nome do
marcador

tamanhoa

LGb

GenBank ref.

nome do marcador

tamanho

LGb

GenBank ref.

a

g1_TAs2455

183 g1

mHbCIRTAs2455

g9_A2744

320 g9

mHbCIRA2744

g1_a134

192 g1

mHbCIRa134

g9_A2682

338 g9

mHbCIRA2682

g1_TA2550

225 g1

mHbCIRTA2550

g10_SSH007

103 g10

mHbCIRSSH007

g1_T2142

230 g1

mHbCIRT2142

g10_A2388

146 g10

mHbCIRA2388

g1_a200

243 g1

mHbCIRa200

g10_a283

155 g10

mHbCIRa283

g1_TAs2265

258 g1

mHbCIRTAs2265

g10_SSH134

178 g10

mHbCIRSSH134

g2_A2734

113 g2

mHbCIRA2734

g10_A2767

206 g10

mHbCIRA2767

g2_A2355

199 g2

mHbCIRA2355

g10_A2728

245 g10

mHbCIRA2728

g2_a394

211 g2

mHbCIRa394

g10_T2617

307 g10

mHbCIRT2617

g2_A2747

215 g2

mHbCIRA2747

g10_A2730

311 g10

mHbCIRA2730

g2_TAs2464

232 g2

mHbCIRTAs2464

g11_A2736

115 g11

mHbCIRA2736

g2_A2680

245 g2

mHbCIRA2680

g11_M379

173 g11

mHbCIRM379

g2_t283

260 g2

mHbCIRt283

g11_TAs2260

201 g11

mHbCIRTAs2260

301 g2

mHbCIRBAC12N03rev-SSR2

g11_TAs2173

205 g11

mHbCIRTAs2173

283 g11

mHbCIRBAC94M21
-T7-SSR1

g2_BAC12N03rev-SSR2
g3_a403

180 g3

mHbCIRa403

g11_BAC94M21-T7SSR1

g3_a278

200 g3

mHbCIRa278

g11_A2412

314 g11

mHbCIRA2412

g3_TAs2697

204 g3

mHbCIRTAs2697

g12_A2428

83 g12

mHbCIRA2428

g3_TAs2558

238 g3

mHbCIRTAs2558

g12_A2484

219 g12

mHbCIRA2484

g3_A2707

286 g3

mHbCIRA2707

g12_TA2158

317 g12

mHbCIRTA2158

g3_a235

299 g3

mHbCIRa235

g12_TAs2698

334 g12

mHbCIRTAs2698

g3_A2749

304 g3

mHbCIRA2749

g12_A2715

336 g12

mHbCIRA2715

g4_A2706

131 g4

mHbCIRA2706

g13_SSH070

220 g13

mHbCIRSSH070

g4_TAs2277

159 g4

mHbCIRTAs2277

g13_A2508

268 g13

mHbCIRA2508

g4_a107

166 g4

mHbCIRa107

g13_SSH216

279 g13

mHbCIRSSH216

g4_A2365

197 g4

mHbCIRA2365

g13_A2415

283 g13

mHbCIRA2415

g4_T2091

296 g4

mHbCIRT2091

g13_A2757

321 g13

mHbCIRA2757

g5_A2336

109 g5

mHbCIRA2336

g14_A2504

176 g14

mHbCIRA2504

g5_a491

174 g5

mHbCIRa491

g14_a123

214 g14

mHbCIRa123

g5_A2740

233 g5

mHbCIRA2740

g14_TAs2185

247 g14

mHbCIRTAs2185

g5_A2723

298 g5

mHbCIRA2723

g14_T2611

306 g14

mHbCIRT2611

g5_TA2155

302 g5

mHbCIRTA2155

g14_T2648

314 g14

mHbCIRT2648

g6_A2511

124 g6

mHbCIRA2511

g15_A17

197 g15

mHbCIRA17

g6_T2449

125 g6

mHbCIRT2449

g15_a289

192 g15

mHbCIRa289

g6_a296

166 g6

mHbCIRa296

g15_A2492

212 g15

mHbCIRA2492

g6_A2724

229 g6

mHbCIRA2724

g15_TAs2706

212 g15

mHbCIRTAs2706

g6_SSH026

230 g6

mHbCIRSSH026

g15_A2697

258 g15

mHbCIRA2697
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g6_a170

278 g6

mHbCIRa170

g15_A2685

324 g15

mHbCIRA2685

g6_A2498

324 g6

mHbCIRA2498

g16_SSH129

117 g16

mHbCIRSSH129

g7_A2686

145 g7

mHbCIRA2686

g16_t97

177 g16

mHbCIRt97

g7_TAs2191

147 g7

mHbCIRTAs2191

g16_a131

204 g16

mHbCIRa131

g7_A2762

152 g7

mHbCIRA2762

g16_A2765

229 g16

mHbCIRA2765

g7_SSH201

164 g7

mHbCIRSSH201

g16_A2396

268 g16

mHbCIRA2396

g7_TAs2465

203 g7

mHbCIRTAs2465

g16_a169

288 g16

mHbCIRa169

g7_A2742

265 g7

mHbCIRA2742

g17_SSH166

107 g17

mHbCIRSSH166

g7_A2440

285 g7

mHbCIRA2440

g17_TAs2188

145 g17

mHbCIRTAs2188

g7_A2763

288 g7

mHbCIRA2763

g17_M340

207 g17

mHbCIRM340

g8_SSH218

127 g8

mHbCIRSSH218

g17_A2420

225 g17

mHbCIRA2420

g8_t73

162 g8

mHbCIRt73

g17_t140

262 g17

mHbCIRt140

g8_T2656

167 g8

mHbCIRT2656

g17_A2391

286 g17

mHbCIRA2391

g8_t595

270 g8

mHbCIRt595

g18_T2113

180 g18

mHbCIRT2113

g8_A66

283 g8

mHbCIRA66

g18_a137

209 g18

mHbCIRa137

g8_M630

286 g8

mHbCIRM630

g18_T373

238 g18

mHbCIRT373

g9_A2522

113 g9

mHbCIRA2522

g18_a288

250 g18

mHbCIRa288

g9_a90

247 g9

mHbCIRa90

g18_A2482

281 g18

mHbCIRA2482

g9_A2503

297 g9

mHbCIRA2503

g18_SSH001

298 g18

mHbCIRSSH001

a

tamanho com a cauda M13 (pb)

b

grupo de ligação
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Tabela 2S. Primers SNP utilizados na construção do mapa genético RRIM600 x FDR5788.
SNP

Contiga

sHbCIR0002

contig15618

Anotação
NCBI Referênce

E-value

163 TGCAAAGGATTCTGCCCGACGCCCGGTGGGAATAGTACTTCAAGGCGGCC[M]GCGCGGCTCGTCCGCCGCGGGGGCTTGGCCAACGGCACGTGCCTCTGGGG

XP_002489002.1

0,000002

328 ATCCCATAAGATCCATCAGAATACACTCCCATAGAAACCCATGTTCCCTT[R]GGTGTCCCAAGAACCCAATCACGTATATGATCACAAGCCGCACTTGCAGC

XP_002511634.1

2E-174

sHbCIR0004 contig04140

376 AACCTTATTGGATGTGTTGGTGCAAGATCCGCAAGTGCTATATCCTGAGC[R]GCCTTATAAGCTAGCATAGTATCCTCAGCAGCAGCTTTTCTCTCATCACC

XP_002514016.1

4E-134

sHbCIR0005 contig00734

1557 ATCACAACATCATCTCCATACACCGAAGTCCTATGATACGCGGCGCTATC[Y]CCAGCCAAGCACGCCGATGCTGAGAGGGAAGAACTCATAATTGTGCGAAG

XP_002518136.1

0

sHbCIR0006 contig04694

427 GTGCTTTCCATGGCTAATGCTGGTCCCGGAACCAATGGATCTCAGTTCTT[Y]ATTTGTACTGCTAAGACCGAGTGGCTTGATGGGAAGCACGTGGTGTTTGG

XP_002510543.1

2E-82

sHbCIR0007

253 AACATTAACAGCATTGACAGAGCCCAAATAACTATAGCTTTTGTATGCAG[Y]TGATCCACCTGCGGTGTTGGAGATACCCCTGAAGACGATAATGTTTTCCA

XP_002520036.1

3E-74

sHbCIR0008 contig00323

1310 ATGCTAGTAGAAGATGTCATGTAGTGTGTGTAACGATTACATGGGAACTG[W]CCAGCATTGTATATAGTGAAGTCCGGAGTACCAAAATTCTCCAGCTCTTC

XP_002528904.1

sHbCIR0009 contig02032

432 ATCTGCCTCGTCATCTTCAGATCTGCCCCATCTACCGCCAAGTGCCATAG[Y]CATCATCTCATATATCTTGTTACCCAACTCAGCTGGGCTGTCAGGCGAAA

XP_002514573.1

4E-166

sHbCIR0010

contig00944

991 TGAATTGGGGTGTTCCATCCGGTCTCCTCATTCTTTTTAGTGAGTAGTTC[R]TTAAGAAGCTTCACATCTTCAAACTCTCCTGTCAGGGTTGATCCCAAAAT

XP_002318327.1

0

sHbCIR0011

contig00208

533 CATCAATGATTTTCCGAGTGTATGCTAACTTGATACGGCTTCCCAATCCA[Y]AGCTGCCACCTGACCAGCCAGTATTGACAAGCCATCCTGTAGCCCCATAC

XP_002509997.1

0

sHbCIR0012

contig00386

1591 GGCTATAATTGGCTTCAGATAATCAACATAAGGGGTCCTAGCCCTCTCCT[S]GCGGCTCATGCTCATTCTCGCCTCTCTTTGCTTCCTATCATGGTACTGTT

XP_002529741.1

0

sHbCIR0014

contig00599

643 AGCCTTCTGTTTCTCTTTCTCAATGCCAAACTTTGGCTTCCACTTTGTCT[S]CCTGAGTGACTCTGCAACCTTTTCATTGTCTGCAATCAAGATATTTCCAA

XP_002511066.1

0

sHbCIR0016

contig00764

1203 CTATCTGTTTTATCTAAACCAGAGGATTTTCTGTTTGAAGCTCTTGCTTT[Y]GCAGCTTTTCTTGCCCTTTTATCTTGTGCTGGGGTTTGTATTTTCATGAT

XP_002528841.1

3E-160

sHbCIR0019

contig00331

200 TGAATCTTCATCTTCCGCTGATCCACCACCTGGGGCTCCACCAGATCTCT[K]ATATACAGACGTGATGATTGGGTTGCAAACAGCTTCAACCTCCTTGAGCT

XP_002518865.1

0

sHbCIR0020

contig00749

1005 TATGCTGTGGCGATGAAGCTCAAGAGCTTGTTAAGTGAGCACAAGAATGC[R]AAATTTGTAGTCACTGGACATAGCTTAGGAGGAGCACTCGCCATACTTTT

XP_002533321.1

0

sHbCIR0021

contig02690

884 TAGGCTTGTCCTCCTCAACCAGCCCAACCGTAGAGGCAGAACCAGAGCCA[Y]CCTCATCTGGACCCCATTCGTCGTCATCTTCCACGGCCCGAACCAAGAAG

XP_002524410.1

9E-115

sHbCIR0025

contig01629

335 GCCTTCAGTTTTTGCAGCTGCTGATGTGAAGGTAACTGCATTTGTTGGAT[S]GTCCCTTACAGTCAAGCTTAGAACTTCAGACCTTGAATAATGCCCAACCA

XP_002523857.1

0

sHbCIR0026

contig01386

998 GTGGGCTATGCAACGGTGACATCCCTAGGCGGATTCGACACATGTTACTC[Y]GTACCAATCGTAGCACCCACCATAAAATTCATGTTCTCCGGCATGAATGT

XP_002513044.1

0

sHbCIR0028

sHbCIR0003 contig02588

contig03821

Posição

Sequência de cada lado do SNP (+/- 50 pb)

0

contig01449

1079 CTCAAGAGGGGTGGCAATGGCAGGTTTTTAAAGACAGCTGCATACGGGCA[Y]TTTGGCAGGGATGACGCTGATTTCACTTGGGAGGTGGTAAAGTCCCTCAA

XP_002280106.1

0

sHbCIR0030 contig01449

614 GAGACTGTCACAAACGATGAGATTGCAGCTGATCTTAAGGAGCATGTAAT[M]AAGCCTGTTATTCCTGAAAAGTATTTGGACGAGAAGACCATCTTCCATCT

XP_002280106.1

0

sHbCIR0031

contig01056

1121 GTCATGTAGTTCTTGGTGATGTGAACAACAAGCTTGTCCATGAAAGCAGG[R]GCAATGTAGAAACCATCCATGTTGTTGTCCAAGTTGTATTGACGAAGCCC

XP_002312110.1

0

sHbCIR0035

contig01627

496 CCCATCATTGAGCTTGCAGGAGGCACCTGGTGGGAGCAGCCTGGTATAGA[M]TCGGTTCTTGACATTACCGCTTGTCTAAAGGACGGCAATCTTGTTAGTTC

XP_002881620.1

9E-136

759 TCACTGACCACACTTCCATTAACACCAGCATTCTTGGCAATTAATTTGAG[Y]GGGTAGCTGAGAGCCCTCTTCACAATATCTGCTCCAACCTTTTCTTCGTC

XP_002523404.1

0

1989 TTAGCAACAGTCACACCATCATTAACTATTTTGGGAGAGCCATACTTGCT[Y]TCAAGAACAACATTTCGGCCTTTAGGTCCAAGAGTAACCCCAACTAGATC

XP_002523404.1

sHbCIR0036 contig00352
sHbCIR0037

contig00352

sHbCIR0039 contig05031

462 CATGCTGTGGATTGGCCACAGATGGAGACAGCTGAAAATGCAACGCTAAA[Y]TCCCTGCTCTCCCTGATGATACCGTCGTTTTGGGCAGCAAATGGCGTGAA

XP_002525871.1

8E-69

sHbCIR0040 contig03524

715 TCATCATGCTCTGAGTTTTGAGAAGATAGATAGAAAGCAGTAACAGTTCC[R]GCTGAATCCCCAGGAACCAACTTCATTTGCATACTGAAGTGGCCGAACAA

XP_002512703.1

2E-159

sHbCIR0041

553 CTACTGCCAAGCCAAAGGAAACCAAGTCGACGAAGGCCGCTACCGCTGCT[W]CAGCCAAGACGAAGGCAGCTGCTAAGCCTAAGGCGAAGCCAAAGCCGAAG

XP_002306824.1

9E-18

contig03160

99

sHbCIR0042

contig05541

566 GAGATCGAAGCCTCATTGCCTAGTCTCACAGCATGAACACCATGAGCCAC[W]GCAAAATACATCCCACCAGGTTGTGGACCAGCAGAGATGTATTCCACTAA

XP_002517797.1

1E-137

sHbCIR0043

contig00489

1402 GTTGCTTGTTGCGATTGGTTTCTTCTTGTGGAAATTGGAGCTAGATCTGA[W]CTGGAACTCAGAGGAATCGATTCGATTCTTCAACTGCCGGATCTGTTCCA

XP_002518322.1

0
0

sHbCIR0044 contig00704

632 CTGGTGGACAGAGGAGCTGTCTATTTTAGATGTAGAATTTCTGGGGAAAA[Y]CATTTCTGCAATGAAGAAACGGGGAGCCAAAGCACTAACCCTAGCGAATG

XP_002319980.1

sHbCIR0046 contig02035

480 TGCTTAAGGACTTGACCGTAAAAGATACCTTGACAGATGTGATTATACCT[R]CATTTGACATCAAGCTTCTTCTCCCAGTCATCTTCTCATCTGATGATGCG

XP_002310157.1

3E-83

sHbCIR0048 contig02887

508 TTTTCCACCAGCTGATGGACAGACAAAGTGGCATTGTAAGGTTCCACAAC[Y]GTATCAGAGACCTTGGGAGAGGGGAACACCGAAAAAGTCAACATCATCCT

XP_002510784.1

0

sHbCIR0049 contig03675

703 ATGAAAGGTGTGGAATCAGCTGAACCAGATCTAAAGAGCTCACAGGTGAC[R]GTGAAGGGGGTATTTGATCCTCCAAAACTAGCCGAATACGTGTATAAGAG

XP_002511150.1

sHbCIR0050 contig01386

533 CTCTCGCAGGACAATATCACTCTAGCCACTGACTCAGTACCTGGCTACAC[Y]TTTGGTTGCATTACAAAAGCCACAGGCAGATCAGTCCCTCCCCAGGGGCT

XP_002513044.1

4E-62
0

sHbCIR0051

contig00352

2019 TTGGGAGAGCCATACTTGCTCTCAAGAACAACATTTCGGCCTTTAGGTCC[R]AGAGTAACCCCAACTAGATCTGCAAGTTTATTCACGCCAGTTTGCAATTT

XP_002523404.1

0

sHbCIR0052

contig05659

458 TATCAGATGACAAAATTGGCAATCATCCCATGTACGGTTCTTTTGGAGAC[R]CTTTTCTTCAGGAAGAGATTCAGCCGGAATATCCAGCTTTCACTGGCGAT

XP_002518283.1

5E-99

sHbCIR0053

contig00100

1329 ACTTGTTTCCATTGAGGCTTGTCACCGATAGGTGGGCGAGTGAGTTCGAT[R]GCAACAGGCCTCAGTATGCTATCATTCACAAGGAAGAACAAAGTCCTGGA

XP_002513228.1

0

sHbCIR0055

contig00033

952 ATGGCTGATGATGCTCGACAACCTTTGAGTCGAGTGGTGCCTATTTCTTC[M]TCTCACCTGACCCCATATCGTGTTGTAATCATTCTCCGGCTTATTATTTT

XP_002515536.1

0

2295 ATTTTACATCTCCTGAAGGGATACCTGGAGTGCCTGAAACAAATTTCAAC[R]ATCGTCCTAACTCCTTCAAAGTACTCTCTCCAGCTCGTACTTGTGTGGCT

sHbCIR0056 contig00056

XP_002510672.1

0

contig00060

1121 CGTTTCTCCTCAGTGTAGGCGAAGTATATGCTCTCATCAGCACCAGGGGA[R]ACGATGTTGAATTTGGGATCAAAGACATCAATACCATGAACAACACGGTA

XP_002324136.1

0

sHbCIR0058 contig00070

2441 GTCACTTTCATCGGGCTCAACAAAATCTCAAAGGAAGAGGGCTAAATCTC[S]TTCAAAGTGTAGAGGCGATACCCTGATGGATGCTGTGGATGAAGGATTTG

XP_002532957.1

0

sHbCIR0061

2307 CCTATACCTCTGTCACGAATAGAAAGAATTTTGTTTTGTTTGTCCAGCTT[R]ATCTGAATGTCAAGCTTGGTGTTATCCCCTTCACCCAAAACCTCTTTATC

XP_002307732.1

0

sHbCIR0063 contig00139

2046 CTTGGGATGGATGTGTCACACGGCTCTCCTGGGCATTCTGATGTCCCATC[K]ATTGCTGCGGTGGTCAGTTCCAGGAATTGGCCATTGATTTCTCGTTATAG

XP_002527764.1

0

sHbCIR0064 contig00142

612 TCATCATCAACAATCATCATTTTTGTATGAACATAAATCATGAAGCGCCG[K]GCCTCCTGAGCTCTCATGTAATCTGAATCAGACTCTGGTCTTTCCGAAGG

XP_002517625.1

0

sHbCIR0065 contig00142

675 CTCATGTAATCTGAATCAGACTCTGGTCTTTCCGAAGGTTCATATTCACC[R]CTCTTCTTCACTTCGCGGTTCCCAAGACAAAAAAATGTCAAGTAGTTTCG

XP_002517625.1

0

sHbCIR0066 contig00146

2547 GGAACGGCTCCGAGTTTCTCCTCAACCTTTGGAGGATCTACAGGATTCTG[W]GGATCACTCTCTGCATTTGCTTGCAAATTCCGTCCTTGATCTGAGATGAG

XP_002510550.1

0

sHbCIR0067

sHbCIR0057

contig00128

contig00148

1845 GTAAATGGTGTGGGTATAGCTATATACAGGAAGCCTACTTCCAATGACTG[Y]TATGAGAAAAGATCACAACAAGAGCCTCCACTGTGTGAAGCATCTGATGA

XP_002516311.1

0

sHbCIR0068 contig00150

313 GAAGAAGAGGAAGGTCTCAATGACCACAGCGTTGTGGCCAAGTGCGCTGA[K]ATACAGACTGCAATCTCTGAAGGTGCCACATCTTTTCTGTTCACCGAATA

XP_002273207.1

0

sHbCIR0069 contig00151

1589 TTTCCAAGGGTTACATAGGCTGGAAAATCTCGGTCTAGTGTTCCAGCACC[W]ACAGTAGTTATCCAAGGAGCAACGTTGGACAAGCTGCCCTGACTTGGTCC

XP_002510119.1

0

818 GGATTTACATGTCCAGCTCCATAATCAAATGGTGTTGATGGCTGCCCAGT[R]GACACATCTAGTATGGTTTTCCCATTTTTGTATGTTGTATATGCTGTGGT

XP_002510119.1

0

sHbCIR0070

contig00151

sHbCIR0071

contig00170

1612 ATAGCATGTCCATTTGCATTACTCCAGTTCTTATCCTCTAAAGGTGCATT[Y]TCAGGATCATAAAATGCAACCCGATATTCCAACACAGCAGCTGTATAGGG

XP_002534464.1

0

sHbCIR0072

contig00172

1791 CAGGAGCAGGCACACCCACAGTTCTAGTCACATTTGCAATCCTCACCTCT[Y]GGCTAGGTTCATCATTGGTAGCACTTGCCTCACCAGGCACTACTGAAGCC

XP_002511320.1

0

sHbCIR0073

contig00177

1105 TTCTGGCCCTCCTTCATCCTGGTAACGTAGTCCTTCAAGCTTGTCACCTC[R]TCACCACTCTTGGTTGAGTGATATCGGAGCAGATCAGCCAATTTGGCCCT

XP_002513649.1

0

sHbCIR0074

contig00177

2323 TCCGTCAAGCTTTCAAATCTTATCTTGTCCAATGCATCAGAAGCATTGCT[W]ATAAGCTCACGAAGGAAAATCTCCTTGTTGCTGTAGAAGGTATTGATGAT

XP_002513649.1

0

sHbCIR0075

contig00178

533 TTCCTCTCATTCACTTCTTGACGAGACCCTGACAATCTCTTTGAGATCTC[Y]AACTTGTCCACACTAACATGCTTCTCAACCATTGATTCCATAGAAGGATC

XP_002524736.1

0

sHbCIR0076

contig00181

1835 CACCAGTGTTTCTGTACTTCCCATCAAAGCCAAATCTAGGATCTTGATAA[S]CAGTAGCAGGCATACCACCTGGCAAAATACCCCTTCCATTTGTATTATTC

XP_002513402.1

0

sHbCIR0077

contig00181

858 ACGCTTCTCATAAAATCCAAAATCATCCAAAATGCATGTTTTGCTGGAGT[R]GTCTTTGAATATTTTGACCATTTTAAGCCCCAGCTCCAGTTTAACCTCTT

XP_002513402.1

0

100

sHbCIR0078

contig00205

sHbCIR0079

contig00251

sHbCIR0080 contig00251
sHbCIR0081

contig00251

sHbCIR0084 contig00461

423 ATTCCACCAACATATGGTGAGAACTGAGCATCTGTAATGGGTGAAAGGCG[Y]AGACTTGGGCTCAGCAAATAACTTGGAGACATCATGCCCTCATGGTAAGG

XP_002530639.1

0

1320 TTCCTTGTGTCAAACAGATCAAAAGGAGCCCTCTTGGGAGCAAAAAGGAT[R]GCCTTGAACTCAAGTTGGCCCTCCACTGAGAAGTGTTTCACAGCCAAATG

XP_002532177.1

0

1725 TTAAGGCGGCGCTCCTCAAGGTACTCAAGTTGGTCTTCCTTGAGGAATAG[M]GTAATTTTTGTACCTCTACCAAGGTTCTCGCCAGAAGTATCTCTGGTGAC

XP_002532177.1

0

627 ACAACCTTTTCTACCTTGTCTCCCAGCACATCCTTGATTACCTTGCAGAG[R]CCCTCAAACTTCTGCTTCAGTTCTTCCTTCTTTTGCTTCTCATCTTCACT

XP_002532177.1

0

XP_002529380.1

0

1602 TTAGAACCAAGACCTGGAAGTCTAAGAACAATTGATTGACCAGCTTTTCC[W]GTGAAATCCTCCTCAGAAGAGGCTTCACTTAAGAGACCACCCAAATGGGC

sHbCIR0085 contig00498

810 CGAGAAACCATTGGAATTAGCCTGGATAGTTCTTCTTCATCAAAATCAGA[W]GCGATGCCAAAGGTGGCCAGAAGTTGCAAGAAAGCATGTGCCTCCAAGGA

XP_002527289.1

0

sHbCIR0086 contig00513

443 ACCATGAATGAGACACCTCGAGCATGCATGAATGGATTCAGGGAATCCAC[R]GCTTCAATCAAACTCTCATTAATGATTTCAGAGTATGAATGTCCCTTCTT

XP_002522568.1

0

875 TACCACTGGTTCTGATCATTCCCCAGCAATGCAGGATCCAGTCTCGGCTG[Y]GTCCATGGAAGCATATTAACAGCTTGAAAATTCAGAGAGTGAAGACCCTG

XP_002526195.1

0

XP_002517728.1

6E-163

sHbCIR0089 contig00542
sHbCIR0090 contig00567

1642 TTAACGCTAATGCATAGAATTTCTGCCACTCCCTTCGATTTCAGCTCCTC[W]GCTCTCTCGATAAACCCTGGTACATGCTTCAAGCTACAAGTAGGGGTGAA

sHbCIR0091

contig00613

767 TCCCTCTCATAATCTTGCTCAGCAGCCTCAATGAGATTTCTTATTTGCAC[R]ACTCTCTTGTTTACTGCTTCTTGGGTACTTCCATCACCCACAATGGTAGT

XP_002523404.1

0

sHbCIR0092

contig00653

1222 AAAATAAACTCTAGCAACGTCCTCCCTCAATCGACCCTTAGCAATCTTGG[M]GAACAACTCACCGCCTCGAACAAGTTCCATAGCGAAATAGATCTTAGATT

XP_002309336.1

0

sHbCIR0093 contig00663

305 GGCTCCCTTCACATGACCATTCAGACCGCTGTACTCATCGAGACCCTCAC[Y]GCCTTGGGCGCCGAGGTCCGCTGGTGCTCTTGCAATATTTTCAGCACTCA

XP_002522805.1

0

sHbCIR0094 contig00692

939 ATTGATGGTAAAACAACTGGAATTTGTGGCAGTGGCTGTGCAGCAATTGC[Y]GACTCTGGAACTTCTTTGTTGGCTGGACCTACGGGCATCATTGCTGAGGT

XP_002529926.1

0

sHbCIR0095 contig00707

1026 TTCAAGAAATGCCGGAAGGCCAAGTGTGAGTATAGGAGCAAGTTGAAATA[R]TACCCATTTAGCTATCAGAGTGGGTCCGTCAGTCCCGATCTTAGTATCCA

XP_002510320.1

0

sHbCIR0096 contig00707

1582 TGTTTATAGAAATAATCAAGTCGATCATTGATGGGACCGATAAAAGGGAG[R]CCATAATCGCCGGGGATTTTGCGAAGCGGAAGTTTGGAAGAATCAGTTGG

XP_002510320.1

0

sHbCIR0097

contig00710

135 GAGTTAACCGAGTTGACTCGCCCGAGCTTTGACGAGTTCCAGCGCCAGAC[S]TCGCTCATGACTAGCTGCACTCTTCTCTGGAAGGAACTTTCCGACCACTT

XP_002311627.1

0

sHbCIR0098 contig00710

231 CACTTCACCTCTCTTGAGCAGAACCTTCAGAAGAAATCAGAAGCCCTCAA[R]CACAAATTCCAGACCCTGGACCATGACACCAAGGCTACGCTTTCCTCCCT

XP_002311627.1

0

sHbCIR0099 contig00710

723 CCAGTGGTGGTAGACCCACTGATAGGCAATTCCAGGCTGTTAGTGACGCC[R]AGCGTGAAGGAGAAGGCCAAGGAGATTGCCGAGACTTGGAAGAGAAGTCT

XP_002311627.1

0
8E-149

sHbCIR0100

contig00723

1318 GAGACACAACAAACGGTTGCATGTCAACTGGGCCACATTTTAACCCTGCT[R]GCAAAGAGCATGGTGCCCCTGAGGACGAGAATCGTCATGCTGGTGATCTG

XP_002520341.1

sHbCIR0101

contig00729

1503 ATGGCTTCCTGAGCAGATTTAAGGATTTCGCCAAAGGGACCATCTCTTAG[M]CCCAGTCTTGCTTCGTCTTCGCCAACAATATTATCAAATTCATCGATCAA

XP_002302727.1

0

sHbCIR0102

contig00771

496 TCCAAGCTCGACGCCTCTTACACCAAGTCTGTCAAACAAATCCCTTACAA[Y]ATCTCCGTCCTCGAGATCAGCGCGCCGATTATTGCTCCCGGAATCCTAAC

XP_002320736.1

3E-156

sHbCIR0103

contig00784

1162 GGAGTAAAATCCTCAAGAACCAGACGAGGATATTGACTCTGATTAAAAGT[R]TGAATCTCAACGTTTGATTTTGAGTACTTCTCTATAATCTTCTGTGTATC

XP_002526594.1

0

sHbCIR0104

contig00784

710 CATCTACTTCCTTTGGGTTAGGAATTATCTCCATCTTCAGTGCATCAGCC[K]CAACAAGCCTTTTAATAGCTGACAAGCTCACCCACAAATTGTTTGTGTTG

XP_002526594.1

0

sHbCIR0105

contig00787

1152 ACCCTCATCTCCCTCATCACCATCATCAAAGTCATCAAAATAATCGTCAT[Y]GTCACCATCATCATCACCTCCATCACCACCACCATGATTGATTTTCTTCC

XP_002531414.1

sHbCIR0107

contig00794

874 TACTCTTTCACTCACTGTATGTTCTGTGAGGTATACTCGTGGGAGCTTCA[W]ATTTCCTGGGGCTCAGTCATTTCCACATCGTTGCTTCTCTGAGGAAGTAG

XP_002525956.1

2E-170

sHbCIR0108

contig00805

576 GACATAGAAAGTCCCTTAGGAGGAATATCACAGACACTAGACTTGACATT[R]TTAGGGATCCACTCAACAAAGTAAGAGGAATTCTTGTTTTGGACGTTGAT

XP_002523247.1

0

sHbCIR0109

contig00811

155 AACGATACTCGCACACCAACCTTTAAAAGGCTCAGATCAGCCTCCTGGGT[Y]GAGCTTAAATTGCTCTTCCAACTTGCAGCTCCTGCAGTGATTGTTTACTT

XP_002518492.1

0

sHbCIR0110

contig00825

669 GGTTCAGTGATTTGGTGACCAGGTCCAAGCACAGTGTCAAGCTCATCTCG[Y]AGCTTCTTCTGGATTCCAGGATGGTTCACAAGCTCAGCAATGCCCCACTC

XP_002523952.1

0

sHbCIR0111

contig00846

1102 ATGGGTACAAATGGAATCTTCTCAGGGTTGTACCCAACTTTCTTGAGGTA[K]GAGGAGACTTCCTTGACAATTTCATCATACCTAGCCTTGGAGTACTTGGG

XP_002528028.1

0

sHbCIR0112

contig00866

1300 GGATGCTCCTCAGGGGCAACACGAAGCTCATTGTAGAAAGTGTGATGCCA[K]ATCTTTTCCATATCGTCCCAGTTGCTGACAATACCGTGCTCAATTGGGTA

XP_002522194.1

0

101
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sHbCIR0113

contig00903

1227 GGGCTGTGGCTTTTCCGAGGCCAAGAAATTCCTCAATTTGTCATTGATGA[R]TGCTATGACATGGAACTGTATGAGTGGAAAAAGGTTGATATCTCTGATGA

XP_002264400.1

0

sHbCIR0114

contig00903

153 CTGCATGCTGGGAAGACCAACAAAAATGCTTTCAAGTCACTGATTGCGGC[W]GAGTACTCTGGTGTGAAAGTTGAACTGGTTGAGAATTTTGAGATGGGTGT

XP_002264400.1

0

sHbCIR0115

contig00953

1058 ATCTTGAATCTGTCACTTCGCCATAATGAACACATTAATGCTTATGGTGA[R]GGAAATGAGAGAAGGTTGACTGGAAAACATGAAACAGCCAACATCAACAC

XP_002516801.1

0

sHbCIR0116

contig00964

sHbCIR0117

contig00978

700 GTTGCTAGAGTTTATTTTCAGCAGTTGATATCTGCCATCGATTTTTGTCA[Y]AGTCGCGGAGTTTATCATCGTGATTTGAAGCCAGAAAATCTTCTTCTCGA

XP_002533977.1

0

616 TACGCTAGGTTCAGGTCTGTTGCGGACAAGTGCGGTGCGCTTTTGCTTTG[Y]GATATGGCTCACATTAGTGGTCTCGTTGCTGCTCAGGAAGCTGCCAACCC

XP_002522806.1

0

sHbCIR0118

contig00998

1065 TTCTGAATGTTGTAGTCAGCAAGTGTTCGACCATCCTCAAGCTGTTTGCC[Y]GCAAAGATCAGCCTCTGCTGGTCTGGGGGGATGCCCTCCTTGTCCTGGAT

XP_002872749.1

0

sHbCIR0119

contig00998

846 TTGTAGTCGGCAAGGGTGCGCCCATCCTCAAGCTGCTTCCCAGCAAAGAT[R]AGTCTCTGCTGGTCTGGGGGGATGCCTTCCTTGTCCTGGATCTTAGCTTT

XP_002872749.1

0

sHbCIR0120

contig01036

1124 TCAAGAGGAGCGGCAGGGTTGATCTTAGCAAGACAGCCAACATGCACAAC[R]GTGTATTCACTAAATGTGGAGGTGCCAAGAAAGTGGTGAATGGGTTTCCC

XP_002526167.1

0

sHbCIR0121

contig01036

1481 CATCAGTGTGGCATAAAGAGGTGAAGAGGATCTTCAAACGAACTTCATTA[R]CCTGTGGCGGTGCCACCTCTACTTCTTCAATCACCAGTGGTTTTCCTGCC

XP_002526167.1

0
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Tabela 3S. Repartição das atividades, laboratórios e pessoas envolvidos em cada
atividade.
Atividades

Instituiçãoa

Pesquisadores,
Estudante, Técnicosb

1. Fenotipagem no campo
1.1 Avaliação da descendência no campo

PMB

LSS, BSP

1.2 Análise dos dados

CIRAD, UESC

DG, BSP

PMB

BSP, LSS

2. Fenotipagem para escopoletina
2.1 Preparo das amostras e dosagem

UESC
2.2 Análise dos dados

UESC

DG, BSP

3.1 Genotipagem

CIRAD

DG

3.2 Análise dos dados

CIRAD

DG

Treinamento

CIRAD

BSP

4.1 Genotipagem

CIRAD

DG

4.2 Análise dos dados

CIRAD

DG, MS, VLG

CIRAD

VLG, DG, BSP

5.1 Preparação dos arquivos

CIRAD

DG

5.2 Análise de dados

CIRAD

DG

CIRAD, UESC

DG, VLG, DC, BSP

6.1 Bibliografia

UESC

BSP

6.2 M&M

UESC, CIRAD

BSP, DG

6.3 Resultados

UESC, CIRAD

BSP, DG

6.4 Discussão - Conclusão

UESC, CIRAD

BSP, DG

7. Revisão do documento

CIRAD, CEPEC

DG, VLG, KPG

3. Conformidade da descendência

4. Mapa genético

Treinamento
5. Detecção de QTL

Treinamento
6. Redação

a

UESC: Universidade Estadual de Santa Cruz - Centro de Genética e Biotecnologia – Ilhéus, Bahia,

Brasil. PMB: Plantação Michelin da Bahia – Unidade de fitopatologia – Ituberá, Bahia, Brasil. CIRAD:
Centre de Coopération International en Agronomie pour le Développement, UMR- Amélioration
Génétique des Plantes Tropicales et Méditeranéennes (AGAP) – Montpellier, França. CEPLAC:
Comissão Executiva do Plano da lavoura Cacaueira – Itabuna, Bahia, Brasil.
b

BSP: Balbiane dos Santos Pereira, DG: Dominique Garcia, LSS: Luan S da Silva, VLG: Vincent Le

Guen, MS: Marc Seguin, DC: Didier Clement, KPG: Karina Peres Gramacho
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