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RESUMO 

 

Os citros constituem um grupo de plantas frutíferas importante dentro do âmbito da 
fruticultura nacional, sendo o Brasil o maior exportador mundial de suco concentrado 
congelado de laranja. A citricultura se dá sob monocultivo de poucas variedades de 
laranjeiras, face a sua base genética estreita, tornando-a vulnerável à pragas e doenças, 
notadamente a virose da leprose dos citros. Estudos de integração de avaliações de 
divergência genética morfo-agronômica e molecular, que concorrem na identificação de 
genótipos de interesse comercial em progênies de hibridações controladas não foram, até o 
presente momento, descritos em citros. Adicionalmente, a herança da resistência de citros ao 
agente causal da leprose de citros, o vírus da leprose dos citros (CiLV), não foi ainda validada 
mediante emprego da estratégia Bulked Segregant Analysis (BSA). No presente trabalho, 
tendo por base a genotipagem  de locus marcadores moleculares DArT e RGA-TRAP, 
fenotipagem de caracteres morfo-agronômicos atrelados a sementes e frutos e da resistência 
genética ao CiLV de uma progênie de 199 híbridos de retrocruzamento entre o tangoreiro 
Murcott e a laranjeira Pêra, descreveu-se (i) o primeiro relato de integração de análises de 
divergência genética fenotípica e molecular de citros, identificando-se três híbridos (H-09, H-
97 e H-200) elevadamente similares à laranjeira Pêra, utéis em futuros programas de 
melhoramento genéticos voltados a ampliação da base genética de laranjeiras comerciais e (ii ) 
o primeiro relato da validação da herança putativamente monogênica de citros ao CiLV 
mediante BSA, com a obtenção de um mapeamento genético localizado contendo 14 
marcadores DArTs ligados ao gene de resistência ao CiLV. É descrita, ainda, uma adaptação 
metodológica da estratégia de BSA, originalmente concebida por Michelmore et al. (1991), a 
qual foi denominada de isBSA (in silico Bulked Segregant Analysis). Nesta estratégia, 
diferentemente da original, os dois bulks contrastivos são montados in silico, ampliando-se 
com isso a possibilidade de detecção de marcadores ligados ao gene alvo. Essa estratégia foi 
útil na validação da natureza monogênica da herança de citros ao CiLV, podendo-se também 
aplicar em quaisquer outras heranças monogênicas, ligadas a resistência a fitopatógenos ou 
não, em  que se tenha disponível a genotipagem de populações com grande quantidade de 
marcadores. 

 

Palavras chaves: isBSA, CiLV, laranjeira, resistência genética, variações morfo-agronômica 
e molecular. 
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ABSTRACT 

 

Citrus constitute a group of important fruit plants within the scope of the national fruit 
production, Brazil is the largest exporter of frozen orange juice concentrate.The citrus 
production takes place under monoculture of a few varieties of orange trees, from their narrow 
genetic base, making it vulnerable to pests and diseases, notably virtual leprosis citrus.Studies 
integrating reviews of morpho-agronomic and molecular genetic divergence, competing in the 
identification of genotypes of commercial interest in progenies of controlled crosses were not, 
so far, described in citrus.Additionally, the inheritance of resistance to the causal agent of 
citrus leprosis citrus, the virus of citrus leprosis (CiLV), has not been validated by use of the 
strategy Bulked Segregant Analysis (BSA).In the present paper, based on genotyping locus 
molecular markers and DArT RGA-TRAP, phenotyping of morpho-agronomic traits linked to 
seeds and fruits and genetic resistance to CiLV a progeny of 199 backcross hybrids between 
tangors RC1 Murcott x Pêra, we describe in this paper (i) the first report of integrating 
analyzes of phenotypic and molecular genetic divergence of citrus, identifying three hybrids 
Highly similar to Orange Pêra (H-09, H-97 and H-200), Interest in future genetic 
improvement programs aimed at broadening the genetic base of commercial orange and (ii) 
the first report of the validation of putativelymonogenic inheritance of citrus to CiLV by 
BSA, with getting a genetic mapping located darts containing 14 markers linked to the 
resistance gene CiLV. It is further described a methodology for adjustment of BSA strategy, 
originally conceived by Michelmore et al. (1991), which was named isBSA (in silico Bulked 
Segregant Analysis). In this strategy, unlike the original, the two contrastive bulks are 
assembled in silico, expanding with it the possibility of detection of markers linked to the 
target gene. This strategy was useful in validating the monogenic nature of inheritance of 
citrus to CiLV, may also apply for any other monogenic inheritance, linked to resistance to 
pathogens or not, that has been available genotyping populations with large amount of 
markers. 

 
Key words: BisSA, CiLV, orange, genetic resistance, morpho-agronomic and molecular 
variations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A citricultura se destaca como uma das mais importantes atividades do agronegócio 

brasileiro, com uma cadeia produtiva estruturada em diferentes segmentos, em produção de 

sucos, óleos essenciais, fragrâncias e além de serem excelentes fontes de vitamina C. O Brasil 

detém cerca de 28% da produção mundial de laranja [Citrus sinensis (L.) Osb.], sendo 60% da 

produção em suco, movimentando R$ 9 bilhões por ano (FAO, 2013). A cadeia agroindustrial 

dos citros representa cerca de 2% da pauta de exportações brasileiras, gerando ao redor de 

US$ 1,5 bilhão ao ano apenas em suco de laranja concentrado congelado. 

O Estado de São Paulo figura como o maior produtor nacional de laranja, contribuindo 

com 79% da produção, gerando, em mais da metade dos municípios deste Estado, cerca de 

400 mil empregos diretos e indiretos entre produtores, viveiristas, fornecedores de máquinas, 

insumos e prestadores de serviços das mais diversas áreas. O segundo estado produtor de 

citros da Federação é com área plantada de 65 mil hectares, 1.036.841 toneladas no ano 

agrícola de 2012 e geração de 150 mil empregos diretos. A Bahia apresenta, ao longos dos 

anos, potencial de crescimento, principalmente pelas condições edafoclimáticas adequadas à 

produção, se destacando como uma das culturas mais relevantes no agronegócio do estado 

(Seagri, 2013).  

Nos últimos vinte anos, a citricultura brasileira vem enfrentando reveses em sua 

produtividade. A perda, por exemplo, em 2013, da liderança mundial da produção desta 

fruteira para a China (FAO, 2013) reflete isso. Isso pode ser atribuído, em parte, pela estreita 

base genética desta cultura no Brasil, acrescentado pela baixa variedade de espécies. Do total 

cultivado no cinturão citrícola paulista, 30% são de laranja Pêra, 28% de Valência, 12% de 

Hamlin e 11% de Natal (Neves, 2013). Já no estado da Bahia, 70% das variedades cultivadas  

são de laranjeira Pêra. Outras variedades de laranjeira doce não têm destaque no agronegócio 

baiano (Seagri, 2013). 

Adicionalmente, concorre para reduzir a capacidade produtiva dos citros no Brasil a 

existências de diversas doenças que, sucessivamente, acometem essas plantas, desde aquelas 

de etiologia viral até nematóides. 

Em citros, nas últimas décadas, o avanço das pesquisa em melhoramento genético tem 

sido motivado por diversos fatores, sendo o incremento  de ferramentas de Biotecnologia aos 

programas tradicionais de melhoramento um dos principais. A utilização de marcadores 

moleculares para a seleção precoce de plantas de origem híbrida, oriundas de cruzamentos 

dirigidos, surge na esteira desse processo (Oliveira et al., 2009), possibilitando assim a 
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seleção de um número elevado de novas combinações e, consequentemente, o 

estabelecimento de um maior número de populações híbridas em condições de campo para 

avaliação  de novas variedades e características agronômicas desejáveis, diminuindo tempo e 

custo desses programas de melhoramento (Cristofani et al., 1999). 

O emprego de marcadores moleculares em programas de melhoramento de citros 

encontra-se, por agora, ainda circunscrito a seleção de plantas de origem zigótica, daquelas de 

origem nucelar. Estudos de integração de avaliações de divergência genética morfo-

agronômica e molecular, comuns já em outras culturas, como em pimenta, Capsicum chinense 

(Moura et al., 2010) e em tomate, Solanum lycopersicum (Rocha et al., 2010) e que 

concorrem na identificação de genótipos de interesse comercial em progênies de hibridações 

controladas não foram, até o presente momento, descritos em citros. 

Além das características de qualidade do fruto, programas de melhoramento genético 

de citros objetivam consistem em resultar variedades mais resistentes a doenças. Dentre as 

viroses de ocorrência em citros, destaca-se a Leprose, doença acometida pelo vírus “Citrus 

leprosis virus” (CiLV) e transmitido por um agente vetor, o ácaro Brevipalpus phoenici que 

causa danos e afetam diretamente a quantidade e qualidade das frutas cítricas, podendo chegar 

até a improdutividade e morte dessas plantas. Seu controle é realizado apenas através do uso 

de defensivos químicos dos insetos vetores (Bastianel et al., 2006). 

Estudo sobre a resistência a leprose dos citros em híbridos resultantes do cruzamento 

entre tangoreiro Murcott e laranjeira Pêra (TM x LP) resultou na geração de mapas genéticos 

de ligação, empregando-se marcadores moleculares, em que detectou-se herança monogênica 

de resistência de citros ao CiLV (Bastianel et al, 2009).  

Empregada com o uso de marcadores moleculares, a metodologia Bulked Segregant 

Analysis (BSA), ou seja, o estabelecimento da relação entre um dado marcador e um loco de 

interesse, se apresenta bastante profícua na pesquisa de melhoramento genético, sendo 

utilizada em estudos de diversidade genética, mapeamento genético e na identificação de 

marcador ligado à resistência genética a fitopatógenos, pois permitem avaliar uma população 

com grande número de indivíduos em um curto espaço de tempo, já que reduz drasticamente 

o número de amostras a serem processadas (Michelmore et al., 1991). 

A natureza tida monogênica da resistência genética de citros ao vírus CiLV, descrita 

por Bastianel et al., (2009) ainda não foi validada mediante emprego da estratégia BSA. Os 

referidos autores daquele trabalho propõem que novos estudos, empregando-se outros tipos de 

marcadores moleculares, validem o tipo de de herança detectado. 
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Obter plantas com características superiores de frutos, aliada a resistência de plantas a 

doenças, tem constituído uma das metas dos programas de melhoramento de citros no Brasil 

que vem sendo conduzidos, entre outros centros, pelo CCSM (Centro APTA Citros Sylvio 

Moreira) do Instituto Agronômico de Campinas. A partir dessa perspectiva que o CCSM 

iniciou na década de 90, o cruzamento entre híbridos interespecíficos na busca de genótipos 

superiores, a fim de lançamentos de variedades resistentes a doenças e comercialmente aceita 

pelo mercado. Destaque deve ser dado aos híbridos TM x LP, cujos parentais são resistente e 

suscetível a Leprose, respectivamente. 

Objetivou-se, no presente estudo, avaliar polimorfismo genético molecular, morfo-

agronômico e de resistência genética ao vírus CiLV em híbridos resultantes do cruzamento 

entre TM x LP, pertencentes ao CCSM, com vistas a (i) detectar, mediante estudo de 

divergência genética, os híbridos que possam apresentar potencial interesse comercial e (ii ) 

obter mapeamento genético localizado do gene de resistência de citros ao vírus da leprose, 

mediante emprego de uma adaptação da estratégia de BSA. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Os citros: origem, Botânica, Sistemática e produção.  
 

O gênero Citrus pertence à família Rutaceae, subfamília Aurantioideae, representado 

por laranjeiras, tangerineiras, limoeiros, pomeleiros, limeiras e toranjeiras. São plantas de 

porte médio (arbóreo/arbustivo), apresentando copas com ramos angulares, espinhos axilares, 

folhas unilobadas, flores brancas e aromáticas, isoladas ou em grupos, em geral com 4-5 

sépalas, 4-8 pétalas. O androceu é constituído por numerosos estames ligados em feixes e o 

gineceu apresenta ovário único com 8-15 carpelos fusionados, contendo normalmente 4-8 

óvulos (Queiroz-Voltan & Blumer, 2005). 

Os frutos tipo baga com cores e formas variadas são envolvidos por uma casca 

coriácea. Sua polpa contém vesículas preenchidas por um suco de interesse comercial e para 

saúde humana, pois são ricos, principalmente em vitamina C mas possuem, também, 

vitaminas A e do complexo B, além de sais minerais, principalmente cálcio, potássio, sódio, 

fósforo e ferro (Queiroz-Voltan & Blumer, 2005). 

Os septos carpelares são separados pelo endocarpo, um tecido branco denominado de 

albedo. As sementes são recalcitrantes, em vista do seu elevado teor de lipídios sendo, por 

exemplo, muito sensíveis à desidratação, apresentando-se de formato obovoide a arredondado, 

podendo conter de um a vários embriões. São conhecidas três formas de poliembrionia em 

citros: poliembrionia nucelar, dando origem a um número variável de plântulas idênticas à 

planta matriz; poliembrionia por clivagem, originada pela suposta bipartição do embrião 

sexual e poliembrionia decorrente da existência de mais de um gametófito normal no óvulo 

(Cristofani et al., 2001). 

Os Citros apresentam particularidades em sua reprodução, com intercompatibilidade 

sexual, o que possibilita a origem natural de híbridos intergenéricos e interespecíficos ao 

longo de seu processo evolutivo. Alguns híbridos são férteis por embriões derivados do zigoto 

ou podem tornar-se férteis pela formação espontânea de embriões nucelares, que contribuem 

para manter a estabilidade genética e perpetuar os híbridos como clones apomíticos. (Araújo 

& Roque, 2005). 

O sistema de classificação de citros é complexo, principalmente devido à 

compatibilidade sexual entre citros e gêneros afins, alta frequência de mutações, longa 

história de cultivo e ampla dispersão. Atualmente, a nomenclatura mais utilizada para 

taxonomia de Citrus é o de Swingle que, em 1943, propôs 16 espécies distribuídas em dois 
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subgêneros: Citrus, com 10 espécies, e Papeda, com seis. Essa subdivisão se baseou em 

caracteres dos representantes do subgênero Papeda, tais como presença de óleo acrídico nos 

frutos, grande pecíolo alado, inflorescência pequena e frutos contendo vesículas com 

agregação de gotas de sabor não palatável (Corazza-Nunes et al., 2005). 

A subfamília Aurantioideae pode ser caracterizada pela dominância de diplóides, 

sendo que de suas 60 espécies estudadas até então, a grande maioria é 2n = 18 e, 

ocasionalmente, ocorrem autopoliplóides intra-específicos (3x e 4x). Poliplóides 

comprovadamente estabilizados são raramente encontrados. A estabilidade do cariótipo em 

Aurantioidea está aparentemente ligada a alta capacidade de hibridação interespecífica 

(Guerra et al., 1997, 2000). 

As plantas cítricas não são originárias de biomas ocorrentes no Brasil mas, sim, do 

sudeste do continente asiático de onde se dispersaram para outras regiões do mundo, com 

ramos filogenéticos que se estendem do Centro da China ao Japão, e do leste da Índia à Nova 

Guiné, Austrália e África Tropical. O Norte da região Indo-Burma também é apontada como 

centro de origem da maioria das espécies cítricas. A região de Yunnan, no Centro Sul da 

China, também pode ter sido importante para origem e dispersão inicial de um grande número 

de espécies primitivas (Moreira et al., 2005). No Brasil, foram trazidas pelos portugueses, no 

início do século XVI, no período de colonização, com rápida expansão pelo litoral brasileiro, 

devido às ótimas condições edafoclimáticas favoráveis para o cultivo dessas plantas (Araújo 

& Roque, 2005).  

No século XX, foi impulsionada a citricultura brasileira em decorrência da crise na 

produção de café, fato que ocorreu, principalmente no estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

resultando ao país na década de vinte, o título de quinto maior produtor mundial (Donadio et 

al., 2005). 

A primeira crise no setor aconteceu com segunda guerra mundial, na qual o país 

enfrentou uma crise de preços e o surgimento de doenças, como a tristeza e cancro, que 

reduziram área cultivada e tiveram um controle efetivo a partir da década de 1970.  

Somente o estado de São Paulo, conseguiu efetivamente superar a crise pós-guerra, 

aumentando sua produtividade a partir da década de 1960. Além da produção para exportação, 

a fruta fresca é utilizada como matéria-prima para indústria de suco, tornando o Brasil, na 

década de oitenta, em o maior produtor mundial de citros (Hasse, 1987) até o ano de 2013, no 

qual passou a ser o segundo produtor mundial, perdendo o título para a China (FAO, 2013). 
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Nas últimas décadas, a citricultura paulista e brasileira vem enfrentando altos e baixos, 

em decorrência da falta de tratos culturais, substituição dos pomares por outras culturas, 

ataque de pragas, doenças e a relação comercial entre o produtor e a indústria. 

Uma das causas para vulnerabilidade a doenças e pragas na produção citrícola é o uso 

de um número reduzido de variedades com base genética estreita e o sistema de produção de 

citros como monocultura.  

As principais doenças em citros foram o vírus da tristeza dos citros (CTV) na década 

de 1940, cancro cítrico na década de cinquenta, clorose variegada dos citros (CVC) nos anos 

noventa e, mais recentemente, morte súbita dos citros, huanglongbing e leprose do citros, 

comprometendo a produtividade do país, causando risco econômico ao setor (Attílio et al., 

2013). 

 Na busca por sanar estes problemas no setor, a cultura do citros apresentam diferentes 

e contínuas demandas no melhorameno genético. A biotecnologia está presente na história da 

citricultura e tem contribuído ao longo dos anos no avanço tecnológico dessa atividade, 

especialmente no controle de doenças e aumento da produtividade. Dentre suas principais 

contribuições, destacam-se a proteção cruzada contra a tristeza, a indexação e limpeza clonal 

de vírus e viróides, o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, a geração de 

variedades resistentes com a utilização de porta-enxerto, a partir de técnicas envolvendo 

cultura de tecidos, uso de seleção assistida por marcadores moleculares, sequenciamento do 

genoma de citros e de seus patógenos, em combinação com o desenvolvimento de plantas 

geneticamente modificadas (Astúa-Monge et al., 2004). 

Como espécies de propagação comercial exclusivamente vegetativa (borbulhas para 

variedades-copas e sementes nucelares para porta-enxertos), os citros tiveram, na seleção 

massal, a via mais rápida de melhoramento, principalmente por apresentarem elevada taxa de 

mutações somáticas promovendo, com frequência, o surgimento de novas seleções que se 

tornaram variedades comerciais. Programas tradicionais de melhoramento genético via 

hibridação e seleção recorrente sempre esbarraram em obstáculos de ordem genética e 

botânica, características desse grupo de plantas (Machado et al., 2005). 

Os frutos são classificados de acordo com as exigências do mercado consumidor e sua 

descrição é feita através de características mensuráveis, obedecendo a padrões pré-

estabelecidos, que são caracterizados pela morfologia  dos frutos, que podem sofrer variações 

de acordo com mudanças ambientais, idade da planta, ocorrência de patógenos, no tipo de 

variedade, presença de sementes, tamanho, coloração da casca e qualidade do fruto e do suco, 

com o teor de sólidos solúveis e na espessura do mesocarpo (Donadio et al., 2005).  
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A concentração de sólidos solúveis ou grau Brix, por exemplo é uma característica 

importante no padrão de qualidade do grupo e do suco da laranja, bem como, o ratio (razão 

entre sólidos solúveis totais e acidez). O Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) do suco de 

laranja definido pelo Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento - MAPA, 

estabelece a concentração mínima do Brix em 10,50º e ratio maior ou igual a 7,00, teor de 

ácido ascórbico, importante fonte de vitamina C, o valor mínimo de 25,00 mg/100mg e 

açúcares totais naturais da laranja valor máximo de 13,00 g/100g (Brasil, 2000). 

A ausência de sementes, por exemplo, também é uma característica altamente 

desejável, associada ao tamanho médio, à uniformidade, à coloração intensa e à facilidade de 

remoção da casca, influenciam positivamente a comercialização dos frutos, consequentemente 

estimula o crescimento consumo in natura do fruto (Oliveira et al., 2005). 

Obter o conjunto dessas características nos frutos tem constituído uma das metas dos 

programas de melhoramento de citros de mesa. Para isso, é importante que surjam variedades 

que atendam essa demanda, pois o mercado consumidor de citros é afeito a novas opções de 

frutos. 

 

2.2 – Fatores abióticos e bióticos que influenciam a produção de citros 

 

Na busca pela qualidade do fruto, é importante considerar no processo produtivo de 

cultivo de citros os fatores abióticos. Em todo o mundo, as áreas de cultivo de citros são 

determinadas conforme as limitações climáticas e de solo predominantes em cada região. 

Entre as principais características estão a temperatura, a precipitação e o grau de salinidade do 

solo. Entretanto, programas de melhoramento em citros que visem conferir às plantas a 

capacidade de tolerar tais restrições enfrentam problemas de limitação botânica e, também, de 

natureza genética: trata-se de caracteres de herança quantitativa, pois a maioria das respostas a 

fatores abióticos está associada a vários genes atuando simultaneamente (Machado et al., 

2005). 

O aspecto climático é um dos fatores mais importantes, dentre os fatores que 

influenciam a qualidade dos frutos. Quando a amplitude térmica diária de um determinado 

local é superior a 10 ºC, há produção de frutos com o padrão de qualidade adotado pelos 

mercados mais exigentes (Tubélis, 1995). 

No mundo, o fator abiótico mais estudado é a baixa temperatura. Tal fenômeno é 

resultante não somente das poucas alternativas que a citricultura apresenta para a resistência 

às geadas, ao contrário dos demais problemas como a seca, estresse hídrico, nutricional e a 
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salinidade, mais recorrente no Brasil, que podem ser atenuados com o uso de porta-enxertos 

apropriados, entre outras técnicas agrônomicas. Os frutos produzidos nos climas frios têm 

melhor coloração de casca, da polpa, teor mais altos de açúcares e ácidos, que acentuam o 

sabor. Nos climas quentes os frutos são menos coloridos interna e externamente, com teores 

mais baixos de açúcares e principalmente de acidez, o que resulta em frutos mais doces, mas 

de paladar mais pobre. Sob temperaturas mais altas, o período de maturação é precoce e os 

frutos permanecem pouco tempo na planta depois de maduros. Os climas quentes são 

propícios ao cultivo dos pomelos e toranjas, limas doces e ácidas e limões verdadeiros 

(Azêvedo, 2003). 

A exigência de água dos citros situa-se entre 1900-2400 mm, com um mínimo ao 

redor de 1300 mm; a falta de chuvas ou a distribuição inadequada podem limitar a produção: 

os rendimentos máximos são, em geral, obtidos em áreas irrigadas (Machado et al., 2005). 

Em estudo realizado sobre os efeitos das mudanças climáticas nas principais cidades 

produtoras de citros em SP, concluiu-se que podem ocorrer mudanças nos padrões climáticos 

nas próximas décadas, como aumento de temperatura em algumas localidades e de chuvas em 

outras, tendenciando um aumento extremos desses padrões, que poderá por em risco a 

produtividade nesses municípios (Avila et al., 2011). Sendo as mudanças climáticas associada 

a outros fatores abióticos, importante em programas de melhoramento genético em citros, na 

busca de variedades resistentes a estes fatores. 

Outro fator limitante ao aumento e à manutenção de produtividade em várias áreas de 

produção de citros no mundo são os fatores bióticos. Entre as características associadas à 

severidade das pragas e doenças em citros estão a estreita base genética sobre a qual se apoia 

a citricultura, a alta plasticidade genética do grupo que tem alta capacidade de adaptação a 

diferentes condições, inclusive a novas interações bióticas, e práticas de propagação, 

especialmente a enxertia de borbulhas e sementes com embriões nucelares (Machado et al., 

2005). 

Os patógenos associados a doença em citros podem ser fungos, bactérias, nematóides e 

vírus. Sua expansão no cinturão citrícola brasileiro e mundial trouxe diversos prejuízos ao 

setor, a depender da doença traz, como consequência, até a erradicação de pomares. 

Destaca-se como doenças causadas por fungos i) o tombamento, gomose de 

phytophthora e podridão parda – Phytophthora spp. Considerada a principal doença fungíca 

da cultura, que pode ser combatida com uso de porta-enxertos resistente (Bassan et al., 2010); 

ii ) verrugose, sendo a da laranjeira-doce mais comum no Brasil, transmitida pelo fungo, 

Elsinoe australis, importantes em pomares que produzem frutas para consumo “in natura”, 
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pois os frutos afetados pela doença não tem aspecto que agrada o consumidor. Essa doença 

pode contribuir no aumento da severidade da leprose, pois o ácaro vetor do vírus da leprose, 

refugia-se nas lesões dos frutos afetados pela verrugose (Bettiol et al., 1994); iii ) mancha 

preta, causada pelo fungo Guignardia citricarpa, afetando frutos, principalmente de laranjeira 

doce, utilizadas para mercado de fruta fresca, e; iv) Mancha Marrom de Alternaria, causada 

pelo fungo Alternaria alternata, na qual prejudica o desenvolvimento da planta, afetando os 

frutos. O tangor Murcott é uma importante variedade suscetível a essa doença, enquanto a 

laranja Pêra é resistente (Bastianel et al., 2005), 

Quanto às doenças causadas por bactérias, são importantes: i) cancro cítrico, causado 

pela Xanthomonas axonopodis, as lesões nos frutos apresentam fissuras ou crateras no centro, 

na qual as grandes lesões podem levar a queda do fruto antes da maturação (Rossetti et al., 

1981), ii ) a clorose variegada dos citros (CVC), causada pela Xylella fastidiosa, que ocasiona 

nas plantas a produção de frutos duros, pequenos, o que os torna impróprio para o consumo 

“ in natura” e para produção de suco concentrado (Feichtenberger et al., 2005) e, (iii ) 

Huanglongbing (HLB ou Greening) é uma das doenças mais graves de citros. A doença é 

causada por uma bactéria Gram-negativa (Garnier et al., 1984), de ocorrência restrita aos 

vasos crivados do floema, chamada Candidatus Liberibacter spp. Todas estas espécies de 

Liberibacter são transmitidas de plantas infectadas para plantas saudáveis por um psilídeo 

(Diaphorina citri ou Trioza eritraea), bem como por propagação de tecidos de citros 

infectados (Bové, 2006). Os sintomas incluem clorose (mosqueado) ao longo das nervuras das 

folhas, frutos pequenos e deformados, sementes abortadas e pobre qualidade do suco 

(Brlansky et al., 2010). 

Dentre os nematóides destacam-se como importante na citricultura brasileira o 

Tylenchulus semipenetrantes e o Pratylenchus jaehni, trazendo como prejuízo a redução no 

desenvolvimento das plantas infectadas, com ramos mais finos, frutos e massa foliar menores 

e, associado a défict hídrico, pode levar a morte da planta (Campos & Santos, 2005). 

Quanto as doenças viróticas as mais importantes são: i) Tristeza do citros, detectada na 

década de 1930, causada pelo citrus tristeza virus (CTV), que pode ser transmitida por 

enxertia, na qual causa um rápido declínio na planta, com galhos secos, amarelamento das 

folhas e paralização de desenvolvimento da planta, redução do tamanho do fruto, o que leva a 

desnutrição e morte da planta (Carvalho et al., 1996) e; ii ) Leprose, causada pelo Citrus 

Leprosis virus (CiLV), transmitida por um ácaro vetor (Brevipalpus phoenicis), na qual atinge 

laranjeiras doce, variedade mais suscetível, enquanto tangoreiros são variedades mais 

resistentes, seus principais sintomas são lesões locais em folhas, ramos e frutos, manchas 
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amareladas com centro necrótico em folhas e frutos, desfolha, queda de frutos, podendo levar 

a seca e morte de ramos (Bastianel et al., 2006). 

Além de manter a sanidade dos pomares, com manejo períodico e preventivo, controle 

biológico de pragas, capacitação e treinamento para uso de pacotes tecnológicos e tratamento 

com defensores químicos, o melhoramento genético tem sido uma importante alternativa na 

busca de fontes de resistência a fatores abióticos e bióticos, com alta expectativa no setor, na 

busca de variedades mais resistentes a fitopatógenos. 

 

2.3 – Divergência Genética em Citros 

 

Na busca pela otimização no sistema de produção de citros com a obtenção de 

variedades com maior tolerância/resistência a fatores bióticos e abióticos, integrando 

desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade do meio ambiente, é persistente a busca 

em ganhos e manutenção de produtividade com risco ambiental mínimo, de ampliação das 

bases genéticas atuais dos citros, assim como a potencialização de germoplasma já existente, 

na qual impõem a necessidade de desenvolver programas de melhoramento genético. Nesse 

contexto, a biotecnologia, a exemplo do estudo de variabilidade genética entre espécies e 

mapeamento, pode contribuir efetivamente, no ganho ou potencialização de características 

agronômicas de interesse comercial (Machado et al., 2005). 

A divergência genética, entre e dentro de progênies, é importante para seleção 

recorrente, pois permite buscar, nos cruzamentos, a heterose necessária para o 

desenvolvimento de variedades. O processo genético que seleciona populações divergentes é 

diretamente proporcional à variabilidade genética disponível e à frequência de genótipos 

superiores existentes na população (Cruz et al., 2003). Portanto, a maneira mais eficiente para 

melhorar ainda mais o desempenho de variedades de culturas é o acesso à grande diversidade 

genética, sendo recomendando o cruzamento entre genótipos mais contrastantes, sendo o 

efeito heterótico aguardado  em híbridos entre populações mais divergentes. 

É nessa perspectiva que algumas instituições nacionais e internacionais  participam em 

diferentes programas de melhoramento genético de citros, com destaque para o INCT-Citros 

(Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Genômica para Melhoramento de Citros) 

coordenado pelo CCSM (Centro APTA Citros Sylvio Moreira), do Instituto Agronômico de 

Campinas; pela ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz); EECB (Estação 

Experimental de Citricultura de Bebedouro); UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) e 
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pelo CNPMF (Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura), que resultou, nos 

últimos tempos, na geração e avaliação de híbridos entre laranjeiras e tangerineiras. 

Como o citros é uma planta alógama, a escolha correta de genitores para selecionar 

cruzamentos irá beneficiar a utilização de genes favoráveis ou explorar a heterose por meio de 

cruzamentos entre indivíduos com características agronômicas desejáveis e com divergência 

genética, resultando na obtenção de variedades superiores. 

 A produção de híbridos interspecíficos e intergenérico pode ser facilmente adquirida 

em plantas do gênero citros, pois são altamente polimórficas, apresentam elevada 

heterozigosidade, são diplóides com pequeno número haplóide de cromossomos (n = 9), e 

apresentam pequeno tamanho do genoma (2C = 0,62 pg de DNA por núcleo ou 

aproximadamente 380 MB), características que facilitam a construção de mapas genéticos de 

ligação (Oliveira et al., 2005). 

Em estudos anteriores, foram gerados diversos mapas de ligação em citros, com 

diferentes marcadores e objetivos, como localização de genes resistência a doenças e a fatores 

abióticos, destacando-se os de C. grandis x P. trifoliata, com marcadores RFLPs (Cai et al., 

1994), de C. grandis e de C. reshni x P. trifoliata (Luro et al., 1996), de C. latipes e de C. 

aurantium (Simone et al., 1998), de C. sunki e P. trifoliata (Cristofani et al., 1999), de C. 

volkameriana (Garcia et al., 1999), de ‘Sacaton’ x citrange ‘Troyer’ (Roose et al., 2000), de 

C. sinensis cv. Pêra e de C. reticulata cv. Cravo (Oliveira et al., 2005), de C. volkameriana x 

P. trifoliata Rubidoux e de C. aurantium x P. trifoliata Flying Dragon (Ruiz & Asins, 2003). 

Outra técnica utilizada no processo de obtenção de novas variedades é o retrocruzamento, 

que representa, ao longo da história, uma ferramenta importante para incorporação de genes 

em espécies perenes em processo de melhoramento genético, através do cruzamento entre 

indivíduos da geração parental (P1) e a primeira geração da descendência (F1), com a 

finalidade de identificar alelos recessivos que não se manifestam, com possibilidade de grande 

sucesso com a seleção de indivíduos com grande número de alelos favoráveis para 

determinada característica. Isso porque este método permite a obtenção de populações com 

25% ou 75% de alelos favoráveis (a depender do genitor recorrente) (Ramalho et al., 1999). 

Esse método de condução de população segregante foi utilizado para desenvolver progênies 

superiores de aveia (Lorencetti et al. 2006) e mamão (Ramos et al., 2010).  

Em citros, hibridação por retrocruzamento, foi relatada em uma revisão por Grosser et al., 

(2000), com cerca de 200 genitores de híbridos por retrocruzamento de diferentes programas 

de melhoramento, como por exemplo, a hibridação realizada por Roose et al., (1997) entre 

Citrus sinensis (L.) osbeck x C. paradisi Macf.  
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Dentre a hibridações por retrocruzamento, realizadas pelo CCSM destaca-se, entre 

tangoreiro Murcott x laranjeira Pêra (Figura 1) (Cristofani et al., 2005). 

 

 
Figura 1: Aspecto de frutos de alguns híbridos da progênie tangoreiro Murcott x 
laranjeira Pêra gerados pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira. 

 
Laranjeira Pêra 

A laranjeira pêra [Citrus sinensis (L.) Osb.] originou-se possivelmente de um híbrido 

natural entre tangerina (Citrus reticulata) e toranja (Citrus maxima) (Barrett & Rhodes, 

1976). Mais recentemente, estudos baseados em sequenciamento de genoma concluíram que 

as laranjeiras doces provavelmente se originaram a partir de uma hibridação interespecífica 

(toranja x mandarim) x mandarim (Xu et al., 2013).  

Suas árvores são de porte médio, galhos mais ou menos eretos, folhas acuminadas, 

bem produtiva e de maturação tardia. Os frutos conservam-se no pé, alguns meses depois de 

maduros. São pequenos, cor laranja, ovalados e suco ligeiramente ácido ou doce. Possui de 

três a quatro sementes por fruto (Moreira et al., 1965). As flores da laranjeira Pêra têm cálice 

persistente, com sépalas de coloração verde-clara. A corola apresenta pétalas de coloração 

branca e textura fina, maiores que as sépalas. Já as pétalas têm ápice agudo e base truncada 

(Romano, 1980). 

A laranjeira Pêra é uma importante variedade cítrica pois é a mais utilizada pela 

indústria e aceita pelo mercado consumidor. Resistente ao manuseio e transporte, apresenta 

frutos de excelente qualidade para consumo de fruta fresca, por causa da qualidade do seu 

suco, que possui um teor de 52%, brix de 12,6 e Ratio de 13,7 e pelo consumo da fruta fresca 

que pesa cerca de 145 g (Pio et al., 2005). 
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Tangoreiro Murcott  

O tangoreiro Murcott é um híbrido natural entre tangerineira com a laranja doce, 

resultante do retrocruzamento entre [(Citrus maxima x Citrus reticulata) x Citrus reticulata] x 

[Citrus maxima x Citrus reticulata] (Bastianel et al., 2006). 

No Brasil, o tangor Murcott normalmente é comercializado para consumo in natura e 

em menor escala para produção de suco. Uma de suas características importantes é a 

resistência a algumas doenças, como a leprose e CVC. O tangoreiro foi propagado 

inicialmente na Flórida, pelos citricultores Charles Murcott e J. War Smith, aproximadamente 

em 1922. No Brasil foi introduzida para ser avaliado como porta-enxerto sob presença do 

vírus da tristeza do citros, pelo Instituto Agronômico (IAC), em 1948. 

O fruto de tangoreiro Murcott é bastante aromático, com casca de espessura fina, 

levemente rugosa e rica em glândulas com óleos essenciais. O tamanho é médio com peso em 

torno de 130g. As sementes são numerosas pequenas, arredondadas e geralmente são 

encontradas 20 sementes por fruto (Pio et al., 2005). Seu suco é responsável por 48% do peso 

do fruto, com teores médios de sólidos solúveis 12,6 Brix e 0,92% de acidez. Após a 

polinização, inicia-se o período de fixação e crescimento do fruto e segue até o início da perda 

da coloração verde, sua maturação é tardia, de julho a outubro, até quando as características 

físico-químicas estiverem desejáveis para o consumo (Donadio et al., 2005). 

 

2.4 – Emprego de marcadores moleculares no estudo da Diversidade Genética 

 

Em programas de melhoramento de plantas, os marcadores moleculares geralmente 

são utilizados em construção de mapas genéticos, seleção assistida por marcadores, clonagem 

de genes e análise de diversidade genética entre indivíduos na qual polimorfismos de 

sequência de nucleótidos podem ser revelados por meio de técnicas diferentes, economizando 

tempo e custos. 

Especificamente, marcadores moleculares podem ser usados em acessos de Banco 

Ativo de Germoplasma (BAG) para identificação genética de acessos, riqueza alélica, 

representatividades e estrutura genética da coleção e, por meio da variação genética, 

similaridade ou divergência genética entre acessos. 

As categorias de marcadores moleculares são organizados em duas famílias, baseadas 

em restrição e hibridação. A escolha do marcador, depende do objetivo da pesquisa. Restrição 

de comprimento de fragmentos polimorfismo (RFLP), Tecnologia de Diversidade por 

Microarranjo (DArT), pertencem à primeira categoria com o polimorfismo baseado no sítio de 
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restrição enzimática e não exige o uso de PCR. A seu modo, as técnicas de comprimento de 

fragmentos amplificados (AFLP), sequências de repetição simples (SSR) ou microssatélites, 

marcadores de amplificação do DNA ao acaso (RAPD), Gene Análogos de Resistência 

(RGA) e o polimorfismo de amplificação de região alvo (TRAP) pertencem a segunda 

categoria que requerem a PCR (reação em cadeia da polimerase)(Ferreira & Grattapaglia, 

1998). 

Destaca-se neste estudo, para análise de diversidade genética e mapeamento genético 

localizado, o uso de marcadores RGA (do inglês, resistance gene analogs), TRAP (do inglês, 

Target Region Amplification Polymorphism), DArT (do inglês, Diversity Arrays 

Techonology). 

Marcador DArT tem alto potencial para análise de diversidade genética e 

mapeamento, pois acessa um alto número de polimorfismo e revela relações genética 

consistentes entre os acessos. É um marcador dominante e tem baixo custo em sua na 

genotipagem (Jaccoud et al., 2001). 

O passo inicial para a genotipagem dos marcadores DArT é a redução da 

complexidade de DNA de interesse e a formação de um painel de diversidade para, através de 

genótipos divergentes, as variações polimórficas serem captadas, gerando o genoma chamado, 

representação. 

Esse processo é baseado em enzimas de restrição de corte raro (PstI) e corte frequente 

(TaqI) para  digestão do DNA total, que é clivado formando fragmentos ligados a T4 DNA 

ligase (Jaccoud et al., 2001). A clivagem do DNA é confirmada através da sua visualização 

em gel de agarose em que o DNA digerido produz zonas de fragmentos de diferentes 

tamanhos (Sansaloni et al., 2010). Logo após essa confirmação, constroi-se uma biblioteca 

genômica, sendo os fragmentos submetidos a a vetor de clonagem em plasmídeos de 

Escherichia coli. 

 Esses fragmentos clonados, oriundos da biblioteca são colocados em microarranjo 

sobre uma lâmina de vidro. Todos os DNA recebem duas marcações fluorescentes (Cy – 3 na 

cor verde e Cy – 5 na cor vermelha) para identificação da hibridização e acionados a 

fluorescência com a luz (Blue fluorecently-labeled polynker) (Sansaloni et al., 2010). 

 As placas contendo o material são, nessa etapa, submetidas à desnaturação a 96ºC por 

três minutos. O DNA marcado é posto sobre o painel impresso nas lâminas de vidro após 

hibridização e analisados a partir de um scanner. 

Os dados são extraídos a partir do software DarTSoft que verifica cada spots de 

microarranjo e compara as intensidades das fluorescências, identificando pela intensidade do 
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sinal a ausência e a presença de banda. Posteriormente, a informação é gerida pelo Sistema de 

Gestão de Informação DarTdb laboratory (DarTdb).  

Mais recentemente, novas tecnologias de sequenciamento (NGS-next generation 

sequencing) têm se mostrado ferramentas poderosas na geração de marcadores de DNA e 

identificação de novos polimorfismos (Ellegren, 2014). A plataforma DarT_seqTM combina o 

uso de método de redução de complexidade do genoma de a técnica DArT com as novas 

tecnologias de sequenciamento proporcionando milhares de marcadores dominantes e um 

conjunto de SNPs co-dominantes (Cruz et al., 2013). Marcadores DArT gerados fornecem 

informações sobre suas seqüências e regiões polimórficas do genoma de referência. 

Marcadores RGA são constituídos por regiões análogas a genes de resistência. A 

identificação de marcadores RGA ocorre devido à existência de regiões conservadas nos 

genes de resistência de plantas a fitopatógenos, sendo arranjados em dois grupos: os de 

reconhecimento do patógeno (genes R) e o outro, que é o gene de resistência geral da planta 

aos processos de defesa-resposta ao patógeno (gene DR) (Leister et al., 1996; Yu et al., 

1996). 

A partir dessas regiões conservadas de resistência, explorando a estrutura desse gene 

R, é possível sintetizar primers específicos ou degenerados, passíveis de utilização em 

diferentes técnicas de amplificação. Os marcadores RGA possuem a possibilidade de gerar 

um grande número de polimorfismos entre diferentes acessos de uma mesma espécie, 

permitindo o seu uso em caracterização genética de acessos e cultivares (Hammond-Kosack 

& Jones, 1997). 

Outro marcador utilizado em análise de diversidade genética e mapeamento que foi 

desenvolvido em 2003 por Hu & Vick é a técnica de Target Region Amplification 

Polymorphism (TRAP). Trata-se de um marcador dominante que tem como característica a 

utilização de ferramentas de bioinformática e dados de EST’s (Expressed Sequence Tags) 

para gerar marcas a partir de seqüências alvo de genes candidatos. É uma técnica vantajosa, 

pois gera polimorfismo, com alta reprodutibilidade e acessa regiões relacionadas a genes (Hu 

& Vick, 2003). O polimorfismo é gerado a partir da combinação de um primer fixo, 

desenhado a partir de uma seqüência EST de interesse, e um primer arbitrário, sendo este, 

uma sequência arbitrária rica em Adenina com Timina ou Guanina com Citosina, para anelar 

com um “intron” ou “exon”, respectivamente. Para visualização dos fragmentos, é realizado 

uma reação de amplificação, no qual esses fragmentos são separados em um gel de 

poliacrilamida. 
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Trabalhos recentes relatam o emprego de marcadores TRAP em mapeamento genético 

em busca de genes de interesse em girassol (Helianthus annuus L.) (Yue et al., 2010) e no 

acesso da diversidade genética em cana-de-açúcar (Saccharum spp.) e identificação de 

possíveis genes candidatos associados à tolerância ao frio e envolvidos na rota metabólica da 

sacarose (Alwala et al., 2006).  

Em citros, marcadores TRAP foram utilizados para gerar mapas genéticos de híbridos 

intraespecíficos entre a laranjeira Tobias e laranjeira Pêra de Abril, oriundas de cruzamentos 

controlados (Souza et al., 2010). 

 

2.5. Estudo de divergência de plantas, com ênfase na integração de marcadores 

moleculares e morfoagrônomicos 

 

Estudo de divergência genética pode se dar avaliando-se, mediante emprego de 

métodos preditivos, tendo por base os futuros genitores, dispensando-se a obtenção prévia de 

combinações híbridas entre os mesmos. São métodos preditivos aqueles que tomam por base 

as diferenças morfológicas, fisiológicas ou genéticas (Miranda et al., 2003). Estes métodos 

utilizam-se da análise multivariada para estimar a divergência genética entre os genótipos. 

A divergência genética, avaliada por técnicas multivariadas, tem merecido destaque, 

uma vez que dispensa a obtenção de híbridos, antes que qualquer cruzamento seja realizado, 

na qual, poderá auxiliar o melhorista a concentrar seus esforços nas combinações mais 

promissoras. Diferentes técnicas de estatística multivariada, como as análises dos 

componentes principais, das variáveis canônicas, e os métodos aglomerativos, a exemplo do 

método de Tocher, são utilizadas nos estudos de divergência genética (Dias et al., 1994). 

Análises multivariadas têm por objetivo avaliar um conjunto de variáveis aleatórias 

relacionadas entre si, no qual, cada uma possui o mesmo grau de importância, fornecendo 

índices e coeficientes de similaridade (ou distância genética), contribuindo para o 

melhoramento genético, uma vez que quanto maior a distância genética entre dois genótipos, 

maiores serão as chances de obtenção de combinações promissoras. 

Melhoristas de plantas empregam os métodos de agrupamentos, associadas a análises 

multivariadas, que têm por finalidade separar um grupo original de observações em vários 

subgrupos, destacando-se os hierárquicos e os de otimizações. O método de distância média 

entre grupos (UPGMA, do Inglês) é o mais simples para construção de dendrogramas, 

utilizando médias das distâncias entre todos os pares de genótipos para formação de cada 

grupo. 
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Uma medida de similaridade utilizada e o índice de Jaccard (1908), e como medidas 

de dissimilaridade a distância Euclidiana e a de Mahalanobis (1936). A distância de 

Mahalanobis tem sido a preferida quando se dispõe de ensaios com repetições, os quais 

possibilitam a obtenção da matriz de variâncias e covariâncias residuais (Cruz & Regazzi, 

2001). 

As medidas de dissimilaridade para variáveis quantitativas são importantes em estudos 

de divergência genética, em que se procura identificar genitores para programas de hibridação 

(Cruz & Carneiro, 2003). A caracterização morfo-agronômica geralmente ocorre em 

caracteres que sejam de fácil mensuração, tenha alta herdabilidade e sofram pouca influência 

ambiental. A utilização de caracteres multicategóricos é prática, econômica e demanda menor 

tempo, em comparação a caracteres moleculares. 

Os dados qualitativos utilizados nas análises multivariadas são de natureza binária, isto 

é, ausência (0) ou presença (1) de uma determinada característica, porém para a caracterização 

morfo-agronômica são utilizadas as variáveis multicategóricas, com duas classes por variável. 

Geralmente, em análise de agrupamento, é empregado alguns métodos estatísticos para 

aferir a consistência entre os grupos formados, como o Coeficiente de Correlação Cofenética 

(Sokal & Rohlf, 1962) que cálcula uma correlação entre a matriz de similaridade ou 

dissimilaridade com o dendrograma gerado, quando o cálculo estiver no intervalo entre 0,8 e 

1, existe estatisticamente, maior confiabilidade no agrupamento gerado. 

Em avaliações de germoplasmas têm sido utilizadas técnicas multivariadas, analisando 

conjuntamente avaliações quantitativas e qualitativas. Gower (1971) propôs uma técnica que 

utiliza um algoritmo que determina a similaridade entre dois indivíduos, utilizando 

simultaneamente dados com distribuições contínuas discretas, possibilitando combinar 

diferentes tipos de variáveis com o intuito de obter uma matriz única que traduza a 

divergência a genética, sendo um indicador mais completo da variabilidade existente entre os 

acessos. 

Moura et al. (2010) em estudo com pimenta (Capsicum chinense) e Quintal et al. 

(2012) em estudo com mamoeriro (Carica papaya L.) utilizaram o algoritmo de Gower, 

integrando dados quantitativos e qualitativos, concluindo que essa é uma ferramenta em 

potencial para estudos em bancos de germoplasmas. 

Em estudos com tomate cereja (Solanum lycopersicum), utilizando o algoritmo de 

Gower, a análise integrada permitiu uma melhor compreensão das características estudadas e 

conclusões estatísticas mais robustas com relação a diversidade genética entre os acessos 

estudados (Rocha et al., 2010). Em Citros a compreensão da diversidade genética é essencial 
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para o planejamento e aplicação de programas de melhoramento, estabelecendo coleta de 

germoplasma e realização de estudos moleculares. A variabilidade genética em citros é 

considerada o resultado de muitos fatores, tais como mutação, hibridação, e do tipo de 

reprodução, principalmente o apomítico (Cristofani et al., 2005). Não há, na literatura, 

estudos envolvendo integrações entre descritores quantitativo e marcadores moleculares em 

citros. 

 

2.6 – Bulked Segregant analysis 

 

Uma técnica que auxilia nos programas de melhoramento, principalmente com relação 

a tempo e custo, porque reduz o número de amostras a serem processadas preservando os 

alelos mais freqüentes da população, é a utilização de marcadores moleculares associados ao 

método de BSA (Bulked Segregant Analysis). Trata-se de um método introduzido por 

Michelmore et al. (1991), que consiste na comparação entre dois conjuntos de DNA 

contrastantes em relação a uma característica, como resistência e suscetibilidade a 

determinada doença. É um método rápido para identificar marcadores ligados a qualquer gene 

específico ou região do genoma que possibilitará o mapeamento de genes de resistência 

dentro da população analisada (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

A técnica BSA associada a marcadores já foi utilizada com sucesso com feijoeiro-

comum (Pseudocercospora griseola), utilizando marcadores SSR, ligados ao alelo de 

resistência a mancha-angular, acarretado pelo Pseudocercospora griseola (Silva et al. 2003).  

Em citros, Xu et al., (2010) utilizaram a técnica BSA para mapear locus de resistência 

Tyr1 de Citrus a nematóides. Cuenca et al., (2013) analisaram locos de resistência à Mancha 

Marrom de Alternaria, através do marcador SNP.  

 

2.7 - Leprose em citros  

 

A Leprose do citros é doença que se destaca na citricultura brasileira, pois tem um alto 

custo em seu manejo, causando prejuízos ao país de 80 milhões de dólares anos (Bastianel et 

al., 2010). A doença ocorre  principalmente em laranjeiras doces (Citrus sinensis L. Osbeck), 

causada por um vírus (Citrus leprosis virus (CiLV) - Rhabdoviridae) disseminado pelos 

ácaros do gênero Brevipalpus (Brevipalpus phoenicis, B. obovatus e B. californicus ). Em 

geral, as plantas afetadas pelo vírus CiLV perdem as folhas, galhos secos, os frutos caem 

precocimente, podendo levar até a morte da planta. A leprose ocorre durante qualquer época 
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do ano, sendo mais frequênte nas estações secas, o que favorece a expansão do ácaro vetor. 

(Bastianel et al., 2006). 

A Leprose foi descrita no início do século XX, na qual ocorre em regiões tropicais e 

subtropicais, com ocorrência apenas na América. No Brasil, a doença foi relatada na década 

de 30, no estado de São Paulo, na qual acomete de forma endêmica, se tornando, na década de 

80, umas das doenças virais mais importante do estado, na qual persiste até os dias atuais 

(Bastianel et al., 2005). 

Ocorreram relatos da Leprose no estado da Bahia em 1999, na região Litoral Norte, 

que representa 60% da produção citrícola do estado, já a região do Recôncanvo baiano, 

segundo maior polo produtor da Bahia, apesar da presença do ácaro vetor, não foi descrito na 

literatura, relatos de incidência de Leprose (Silva et al., 2012). 

O ácaro vetor da Leprose do gênero Brevipalpus é de de coloração alaranjada intensa a 

vermelho, que apresenta corpo achatado, de tamanho reduzido, cerca de 0,3 mm, 4 pares de 

patas e movimentos lentos (Bastianel et al., 2010). Suas fêmeas apresentam manchas escuras, 

medem cerca de 0,3mm de comprimento; os machos são menores e não apresentam manchas. 

A baixa ocorrência de machos e o mecanismo de determinação de sexo não estão 

esclarecidos, bem como a ação feminilizante provocada por uma bactéria endossimbionte. As 

fêmeas de B. phoenicis possuem somente dois cromossomos reproduzindo-se, principalmente, 

por partenogênese telítoca e originando, provavelmente, uma descendência geneticamente 

similar (Bastianel et al., 2010). 

Os sintomas da leprose podem aparecer após 17 a 60 dias da transmissão do vírus pelo 

ácaro vetor, em ramos, folhas e frutos, sempre de maneira localizada, isto é, ao redor dos 

locais de alimentação do ácaro da leprose. Nas folhas aparecem manchas claras com halo 

claro característico e o centro quase sempre necrosado. Nos frutos verdes aparecem manchas 

verdes-claras, rodeadas por um anel amarelado que se sobressai da cor verde do fruto. Com o 

amadurecimento deste, tais manchas tornam-se pardas ou escurecidas, ligeiramente 

deprimidas, de tamanho variável, às vezes com pequenas rachaduras (Rossetti et al., 1995). 

Os frutos, quando afetados, ficam bastante depreciados ou mesmo inutilizados para o 

mercado de frutas frescas pela sua aparência. Nos ramos provocam manchas que se 

transformam em pústulas salientes, dando-se, finalmente, a soltura da casca. 

A estratégia para o manejo da leprose contempla, o monitoramento da população de 

ácaros, através da aplicação de acaricidas, se recomenda avaliação da presença de ácaros a 

cada dez dias em pelo menos 2% das plantas (Bastianel et al., 2010).  
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Outro conjunto de medidas preventivas também podem ser realizadas como usar 

plantas sadias e implementar plantas ‘quebra vento’, como barreiras para dispersão dos 

ácaros, coletar todos os frutos, retirar os de amadurecimento tardio e os caídos que mostram 

sintomas de leprose, controlar a infestação com fungos que causam danos ao citros, que 

proporcionam, pos consequência, superfície danificada que se presta como de refúgio para os 

ácaros, eliminar plantas hospedeiras do vetor, o manejo dos predadores naturais dos ácaros e 

podar os ramos afetados (Bassanezzi et al., 2001; Andrade et al., 2010).  

No estado de São Paulo e Bahia, cerca de 90% e 70%, respectivamente, das copas 

plantadas são de laranjeiras doces (Citrus sinensis), principalmente da variedade Pêra, que são 

altamente suscetíveis à CiLV. Além das laranjas doces, a doença também se manifesta com 

menor severidade em variedades de laranja Azeda (C. aurantium), limões verdadeiros (C. 

limon), limas ácidas (C. aurantifolia), limas doces (C. limettioides), tangerinas (C. reticulata), 

cidras (C. medica) e pomelos (C. paradisi). O tangor Murcott e os tangelos (C. reticulata x C. 

paradisi) têm se mostrado bastante resistentes à doença (Bastianel et al., 2008). 

 Bastianel et al. (2009) mapearam QTL para análise da resistência a leprose dos citros 

em híbridos de tangoreiro Murcott x laranjeira Pêra, através de marcadores AFLP e RAPD, 

encontrando um loco gênico relacionado com a resistência a leprose. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – Objetivos gerais 

 

Integrar avaliações de diversidade morfo-agronômica e molecular na determinação da 

divergência genética de híbridos entre TM x LP; 

Obter mapeamento genético localizado, tendo por base uma progênie de TM x LP, 

mediante uma adaptação da estratégia bulked segregant analysis, do gene de resistência de 

citros ao agente causal da Leprose. 

 

3.2 – Objetivos específicos 

 

Desenhar pares de primers para os marcadores do tipo RGA-TRAP tendo por base o 

banco de sequências genômicas ligadas às proteínas de resistência de citros do CITEST; 

Proceder análises UPGMA mediante algoritmo de Gower de modo a desenvolver 

dendrogramas que expressem a divergência genética integrada da progênie de citros estudada; 

Proceder análises de estruturação populacional da progênie de citros avaliada; 

Selecionar marcadores genéticos RGA-TRAP e Diversity Arrays Techonology – 

DarT_seqTM, associados com resistência a Leprose do citros nos híbridos de tangoreiro 

Murcott x laranjeira Pêra através da técnica BSA. 

Obter grupo de ligação em que o gene de resistência ao CiLV seja identificado. 
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Capítulo I 
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genética em híbridos de Citros 
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Resumo 

A análise da divergência genética, através da integração de análises fenotípica e molecular 

(marcadores moleculares), entre híbridos de determinadas espécies agrícolas é importante 

para a escolha de melhores combinações de genótipos para a realização de cruzamentos em 

programas de melhoramento. Esse tipo de abordagem não foi ainda empregada na cultura de 

citros. Objetivou-se analisar a divergência genética entre 199 híbridos de tangor Murcott x 

laranja Pêra, que são acessos pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma do Centro de 

Citricultura Sylvio Moreira, utilizando análise conjunta entre cinco descritores quantitativos: 

razão da altura pela largura, espessura da casca, número de gomos, de sementes e de embriões 

por sementes; e marcadores moleculares [10.905 marcadores DArTs (Diversity Arrays 

Technology)] e quatro marcadores RGA (resistance gene analogs). A análise conjunta dos 

dados moleculares e quantitativos foi realizada através do algoritmo de Gower com o método 

de agrupamento UPGMA, através do software estatístico R. A estrutura da população foi 

mensurada através do software Structure. O dendrograma construído a partir de descritores 

quantitativos e marcadores moleculares, bem como a estrutura da população, evidenciaram 

diversidade genética entre acessos, com a formação de oito grupos distintos entre os 

genótipos. Os híbridos 09, 97 e 200, dentre a progênie, são os geneticamente mais próximos 

PPGGBC



46 

 

do genitor laranja Pêra, podendo ser utilizados em cruzamentos dirigidos, em programas de 

melhoramento, para a eventual combinação de alelos favoráveis e lançamento de variedades 

que concorreria para a ampliação da base genética comercial de citros. 

 

Palavras-chaves: descritores morfoagronômicos, marcadores moleculares, melhoramento. 

 

Introdução 

 

O Brasil é o maior exportador mundial de suco concentrado congelado de laranja, 

sendo também o segundo produtor de citros, representando aproximadamente 19% da 

produção mundial, sendo as laranjas doces (Citrus sinensis L. Osb.) as mais produzidas (90%) 

seguido pelas tangerinas (6%) (FAO, 2013; IBGE, 2012). Para o mercado interno de fruta 

fresca, as laranjas doces, tangerinas e alguns híbridos, como o tangor Murcott, são 

responsáveis por grande parte da produção e comercialização. 

Apesar da importância mundial e do grande volume de frutos produzidos, a citricultura 

brasileira dispõe de um baixo número de variedades e base genética estreita que, associada a 

monocultura, aumenta o risco de desenvolver pragas e doenças (Oliveira et al., 2002). 

Para a diversificação do atual quadro varietal, é interessante o estudo de diversidade e 

o entendimento dos mecanismos genéticos envolvidos na resistência ou suscetibilidade das 

doenças nos citros, para o estabelecimento de programas de melhoramento genético. Visando 

à obtenção de novas variedades de citros, o programa de melhoramento conduzido pelo 

CCSM (Centro APTA Citros Sylvio Moreira) gerou diversas populações de híbridos 

interespecíficos e intergenéricos (Cristofani et al., 2005). 

Destaca-se neste estudo, híbridos obtidos entre o tangor Murcott (Citrus reticulata 

Blanco x C. sinensis L. Osb.) x laranja Pêra (TM x LP) genotipados para análise de 

diversidade genética, através dos marcadores RAPD e AFLP (Bastianel et al., 2006). A partir 

dos híbridos que compõem estas progênies foram gerados mapas genéticos de ligação 

(Oliveira et al., 2007), que se encontram em saturação com outros marcadores moleculares. 

O tangor Murcott é um híbrido natural entre tangerina e laranja doce. Apresenta fruto 

bastante aromático, com casca de espessura fina, levemente rugosa e rica em glândulas com 

óleos essenciais. Suas sementes são numerosas, chegando a vinte unidades, pequenas e 

arredondadas. É empregado no Brasil principalmente para consumo “in natura” e produção 

de suco, sendo uma de suas principais características de interesse no melhoramento, a 

resistência a algumas doenças (Pio et al., 2005). 
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A laranja Pêra apresenta frutos pequenos, de cor laranja, ovalados e suco ligeiramente 

ácido ou doce, de qualidade para consumo de fruta fresca, exportação e industrialização. 

Possui três ou quatro sementes por fruto (Moreira et al., 1965) e apresenta suscetibilidade a 

doenças como Clorose Variegada dos Citros – CVC (Machado et al., 1993) e Leprose 

(Bastianel et al., 2004), mas apresenta resistência a Mancha Marrom de Alternaria (Peres et 

al., 2003). 

A caracterização morfoagronômica dos frutos integrada com a estimativa da 

diversidade genética usando marcador molecular, é uma ferramenta para seleção de genitores 

para cruzamentos, a fim de explorar a heterose e desenvolver cultivar com genótipos 

superiores (Mattos et al., 2010). Os marcadores moleculares são usados em programas de 

melhoramento com vistas a acompanhar procedimentos de hibridação controlada, 

caracterização genética de genitores, identificação de híbridos, mapeamento genético, 

localização de QTLs e análise de diversidade genética (Machado et al., 2011). Os marcadores, 

em geral, detectam o polimorfismo diretamente no âmbito do DNA, permitindo inferências 

em todo o genoma sobre as relações entre genótipo e fenótipo, o seu emprego tem a vantagem 

de não sofrer influência de fatores ambientais. 

Uma técnica molecular baseada em hibridização por microarranjo que permite a 

genotipagem simultânea de grande número de polimorfismo no DNA é a Diversity Arrays 

Technology (DArT). A tecnologia dos marcadores DArT foi proposta por Jaccoud et al. 

(2001) no estudo de diversidade em arroz (Oryza sativa). Ela oferece uma análise em larga 

escala com custo baixo, usando o mínimo de DNA, além de fornecer cobertura ampla do 

genoma sem a necessidade do conhecimento à priori da sequência de genes da espécie 

(Jaccoud et al., 2001). 

O método de genotipagem por hibridização dos marcadores DArT consiste na redução 

da complexidade do DNA genômico via clivagem com enzimas de restrição. Com estes 

fragmentos são criadas bibliotecas genômicas, confecção de microarranjos destas bibliotecas 

em lâminas de vidro (i.e., microarranjo), hibridização do DNA marcado, e leitura do sinal 

fluorescente emitido pela hibridização. A detecção de diversidade é baseada em 

presença/ausência de hibridização de um fragmento específico no microarranjo, o que 

caracteriza o DArT como um marcador dominante (Jaccoud et al., 2001). 

O elevado número de marcadores DArT gerados em um ensaio proporciona uma 

melhor estimativa das relações genéticas entre genótipos, e por estarem distribuidos ao longo 

do genoma, oferece vantagens de sua aplicação no melhoramento genético em plantas, 

comparando a outros marcadores (Almudena et al., 2013). 
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Diversos trabalhos descrevem a eficiência da estratégia de análise conjunta entre 

caracteres morfoagronômicos e marcadores moleculares em pimenta, Capsicum chinense 

(Moura et al., 2010), tomate cereja, Solanum lycopersicum (Rocha et al., 2010), mamão, 

Carica papaya (Ramos et al., 2012) e goiabeira, Psidium guajava L. (Campos et al., 2013). O 

emprego de marcadores DArT em estudos de integração associado a caracteres quantitativos 

foi realizado, pela primeira e única vez na literatura, tanto quanto se saiba, até o presente 

momento, em amendoim (Olukolu et al., 2012). Entretanto, não há relatos na literatura de 

análise conjunta da variabilidade genética mediante integração de caracteres fenotípicos e 

marcadores moleculares, quer seja DArT ou outros quaisquer marcadores moleculares, em 

citros. 

Outro marcador que vem sendo utilizado em estudos de diversidade genética são os 

marcadores RGAs (do inglês resistance gene analogs) (Kanazin et al., 1996; Leister et al., 

1996; Yu et al., 1996). Os marcadores RGAs são empregados no estudo de diversidade 

genética mediante geração de marcador não aleatório, i.e., que acessa polimorfismo de locus 

ligado a resistência a fitopatógenos. A identificação destes marcadores ocorre devido à 

existência de regiões conservadas nos genes de resistência de plantas a fitopatógenos. Estes 

genes são arranjados em dois grupos, o de reconhecimento do patógeno (genes R) e o gene de 

resistência geral da planta aos processos de defesa-resposta ao patógeno (gene DR). A partir 

dessas regiões conservadas de resistência, explorando a estrutura desse gene R, é possível 

sintetizar primers específicos ou degenerados, passíveis de utilização em diferentes técnicas 

de amplificação. 

Visando acessar maior quantidade de polimorfismo, pois todas as plantas possuem 

genes de resistência, é possível associar marcadores RGA fixo forward com estratégia TRAP 

reverse (target region amplification polymorphism). Marcadores TRAP também são 

dominantes e possibilitam encontrar polimorfismos de DNA próximos de regiões-alvo, sendo 

um marcador arbitrário, formado por uma seqüência rica em AT ou GC (Hu & Vick, 2003). 

Há poucos trabalhos na literatura que reportam a utilização de RGAs em citros. Até o 

presente momento, foram projetados primers RGA para caracterização do domínio NBS-LRR 

(Deng et al., 2000) e caracterização por receptor kinase em citros (Deng et al., 2003. Não há, 

até o presente momento, relatos de avaliação integrada de marcadores RGA, ou RGA-TRAP, 

em híbridos de citros.  

Portanto, objetivou-se com este estudo avaliar a diversidade genética integrando dados 

agronômicos com marcadores DArT e RGA-TRAP das progênies TMxLP, pertencentes ao 

Centro de Citricultura Sylvio Moreira, com vistas a determinar cruzamentos preferenciais 
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entre os híbridos que compõem essas progênies para utilização em programas de 

melhoramento genético. 

 

Materiais e Métodos 

 

Material vegetal e extração do DNA genômico 

 

O material genético vegetal é constituído de 199 híbridos da progênie segregante entre 

tangor Murcott (TM) x laranja Pêra (LP) e os respectivos genitores pertencente ao Banco de 

Germoplasma do Centro de Citricultura Sylvio Moreira do Instituto Agronômico de 

Campinas. 

Cópias destas plantas, enxertadas em limão cravo, encontram-se em teste regional na 

cidade de Colina/SP, onde avaliações morfo-agronômicas foram realizadas no ano agrícola de 

2012, sob delineamento de blocos inteiramente casualizado, com seis plantas cada. Foram 

amostrados três frutos ao caso para as análises de cada genótipo, das quais foram obtidas as 

médias e gerados gráficos de mediana através do software BioEstat 5.3 (Ayres et al., 2007). O 

experimento foi estabelecido em 2007. 

Os frutos foram classificados com variáveis quantitativas quanto à razão da altura 

(mm) e largura (mm), número de gomos, número de sementes e número de embriões por 

sementes. 

A extração de DNA total desses mesmos híbridos e genitores foi realizada por meio do 

método CTAB conforme metodologia descrita por Murray & Thompson (1980). 

 

Desenvolvimento dos marcadores diversity arrays technology – DArT 

Após a quantificação do DNA extraído, através de gel de agarose a 0,8%, as amostras 

foram homogeneizadas a uma concentração de 50 ng/µL com volume final igual a 20 µL e 

distribuídas em duas placas full skirted de 96 poços. As placas foram lacradas com tiras de 

oito caps, envoltas em papel filme PVC e armazenadas a menos -20 °C até a data do envio 

para a plataforma de genotipagem na empresa especializada Diversity Arrays Technology Pty 

Ltd (DArT P/L) na Austrália. (http://www.diversityarrays.com) 
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Desenvolvimento de marcadores RGA-TRAP 

 

Para obtenção dos marcadores RGA foram projetados primers que anelam em regiões 

associadas a domínio de genes de resistência no genoma de citros, no qual foi realizada a 

partir das sequências escolhidas no Banco de Dados do Genoma de Citros - CitEST 

(http://biotecnologia.centrodecitricultura.br) de proteínas de resistência dos seguintes 

domínios: NBS-LRR, Serine Thereonine, Leucine Rich, Cc nbs, Disease e TMV. Foram 

desenhados 50 pares de primers através do software Primer Select (Tabela 1). Um montante 

de 14 pares de primers, concebidos por Deng et al (2000), foram também utilizados no 

presente estudo. 

Todos os 50 pares de primers desenhados a partir de sequências de proteínas de 

resistência em citros foram validados nos genitores tangor Murcott e laranja Pêra. Contudo, 

não foi possível identificar loci polimórficos com esses marcadores. Por conta disso, adotou-

se a estratégia de associar marcadores RGA com a estratégia TRAP. 

 

Tabela 1: Seqüências de primers arbitrários utilizados para acessar polimorfismo de RGA nos genitores 
tangoreiro Murcott e laranjeira Pêra. 
 

Nomenclatura 
Primer 

          Seqüência (5’→→→→3’)           Seqüência (3’→→→→5’) 

RGA 1 ATGGCATTGTGGATAACTTGTGA ATCCCCATTGGTAACTGCTGTAG 
RGA 2 ATCATCTCCAGCTTCTTATCAT TGTCTCCTCGTTCATTCTTTA 
RGA 3 ACTTCGTTCCTGTCTCCTGTATTG ACCCGTTTGGCACCTTCC 
RGA 4 CAGCCCAAACCAAAACAAAGA AGAAGGGATGATGAAGGAAGGAC 
RGA 5 GATGAGGCGAGGCGAGCAC CACATTGGGCGTTTGAGAA 
RGA 6 TGCCGCTAGCGCTTAAAACAGTG TGCCGCTAGCGCTTAAAACAGTG 
RGA 7 GTGGGGGTGAAGTTTTGATACAGG CCGCAATAGAATAGCCGAAGAGAC 
RGA 8 CGGTTTACGGAATGATACGAT AGAGAAGGCATAAATTGAAAGAAG 
RGA 09 TGCCCTCATCTCCTCACT ATAGCGAACATTCTCAACACA 
RGA 10 ATCCCTCTTGCCAGTCCAC AAAAACCCTCTCCAATCCA 
RGA 11 CTGTAGATCCAATAAACCGTGAAC CAGAACCCCAAAGCTAAAGATG 
RGA 12 ACCCGGCTCGACTTGAAAC AAACTACCGGGGACCTGACC 
RGA 13 CGTTTGCAATTTCTCTGAT GAATTTTCCCACTTATGTC 
RGA 14 GGGCAGAACTGAAGCAAAGA GAGAGGCATTCATATACCACACTG 
RGA 15 TTGGTTGAACTTTGATAGC TCCAGAACTCGAATGAACG 
RGA 16 AGAGTGTGCGTGTTTTTCCATAGT TAAACCTCCATTCTCAACACAACC 
RGA 17 CCACCCCACATACGTAATAAAAG GAGGCCGCAGGTGAAGTG 
RGA 18 GACTCATGGCGGGGTGTTAC GTCGGCCGCAGAGATTTTT 
RGA 19 GGGGCATGCTTTGTGTCA ATTTCGGAAGCTATCAGGTATTGT 
RGA 20 AATTCTACTCTTGGCACTAACAGC ATAACCGGAAGGCAATGAGA 
RGA 21 CAGCGCAGTGGTTGAGTGT  ATTTTCCCCGAGATGTTGTTATT 
RGA 22 CAGCGCAGTGGTTGAGTGT TTTTCCCCGAGATGTTGTTATTA 
RGA 23 AATTCAGCCAGCGTCTTCA  AGGGGCAATCTTCAATGTAAA 
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Tabela 1: Seqüências de primers arbitrários utilizados para acessar polimorfismo de RGA nos genitores 
tangoreiro Murcott e laranjeira Pêra (continuação) 

RGA 24 GGCAGCGCAGTGGTTGA TTTCCCCGAGACGTTGTTATTA  
RGA 25 CAGCGCCTTCCCACATTC TTTGCACGCGTTCTTCTCC 
RGA 26 GGGGTAATGAATTTTTGGGAGTA GTGGCCGTGGGTGATTGTA  
RGA 27 GGGCGACTCCGAATGAT TCCTCCCGCAAAGATAGTTA  
RGA 28 CTTGGGCTCCTAACGCTGAC ATCCCCAAATCTCCCAAACTC 
RGA 29 CAAAACCCCCTAGCCCATCTGT  ACCGCCGAATAGCTTGTTGTTACT  
RGA 30 GGAGCCCTTTATGTCACTTTTG  CTCTCGTTCGGACACTTCTTTG  
RGA 31 CGTGGGCGGTTTGAAGA ATGACGAAGCTCCTCCTGACA  
RGA 32 TTTTAGACGACGTGTGGAATGAA CAGTGTTTTTAGACCGCAAGAGAT 
RGA 33 TATGCCATGGACAACTCACAGA AACCCCCACAGCAATCCA 
RGA 34 TAATGGCAAGAATGTTCGTAGATG TCCCCGTGTTAAGATTGAGTT 
RGA 35 ACGGGCGTCGAAAAAGAAG AATATCACGACGCAGAAAGAGTTG 
RGA 36 GCTTTTAGGGCCCTTGTTGTTA ACGGCACCATTTCAGACCTC  
RGA 37 GAAGAGGCGAAGGAACAAGTG TACAAATACAAGGCTCGCAAAAA 
RGA 38 TTGCCCAGGAGAAAACCAGTA AGCCAAAGCAAACCAAAACAA  
RGA 39 TCACCTGCGGAAAGACAAAAT ACCAGCAGCGGAGGCATCAA 
RGA 40 AGAATTGCCCTAAACTCAGAC GGACACCAGGTAGCACAAT 
RGA 41 TTTGGGACCGGAAGCAGA TGATGTGTTGGGCGAGAAGAT 
RGA 42 ACACAAAGATCCAACTGC  AGAATGCCTTAAGCTGAGAATC 
RGA 43 TTGCGGACATTGAACGAGT TCCCAAACGCATCCTAACATAAT 
RGA 44 TTTCCATATCGGTTAAGGTCAGTT TAATCGGCAAAAAGAGTCATCC 
RGA 45 AAGGGAAAAGGAAGTAGTATCATT  GGGGGAGCTCATCGTAAC 
RGA 46 GTTTAGATGGTTGCCGACTGA  CTGCTCCACCACTTATTTCCTAT 
RGA 47 AGGCAATCCAAGGCTCAAA TTCTTCAAAACATCTCCCACAAT 
RGA 48 CCTGTGGGGGACTATGTGG TCGGGGAATTGTCTCGTAAC 
RGA 49 TGGCCTCATCTTCTTCTACTGCT AACCTTTTCGGGCGTCTTCT 
RGA 50 CGGCACGAGGGGTAGAT CCGCAACTTGTTAGATAGGTA  

 

A condição de amplificação nas reações de amplificação entre RGA-TRAP a um 

volume final de 14 µL foi obtida com os seguintes componentes: 2 µL da amostra de DNA 

(50 ng/mL), 1,4 µL do tampão de reação Buffer 10X, 0,6 µL de MgCl2 (50 mM), 0,6 µL de 

dNTPs (5 mM), 10 nmol dos primers arbitrários (Tabela 2) e 10 nmol dos primers fixos e 1,0 

U de Taq DNA polimerase. A reação de PCR foi realizada com temperatura de desnaturação 

do DNA a 94°C por 2 min. A seguir, 5 ciclos a 94 °C por 45 s, 35 °C por 45 s, e 72 °C por 1 

min, seguido de 35 ciclos a 94°C por 45 s, 50 °C por 45 s, e 72 °C por 1 min e uma etapa de 

extensão a 72 °C por 7 min. 
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Tabela 2 - Seqüências de primers arbitrários utilizados para amplificar marcadores TRAPs nos genitores 
tangoreiro Murcott e laranjeira Pêra. 

 

 

 

Para a eletroforese dos produtos amplificados primeiramente foi realizada a 

desnaturação da amostra com a adição de tampão de carregamento composto por formamida 

(a 99,8 %), 0,2 % de EDTA 0,5 M, pH 8,0 e 0,05 % azul de bromofenol (mesmo volume) à 

amostra amplificada. A desnaturação da amostra foi realizada em termociclador a 94 oC, 

durante três minutos. Uma alíquota de 10 µL foi aplicada no gel de poliacrilamida 5 % 

conforme recomendações do fabricante. 

O teste entre os 50 primers fixo RGA e seis primers TRAP aleatório (Tabela 1 e 2) 

geraram 448 combinações de pares de primers, variando entre 0 a 09 locus polimórficos. Os 

marcadores RGA-TRAP observados foram convertidos em matriz de dados binários (presença 

e ausência de amplicon). Os pares de primers que apresentaram maior polimorfismo e, 

consequentemente, maior poder de discriminação entre os indivíduos foram utilizados para a 

genotipagem dos indivíduos de toda população do cruzamento TM x LP, e posteriormente, 

para a análise integrada com características agronômicas e marcadores DArT da diversidade 

genética. 

Análise Estatística 

 

As sequências e dados binários ausência/presença de marcas polimórficas resultante da 

técnica empregada para obtenção da tecnologia DArT foram analisadas incialmente quanto ao 

polimorfismo entre os genitores, posteriormente, com a finalidade de reduzir a redundância 

das sequências geradas, estas foram alinhadas contra bancos de dados de genomas de citros e 

5.010 contra os Scaffolds gerados pela montagem das sequencias da biblioteca.  As 

sequencias DArT que não retornaram hit contra os Scaffolds foram alinhadas contra os 

Nomenclatura 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

Seqüência (5’→→→→3’) 

GACTGCGTACGAATTAAT 

GACTGCGTACGAATTTGC 

GACTGCGTACGAATTGAC 

GACTGCGTACGAATTTGA 

GACTGCGTACGAATTAAC 

GACTGCGTACGAATTGCA 
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genomas de Citrus sinensis e C. clementina (http://www.phytozome.org/) usando o algoritmo 

BLASTN com um cut-off E-value de 10-5.  

A busca com base no algoritmo BLAST não foi limitada para o número de hits, e 

foram considerados significativos os alinhamentos que apresentaram elevado score. As 

posições dos alinhamentos das sequências dos marcadores contra os Scaffolds e genomas de 

citros foram utilizados como referência para identificar a proximidade das marcas. Para tanto, 

as sequências que representavam uma mesma região do genoma, com base na sobreposição 

destas, foram descartadas com a finalidade de reduzir a redundância dos dados. 

Os dados foram submetidos à análise multivariada, a fim de verificar a existência de 

variabilidade genética entre os híbridos, sendo que suas medidas foram agrupadas através do 

índice de Gower (Gower, 1971) que estima a similaridade entre dois indivíduos utilizando 

dados com distribuições contínuas e discretas. Os índices de similaridade obtidos foram 

agrupados através do método UPGMA. 

O algoritmo de Gower (1971) é expresso por: 
 

���� =
∑ ���� . ����

�

��

∑ ����
�

��

 

 

Onde, K = representa o número de variáveis (k = 1, 2, 3…, p); i e j = dois indivíduos 

representando o acesso; Wijk = peso dado à comparação ijk , atribuindo valor 1 para 

comparações válidas e valor 0 para comparações inválidas, Sijk = contribuição da variável k 

na similaridade entre os indivíduos i e j , com valores entre 0 e 1. Para uma variável qualitativa 

(nominal), se o valor da variável k é o mesmo para ambos os indivíduos, i e j , então Sijk = 1, 

caso contrário, é igual a 0; para uma variável quantitativa (contínua) Sijk = 1 - | xik – xjk | / 

Rk onde xik e xjk são os valores da variável k para os indivíduos i e j , respectivamente, e Rk 

é o intervalo (valor máximo menos valor mínimo), da variável k na amostra. A divisão por 

Rk elimina as diferenças entre escalas das variáveis, produzindo um valor dentro do intervalo 

[0, 1] e pesos iguais (Moura et al., 2010). 

A validação dos agrupamentos foi determinada por meio do cálculo do coeficiente de 

correlação cofenética (Sokal & Rohlf, 1962). A matriz de distância genética, o dendograma de 

dissimilaridade e o coeficiente de correlação cofenética, foram obtidas utilizando o pacote 

Clusters e o procedimento proposto por Daisy (Maechler et al., 2007) com software 

estatístico R versão 3.0.0 (R Core Team, 2013). 
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A estrutura da população entre os 199 híbridos e genitores do cruzamento TMxLP foi 

avaliada com software Strucuture 2.3.4 (Pritchard et al., 2009) programa baseado na locação 

de indivíduos conforme seu genótipo. Todas as análises tiveram um comprimento de burn-in 

de 5.000 e 50.000 interações e um comprimento de corrida de 100.000 interações.  

Três repetições foram realizadas para cada valor de K (população número, de 1 a 10), 

utilizando os logaritmos das probabilidades dos dados Ln P(D) para inferir o melhor K com 

uma estatística ad hoc denominada DeltaK, a qual baseia-se na taxa de mudança do logaritmo 

da probabilidade dos dados entre sucessivos valores de K (Evanno et al., 2005). Foram feitas 

simulações com freqüências alélicas não correlacionadas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nas observações fenotípicas dos frutos de híbridos TM x LP avaliados no campo, 

percebeu-se uma grande variação no tipo de frutos, nos quais verificou-se diferenças 

morfológicas com tendência à laranja, tangerina ou com características intermediárias dos 

genitores. 

 A razão altura pela largura dos frutos avaliados variou entre 0,79 a 1,96, a espessura 

da casca variou entre 0,1 a 9,6 mm; o número de gomos, de semente por frutos variaram entre 

0,3 a 9,6 e 7 a 11, respectivamente; o número de embrião por semente variou entre 1,0 e 3,6 

(Figura 1). 

Não houve uma variação significante entre a razão altura pela largura dos frutos,  

sendo uniforme para todos os híbridos, já a espessura da casca variou bastante, sendo uma 

casca muito fina inadequada ao armazenamento e transporte do fruto.  

Em geral, os híbridos apresentaram número de sementes igual ou superior aos seus 

genitores, que é de 20 sementes para tangor Murcott e quatro para laranja Pêra. (Pio et al., 

2005). Apenas oitos combinações híbridas (TM x LP 20, 98, 112, 191, 199, 208, 240 e 358) 

apresentaram um baixo número de sementes, o que é desejado para materiais destinados a 

frutos de mesa. 
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Figura 1.1: Boxplot dos valores mínimos, máximos e a mediana (0, 20 e 40) das características fenotípicas dos 
frutos de híbridos do cruzamento entre Tangoreiro Murcott x Laranjeira Pêra 

 
A genotipagem através dos marcadores DArT realizada pela empresa Diversity Arrays 

Technology, resultou em um elevado número desses marcadores, totalizando 27.961, que 

gerados em um único ensaio cobrindo todo o genoma, permite o rastreio de um grande 

número de genótipos numa maneira rápida e eficiente (Castillo et al., 2013), sendo necessário 

a adequação destes resultados para análise de diversidade genética, quanto a seleção de 

marcas polimórficas e retirada de redundância entre as sequências geradas. 

 A análise dos genitores polimórficos entre as marcas presença/ausência resultaram em 

14.703 marcadores, mas entre eles 5.010 sequências tiveram que ser alinhadas e encontradas 

sua localização no scaffold para eliminação das sequências redundantes, resultando, então, 

10.897 marcadores. Mesmo sendo cerca de 39% dos marcadores gerados, estas foram 

selecionadas de forma conservativa, ou seja, somente as marcas com padrões de qualidade 

para verificação da variabilidade.  

Outros trabalhos com marcadores DArT selecionaram marcas polimórficas de 

interesse para o estudo de diversidade genética, a exemplo do arroz, que utilizou 14,5% do 

total de marcas polimórcas (Jaccoud et al., 2001). Em banana 43% do total foi utilizado para 

estimar a divergencia genética (Amorim et al., 2009) e 56% em estudo com eucalipto 

(Sansaloni et al., 2010). 

 Quanto a genotipagem dos marcadores RGA, os primers 10-P2 pertencentes ao 

domínio de proteína de resistência NBS-LRR; 25-P2 domínio Leucine rich, 40-P3 domínio cc 

nbs e o 46-P1 ao domínio disease, resultaram um total de nove locus polimórficos na 

progênie. A figura 2 representa a genotipagem do primer 46-P1 em parte da população TM x 

LP. 
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Figura 2. Aspecto do gel de poliacrilamida em que amplicons oriundos da extensão de pares de primer 46-P1 
são observados em híbridos da progênie de Tangoreiro Murcott x Laranjeira Pêra. 
 

A análise de agrupamento demonstrou a formação de oito grupos, sendo o maior grupo 

de híbridos semelhante ao genitor tangor Murcott. Os acesso mais distante foram de 

magnitude 0,3; enquanto os acessos similares apresentaram valores entre 0,1 e 0,2. A 

distância média observada entre os acessos foi de 0,2; sendo os acessos mais distantes os 

híbridos TM x LP 52, 225 e 230. 

Um grupo de 77 híbridos semelhantes a tangor Murcott foi formado no dendrograma 

(figura 4), com 44 acessos com um valor aproximado de 0 entre suas distâncias genética com 

este genitor.  

Os híbridos TM x LP 09, 97 e 200 são mais próximos geneticamente do genitor laranja 

Pêra, sendo eles os mais indicados para cruzamento futuros, pois em se tratando de um 

programa de melhoramento no qual o objetivo é a seleção de genótipos com qualidades 

comerciais para o consumo de frutos, produção de sucos e resistência a doenças, é preferível a 

seleção de genótipos relacionados ao genitor laranja Pêra, o qual possui estas características, 

associado à resistência à doenças, presente no tangor Murcott.  
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 O coeficiente de correlação cofenética foi de 0,846. De acordo com Sokal & Rohlf 

(1962), valores superior a 0,80 indicam bom ajuste entre as matrizes originais de distância, o 

que confere maior confiabilidade no agrupamento. 

 De acordo com Rocha et al., (2010) a maioria dos estudos de variabilidade genética 

em bancos de germoplasma, analisam separadamente as variáveis quantitativas e qualitativas, 

o que limita a utilização desses acessos em programas de melhoramento genético, pois 

fragmenta as análises. Moura et al., (2010) também afirma que a integração entre essas 

variáveis é um indicador mais completo da diversidade existente em bancos de germoplasma, 

mas que há poucos trabalhos utilizando esta técnica, discutindo a importância do 

connhecimento dos procedimentos estatísticos e softwares relacionados a estas análises. 

 Olukolu et al., (2012) também afirmam que mesmo os marcadores DArT fornecendo 

maior informação em nível puramente do genótipo, devido a sua cobertura ampla do genoma, 

a integração com dados fenotípicos é importante para investigar a estabilidade fenotípica, 

podendo até ser analisando em diferentes anos agrícolas.  

 A integração entre dados agronômicos e marcadores moleculares permite melhor 

entendimento das características de interesse, pois não se pode desconsiderar em programas 

de melhoramento as características fenotípicas de interesse pelo mercado consumidor, como 

também, conclusões mais precisas do ponto de vista estatístico sobre o relacionamento 

genético entre os híbridos estudados. 

Com a genotipagem dos marcadores DArT e RGA-TRAP na análise através do 

software Structure foi possível determinar a estrutura da população estudada. O melhor valor 

de Ln P(D) (-1274215.9) e var[Ln P(D)] foi (25179.9), conforme a figura 3, obtido por k = 8.  
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Figura 3: Probabilidade valores Ln P (D) e da sua variância Var [LnP (D)] para K de 1 a 10, por meio de 
marcadores DArT e RGA-TRAP 
 

Trabalho de avaliação de diversidade genética e estrutura populacional, utilizando o 

software Structure, foram realizados em espécies comerciais, como o próprio citros (Noelle et 

al., 2006) e arroz (Peng et al., 2011), utilizando marcadores microssatélites (SSR), bem como, 

utilizando marcadores dominantes, como o DArT em tabaco (Lu et al., 2013) 

De acordo com o dendrograma e o agrupamento no software Structure, 44 híbridos 

TM x LP semelhante ao genitor Murcott e três híbridos com o genitor Pêra (TM x LP 09, 97 e 

200).  

Ambos os genitores tangor Murcott e laranja Pêra, são resultantes de cruzamentos 

interespecíficos. A laranja pêra [Citrus sinensis (L.) Osbeck] originou-se possivelmente de um 

híbrido natural entre tangerina (Citrus reticulata) e toranja (Citrus maxima) (Barrett & 

Rhodes, 1976) e o tangor Murcott é um híbrido natural entre tangerina com a laranja doce, 

reultante do retrocruzamento entre [(Citrus maxima x Citrus reticulata) x Citrus reticulata] x 

[Citrus maxima x Citrus reticulata]. Com isso, a notação genética de um cruzamento entre 

TM x LP é resultante de um retrocruzamento (Bastianel et al., 2009) então por haver a 

presença do genoma de Citrus reticulata em ambos os genitores, e em diferentes níveis (maior 

em tangor Murcott e menor em laranja Pêra), aguarda-se maior geração de híbridos TM x LP 

geneticamente mais próximos de Tangor Murcott do em que laranja Pêra, como demonstrado 

nas análises de agrupamento presentes nas figuras 4 e 5. 
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A formação de grupos similares e dissimilares no dendrograma gerado pela análise de 

agrupamento concorda com os grupos formados pela análise da estrutura da população gerado 

pelo Structure, demonstrando esses dois métodos serem igualmente eficientes na análise de 

diversidade genética em progênies interespecíficas de citros. 

Disponibilizando uma ferramenta importante para o conhecimento da variabilidade em 

bancos de germoplasma e na estratégia utilizadas em programas de melhoramento, sendo 

importante para a citricultura o cultivo de mais variedades, pois a base genética das que estão 

em campo é estreita e estão vulneráveis a pragas e doenças. 

 
 
Figura 4. Análise de agrupamento de diversos híbridos de Tangoreiro Murcott x laranjeira Pêra com base na 
integração de 10.905 marcadores DArT e RGA e de descritores agronômicos   
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Figura 5: Estrutura da população de híbridos de Tangoreiro Murcott x Laranjeira Pêra. vAlor de k = 8 

 

Conclusão 

O número elevado de marcadores DArT polimórficos permitiu resolução de diferenças 

genéticas entre os híbridos interespecíficos de tangor Murcott x laranja Pêra. 

A análise conjunta dos dados quantitativos e marcadores moleculares e uso do 

algoritmo de Gower mostrou eficiência na determinação da divergência genética entre os 

híbridos avaliados. 

Os híbridos mais divergentes geneticamente dos parentais foram TM x LP 225 e 230. 

Os acessos mais próximos do parental laranja pêra, fruto de maior interesse para 

programas de melhoramento, foram os híbridos TM x LP 9, 97 e 200. 

Como o citros é uma planta alógama, a escolha correta de genitores para a realização 

de cruzamentos beneficia a combinação de genes favoráveis e maximiza a obtenção heterose 

por meio de cruzamentos entre indivíduos com características agronômicas desejáveis e com 

divergência genética, concorrendo na obtenção de variedades superiores. 
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Resumo 

 
A leprose é uma doença viral que acomete citros, causando prejuizos à citricultura 
brasileira, devido ao alto custo para o controle químico de seu vetor, o ácaro Brevipalpus 
phoenicis e a perda de frutos. O objetivo deste trabalho foi selecionar marcadores 
genéticos RGA-TRAP e Diversity Arrays Techonology – DarT_seqTM, associados com 
resistência a Leprose do citros nos híbridos de tangoreiro Murcott x laranjeira Pêra através 
da técnica BSA e validar a seleção através do mapeamento genético localizado. Foram 
utilizados 199 híbridos desta progênie, que foram avaliadas em campo quanto à resistência 
a leprose com escalas de notas entre 0 para plantas mais resistentes a 5 em plantas mais 
suscetíveis. Após genotipagem com os marcadores moleculares, foram selecionados 
através de uma adaptação da técnica de BSA (Bulked Segregant Analysis), aqui 
denominada de isBSA (in silico BSA); um conjunto de marcadores polimórficos presentes 
em tangoreiro Murcott, variedade resistente e no bulk de híbridos resistentes, e ausentes 
em laranjeira Pêra, variedade suscetível e no bulk suscetível. Em linhas gerais, a 
modificação da isBSA em relação a BSA, consiste em selecionar marcadores presente na 
variedade resistente e ausente na variedade suscetível, formando bulks in silico, e não in 
vitro. Os marcadores selecionados foram utilizados para gerar um grupo de ligação, 
contendo 20 locus DarTs que co-segregam com o locus de resistência de citros ao vírus 
cusador da leprose. 
 

Palavras-chaves: Leprose, marcadores moleculares, tangor Murcott x laranja Pêra, isBSA 
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Introdução 

A Leprose do citros é uma doença viral, transmitida pelo Citrus leprosis virus 

(CiLV) transmitido pelo ácaro Brevipalpus phoenicis, (Acari: Tenuipalpidae) (Rodrigues 

et al., 2003), também conhecido no Brasil como ácaro da Leprose dos citros. A doença foi 

constatada pela primeira vez no país, em 1933 (Garnsey et al., 1989), sendo considerada 

uma das principais doenças viróticas no país, acarretando gastos anuais de cerca de R$ 80 

milhões para controle químico do ácaro vetor (Bastianel et al., 2010) e causando prejuízos 

para citricultura brasileira. 

 A laranjeira Pêra [Citrus sinensis (L.) Osb.] é uma das principais variedades para a 

citricultura brasileira, porém é  suscetível a Leprose (Bastianel et al., 2008), que tem como 

sintomas principais, lesões nas folhas, nos ramos e nos frutos, por desfolha, seca de ramos 

e queda de frutos (Rossetti et al., 1995). A doença compromete seriamente a produção de 

plantas e sua vida útil. Chiavegato & Salibe (1981) relatam que B. phoenicis pode 

provocar, além da queda, a perda de peso dos frutos, o que acarreta um prejuízo mais 

elevado, visto que o comércio de frutas para a indústria se faz através de seu peso e no 

caso de ataque grave pelo ácaro, pode levar também, a morte da planta. 

 Dentre o grupo cítrico mais resistente a Leprose estão as tangerineiras (Rodrigues et 

al., 2003). Em 2004, estudos em resposta do tangoreiro Murcott à inoculação do vírus da 

Leprose dos citros em campo e em casa de vegetação foram conduzidos por Bastianel et 

al., que constataram alta resistência dessa variedade a Leprose. Essa variedade é 

empregada em programas de melhoramento no Centro de Citricultura Sylvio Moreira IAC 

com vistas à obtenção de variedades resistentes a Leprose, entre outras doenças que 

acometem citros (Bastianel et al., 2004). 

 Na década de 90, foram realizadas hibridação controlada entre tangoreiro Murcott x 

laranjeira Pêra (TM x LP) (Cristofany et al., 2005), com interesse de gerar progênie com 

características agronômicas da laranjeira Pêra, adicionadas com a resistência presente no 

tangoreiro Murcott. Dados preliminares sugerem que alguns genes no tangoreiro Murcott 

estão envolvidos na resistência à Leprose (Bastianel et al., 2004). 

Marcadores moleculares podem ser utilizados em estudos de diversidade genética, 

hibridação, mapeamento genético e seleção de alelos de resistência a doenças, podendo ser 

utilizados em seleção assistidas por marcadores – SAM, em programas de melhoramento 

genético de plantas (Alzate-Marin et al., 2005). Marcadores moleculares foram 

desenvolvidos para regiões do genoma de plantas associadas à resistência de plantas a 

doenças (Leister et al., 1996; Kanazin et al., 1996; Yu et al., 1996). Conhecidos como 
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RGA (Regiões análogas a genes de resistência), estes marcadores contêm domínios 

conservados de genes de resistência a doenças em plantas, que são chamados de Genes 

Análogos de Resistência (RGA). Os marcadores RGA são obtidos com base em busca por 

domínios conservados e desenho de primers para sua amplificação. Vários trabalhos vêm 

sendo desenvolvido visando indentificar essas regiões, a exemplo do trabalho realizado em 

citros, por Deng et al. (2000) 

Uma técnica molecular baseada em hibridização por microarranjo que permite a 

genotipagem simultânea de grande número de polimorfismo no DNA é a Diversity Arrays 

Technology (DArT). A tecnologia dos marcadores DArT foi proposta por Jaccoud et al. 

(2001) no estudo de diversidade em arroz (Oryza sativa). Ela oferece uma análise em larga 

escala com custo baixo, usando o mínimo de DNA, além de fornecer cobertura ampla do 

genoma sem a necessidade do conhecimento à priori da sequência de genes da espécie 

(Jaccoud et al., 2001). O elevado número de marcadores DArT gerados em um ensaio 

proporciona uma melhor estimativa das relações genéticas entre genótipos, e por estarem 

distribuidos ao longo do genoma, oferece vantagens de sua aplicação no melhoramento 

genético em plantas, comparando a outros marcadores (Almudena et al., 2013). 

Mais recentemente, novas tecnologias de sequenciamento (NGS-next generation 

sequencing)  têm se mostrado  ferramentas poderosas na geração de marcadores de DNA e 

identificação de novos polimorfismos (Ellegren, 2014). A plataforma DarT_seqTM 

combina o uso de método de redução de complexidade do genoma da técnica DArT com 

as novas tecnologias de sequenciamento resultando milhares de marcadores dominantes e 

um conjunto de SNPs co-dominantes (Cruz et al., 2013).  

 A disponibilidade de um grande número de marcadores genéticos polimórficos, cuja 

herança pode ser acompanhada facilmente sem influência do ambiente, permitiu a 

construção de mapas de ligação para várias espécies vegetais (Staub et al., 1996), 

permitindo, a partir do mapeamento de QTL, se estudar a arquitetura genética de caracteres 

de interesse, buscando associações entre os fenótipos do caráter quantitativo e os alelos dos 

marcadores que segregam na população como, por exemplo, estudos em Eucalipto (Petroli 

et al., 2012) e em banana (Hippolyte et al., 2010) que geraram mapas genético de ligação 

através de marcadores DArT. 

Avaliações moleculares foram realizadas com os híbridos de tangoreiro Murcott x 

laranjeira Pêra, quanto a análise da diversidade genética com marcadores fAFLP e RAPD 

(Bastianel et al., 2006) e mapeamento genético para resistência a Xylella fastidiosa, agente 
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da clorose variegada dos citros (Oliveira et al., 2004) e mapeamento genético para 

resistência a leprose dos citros (Bastianel et al., 2009).  

Uma técnica de mapeamento importante que faz uso de marcadores moleculares é a 

metodologia Bulk Segregant Analysis (BSA). Nela, o estabelecimento da relação entre um 

dado marcador e um loco de interesse, que podem ser utilizados, além do mapeamento, em 

estudos de diversidade genética, pois permite avaliar uma população com grande número 

de indivíduos em um curto espaço de tempo, já que reduz drasticamente o número de 

amostras a serem processadas (Michelmore et al., 1991). 

A técnica foi proposta por Michelmore et al. (1991), baseada na mistura de 

quantidades equimolares de DNA genômico extraído, com indivíduos que apesentam o 

mesmo fenótipo para determinada característica ou gene de interesse, mas são arbitrários 

para todos os outros genes, como por exemplo, análise da resistência ou suscetibilidade a 

uma doença particular. 

Em citros, Xu et al., (2010) utilizou a técnica BSA para mapear um loco de 

resistência ao Nematóide dos citros. Cuenca et al. (2013) analisaram locos de resistência à 

Mancha Marrom de Alternaria, através do marcador SNP e Cristofani et al., (1999) 

mapearam o gene de resistência ao vírus da tristeza do citros (CTV), com marcador RAPD.  

Estudos referentes a mapeamento genético com vistas à resistência a Leprose foram 

realizados por Bastianel et al., (2009) através dos marcadores RAPD e AFLP, sem uso da 

técnica BSA, no qual encontrou-se um QTL associado a doença. 

O objetivo do presente trabalho foi o obter um mapa genético localizado, tendo por 

base uma progênie de TM x LP, mediante uma adaptação da estratégia bulked segregant 

analysis, em que fosse identificado o gene de resistência de citros ao agente causal da 

Leprose. 

 Materiais e Métodos 

Material vegetal, extração do DNA genômico e avaliação fitopatométrica 

As plantas empregadas neste estudo foram 199 híbridos da progênie segregante 

entre a variedade resistente, o tangoreiro Murcott (Citrus sinensis x Citrus reticulata) 

(genitor feminino) (TM) x variedade suscetível, a laranjeira Pêra (Citrus sinensis) (genitor 

masculino) (LP) pertencente ao Banco de Germoplasma do Centro de Citricultura Sylvio 

Moreira do Instituto Agronômico de Campinas/ Cordeirópolis-SP. 

Cópias destas plantas, enxertadas em limão Cravo, encontram-se em ensaio 

regional na cidade de Colina/SP, onde avaliações quanto à resistência a Leprose foram 
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realizadas no ano agrícola de 2012, em delineamento de blocos inteiramente casualizado, 

com seis plantas cada. 

As avaliações quanto à incidência e severidade da Leprose foram realizadas de 

acordo com uma escala descritiva, com base em Rodrigues (2000) e Bastianel et al., 

(2009), com pontuação de zero a cinco (0 = ausência de lesões; 1 = poucas lesões 

restringidas a uma região particular de da planta; duas = lesões em mais de um tecido de 

planta e /ou distribuídos em mais de um setor da planta; três = lesões abundantes em toda a 

planta; quatro = lesões abundantes em toda a planta, folha e /ou queda de frutos e ramos; 

cinco = planta morta). As avaliações foram realizadas por 36 semanas. 

A extração de DNA total desses mesmos híbridos e genitores foi realizada por meio 

do método CTAB conforme metodologia descrita por Murray & Thompson (1980). 

 
Preparação de bulks de DNA para realização de “Bulked Segregant Analysis” (BSA) 
com marcadores RGA-TRAP 
 Marcadores RGA-TRAP foram desenvolvidos e validados conforme metodologia 

descrita no Capítulo 1 deste trabalho.  

 Prepararam-se dois bulks de DNA, com o intuito de se proceder à identificação de 

marcadores por “Bulked segregant analisys” (BSA) (Michelmore et al., 1991). Numa 

primeira fase do trabalho, para preparar os “bulks” juntaram-se as amostras equimolares de 

10 µL DNA de 10 indivíduos  F1 resistentes (“bulk” de DNA resistente) e de 10 indivíduos 

F1 suscetíveis (“bulk” de DNA susceptível). Reamonbutner et al. (1998) propõe a 

utilização de dez indivíduos para realização de análise através da técnica BSA. 

 Foi realizado o screening com 64 pares de primers RGA-TRAP na combinação 

genitores tangor Murcott, laranja Pêra, bulk suscetível, bulk resistente, nas condições de 

PCR e visualização em gel de acrilamida, descritos no capítulo 1.  

 
Preparação de bulks de DNA in silico para realização de “Bulked Segregant 
Analysis” (BSA) com marcadores DArTs 

O DNA extraído dos genitores tangoreiro Murcott e laranjeiraa Pêra e 199 híbridos, 

foi enviado para a genotipagem na empresa especializada Diversity Arrays Technology Pty 

Ltd (DArT P/L) na Austrália (http://www.diversityarrays.com). 

As sequências e dados binários ausência/presença de marcas polimórficas 

resultantes da técnica empregada para obtenção da tecnologia DArT_seqTM foram 

analisadas de acordo com a metodologia empregada no capítulo 1. 

Foram selecionados marcadores polimórficos quanto à presença de banda em 

tangoreiro Murcott e ausência de banda em laranjeira Pêra, utilizando-se de uma adaptação 
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da metodologia de bulk Segregant Analysis (BSA) (Michelmore et al., 1991), aqui 

denominada de isBSA (“in silico BSA)” . Em linhas gerais, a modificação da isBSA em 

relação a BSA consiste em selecionar marcadores presente na variedade resistente (no 

caso, o tangoreiro Murcott) e ausente na variedade suscetível (no caso, a laranjeira Pêra), 

por intermédio de bulks in silico, e não in vitro. Com essa adaptação tem-se a vantagem, 

em relação a técnica clássica, de permitir com que não se descarte potenciais 

polimorfismos entre os bulks Resistente e Suscetível, já que a ausência ou presença de 

cada marcador em cada planta do bulk  é conhecida. Deste modo, foram confrontados com 

os dez indivíduos avaliados em campo com menores notas quanto a resistência e as 

maiores notas quanto a suscetibilidade a Leprose e selecionadas combinações entre bandas 

resistente/suscetível descrita na tabela 2.2, para análise dos mapas. Admitiu-se até 30% de 

recombinação dentro de cada um dos bulks. 

Tabela 2.1: Categorias de presença/ausência de bandas para plantas resistentes e ausência em suscetíveis. 

Presença de 

banda em tangor 

Murcott 

Grupos de 

plantas 

Ausência de 

banda em laranja 

Pêra 

Grupos de 

plantas 

10 Resistente 10 Suscetível 

9 Resistente 10 Suscetível 

8 Resistente 10 Suscetível 

7 Resistente 10 Suscetível 

10 Resistente 9 Suscetível 

9 Resistente 9 Suscetível 

8 Resistente 9 Suscetível 

7 Resistente 9 Suscetível 

10 Resistente 8 Suscetível 

9 Resistente 8 Suscetível 

8 Resistente 8 Suscetível 

7 Resistente 8 Suscetível 

10 Resistente 7 Suscetível 

9 Resistente 7 Suscetível 

8 Resistente 7 Suscetível 

7 Resistente 7 Suscetível 
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Mapeamento genético localizado 

 

 Para a validação dos marcadores moleculares selecionados com a utilização da técnica 

BSA, grupos de ligação foram construídos pelo Software JoinMap v. 4.1 (Van Ooijen, 

2012) com os marcadores DArT_seqTM e 199 híbridos TM x LP. 

 Os marcadores moleculares foram integrados aos mapas de ligação utilizando o 

programa JoinMap v 4.1 (Van Ooijen, 2012). De acordo com as instruções contidas no 

programa, a população foi caracterizada como BC1 (“Backcross population”) proveniente 

de um genitor heterozigoto (h) e outro genitor homozigoto (a) (Tabela 1). Os grupos de 

ligação foram formados e ordenados utilizando-se LOD 5,0 e máximo de 35% de 

recombinação. As freqüências de recombinação foram convertidas em distância genética 

(centiMorgans) por meio da função de Kosambi. O teste qui-quadrado [ 2χ  (p ≤ 0,05, 

GL=1)] (STELL & TORRIE, 1980) foi utilizado para testar as hipóteses de segregação 

Mendeliana 1:1 dos marcadores moleculares e da característica resistência à leprose dos 

citros. 

Tabela 2.2. Códigos dos genótipos utilizados para uma população BC1 (“Backcross population”). 
 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Foram observados na progênie estabelecida em campo, 25 híbridos mais resistentes  

e 34 híbridos mais suscetíveis a Leprose, dentre os quais foram selecionados 10 híbridos 

com as menores notas (resistentes) e 10 com as maiores notas (suscetíveis), que estão 

relacionados na tabela 2.1. Foi observado que tangoreiro Murcott não apresentou sintomas 

da doença, pois é uma variedade resistente a Leprose, o que concorda com os resultados de 

Bastianel et al. (2004). 

Os 64 locos marcadores testados com a genotipagem dos marcadores RGA-TRAP, 

não foram informativos, ou seja não reveleram a presença de amplicon presente em 

tangoreiro Murcott e também em bulk resistente; ausência de amplicon em laranja Pêra e 

também no bulk suscetível, (Figura 2.1), sendo esta combinação a desejada, para a 

associação do marcador com o gene de interesse para resistência a Leprose. 

Código Descrição 

h 

a 

loco heterozigoto  

loco homozigoto 
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Este trabalho representa um primeiro relato da utilização destes marcadores, RGA-

TRAP, para realização de bulks associado a leprose em citros. RGA-TRAP são descritos 

na literatura, como polimórficos e, embora isso seja comprovado em alguns trabalhos com 

maçã (Bael & Choi, 2013 ), com morango (Martinez et al., 2004) e citros (Deng et al., 

2003), tal tendência não foi verificada nesse estudo. Acredita-se que os 64 pares de 

primers sintetizados, não foram suficientes para encontrar a associação entre os 

marcadores e a região genômica de interesse para resistência a Leprose. Foram desenhados 

10 pares de primers nos domínios NBS/LRR, serine thereonine, leucini rich region e CC 

NBS; e 6 pares de primers no domínio disease e 4 no domínio TMV aleatoriamente, de um 

montante de 608 sequências de proteínas de diversos domínios, selecionadas no Banco de 

Dados do Genoma de Citros (CitEST). Adicionalmente, 14 pares de primers no domínio 

NBS-LRR descritos por Deng et al. (2000) também form empregados. 

Acredita-se que a quantidade de pares de primers foi insuficente para busca desse 

gene, necessitando aumentar a quantidade e direcionar os domínios e as sequências de 

proteínas analisadas. 

 

Figura 2.1: Avaliação Bulks de TM x LP suscetível e 

resistentes a leprose. 

Dentre os 10.905 marcadores DArT_seq, foram selecionados 304 marcadores 

polimórficos na categoria presença em tangoreiro Murcott e ausência em laranjeira Pêra. 

Através da análise isBSA, foram encontrados um total de 54 marcadores polimórficos para 

presença de banda em tangoreiro Murcott (resistente) e ausência de banda em laranjeira 
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Pêra (suscetível), demonstrando adequada este tipo de metodologia em marcadores que já 

foram genotipados e com alto grau de polimorfismo. 

 

Tabela 2.3: Relação de híbridos avaliados para Leprose em campo. 

 

Avaliação Fenotípica 

Ao final das avaliações, 113 híbridos de citros foram considerados suscetíveis (notas entre 

1 e 5) e 137 plantas como resistentes (notas de 0 a 1). A freqüência de segregação observada 

(113S: 137R) corresponde a uma proporção de segregação mendeliana (Tabela 2.3). 

 

Tabela 2.4: Avaliação da resistência à leprose dos citros em uma população BC1 do cruzamento entre tangor 
Murcott e laranja Pêra com 278 indivíduos 

Fenótipos Freq. observada Freq. esperada O-E (O-E)²/E 
Número de plantas 
resistentes 137 125 

 
12   1,152 

Número de plantas 
suscetíveis 113 125 12   1,152 
      χ2   2,304 

 

Como o valor encontrado para o χ2  calculado é menor que o valor tabelado χ2 =3,84 

(α = 0,05 e GL=1) logo a hipótese nula (H0= segregação 1:1) não é rejeitada. Assim sendo, 

aceita-se que os desvios são devido ao acaso, não sendo significativos. Portanto, as 

amostras são homogêneas e a frequência observada corresponde à segregação mendeliana. 

 

 

 

 

Híbridos Resistentes a leprose Híbridos Sucetíveis a Leprose 

TM x LP 10 

TM x LP 15 

TM x LP 23 

TM x LP 33 

TM x LP 34 

TM x LP 45 

TM x LP 46 

TM x LP 60 

TM x LP 61 

TM x LP 88 
 

TM x LP 11 

TM x LP 12 

TM x LP 31 

TM x LP 262 

TM x LP 196 

TM x LP 239 

TM x LP 366 

TM x LP 163 

TM x LP 293 

TM x LP 313 
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Análise de ligação e mapeamento do gene de resistência à leprose dos citros 

 

Por se tratar de uma característica qualitativa, como comprovado pelo teste de 

homogeneidade para segregação monogênica, os resultados da avaliação para resistência à 

leprose dos citros foram tabulados como caracteres binários sendo (1) para as plantas 

resistentes e (0) para as suscetíveis. 

O gene de resistência à leprose e todos os marcadores a ele associados foram 

localizados no mesmo grupo de ligação (Figura 2.2) do mapa de tangoreiro Murcott. 

 

 

Figura 2.2: Grupo de ligação de tangoreiro Murcott gerado com 20 marcadores DArT_seq e o gene CiLV. 

 

Em citros, mecanismos genéticos de heranças monogênicas foram relatados para a 

resistência  ao nematóide Tylenchulus semipenetrans (Ling et al. 2000) e para o vírus da 

tristeza dos citros (CTV- Citrus tristeza virus (Cristofani et al., 1999). Para a leprose dos 

citros, um estudo de mapeamento genético completo, utilizando a mesma progênie de 

híbridos do presente trabalho, encontrou um único QTL que explicou 84% da variância 

fenotípica associado a marcadores AFLP provenientes do genitor resistente, o tangoreiro 

Murcott (Bastianel et al., 2009). Tal resultado corrobora a hipótese de segregação 

monogênica para a resistência a leprose. 
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Conclusão 

 O total de 64 primers RGA-TRAP não foram suficientes para encontrar associação 

entre os marcadores e gene de resistência a Leprose. 

 Marcadores DArT_seq apresentam polimorfismo na geração de mapas genéticos de 

ligação em citros. 

A utilização de Bulked Segrant Analysis “in silico” foi eficiente na seleção de 

marcadores DArTs ligados a herança de resistência em citros. 

O presente trabalho de mapeamento genético localizado, via DArTs e estratégia de 

mapeamento genético localizado, corrobora o resultado de herança monogênica obtido por 

Bastianel et al (2009), que empregou outra categoria de marcador (AFLP), obtendo 

mapeamento genético completo. 
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5. CONCLUSOES GERAIS 

Todas as análises fenotípicas, moleculares realizadas nos híbridos TM x LP foi possível 
concluir que: 

• O número elevado de marcadores DArT polimórficos permitiu resolução de diferenças 

genéticas entre os híbridos interespecíficos de tangor Murcott x laranja Pêra. 

• A análise conjunta dos dados quantitativos e marcadores moleculares e uso do 

algoritmo de Gower mostrou eficiência na determinação da divergência genética entre 

os híbridos avaliados. 

• Os híbridos mais divergentes geneticamente dos parentais foram TM x LP 225 e 230. 

• Os acessos mais próximos do parental laranja pêra, fruto de maior interesse para 

programas de melhoramento, foram os híbridos TM x LP 9, 97 e 200. 

• O total de 64 primers RGA-TRAP não foram suficientes para encontrar associação 

entre os marcadores e gene de resistência a Leprose. 

• Marcadores DArT_seq apresentam polimorfismo na geração de mapas genéticos de 

ligação em citros. 

• A utilização de Bulked Segrant Analysis “in silico” foi eficiente na prospecção da 

herança de resistência em citros. 

• A resistência ao vírus da Leprose é provavelmente de herança monogênica. 
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