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RESUMO 

 

O presente trabalho descreve a aplicabilidade de acesso de polimorfismo em loci DArT 

(Diversity Arrays Technology), obtidos via hibridização por microarranjo, na construção de 

um mapa genético em citros. Progênie de 78 híbridos entre as variedades limoeiro ‘Cravo’ 

(Citrus limonia Osbeck) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Citrus paradisi Macf. x Poncirus trifoliata 

L. Raf) foi utilizada para a construção de um mapa genético integrado e saturado, que conta 

ainda com a inclusão de marcadores TRAP (target region amplification polymorphism) e SSR 

(simple sequence repeats). O mapa foi gerado com um total de 607 marcadores (508 DArT, 

71 TRAP e 28 SSR) distribuídos em nove grupos de ligação, cobrindo 710 cM do genoma, o 

que corresponde a 47,3% do genoma total da espécie. Marcadores DArTs fizeram-se 

presentes em todos os grupos de ligação e apresentaram maiores níveis de conformidade à 

segregação mendeliana do que em relação ao TRAP e SSR. O mapa em questão, cujos 

genitores possuem características agronômicas de interesse à citricultura, tais como resistência 

a viroses, como ao CTV (Citrus tristeza virus) e resistência à seca, bem como a seu relativo 

grau de saturação, foi empregado para identificação de QRLs e QTLs ligados a estresse 

biótico e abiótico de citros. A identificação, via mapeamento genético, de genes de resistência 

ao CTV possibilitaria a seleção de genótipos de interesse, e posterior utilização em programas 

de melhoramento. Empregando-se a PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR), a varredura 

genômica realizada pelo QTL Cartographer, conseguiu-se identificar dois QRLs no grupo de 

ligação 2 do mapa integrado, denominados CTV1 e CTV2, respondendo por 90% e 9,4% da 

variação fenotípica, respectivamente. Este resultado se soma àqueles que levantam a 

possibilidade da herança da resistência ao CTV ser oligogênica. Quanto à varredura para 

identificação de QTLs ligados à resistência à seca, empregou-se estratégias comumente 

adotadas em estudos de estresse bióticos, tais quais Índice de intensidade de infecção (III) e 

Área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD). Após varredura conseguiu-se 

identificar 13 loci de características quantitativas (QTL), dos quais, oito oriundos das médias 

de III e AACPD, em dois grupos de ligação (GL). No GL 2, posição 84 cM, foram 

identificados quatro destes QTLs, correspondendo a um total de 56% da variância fenotípica 

da resistência ao estresse hídrico. Tanto quanto se sabe, este é o primeiro relato de detecção 

de QTLs associados à seca em citros, bem como, o primeiro a fazer uso das metodologias III e 

AACPD na identificação de QTLs atrelados a estresse abiótico. 

 

Palavras-chave: biometria, distorção, porta-enxerto 
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ABSTRACT 

 

This paper describes the applicability of access DART locus polymorphism (Diversity Arrays 

Technology), obtained via hybridization by microarray, in building a genetic map of Citrus. 

Progeny of 78 hybrids between varieties Rangpur lime (Citrus limonia Osbeck) and citrumelo 

Swingle (Citrus paradisi Macf. X Poncirus trifoliata L. Raf) was used for the construction of 

an integrated and saturated genetic map, which also includes the inclusion of markers TRAP 

(Target Region Amplification Polymorphism) and SSR (Simple Sequence Repeats). The map 

was generated for a total of 607 markers (508 DART, 71 and 28 TRAP SSR) divided into 

nine groups of connecting covering 710 cM from the genome, corresponding to 47.3% of the 

total genome of the species. DArTs markers were present in all linkage groups and had higher 

levels of conformity to mendelian segregation than in relation to TRAP and SSR. The map in 

question, whose parents have the agronomic characteristics of interest to the citros industry, 

such as virus resistance, as the CTV (Citrus tristeza virus) and drought resistance, as well as 

their relative degree of saturation, was used to identify QRLs and QTLs linked to biotic and 

abiotic stress of citros. The identification, through genetic mapping of genes for resistance to 

CTV would allow the selection of genotypes of interest, and subsequent use in breeding 

programs. Employing a real-time quantitative PCR (RT-qPCR), the genome scan performed 

by QTL Cartographer, we were able to identify two QRL in linkage group two of the 

integrated map, called CTV1 and CTV 2, accounting for 90% and 9,4% of the phenotypic 

variation, respectively. This result is in addition to those who raise the possibility of 

inheritance of resistance to CTV to be oligogenic. As for the scan to identify QTLs associated 

with drought resistance, we used strategies commonly adopted in studies of biotic stress, such 

that infection intensity index (III) and area under the disease progress curve (AUDPC). After 

scanning able to identify 13 quantitative trait locus (QTL), of which the mean of eight derived 

III and AUDPC in two linking groups (LG). In GL 2, position 84 cM, four of these QTLs 

were identified, corresponding to a total of 56% of the phenotypic variance of resistance to 

water stress. As far as we know, this is the first report of detection of QTLs associated with 

drought in citros, as well as the first to make use of methodologies III and AUDPC in the 

identification of QTLs linked to abiotic stress. 

 

Key-word: biometrics, distortion, rootstock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Figura 1 Imagem do gel de eletroforese de acesso a polimorfismo de marcadores TRAP 

obtidos pelo par de primer 03F_06A. M: marcador de peso molecular; LC: limoeiro Cravo; 

CS: citrumeleiro Swingle; 04 a 23: 16 híbridos da população-mapa ....................................... 49 

 

Figura 2 Imagem do gel de eletroforese de acesso a polimorfismo de marcadores SSR obtidos 

pelo par de primer CCSME 238. M: marcador de peso molecular; LC: limoeiro Cravo; CS: 

citrumeleiro Swingle; 04 a 23: 16 híbridos da população-mapa .............................................. 49 

 

Figura 3 Mapa genético integrado e saturado de limoeiro ‘Cravo’ e citrumeleiro ‘Swingle’ 

com nove grupos de ligação e 606 marcadores moleculares (508 DArT, 71 TRAP e 28 SSR)

 .................................................................................................................................................. 54 

 

CAPÍTULO 2 

 

Figura 1 Enxertia de borbulha infectada com a estirpe Barão B do CTV ............................... 80 

 

Figura 2 Imagem do gel de eletroforese do diagnóstico molecular da multiplicação do CTV 

no interior de oito plântulas, em duplicata, da população-mapa via PCR do primer do gene da 

Capa Protéica do vírus CN119  (forward) e CN120 (reverse). M: marcador de peso molecular 

Ladder 1Kb Plus; C+: controle positivo; C-: controle negativo; 04 a 13: híbridos da 

população-mapa. A seta indica o tamanho do fragmento amplificado (~672pb) ..................... 85 

 

Figura 3 QRLs associados à resistência ao CTV em um mapa integrado de limoeiro Cravo e 

citrumeleiro Swingle ................................................................................................................ 87 

 

CAPÍTULO 3 

 

Figura 1 Escala de notas referente à resposta das folhas ao estresse hídrico ........................ 104 

 

Figura 2 QTLs associados à resistência ao estresse hídrico em um mapa integrado de 

limoeiro Cravo e citrumeleiro Swingle .................................................................................. 108 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



10 

 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Tabela 1 Códigos de anotação dos padrões de segregação esperados em uma população Cross 

Pollinator .................................................................................................................................. 45 

 

Tabela 2 Genes alvo que tiveram primers TRAP fixo e arbitrários desenvolvidos, número de 

amplicons gerados por combinação de primers, número total de amplicons gerados e 

mapeados por primer fixo ........................................................................................................ 50 

 

Tabela 3 Padrão de segregação, número de alelos e tamanho dos amplicon de locus SSR .... 51 

 

Tabela 4 Taxas de polimorfismo (TP), de conformidade à segregação mendeliana (TCSM) e 

de inclusão no mapa (TIM) de loci marcadores DArT, contrastados com as taxas de loci 

TRAP e SSR, referente a população-mapa integrado de citrumelo Swingle (CS) e limão Cravo 

(LC) e de 87 híbridos ................................................................................................................ 52 

 

Tabela 5 Natureza e distância média de marcadores DArT, TRAP e SSR; quantidades 

observada (QO) e esperada (QE) de marcadores por cada GL do mapa genético integrado e 

saturado de limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Citrus paradisi x P. 

trifoliata) ................................................................................................................................... 55 

 

Tabela 6 Natureza e distância média de marcadores DArT, TRAP ou SSR; quantidades 

observada (QO) e esperada (QE) de marcadores por cada GL do mapa genético integrado e 

saturado de limoeiro ‘Cravo’ Citrus limonia) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Citrus paradise x P. 

trifoliata) ................................................................................................................................... 55 

 

Tabela 7 Número de marcadores distorcidos do tipo DArT, TRAP e SSR e região dentro dos 

grupos de ligação (GL) em que os mesmos ocorrem ............................................................... 56 

 

Tabela 8 Número de marcadores DArT, TRAP e SSR sem distorção de segregação nos 

grupos de ligação; Distância média entre os marcadores e distribuição nos grupos de ligação 

do mapa do mapa integrado de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle construídos pelo 

JoinMap .................................................................................................................................... 57 

 

Tabela 9 Número de marcadores 'n' estimados para se alcançar a saturação do mapa integrado 

de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle ............................................................................... 57 

 

Tabela 10 Número de marcadores DArT, TRAP, SSR e em conjunto, estimados para se 

alcançar a saturação do mapa integrado de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle para: P = 

0,99; c = 1 cM e K = 1700 cM ................................................................................................. 58 

 

 

PPGGBC



11 

 

Tabela 11 Número de marcadores DArT, TRAP, SSR e em conjunto, estimados para se 

alcançar a saturação do mapa integrado de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle para: P = 

0,95; c = 1 cM e K = 1700 cM ................................................................................................. 58 

 

CAPÍTULO 2 

 

Tabela 1 Identificação dos híbridos da população-mapa e seus respectivos valores de Ct 

“threshold” “cycle” ................................................................................................................... 86 

 

Tabela 2 Identificação de marcadores ligados a lócus de resistência quantitativa de citros ao 

Citros Tristeza Vírus (CTV) em híbridos da população-mapa de limoeiro Cravo e citrumeleiro 

Swingle. .................................................................................................................................... 87 

 

CAPÍTULO 3 

 

Quadro 1. Resultados médios obtidos da mensuração das variáveis Índice de Intensidade  dos 

sintomas da seca nas folhas (IISS), épocas I à IV; Média dos Índices de Intensidade dos 

Sintomas da Seca nas Folhas (MIISS); Análise Abaixo da Curva do Sintomas da Seca 

(AACPSS); Manutenção Percentual Hídrica nas Raízes (MPR); na Parte Aérea (MPPa) e nas 

Folhas (MPF)  em 73 híbridos da população-mapa ................................................................ 104 

 

Tabela 1. Tabela de valores da correlação linear de Pearson entre as variáveis mensuradas em 

híbridos de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle, submetidos a estresse hídrico ............... 107 

 

Tabela 2. Identificação de marcadores ligados a lócus de resistência quantitativa de citros ao 

estresse hídrico em 73 híbridos da população-mapa de limoeiro Cravo (LC) e citrumeleiro 

Swingle (CS) .......................................................................................................................... 109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



12 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AFLP - Amplified Fragment Length Polymorphism 

cDNA - DNA complementar 

CitEST - Citrus EST 

cM - centiMorgan  

CP - Cross Pollinator 

CS - citrumeleiro Swingle 

CTV - Citrus Tristeza Vírus 

DArT -  Diversity Arrays Technology 

DH - Duplo Haplóides 

DNA - Deoxyribonucleic Acid 

EST -  Expressed Sequence Tags 

FDR - False Discovery Rate  

GL - Grupos de Ligação 

ISSR - Inter-simple Sequence Repeats 

LC - limoeiro Cravo 

NCBI - National Center for Biotechnology Information 

PCR - Polymnerase Chain Reaction  

QRL - Quantitative Resistance Loci 

QTL - Quantitative Trait Loci  

RAPD - Random Amplification of Polymorphic DNA 

RFLP - Restriction Fragment Length Polymorphism 

RIL - Recombinant Inbreed Lines 

RNA - Oxiribonucleic Acid  

SCAR - Sequence-characterised Amplified Regions 

SSR - Simple Sequence Repeats 

TCSM - Taxa de conformidade à segregação mendeliana 

TIM - Taxa de inclusão em mapa  

TP - Taxa de polimorfismo 

TRAP - Target Region Amplification Polymorphism 

USDA - United States Department of Agriculture 

 

 

PPGGBC

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=NCBI&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&ei=hGU9T464M4fXtgeGzbDhBQ&usg=AFQjCNEtxijk1bbk_J3zghYe8TRBijQ4rw&cad=rja


13 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ................................................................................................................................. vii 

ABSTRACT ............................................................................................................................ viii 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................... ix 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................... x 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 15 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................. 17 

 2.1 DArTs enquanto acesso a polimorfismo de ácidos nucleicos em plantas .............. 17 

 2.2 Melhoramento Genético de Citrus .......................................................................... 18 

 2.3 Citros Tristeza Vírus: convivência e erradicação ................................................... 22 

 2.4 RT-qPCR: quantificação absoluta e relativa de cargas virais em plantas  ............. 24 

 2.5 Genética da resistência de plantas a estresse hídrico .............................................. 26 

 2.6 Mapeamento de QTLs ............................................................................................ 29 

3 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 30 

CAPÍTULO 1: Loci DArT em mapas genéticos de citros: taxas de polimorfismo, segregação, 

distribuição e cobertura genômica  ........................................................................................... 40 

RESUMO ................................................................................................................................. 40 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 40 

2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................... 42 

 2.1 Material genético vegetal e extração do DNA genômico total ............................... 42 

 2.2 Acesso a polimorfismo de alelos de loci moleculares ............................................ 43 

 2.3 Genotipagem de polimorfismo de loci DArT, TRAP e SSR .................................. 45 

 2.4 Segregação de alelos de loci DArT, TRAP e SSR: padrões e testes ...................... 45 

 2.5 Construção de mapa genético integrado e saturado ................................................ 46 

 2.6 Taxas de polimorfismo, segregação e mapeamento dos loci marcadores .............. 46 

 2.7 Quantidade e distribuição de loci marcadores e de intervalos de ligação dentro e 

entre os GLs .............................................................................................................................. 47 

 2.8. Cobertura genômica ............................................................................................... 48 

3 RESULTADOS ..................................................................................................................... 48 

 3.1 Geração e genotipagem de marcadores moleculares  ............................................. 48 

 3.2 Taxas de polimorfismo, segregação e mapeamento dos locus marcadores ............ 51 

 3.3 Construção de mapa genético saturado e integrado: quantidade e  distribuição 

 de loci marcadores dentro e entre os GLs ..................................................................... 53 

 3.4 Cobertura do Genoma ............................................................................................. 57 

4 DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 59 

 4.1 Genotipagem de marcadores moleculares .............................................................. 59 

 4.2 Taxas de polimorfismo, segregação e mapeamento dos locus marcadores ............ 60 

 4.3 Construção de mapa genético saturado e integrado: quantidade e distribuição de 

 locus marcadores dentro e entre os GLs ....................................................................... 64 

 4.4 Cobertura do genoma .............................................................................................. 66 

5 CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 67 

6 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 67 

 

PPGGBC



14 

 

CAPÍTULO 2: Mapeamento genético de QRLs de citros ligados à resistência ao CTV ......... 77 

RESUMO ................................................................................................................................. 77 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 77 

2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................... 79 

 2.1 Material genético vegetal e multiplicação vegetativa ............................................. 79 

 2.2 Inoculação artificial de isolado CTV e fenotipagem da resistência das plântulas da 

 população-mapa ............................................................................................................ 80 

  2.2.1 Material genético viral e Inoculação artificial ......................................... 80 

  2.2.3 Análise de expressão gênica via RT-qPCR após inoculação artificial .... 81 

  2.2.4 Análise de QRL ........................................................................................ 83 

3 RESULTADOS ..................................................................................................................... 85 

 3.1 Diagnóstico molecular de CTV via PCR convencional e o padrão de herança de 

 resistência de citros ....................................................................................................... 85 

 3.2. Quantificação relativa CTV via RT-qPCR e o padrão da herança de resistência de 

 citros ............................................................................................................................. 85 

4 DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 88 

 4.1 Diagnóstico molecular de CTV via PCR convencional e o padrão de herança de 

 resistência de citros ....................................................................................................... 88 

 4.2. Quantificação relativa de CTV via RT-qPCR e o padrão de herança de resistência 

de citros .................................................................................................................................... 90 

 5 CONCLUSÕES ......................................................................................................... 93 

6 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 93 

CAPÍTULO 3: Mapeamento genético de QTLs de citros associados ao estresse hídrico ....... 99 

RESUMO ................................................................................................................................. 99 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 99 

2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................. 101 

 2.1 Material genético vegetal ...................................................................................... 101 

 2.2 Delineamento experimental e condução das plantas  ........................................... 101 

 2.3 Mensuração de variáveis ....................................................................................... 101 

 2.4 Análise de QTLs de citros associado ao Estresse Hídrico .................................... 102 

3 RESULTADOS ................................................................................................................... 104 

 3.1 Análise de QTLs de citros associado ao Estresse Hídrico .................................... 107 

4 DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 110 

 4.1 Análise de QTLs de citros associado ao Estresse Hídrico .................................... 112 

5 CONCLUSÕES ................................................................................................................... 113 

6 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as diversas cadeias produtivas do agronegócio frutícola brasileiro, a citricultura 

se destaca. Com origem no sudoeste asiático, as plantas cítricas foram introduzidas no Brasil 

pelas primeiras expedições colonizadoras, provavelmente no Estado da Bahia. Com condições 

edafoclimáticas mais adequadas à cultura, as plantas cítricas se expandiram e ocupam hoje 

todo o território nacional, tendo os Estados de São Paulo e Bahia como primeiro e segundo 

maiores produtores, respectivamente. Contudo, mesmo com condições favoráveis à 

citricultura, a produtividade ainda é considerada relativamente baixa, principalmente em 

virtude da ausência de irrigação nos pomares, e a aspectos fitossanitários que limitam a 

agroindústria citrícola. O sistema de produção monocultural aliado ao emprego de um 

reduzido número de variedades, cuja base genética é estreita, explica a vulnerabilidade da 

cultura a pragas e doenças. 

 Historicamente, diferentes patógenos ocasionaram graves problemas fitossanitários à 

cultura dos citros no Brasil durante o século XX e tornaram-se foco de diversos programas de 

melhoramento genético da cultura. Dentre esses fitopatógenos e apontado como um dos mais 

complexos vírus de plantas, o vírus da tristeza dos citros (CTV), causador da tristeza de citros, 

ataca todas as espécies e variedades cítricas e na década de 40 causou prejuízos incalculáveis, 

sendo, possivelmente a doença causadora de maior impacto, até então, à cultura. Trata-se de 

um vírus associado ao floema, pertencente ao gênero Closterovirus cujo vetor de transmissão 

é, principalmente, o pulgão preto. O vírus possui grande variedade de estirpes, que podem 

inclusive coexistirem em uma única planta, o que torna bastante complexo o estudo da 

doença, uma vez que isso influencia na quantidade e na severidade dos sintomas na planta 

infectada. No Brasil, a principal estratégia de controle ao CTV fundamenta-se na convivência 

com a doença, mediante preimunização de mudas cítricas com estirpes mais fracas do vírus. 

Contudo, esta metodologia é ineficaz no que se refere ao ataque das estirpes mais severas do 

vírus, classificadas como extremamente severas, a exemplo de ‘Barão B’ e ‘Capão Bonito’. 

 Assim, alternativa racional à convivência à tristeza e surgimento de novas variantes de 

CTV é a busca da obtenção de genótipos resistentes de citros por meio dos programas de 

melhoramento genético. Muitos autores defendem a hipótese de que a herança da resistência 

de citros ao CTV seja monogênica. Contudo, recentemente evidências experimentais, 

oriundos de diferentes trabalhos, suportam a hipótese, da existência de mais de um gene 

atuando na resistência, o que configuraria herança do tipo oligogênica. Embora alguns 
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trabalhos de detecção de QTLs (Quantitative trait loci) empregando ferramentas quantitativas 

(ELISA), seja apoiando a herança mono ou oligogênica já tenham sido empregados para se 

estudar a resistência ao vírus, tanto quanto se sabe, essa detecção mediante emprego de PCR 

quantitativo em tempo real (qPCR) ainda não foi adotada e, em virtude da maior sensibilidade 

da técnica, pode contribuir na identificação, em mapas genéticos moleculares, de dois ou mais 

loci de resistência quantitativa (QRL, quantitative resistance loci), aumentando assim o 

conhecimento acerca da herança da resistência genética dos citros a esse complexo patógeno. 

 Aspectos abióticos também influenciam a cadeia produtiva citrícola e o estresse 

hídrico merece destaque, principalmente em virtude de praticamente toda a exploração da 

cultura no Brasil dá-se em condições de sequeiro sendo a irrigação, portanto, um fator 

limitante à sua produção. O déficit hídrico é particularmente um entrave em muitas regiões do 

Nordeste para a implantação de citricultura, ainda que sob os moldes de agricultura familiar, 

para diversificação de lavouras, etc. Condicionadas a esta situação, as plantas desenvolveram 

estratégias que as auxiliam na tolerância à seca, contudo, estudos de mapeamento e 

localização de QTLs associados à resistência à seca em citros são incipientes e, lançar mão de 

procedimentos biométricos recorrentes em estudos de resistência de plantas a estresse biótico, 

como Escalas de Notas que exprimem gradiente de sintomatologia foliar; índices de 

intensidade e a Análise Abaixo da Curva de Progresso temporal de sintomas, podem 

contribuir no mapeamento genético molecular de QTLs atrelados a resistência à seca em 

citros. Tanto quanto se sabe, o presente trabalho é o pioneiro no emprego destes 

procedimentos em mapeamentos moleculares desta cultura. 

 Independente da natureza do estresse (biótica ou abiótica), todos os porta-enxertos 

empregados na citricultura mundial apresentam suas limitações e como as relações 

copa/porta-enxerto são de fundamental importância para a otimização das características 

agronômicas desejáveis, o melhoramento genético de porta-enxertos representa um dos 

maiores interesses da citricultura. A construção de mapas genéticos vem sendo empregada 

com frequência na tentativa de se identificar regiões de interesse ligadas à resistência aos 

estresses que acometem a porta-enxertos. Esforços de mapeamento genético molecular como 

os acima expostos requerem, para maximizar o seu êxito, a construção de mapas genéticos 

moleculares integrados e saturados. 

 A construção desses mapas integrados, por intermédio de diferentes categorias de 

marcadores moleculares possibilita aumentar a saturação do mapa de ligação estendendo o 

estudo da variação polimórfica em nível de DNA em todo o genoma, além de permitir a 
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localização de QRLs com maior precisão. Para tanto, os marcadores DArT (Diversity Arrays 

Technology) surgem como uma importante ferramenta para estudos de mapeamento, com 

elevadas taxas de polimorfismo. A literatura reporta que os DArT apresentam ainda vantagens 

sobre as demais tecnologias existentes em termos custo e velocidade na detecção de 

polimorfismo, porém, tanto quanto se sabe, não há relatos do comportamento desses 

marcadores quanto a taxas de polimorfismo e de conformidade à segregação mendeliana para 

citros. 

 Nesse sentido, o presente trabalho objetivou (i) contrastar taxas de polimorfismo, 

segregação, distribuição e cobertura genômica de marcadores DArT com marcadores 

dominantes não aleatórios (TRAP - Target Region Amplification Polymorphism) e 

codominantes (SSR - Simple sequence repeats) e determinar o grau de polimorfismo e 

segregação desses marcadores, (ii) identificar quantidade, posições genômicas e magnitude 

genética dos efeitos das potenciais associações entre marcadores moleculares a QRL(s) de 

citros ligados à resistência ao CTV e (iii) a QRLs de citros ligados à resistência à seca. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DArTs enquanto acesso a polimorfismo de ácidos nucleicos em plantas 

 

 O marcador DArT (Diversity Arrays Technology) é uma tecnologia baseada na 

hibridação por microarranjos que apresenta vantagens sobre as tecnologias existentes em 

termos de custo e velocidade na detecção de polimorfismo, sendo empregado também para a 

genotipagem de grandes coleções de germoplasma (Wenzl et al., 2004). 

 Para cada amostra de DNA individual que é estudada, são desenvolvidas 

representações genômicas através da digestão do DNA genômico com enzimas de restrição e 

posterior ligação de adaptadores aos fragmentos digeridos, processo denominado pelos 

autores como "redução da complexidade do genoma". Posteriormente, é feita uma PCR 

empregando-se os primers complementares à sequencia dos adaptadores, e então, os 

fragmentos amplificados são clonados. Esses insertos clonados são novamente amplificados, 

purificados e arranjados em um suporte sólido de vidro (microarranjo), resultando em um 

“discovery array”. Representações genômicas individuais alvos do estudo são então 

hibridizadas a esse “discovery array” para identificação dos locus polimórficos, que são os 

marcadores DArT (Jaccoud et al., 2001). Em resumo, a geração dos marcadores DArT 
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consiste basicamente em seis etapas: redução da complexidade do DNA genômico, criação de 

uma biblioteca genômica (representação genômica), confecção de microarranjos das 

representações genômicas em lâminas de vidro, hibridização do DNA marcado, leitura do 

sinal fluorescente emitido pela hibridização, extração e análise dos dados. 

 Sabe-se que o tamanho do genoma, bem como a relação genética entre os parentais 

são aspectos que interferem quanto ao nível de polimorfismo detectado em qualquer varredura 

molecular (Bai et al., 1999; Saliba-Colombani et al., 2000), assim, o número de lócus 

polimórficos ao nível de DNA está diretamente associado à distância genética entre os 

parentais (Saliba-Colombani et al., 2000). Contudo, em virtude dos frequentes trabalhos 

relatando os elevados índices de polimorfismo acessados pelos DArTs, os mesmos têm sido 

empregados com cada vez mais frequência em estudos de diversas espécies, seja com foco em 

diversidade [arroz (Jaccoud et al. 2001), eucalipto (Lezar et al. De 2004), cevada (Wenzl et 

al. 2004), mandioca (Xia et al 2005), trigo (Akbari et al 2006;. White et al. 2008), banana 

(Risterucci et al. De 2009), eucalipto (Sansaloni et al., 2010), cana (Heller-Uszynska et al. 

2011)], seja com foco em mapeamento [sorgo (Mace et al. 2008), centeio (Bolibok-

Brągoszewska et al., 2009), maçã (Soriano et al., 2009; Schouten et al., 2011), banana 

(Hippolyte et al., 2010), tomate (Schalkwyk et al., 2011), dentre outros. 

 

2.2 Melhoramento Genético de Citrus 

 

Acredita-se que o gênero Citrus teve origem a cerca de 30 milhões de anos atrás, nas 

regiões tropical e subtropical da Ásia e do arquipélago Malaio, de onde se dispersou para as 

demais regiões do planeta. É representado por plantas de médio porte, com frutos tipo baga e 

flores brancas e aromáticas. O sistema de classificação proposto por Swingle em 1943 

reconhece 16 espécies verdadeiras de citros e as classificou entre os seis gêneros que formam 

a chamada “true citrus fruit trees”, ou, árvores de citros verdadeiros (Swingle; Reece, 1967). 

O gênero Citrus pertence à família Rutaceae, subfamília Aurantioideae, tribo Citreae, 

subtribo Citrinae, que, por sua vez, compreende outros gêneros: Severinia, Pleiospermium, 

Burkillanthus, Limnocitrus e Hesperetusa, que são representantes do grupo dos ‘citros 

primitivos’; Citropsis e Atalantia, que são gêneros mais evoluídos que os anteriores, e 

Poncirus, Fortunella, Microcitrus, Eremocitrus e Clymenia, que, em conjunto com Citrus, 

compõem o grupo das verdadeiras frutas cítricas (Cristofani, 1997) 
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A quantidade de cromossomos das espécies que representam este gênero foi 

primeiramente descrita por Frost (1925), que apontou n=9. Em um estudo do padrão do 

bandeamento da heterocromatina em Rutaceae-Aurantioideae, Guerra et al. (2000) afirmou 

que a subfamília Aurantioideae caracteriza-se pela predominância de diploides, uma vez que a 

grande maioria das 60 espécies até então estudadas são 2n = 18, com pouquíssimos casos de 

autopoliploidia intraespecífica (3n e 4n), sendo que espécies poliploides comprovadamente 

estáveis são raramente encontradas. Ainda segundo Guerra et al. (1997, 2000), a estabilidade 

do cariótipo em Aurantioidea provavelmente está associada à sua alta capacidade de 

hibridação interespecífica. Capacidade essa que, somada à elevada frequência de mutações 

bem como a sua ampla dispersão contribuem significativamente para a alta complexidade da 

sistemática do grupo (Marengo, 2009). 

Embora haja uma grande diversidade genética de Citrus, suas várias espécies 

economicamente importantes apresentam uma estreita base genética. Apesar da facilidade de 

cruzamento, vários fatores relacionados às características biológicas de suas espécies têm 

prejudicado a obtenção de novas variedades. Aspectos como longo ciclo reprodutivo, alta 

heterozigosidade, esterilidade, depressão por endogamia, dentre outros, limitam o 

melhoramento de Citrus pelos métodos convencionais, bem como, os estudos genéticos em 

citros (Cristofani, 1997). 

As espécies do gênero Citrus podem reproduzir-se sexuadamente (polinização e 

polinização cruzada) e assexuadamente (embrionia nucelar adventícia). Apresentam sementes 

tanto com embriões zigóticos, quanto apomíticos, neste caso, normalmente trata-se de 

apomixia facultativa variando de um a doze embriões (Faria, 2007). Espécies de gêneros 

correlatos como Poncirus e Fortunella, por exemplo, apresentam compatibilidade genética 

com Citrus, produzindo, portanto, híbridos férteis de interesse para o melhoramento 

(Marengo, 2009). 

Um exemplo prático dessa compatibilidade sexual são os híbridos do gênero Citrus 

com P. trifoliata. Após esta hibridação, surgem vários híbridos como os citranges (C. sinensis 

× P. trifoliata), o citrandarim (T. sunki x P. trifoliata), dentre outros. O gênero Poncirus 

apresenta característica morfológica marcante (folhas trilobadas) condicionada por um gene 

dominante. Contudo, a sua utilização como genitor em muitos programas de melhoramento 

vai muito além de uma característica morfológica, mas sim por suas inúmeras características 

agronômicas importantes como porta-enxerto (Faria, 2007; Marengo, 2009), tais como a 

tolerância à xiloporose e à morte súbita dos citros (MSC), imunidade ao vírus da tristeza dos 
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citros (CTV) e resistência ao nematoide dos citros e à gomose de Phytophthora. Apresenta 

ainda potencial na obtenção de porta-enxertos híbridos capazes de diminuir o porte das 

plantas cítricas, possibilitando adensar os plantios (Pompeu Júnior, 2005).  

Cruzamentos controlados têm sido realizados pelos pesquisadores e resultado no 

surgimento de vários híbridos comercialmente importantes, como é o caso, por exemplo, das 

tangerineiras (Davies & Albrigo, 1994). A espécie P. trifoliata, principalmente, tem sido 

cruzada com diversas espécies de Citrus, resultando na geração de diversas variedades copa-

porta-enxerto como, por exemplo, o citrumelo ‘Swingle’ (C. paradisi Masfad. x P. trifoliata), 

de ampla utilização comercial, e os citranges [C. sinensis (L.) Osbeck x P. trifoliata] ‘Carrizo’ 

e ‘Troyer’ (Soost & Roose, 1996). 

 De modo geral, as linhas de pesquisa de melhoramento, independente da variedade 

(porta-enxerto ou copa) apontam para a resistência a fitopatógenos, melhoria na qualidade dos 

frutos, sazonalidade de produção e aumento de produtividade. No entanto, o melhoramento de 

variedades porta-enxerto dedica-se, ainda, em maior intensidade, à promoção da resistência a 

doenças e pragas (Cristofani, 1997). 

O Citrumelo swingle [C. paradisi Macf. x P. trifoliata (L) Raf.], é utilizado como 

porta-enxerto devido a diversas características agronômicas importantes, tais quais resistência 

à tristeza dos citros (CTV), exocorte e xiloporose (Grant et al., 1961; Hutchison, 1974), 

declínio dos citros (Beretta et al., 1994), gomose de Phytophthora e morte súbita dos citros 

(MSC) (Gimenes; Bassanezi, 2001), além de apresentar moderada tolerância à seca. Em solos 

arenosos ou argilosos, plantas enxertadas em citrumeleiro swingle têm uma boa produção, 

diferentemente dos solos com pH básicos e naqueles com deficiência de drenagem (Wutscher, 

1979).  Laranjeiras e outras espécies enxertadas em híbridos do P.trifoliata apresentam maior 

diâmetro do tronco do porta-enxerto que o da copa, o que não limita a produtividade ou 

longevidade da planta. Alguns cultivares apresentam incompatibilidade, como exemplo, a 

laranja ‘Pera’ e o tangor ‘Murcott’ são incompatíveis com os trifoliatas e diversos de seus 

híbridos, entre eles os citranges e os citrumelos (Pompeu, 2005). No ano de 2002, Pompeu Jr 

e Blumer enxertaram laranjeiras 'Valencia' em citrumelo Swingle e em limão Cravo obtendo 

menor produtividade quando enxertadas no primeiro, porém os frutos eram de melhor 

qualidade. O citrumelo Swingle foi um dos porta-enxertos que induziram maior produção a 

lima ácida 'Tahiti' (Figueiredo et al., 2001), e aumentaram a produtividade de laranjeiras Natal 

quando comparadas com porta-enxertos como limão Cravo, por exemplo (Graça et al., 2001). 
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 Outro importante porta-enxerto, o limão Cravo, foi classificado por Swingle (1967) 

como um híbrido natural de limão (C. limon L.) com uma tangerina (C. reticulata Blanco), 

originado no Sul da China, onde é conhecido como limão Canton. Contudo, na classificação 

de Tanaka (1954), o limão Cravo é considerado uma espécie (C. limonia) nativa da Índia. 

Acredita-se que ele tenha sido levado do sudeste da Ásia para a Europa e de lá para as 

Américas, tendo sido introduzido no Brasil por meio dos colonizadores (Pompeu, 2005). Os 

primeiros relatos do seu emprego como porta-enxerto no Brasil partiram de Rolfs e Rolfs 

(1931), que encontraram laranjeiras sobre limão Cravo no Estado de Minas Gerais, plantadas 

na década de 1900. No Brasil, desde então vem sendo comercialmente empregado, tendo seu 

uso ampliado a partir dos anos cinquenta, quando substituiu a laranja Azeda em virtude da 

suscetibilidade ao vírus da tristeza dos citros (CTV).  

 O limão Cravo, além de ser tolerante ao CTV, apresenta diversas outras características 

agronômicas favoráveis que impulsionaram a sua utilização como porta-enxerto pelos 

citricultores e viveiristas como, por exemplo, maior tolerância à seca, facilidade na obtenção 

de sementes, grande vigor no viveiro pré e pós enxertia, rápido crescimento das plantas e 

precocidade de produção, média resistência ao frio e bom comportamento em solos arenosos, 

além de apresentar compatibilidade com todas as cultivares copa (Pompeu, 2005). Embora 

seja tolerante ao CTV (Costa et al., 1954; Grant et al., 1961), apresenta caneluras quando 

infectado por estirpes mais severas do virus, como a variante Capão Bonito (Muller et al., 

1968). 

 Recentemente houve o surgimento de uma nova doença dos citros, a morte súbita dos 

citros (MSC) (Gimenes & Bassanezi, 2001; Muller et al. 2001). Trata-se de uma doença cuja 

causa ainda é desconhecida mas, em virtude do padrão espacial e temporal da disseminação 

da MSC, se assemelhar ao do CTV (Bassanezi et al., 2003), os pesquisadores acreditam que 

possa haver uma possível relação entre a MSC e o CTV, embora ainda não existam trabalhos 

conclusivos. Portanto, a necessidade de obtenção de novas combinações de porta-enxerto que 

possam ser empregadas em substituição ao limão Cravo e que possibilite avanços nos estudos 

sobre a herança da resistência a essas patologias aumentam o interesse no desenvolvimento de 

híbridos do citrumelo Swingle com o limão Cravo, no intuito de associar as características 

desejáveis presentes nos dois genitores.  
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2.3 Citros Tristeza Vírus: convivência e erradicação 

 

 O Brasil é o maior produtor de laranja e o maior exportador de suco concentrado 

congelado do mundo. Historicamente, dentre as diversas doenças que afetam a cultura, a 

tristeza foi a mais importante. Acredita-se que seja proveniente da China (Bar-Joseph et al., 

1981), centro de origem da maioria das espécies de Citrus (Tanaka, 1954), e de lá se espalhou 

para as demais partes do mundo por meio de mudas e borbulhas infectadas. As sementes não 

transmitem o vírus, e mudas assim produzidas constituem-se em eficiente estratégia para 

livrar os clones infectados de CTV e de outros vírus (Muller et al., 2005).  

 Durante o século XIX, no Médio Oriente e na Bacia do Mediterrâneo, as variedades 

cítricas foram cultivadas por quase dois mil anos sob a forma de pé franco, até que uma 

epidemia de podridão nas raízes, causada por Phytophthora sp., destruiu as árvores de laranja 

doce [Citrus sinensis (L.) Osbeck] e levou à utilização da laranja Azeda (C. aurantium L.) 

como porta-enxerto, em virtude da sua resistência ao patógeno. Contudo, a tentativa de 

enxertar laranja doce em Azeda não foi bem sucedida e, a princípio, atribuiu-se esse fato à 

incompatibilidade entre copa e porta-enxerto (Bennett & Costa, 1949). Somente quando foi 

detectada na América do Sul é que surgiram outras teorias para tentar explicar as causas da 

moléstia, dentre as quais cogitou-se incompatibilidade fisiológica entre copa e porta-enxerto, 

acidez e alto teor de umidade do solo, períodos prolongados de seca, organismos patogênicos 

e infecção por vírus (Bitancourt, 1944). 

 Meneghini (1946) constatou a natureza patogênica da doença por meio de um 

experimento em que transmitiu a tristeza através do pulgão-preto dos citros Toxoptera 

citricidus, também conhecido, na época, por Aphis tavaresi Del Guercio. No mesmo ano, 

Fawcett & Wallace também transmitiram o vírus por meio da enxertia de borbulhas 

contaminadas. A primeira grande devastação causada pela tristeza ocorreu na cidade de 

Corrientes, na Argentina, no ano de 1930, onde foi responsável pela perda de 10 milhões de 

árvores em 15 anos (Carreira, 1933). No Brasil, em 12 anos, a doença dizimou 7 milhões de 

árvores, que correspondia a 75% dos pomares brasileiros de laranjas doces que, naquela 

época, ainda eram enxertadas em laranja Azeda (Moreira et al., 1949). Quanto aos demais 

lugares do mundo, a expansão e os danos da tristeza seguiram os padrões observados no 

Brasil e na Argentina (Bordignon, 2003). 

 Na natureza, o CTV é transmitido por diferentes espécies de afídeos, sendo o T. 

citricidus considerado o vetor mais eficiente, e o responsável pela disseminação do vírus na 
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Ásia há séculos, na África do Sul, na Austrália e na América do Sul, no final do século XIX e 

primeiras décadas do XX (McClean, 1975). Nas condições edafoclimáticas brasileiras, no 

entanto, é o único vetor eficiente (Müller & Costa, 1993), cuja transmissão do vírus dá-se de 

maneira semi-persistente.  

 Quanto ao surgimento dos sintomas nas plantas cítricas, os mesmos variam com as 

espécies hospedeiras copa e porta-enxerto e com a severidade do isolado do vírus. Os sinto-

mas da doença, na sua concepção clássica, ou seja, aqueles observados nas primeiras 

combinações onde a laranja Azeda era utilizada como porta-enxerto, são folhas ligeiramente 

amareladas e quebradiças. Em alguns casos, o amarelecimento da nervura principal, ou 

amarelecimento total das folhas velhas, além do declínio rápido da planta, seca gradativa dos 

galhos (dieback) e morte da planta na maioria dos casos (Bennett & Costa, 1949; Costa et al., 

1949). Os sintomas, após substituição da laranja azeda, da mesma forma, também variam, 

apresentando-se com amarelecimento das mudas, declínio rápido e moderado, caneluras e até 

mesmo ausência de sintomas visíveis, manifestando-se nesses casos na interrupção ou 

diminuição da taxa de crescimento (Bordignon et al., 2003). Quanto ao controle da doença, a 

preimunização ou proteção cruzada das plantas com estirpes mais fracas do vírus é uma 

alternativa ecologicamente segura para o controle do vírus. Trata-se de uma metodologia que 

além de proteger a planta contra infecção/manifestação das estirpes mais severas do vírus, não 

afeta de forma significativa o desenvolvimento ou a produtividade da planta (Muller; 

Carvalho, 2001). No Brasil, é a técnica mais empregada no controle ao CTV. O controle 

químico dos afídeos vetores do CTV também pode ser empregado, contudo gera custos e 

contaminação para o ambiente. Cristofani et al. (1999) afirma que uma terceira medida que 

dispensaria as duas anteriormente citadas, seria a obtenção de genótipos tolerantes ao vírus. 

 Considerado um dos mais complexos vírus de plantas, o CTV foi incluído no grupo 

dos Closterovirus e é composto por uma molécula de RNA simples fita, polaridade positiva, 

encapsidado por duas proteínas do capsídeo (p25 e p27) em partículas flexíveis, longas e 

filamentosas de aproximadamente, 10 a 12 nm de diâmetro por 2.000 nm de comprimento e, 

no mundo, foram primeiramente observadas por Kitajima (1963). O CTV não possui cauda 

poli-A na extremidade 3’ (Bar-Joseph et al., 1979) e o seu genoma é cerca de três vezes maior 

que o tamanho médio do genoma de outros vírus de planta. 

 Muitas informações a respeito da organização, estrutura e expressão do genoma do 

CTV ainda são necessárias e vêm sendo geradas. O desenvolvimento de clone de cDNA 

infeccioso do CTV (Satyanarayana et al., 2001) e o estudo de silenciamento gênico em 
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plantas transgênicas de citros transformadas com a proteína p25 do CTV (Domínguez et al., 

2002) têm aberto novas perspectivas para a compreensão da biologia molecular da interação 

planta-patógeno. Também em relação ao hospedeiro, um grande esforço está sendo tomado na 

busca por variedades resistentes. Nos últimos anos, foi mapeado o gene de resistência para o 

CTV (Mestre et al., 1997; Fang et al., 1998; Cristofani et al., 1999; Deng et al., 2001) e os 

marcadores que flanqueiam esse gene estão sendo usados em programas de melhoramento 

visando à obtenção de novas variedades resistentes ao vírus. 

 Embora seja uma doença atualmente controlada, a complexidade das inter-relações 

entre porta-enxerto/enxerto, a variabilidade genética CTV, a severidade dos sintomas bem 

como os prejuízos econômicos atrelados à sua ocorrência demandam uma atenção científica 

intensa (Bordignon et al., 2003). 

 

2.4 RT-qPCR: quantificação absoluta e relativa de cargas virais em plantas  

 

 Apresentada à comunidade científica em 1984, a PCR trata-se de uma técnica rápida e 

eficiente que permite reproduzir fragmentos de DNA por meio da enzima DNA polimerase e 

iniciadores, tendo sido adotada, desde então, como ferramenta indispensável na biologia 

molecular. Os iniciadores determinam qual sequência será replicada e então o resultado é a 

amplificação de uma determinada sequência de DNA com bilhões de cópias (Mullis, 1990). 

 Uma variante da PCR convencional tem revolucionado a ciência molecular em virtude 

da sua eficiência na amplificação e quantificação de baixos níveis de DNA, sendo requisitada, 

portanto, em inúmeras situações (Bustin et al., 2009). Trata-se da RT-qPCR (Real Time 

Quantitative Polimerase Chain Reaction), ferramenta que combina em um só procedimento 

amplificação e detecção (Cikos et al., 2007) e cuja principal importância consiste na 

determinação das mudanças de expressão gênica resultantes de fenômenos patológicos ou 

fisiológicos de forma rápida e precisa (Lejona et al., 2006).  

 O qPCR é uma técnica amplamente utilizada para a quantificação de expressão gênica 

(Pabinger et al., 2009) e, tendo em vista a detecção altamente eficiente imposta pelos 

modernos reagentes químicos e pela sensível instrumentação, o número de moléculas de DNA 

de uma sequencia específica em uma amostra complexa pode ser determinado com uma 

exatidão sem precedentes e com sensibilidade suficiente para a detecção de uma única 

molécula (Kubista et al., 2006).  

 Essa possibilidade de visualização em tempo real revolucionou a quantificação de 

ácidos nucleicos, pois além de da quantificação ocorrer de maneira precisa e com extrema 
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reprodutibilidade, permite a visualização de valores ao longo da reação, dispensando a 

necessidade de utilização de géis. Esse monitoramento no decorrer da reação dá-se através da 

fluorescência de moléculas intercalantes de dupla-fita de DNA (Zipper et al., 2004; Bengtsson 

et al., 2003) ou oligonucleotídeos marcados (Holland et al., 1991). O ponto que permite 

identificar a quantidade exata e reprodutível, baseado na fluorescência, é denominado Ct 

(Cycle Threshold) (Novais & Pires-Alves, 2004). A emissão dos compostos fluorescentes é 

diretamente proporcional ao produto da PCR, e seus valores são gravados ao longo de cada 

ciclo e representam a quantidade de produto amplificado (Kubista et al., 2006; Nolan et al., 

2006), portanto, a detecção da fluorescência para um determinado gene é proporcional a 

quantidade desse gene na amostra, ou seja, quanto maior a quantidade de gene mais 

precocemente será detectada a fluorescência e menor será o valor de Ct (Velasco et al., 2006). 

 Dentre os sistemas adotados para realização da PCR quantitativa, pode-se citar o Taq-

man e o SYBR Green, que embora seja menos sensível que o primeiro, é um procedimento 

confiável e menos oneroso. O sistema SYBR Green liga-se entre a dupla fita do DNA e emite 

uma fluorescência verde ao ser excitado pela luz que é emitida pelo termociclador. Além do 

baixo custo, a sensibilidade da técnica constitui outra importante vantagem. Contudo, pesa 

contra, o fato da possibilidade de ligação em toda dupla fita de DNA que surge ao longo da 

reação, incluindo os dímeros e outros produtos inespecíficos, podendo superestimar a 

concentração do fragmento alvo (Novais & Pires-Alves, 2004). Portanto, é importante 

ressaltar que, para o sistema SYBR, como o corante se liga em qualquer DNA dupla fita, o 

desenho dos iniciadores deve ser realizado de forma precisa para evitar possíveis anelamentos 

inespecíficos (Giulietti et al., 2001). 

 No início da reação de amplificação, o mix é formado pelo SYBR, pelos iniciadores, e 

pelo DNA. Com relação às moléculas do SYBR que não se ligam ao DNA, ainda assim, 

possuem fluorescência e emitem sinal, contudo, este é eliminado durante a análise do 

software. Após o reconhecimento dos iniciadores, ocorre ligação do SYBR green na dupla fita 

previamente formada a cada ciclo e, assim, a reação é monitorada continuamente e o aumento 

da fluorescência é então possível de ser observado em tempo real no ciclo seguinte na etapa 

de desnaturação do DNA (Vitzthum et al., 1999). 

 A quantificação da expressão pode-se dar de forma relativa, ou absoluta. Contudo, 

tanto a expressão gênica relativa quanto a absoluta utilizam o valor de Ct como referência 

para a quantificação da expressão de determinada sequência gênica-alvo. Na quantificação 

absoluta, o mRNA é quantificado através de um padrão adequado de concentração conhecida 
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(como o DNA plasmidial contendo um inserto do gene alvo) diluído em série para a 

montagem de uma curva padrão. Esta curva produz uma relação linear entre os valores de Ct e 

a quantidade inicial da amostra, possibilitando a determinação da concentração de amostras 

desconhecidas com base em seus valores de Ct (Bustin, 2000; Wong & Medrano, 2005). Já na 

quantificação relativa, emprega-se uma amostra que recebe um valor de 100%  (calibradora) e 

sobre este valor quantifica-se, de forma relativa, as demais amostras do estudo (Klein, 2002). 

Assim, a quantificação relativa envolve a escolha da amostra calibradora, que pode ser 

qualquer amostra do experimento passível de comparação com as demais. Calcula-se então, 

para cada amostra, o ΔCt entre o gene-alvo e o gene de referência (endógeno) e, 

posteriormente, calcula-se a diferença entre o ΔCt da amostra de interesse e o ΔCt do 

calibrador, resultando no delta delta Ct (ΔΔCt). O valor normalizado da expressão do gene-

alvo é igual a 2
-ΔΔCt

, valor este que pode ser usado para comparar os níveis de expressão das 

amostras (Rodriguez, 2011). 

 Independente do sistema utilizado, o método de RT-qPCR mostra-se uma potente 

ferramenta na quantificação de mRNAs, de forma rápida e acurada (Livak & Schimittgen, 

2001). 

 

2.5 Genética da resistência de plantas a estresse hídrico. 

 

 A produção dos citros é, em todas as etapas, submetida a contínuos e variados 

estresses (bióticos e abióticos), atrelados às condições edafoclimáticas (Cruz, 2003). Entre os 

fatores ambientais que limitam o desenvolvimento dos citros, a deficiência hídrica é um dos 

fatores mais presentes. Ocorre na planta tanto pela indisponibilidade de água no solo quanto 

pela redução da mesma através da transpiração em relação à absorção feita pelas raízes, sendo 

esse fator influenciado tanto por condições ambientais, quanto por característica da própria 

planta (Passos et al., 2005) e, conforme afirma Perçanha (2008), em plantas arbóreas, 

condições atmosféricas que favorecem altas taxas de transpiração têm importante influência 

no potencial hídrico da folha devido à baixa condutividade hidráulica do seu sistema 

radicular. É comum a ocorrência de déficit hídrico nas principais regiões citrícolas brasileiras, 

onde predomina o cultivo sem irrigação (Ortolani et al., 1991) e, no Nordeste brasileiro, 

segunda maior produtora do Brasil e onde a importância socioeconômica da citricultura é 

evidente, a produtividade é relativamente baixa, principalmente, em virtude do déficit hídrico 
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que ocorre durante a maior parte do ano, atrelado, geralmente, a temperaturas elevadas (Cruz 

et al., 2003). 

 A suscetibilidade dos citros à seca deve-se ao seu caráter mesofítico, herdado de 

progenitores provenientes do estrato inferior de florestas úmidas de baixas latitudes. As folhas 

detêm grande quantidade de carboidratos da planta e elevado número de estômatos e, segundo 

Rocha e Moraes (1997), os efeitos da deficiência hídrica em plantas vasculares manifestam-se 

primeiramente sobre eles.  É justamente devido ao eficiente controle estomático da planta que 

os citros conseguiram se dispersão e adaptarem a essas regiões (Medina et al.; 1999). A 

atuação do mecanismo estomático é especialmente importante quando se considera a variação 

estacional da disponibilidade hídrica do solo e do ar (umidade do ar) (Machado et al., 2006). 

Em condições hídricas normais, grande quantidade de água é absorvida pela planta, que, com 

a transpiração, perde em torno de 98% e, portanto, qualquer alteração no fluxo de água solo-

planta-atmosfera prejudica a produção da cultura. Assim, o fechamento estomático é a 

principal estratégia adotada pelas plantas para diminuir a taxa de transpiração e manter a 

turgescência durante as horas mais quentes do dia (Cavalcante et al., 2001). Quando a 

demanda evaporativa da atmosfera aumenta, os estômatos tendem a fechar, reduzindo as taxas 

de transpiração (Coelho Filho, et al., 2004). Contudo, esse fechamento estomático interfere no 

acesso do carbono atmosférico aos sítios de fixação e, consequentemente, a produtividade 

(Kriedemann & Barrs, 1981; Medina et al., 1999).  

 A manutenção das plantas terrestres é dependente da capacidade de absorção de 

nutrientes do solo e água pelas raízes (Magalhães Filho et al., 2008). O sistema radicular das 

plantas de áreas de sequeiro possuem pêlos absorventes atrofiados e baixa condutividade 

hidráulica, causando um desbalanço entre a absorção de água e a transpiração (Medina et al., 

1999), o que interfere na tolerância ou susceptibilidade à seca, umas vez que tais aspectos 

interferem na absorção da água do solo pela planta, mantendo alto o potencial de água nas 

folhas e, consequentemente, maior eficiência fotossintética (Medina et al., 1999). 

 Embora a maior quantidade das raízes se encontre próxima à superfície do solo, 

dependendo do porta-enxerto, elas podem crescer até 5 m de profundidade (Spiegel-Roy; 

Goldschimidt, 1996), influenciando da maior ou menor tolerância à seca. A maior tolerância à 

seca de plantas cítricas enxertadas sobre limoeiro ‘Rugoso’ (Citrus jambhiri Lush), por 

exemplo, foi associada à maior profundidade de suas raízes (Spiegel-Roy & Goldschimidt, 

1996). 
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 Com a redução no potencial de água nas raízes, há um rápido reajuste osmótico na 

planta, favorecendo o restabelecimento da pressão de turgor, bem como a manutenção do 

alongamento celular. No entanto, esse reajuste, nas folhas, ocorre mais lentamente resultando 

na diminuição da extensão das paredes celulares e, consequentemente, menor crescimento da 

parte aérea (Hsiao & Xu, 2000). 

 Seja sob condições normais, ou sob estresse hídrico, as respostas das relações hídricas 

em citros são afetadas pelo porta-enxerto empregado com consequências sobre o vigor geral 

da planta (Syvertsen & Graham, 1985; Medina et al., 1998). Em condições de restrição 

hídrica, a interação entre o porta-enxerto e a copa pode se tornar mais significativa, o que 

pode influenciar o grau de tolerância à seca da cultivar copa (Souza et al., 2001). Assim, a 

magnitude da afinidade entre a combinação copa e porta-enxerto é imperativa, para que essas 

características sejam maximizadas, principalmente quando consideramos a predominância da 

citricultura brasileira em condições de sequeiro (Donato et al., 2007). 

 Frente à importância econômica e social que o parque citrícola brasileiro tem no 

cenário mundial, é preocupante a vulnerabilidade dos pomares frente à ação de estresses 

bióticos e abióticos, principalmente em razão da predominância no uso do limoeiro ‘Cravo’ 

(Citrus limonia Osbeck) na sua sustentação (Sant'anna, 2009), bem como explica-se também 

principalmente pela presença quase única da combinação laranjeira ‘Pêra’ [Citrus sinensis 

(L.) Osb.] / limoeiro ‘Cravo’ (C. limonia Osb.) na formação dos pomares, fazendo-se 

necessário a diversificação de variedades. O emprego de um único porta-enxerto para todas as 

variedades copa certamente não atende ao máximo potencial inerente a cada variedade, além 

de se ser um inconveniente problema no caso de moléstias endêmicas (Pompeu Junior, 1991). 

 Embora as pesquisas voltadas à identificação de novos porta-enxertos promissores 

para o cultivo em regiões tropicais sejam escassos, alguns autores têm se dedicado a estudos 

que envolvem respostas adaptativas de porta-enxertos ou combinações copa/porta-enxerto de 

citros a estresses abióticos, principalmente no que se refere ao estresse hídrico e salino 

(Bañuls & Primo-Millo, 1995; Medina et al., 1999; Cerqueira et al., 2004; Molinari et al., 

2004; Ortuño et al., 2004). Cerqueira et al. (2004), por exemplo, através de caracteres 

fisiológicos conseguiu classificar porta-enxertos comerciais e híbridos quanto aos níveis de 

tolerância ao déficit hídrico.  

 O estresse é nada mais que um desvio significativo das condições ótimas para a vida 

da planta, induzindo alterações e respostas em todos os níveis funcionais que, em princípio, 

podem ou não ser reversíveis (Larcher, 2004). E, apesar de existir tecnologia disponível capaz 
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de interferir positivamente no controle dos pomares cítricos aos fatores limitantes de 

produtividade, como o estresse hídrico, por exemplo, pouco se sabe sobre as interações 

existentes entre os citros e o ambiente.  

 

2.6 Mapeamento de QTLs 

 

 O controle das características de interesse agronômico dos citros são, em sua grande 

maioria, poligênicas, ou seja, controlada por vários genes. Contudo, há exceções, como o 

vírus da Tristeza dos Citros (CTV), por exemplo. O estudo dessas características, quer seja de 

herança mono ou poligênica, permite a identificação desses genes, bem como a quantificação 

dos seus efeitos sobre a característica, denominados loci de características quantitativa (QTL). 

Contudo, alguns fatores importantes interferem na identificação e quantificação desses loci, 

tais como a herdabilidade da característica, o grau de saturação do mapa genético, a 

magnitude do efeito e, dentre os mais importantes, a frequência de recombinação entre os 

marcadores e o QTL (Tanksley, 1993; Young, 1996; Liu, 1998).  

 A associação entre o marcador e QTL pode ser detectada via análise de marcas 

simples, que se baseia na comparação entre as médias das classes genotípicas dos marcadores, 

realizadas por métodos estatísticos como o teste t, regressão linear, análise de variância e 

razão de verossimilhança, que se baseia nas frequências conjuntas de um par de marcas 

próximas e um QTL pontual, sendo esta metodologia empregada na metodologia conhecida 

por mapeamento por intervalo simples (MIS). Já para o mapeamento por intervalo composto 

(MIC), emprega-se a combinação do MIS com a regressão linear múltipla (Schuster & Cruz, 

2004). Os QTLs podem ainda ser detectados considerando-se ambientes distintamente ou em 

conjunto, por meio de uma análise integrada dos dados em diferentes ambientes. 

 Ainda é relativamente baixo o conhecimento acerca da relação entre os marcadores 

moleculares e os QTLs, o que resulta numa relativa limitação às pesquisas de melhoramento 

genético (Qureshi et al., 2004). Contudo, o mapeamento de QTLs tem contribuído com o 

avanço de diversos programas de melhoramento de diversas espécies como arroz (Saito et al., 

2001; Xu et al., 2008), algodão (Wang et al., 2007; Yang et al., 2008). Em citros, já foram 

identificados QTLs ligados à dormência, juvenilidade e vigor (Roose et al., 1992); à acidez 

dos frutos (Gmitter Jr. et al., 1996); ao vírus da tristeza (Cristofani, 1997); 

resistência/tolerância a sais e ao frio (Moore et al., 2000); resistência à gomose (Sivieiro et 

al., 2002; 2006) e à produção de frutos e sementes (Sivieiro et al., 2002); ao enraizamento de 

PPGGBC



30 

 

estacas (Sivieiro et al., 2003); à clorose variegada dos citros (Oliveira et al., 2004), dentre 

outros.  

 Segundo Cristofani et al. (2000), para uma eficiente localização de QTL faz-se 

necessário o emprego de marcadores codominantes, portanto, multialélicos, que atuam como 

âncoras entre mapas de ligação dos genitores permitindo o denominado mapeamento 

comparativo, além de permitir a robustez entre os mapas que compartilham os marcadores de 

interesse nas mesmas posições.   
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CAPÍTULO 1 

Loci DArT em mapas genéticos de citros: taxas de polimorfismo, segregação, 

distribuição e cobertura genômica 

 

 

Resumo 

O presente trabalho descreve a aplicabilidade de acesso de polimorfismo em loci DArT 

(Diversity Arrays Technology), obtidos via hibridização por microarranjo, na construção de 

um mapa genético em citros. Progênie de 78 híbridos entre as variedades limoeiro ‘Cravo’ 

(Citrus limonia Osbeck) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Citrus paradisi Macf. x Poncirus trifoliata 

L. Raf) foi utilizada para a construção de um mapa genético integrado e saturado, que conta 

ainda com a inclusão de marcadores TRAP (target region amplification polymorphism) e SSR 

(simple sequence repeats). Estratégia de mapeamento, considerando a progênie como 

resultante de cross pollinator, foi explorada pelo aplicativo JoinMap v.3.0 (5,0  LOD score  

3,0 e   0,40). Distâncias de mapa (cM) entre os diferentes marcadores foram estimadas por 

meio da função de Kosambi. Marcadores DArTs apresentaram maiores níveis de 

conformidade à segregação mendeliana do que em relação ao TRAP e SSR.  O mapa foi 

gerado com um total de 607 marcadores (508 DArT, 71 TRAP e 28 SSR) distribuídos em 

nove grupos de ligação, cobrindo 710 cM do genoma, o que corresponde a 47,3% do genoma 

total da espécie. Os marcadores mapeados apresentaram uma taxa de desvio de segregação de 

26,7%; 33,8% e 46,43% para DArT, TRAP e SSR, respectivamente. Os marcadores DArT 

com distorção de segregação tenderam à formação de clusters nas regiões centrais 

(centroméricas) dos cromossomos. Dentre os marcadores, o único que se fez presente em 

todos os grupos de ligação foi o DArT, com média de 56,4 marcadores por grupo, variando de 

oito a cento e dezenove marcadores. Tanto quanto se sabe, este é mapa mais saturado 

construído para citros, sendo também o primeiro a empregar marcadores DArTs. O mapa 

genético em questão, por conta dos genitores possuírem características agrobiológicas de 

interesse à citricultura, tais como resistência a viroses, como ao CTV (Citrus tristeza virus) e 

resistência à seca, bem como a seu relativo grau de saturação, permite antever a sua futura 

empregabilidade em estudos para a identificação de QRLs (quantitative resistance loci) e 

QTLs (quantitative trait loci) de agentes de estresse biótico e abiótico de citros. 

 

Palavras-chave: clusterização, mapa, microarranjo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

De origem asiática, as plantas cítricas foram introduzidas no Brasil através das 

primeiras expedições colonizadoras, provavelmente no estado da Bahia. Com melhores 

condições edafoclimáticas encontradas no Brasil, do que nas próprias regiões de origem, o 

sudoeste asiático; as plantas cítricas se expandiram e ocupam hoje todo o território nacional 

(Lopes et al., 2011). O Brasil responde por 38% da produção mundial de laranja (19,1 

milhões de toneladas) e 98% de sua produção é destinada à exportação como suco 

concentrado congelado, fazendo do país o responsável por 61% da produção mundial de suco 

(USDA, 2011), gerando 1,77 bilhão de dólares de divisas em 2011 (IEA, 2011). São Paulo é 
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principal estado produtor (80% da produção nacional), com previsão de safra para 2011 de 

355 milhões de caixas de 40,8 Kg (Torres et al., 2011), sendo a Bahia o segundo pólo 

produtor, com 52 mil hectares ocupados por 19,2 milhões de plantas (Carvalho, 2005). 

A construção de mapas genéticos de ligação, baseado em acesso de polimorfismo de 

loci moleculares, se caracteriza como uma das principais estratégias para se associar as 

características fenotípicas com a posição dos genes nos cromossomos de citros (Machado et 

al., 2005). Diferentes mapas genéticos moleculares para as espécies do gênero, com utilização 

de diferentes formas de acesso de polimorfismo de DNA, já foram descritos à exemplo de 

isoenzimas (Durham et al., 1990); RFLP (Durham et al., 1990); RAPD (Cai et al., 1994); 

SCAR (Deng et al., 1997); ISSR (Fang et al., 1998); SSR (Garcia et al., 1999); CAPS (Omura 

et al., 2000) e AFLP (Oliveira et al., 2007). 

Tanto quanto se sabe, inexistem relatos de acesso a polimorfismo de DArTs (Diversity 

Arrays Technology) em citros, desconhecendo-se, portanto, o comportamento e performance 

de marcadores desta categoria em mapas genéticos de citros quanto a grau de polimorfismo, 

segregação e distribuição para espécies deste gênero. Marcadores DArTs (Jaccoud et al., 

2001) constitui uma nova categoria de acesso ao polimorfismo de DNA, cujos alelos dos loci 

moleculares são dominante, baseado na hibridização simultânea por microarranjo de várias 

centenas de loci polimórficos espalhados pelo genoma. 

DArT apresenta grande potencial para estudos de diversidade e mapeamento, já que 

independe de informações prévias do genoma do organismo a ser estudado (Jaccoud et al., 

2001). Para cada amostra de DNA individual, são desenvolvidas representações genômicas 

através da digestão do DNA e posterior ligação de adaptadores aos fragmentos. A redução da 

complexidade do genoma, à semelhança do que ocorre com acesso a polimorfismo de loci 

AFLP, se dá via PCR (polymerase chain reaction ou reação da polimerase em cadeia), 

empregando-se primers complementares à sequencia dos adaptadores. Os amplicons 

resultantes da PCR são clonados, reamplificados, purificados e arranjados em um suporte 

sólido (microarray), resultando no ‘discovery array’. Representações genômicas preparadas a 

partir de genomas individuais alvos de estudo são hibridizados a esse discovery array. Os 

clones polimórficos, que são loci DArT, mostram intensidade de sinais de hibridização 

variáveis para diferentes indivíduos conforme os diferentes genótipos (Jaccoud et al., 2001). 

Estudos de mapeamento genético baseados em loci DArTs já foram descritos para sorgo 

(Mace et al., 2009); maçã (Soriano et al., 2009); Triticale (Alheit et al., 2011) e Eucalipto 

(Sansaloni et al., 2011; Petroli et al., 2011; Petroli et al., 2012), incluindo abordagens acerca 
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da distorção de segregação para centeio (Bolibok-Brągoszewska et al., 2009) e banana 

(Hippolyte  et al., 2010). 

 Para os alelos de loci DArT são desconhecidas sua natureza (a)codificante. Se essa 

particularidade contribui para que os loci DArT apresentem um menor taxa de distorção de 

segregação mendeliana, na medida que o alelo é seletivamente neutro; por outro lado ele 

deixa de acessar polimorfismo genético útil, ligado a genes de interesse em vias metabólicas 

específicas, como é o caso dos alelos putativamente expressos de loci TRAP (Target region 

amplification polimorphism ou Polimorfismo de Amplificação de Região Alvo) (HU e VICK, 

2003). A seu modo, o multilalelismo dos loci DArT, que porta alelos dominantes, pode ser 

contrastada com outros mecanismos de acesso a polimorfismo de ácidos nucleicos, à 

semelhança das simple sequence repeats (SSR), ou sequências de repetições simples (Lytt & 

Lutty, 1989), que são de natureza co-dominante. Tanto os loci TRAP (Faria, 2007; Marengo, 

2009; Souza, 2010) quanto os SSR (Jarrel et al., 1992; Kijas et al., 1997; García et al., 1999; 

Cristofani et al., 2000; Roose et al., 2000; Ruiz & Asíns, 2003), já foram empregados em 

esforços de mapeamento genético de citros. Mesmo já tendo contribuído com o aumento da 

saturação de alguns mapas de citros (Jarrel et al., 1992; García et al., 1999), os loci SSR ainda 

não permitiram níveis de densidade desejados (Cristofani et al., 2000; Kijas et al., 1997; 

Roose et al., 2000; Ruiz & Asíns, 2003). 

O grau de polimorfismo, segregação e mapeamento de alelos de diferentes tipos de 

loci moleculares em fruteiras já foi estudado, como em citros RAPD (Oliveira et al., 2004); 

fAFLP (Oliveira, 2007), SSR e DArT em banana (Hippolyte et al., 2010), etc. Em se tratando 

de DArT, alguns estudos apontam que essa tecnologia apresenta vantagens sobre as 

tecnologias existentes em termos de custo e velocidade na detecção de polimorfismo (Semagn 

et al., 2006). A performance desse marcador, em termos de polimorfismo, segregação e 

mapeamento em citros ainda não foi descrita. O presente trabalho objetivou (i) determinar os 

graus de polimorfismo e segregação de loci DArT, comparativamente a loci TRAP e SSR, em 

citros e (ii) construir mapa genético integrado e saturado com loci majoritariamente DArT. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material genético vegetal e extração do DNA genômico total 

 

Uma população-mapa de 78 híbridos, empregada nesse trabalho, foi previamente 

obtida por intermédio da hibridação controlada entre o limoeiro ‘Cravo’ [Citrus limonia 
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Osbeck; parental feminino] e o citrumeleiro ‘Swingle’ [Citrus paradisi Macf. cv. Duncan x 

Poncirus trifoliata (L.) Raf.; parental masculino] (Cristofani-Yaly et al., 2005), pertencentes 

ao banco de plantas matrizes do Centro APTA Citros ‘Sylvio Moreira’/IAC, 

Cordeirópolis/SP. Os parentais contrastam entre si quanto a resposta a inoculação de estirpes 

mais severas do citrus tristeza virus (CTV), sendo os parentais feminino e masculino da 

população-mapa classificados como resistente e suscetível, respectivamente (Muller et al., 

1990; Bordignon et al., 2003). Os parentais diferem ainda entre si quanto ao comportamento 

em face do déficit hídrico, sendo os parentais feminino e masculino da população-mapa 

classificados como suscetível e resistente, respectivamente (Muller et al., 1990; Bordignon et 

al., 2003). 

Folhas frescas de plantas da população-mapa tiveram o DNA total extraído de acordo 

com a metodologia descrita por Murray & Thompson (1980), com adaptações introduzidas 

por Machado et al. (1996). As soluções contendo DNA genômico total extraídos das 80 

plantas da população-mapa (dois parentais e 78 híbridos) foram quantificados 

espectrofotometricamente (NanoDrop 8000 Spectrophotometer - Thermo Scientific) e 

posteriormente foram diluídas a uma concentração de 50ng/μl para utilização nas técnicas de 

acesso a polimorfismo de loci DArT, TRAP e SSR. 

 

2.2 Acesso a polimorfismo de alelos de loci moleculares 

 

DArT. Polimorfismo de loci DArT foram acessados pela Diversity Arrays Technology Pty Ltd 

(DArT P/L) (www.diversityarrays.com). Amostras de DNA genômico total de tangerineiras 

‘Dancy’, ‘Ponkan’, ‘Cravo’ e ‘Sunki’ (C. sunki hort. Ex Tanaka), laranjeira doce ‘Pêra’ [C. 

sinensis (L.) Osb.], trifoliata [P. trifoliata (L.) Raf], laranjeira ‘Azeda’ (C. aurantium L.], 

pomeleiro ‘Marsh Seedless’ (C. paradisi Macfad), toranjeira ‘do Cabo’ (C. grandis Osb.), 

tangoreiro ‘Murcott’ [C. sinensis (L.) Osb. x. C. reticulata Blanco], oito híbridos de C. sunki 

x P. trifoliata e oito híbridos de tangoreiro ‘Murcott’ x laranjeira ‘Pêra’ foram digeridas com 

AluI, BanII, BstNI, HpaII, MseI, MspI, PstI e TaqI. A análise de redundância foi executada 

pelos softwares DArTSoft v. 7.44 e DArT ToolBox. 

TRAP. Polimorfismo de loci TRAP foram acessados a partir de um montante de 33 

combinações de oito primers fixos (01F ao 08F) e seis aleatórios (01A ao 06A), descritos por 

Cristofani-Yali et al., (2007). Os primers TRAP fixos (gene alvo) foram desenhados a partir 

de sequências parciais de genes diferencialmente expressos em tecidos de P. trifoliata 
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inoculados com CTV e detectados a partir da hibridação in silico, por meio da análise de 

sequências no CitEST (Banco de dados de sequências EST de Citrus). Os primers TRAP 

aleatórios (18 a 20 pb) possuem, em sua extremidade 3’, três a quatro nucleotídeos seletivos, 

quatro a seis nucleotídeos no centro da sequência (rica em AT ou GC) e sequências de 

preenchimento na extremidade 5´ relacionadas com o desempenho do primer. Informações 

relativas aos primers TRAPs encontram-se na Tabela 2. 

As reações de amplificação foram conduzidas a um volume final de 25 μl com os 

seguintes componentes: H2O Milli-Q; 2 μL de solução DNA (100 ng); tampão de reação 10 X 

[(NH4)2SO4 - MgCl2), MgCl2 1,5 mM, Fermentas©]; MgCl2 (25 mM) e dNTPs (5 mM); 

primers TRAP fixo e aleatório (10 μM cada) e Taq DNA polimerase [1,5 U (Fermentas©)]. A 

PCR foi realizada, em termocicladores Veriti
TM 

Dx 96-Well Thermal Cycler (Life 

technologies/Applied Biosystems) com temperatura de desnaturação inicial do DNA a 94°C 

por 2 min. A seguir, foram executados cinco ciclos a 94 °C por 45 s, 35 °C por 45 s e 72 °C 

por 1 min, seguidos de 35 ciclos a 94 °C por 45 s, 50 °C por 45 s e 72 °C por 1 min, concluído 

por um passo de extensão a 72 °C por 7 min. 

 Após a reação de amplificação, cinco μl de tampão da amostra [0,05% azul de 

bromofenol e 45% de sacarose] foram adicionados ao volume total das reações. Uma alíquota 

de nove μl foi aplicada em gel de agarose 2,0 %. A eletroforese foi conduzida a 115 V por 

aproximadamente três horas em cuba horizontal para eletroforese de ácidos nucleicos. A 

estimativa do tamanho dos amplicons, em pares de base (pb) se deu mediante carregamento 

no gel do marcador 1Kb “Plus DNA Ladder” (Fermentas©). Os amplicons TRAP foram 

visualizados em gel de agarose 3% com brometo de etídio (0,5 ng/μL) e fotografados sob luz 

ultravioleta em fotodocumentador modelo Image quant 300 version 1.0.0 (GE Healthcare). 

SSR. Polimorfismo de loci SSR foi acessado a partir de screening de 67 pares de primers 

desenhados por Palmiere et al., (2007) tendo por base as sequências de microssatélites obtidas 

do banco de dados do genoma de citros (CitEST) (Tabela 3). As reações de amplificação 

foram preparadas em um volume final de 13 μl e constituídas de H2O milliQ, Tampão 10X 

[(NH4)2SO4 - MgCl2), MgCl2 1,5 mM (Fermentas©)]; dNTPs - 2,0 mM (Fermentas©); 0,1 

mM de cada primer, Taq DNA polimerase (1,5 U) (Fermentas©) e de 2 μL de solução de 

DNA (100ng). A amplificação foi conduzida em termocicladores Veriti
TM 

Dx 96-Well 

Thermal Cycler (Life technologies/Applied Biosystems) programado para 30 ciclos de 94 °C 

por 30 s, 65-56 °C por 30 s e 72 °C por 5 s. A temperatura de anelamento se inicia a 65 °C, 

decrescendo de 0,3 °C a cada ciclo seguido por três ciclos de anelamento a 56 °C. 
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 As características do carregamento das amostras, da eletroforese e da 

fotodocumentação de polimorfismo de loci SSR seguiram como descrito para locus TRAP. 

 

2.3 Genotipagem de polimorfismo de loci DArT, TRAP e SSR 

 

 A genotipagem de loci DArTs se deu eletronicamente, mediante informação da 

empresa contratada, com a leitura da emissão de fluorescência quando da hibridização de 

sondas em uma lâmina de microarray. Em linhas gerais, após a construção da lâmina e 

hibridização com sondas marcadas, há anelamento das sondas com as sequências da lâmina, 

considerou-se como presença (‘1’) a ocorrência de hibridização e ausência (‘0’) se não houver 

hibridização. 

 Já a genotipagem de loci TRAP e SSR se deu visualmente, com a identificação dos 

alelos de boa intensidade e reprodutibilidade. 

 

2.4 Segregação de alelos de loci DArT, TRAP e SSR: padrões e testes 

 

 Todos os marcadores foram analisados nos 78 híbridos da progênie quanto aos padrões 

de segregações mendelianas esperadas para uma população CP (Cross Pollinator), ou seja, 

proveniente de genitores heterozigotos cuja fase de ligação dos loci é desconhecida, uma vez 

que a população mapa é constituída de progênie F1. Os tipos de segregações e respectivos 

códigos essão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Códigos de anotação dos padrões de segregação esperados em uma população Cross Pollinator
[1]

. 

Código Descrição Segregação esperada 

<ab x cd> Loci heterozigoto em ambos os genitores, quatro alelos 1:1:1:1 

<ef x eg> Loci heterozigoto em ambos os genitores, três alelos 1:2:1 

<hk x hk> Loci heterozigoto em ambos os genitores, dois alelos 3:1 

<lm x ll> Loci heterozigoto no primeiro genitor 1:1 

<nn x np> Loci heterozigoto no segundo genitor 1:1 

[1]
 Conforme anotação empregada pelo software JoinMap v 3.0 (Van Ooijen; Voorrips, 2001). As duas primeiras 

letras nesses códigos representam os alelos do genitor masculino e as duas últimas o genitor feminino. 
 

 Para se testar a distorção, ou não, da segregação mendeliana, tendo por base os 

padrões descritos na Tabela 3, foram consideradas a conformidade das proporções observadas 

de amplicons de cada loci DArT, TRAP e SSR, com segregações mendelianas 1 : 1, 3 : 1, 1 : 

2 : 1 ou 1 : 1 : 1 : 1 acessado entre os híbridos da população-mapa; por meio do teste 
2
 de 
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Independência (α = 0,05; GL = 1, 1, 2 e 3, respectivamente) (Steel & Torrie, 1980); sendo a 

variação na distribuição das frequências de presença e ausência de um dado amplicon devida 

ao acaso (hipótese H0) ou não (H1); o que caracterizava este último caso a existência de 

distorção de segregação. O valor do teste 
2
 e o p-value correspondente foram calculados pelo 

software Microsoft Excel 
TM

. Por terem sido executadas centenas de teste 
2
, adotou-se para 

os loci distorcidos a estatística false discovery rate (FDR) ou também chamada proporção de 

falsos positivos (Benjamini & Hocheberg 1995), afim de reduzir o erro tipo I, ou seja, de 

rejeitar H0 quando a mesma é verdadeira. 

 

2.5 Construção de mapa genético integrado e saturado 

 

 Para a construção do mapa integrado, todos os loci DArT e TRAP 1:1 [heterozigóticos 

para os parentais feminino (configuração nn x np) e masculino (configuração lm x ll)] e 3:1 

(configuração hk x hk), bem como loci SSR 1:1:1:1 (configuração ab x cd), 1:2:1 

(configuração ef x eg); com e sem desvio de segregação, quer seja via 
2
 ou pelo teste FDR; 

foram disponibilizados para a construção do mapa. 

 O mapa foi construído pelo software JoinMap v 3.0 (Van Ooijen & Voorrips, 2001). 

Determinou-se o valor do LOD (LOD score  3,0), da frequência de recombinação (  0,40). 

Distâncias de mapa ou centiMorgan (cM) entre os diferentes loci ligados foram estimadas 

pela função de mapeamento de Kosambi (Kosambi, 1944), a partir da conversão da frequência 

recombinacional. Posteriormente, seleciona-se a função '(Re)Calculate' e o software infere a 

fase de ligação dos loci e confirma a melhor ordem dos mesmos dentro dos grupos de ligação 

(GLs), grupo por grupo até a completa constituição do mapa. Uma vez que os GLs foram 

definidos, a ordem foi fixada por meio da função (‘fixed order’). 

 

2.6 Taxas de polimorfismo, segregação e mapeamento dos loci marcadores 

 

 Estimou-se, tendo por base os testes de segregação mendeliana e a construção do mapa 

genético integrado e saturado obtido, as seguintes taxas, adaptado de Oliveira et al. (2007), 

para cada uma das três categorias de acesso ao polimorfismo de DNA: 

Taxa de polimorfismo (TP): razão entre o número de amplicons que segregaram na progênie 

da população-mapa e o número total de loci moleculares (monomórficos e polimórficos, estes 

últimos sem e com distorção de segregação). Expressa em porcentagem; 
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Taxa de conformidade quanto à segregação mendeliana (TCSM): razão entre o número de 

amplicons polimórficos que segregaram mendelianamente na progênie da população-mapa, 

conforme estatística FDR; e o número total de loci polimórficos (sem e com distorção de 

segregação). Expressa em porcentagem; 

Taxa de inclusão em mapa (TIM): razão entre o número de loci polimórficos que atendem a 

segregação mendeliana na progênie da população-mapa, ou não, e que são incluídos no mapa 

genético construído e o número total de loci polimórficos (sem e com distorção de 

segregação). Expressa em porcentagem. 

 Para efeito de cálculo das TCSM e TIM, para os marcadores DArT e TRAP, cada 

amplicon polimórfico foi lido como um único loci genético, conforme Meksem et al. (1995), 

em que desconsidera-se possíveis alelismos entre os marcadores. 

 

2.7 Quantidade e distribuição de loci marcadores e de intervalos de ligação dentro e 

entre os GLs 

 

Quantidade de loci marcadores dentro de GLs. As quantidades de loci esperada, observada e 

a diferença entre essas quantidades, quer seja para loci individuais ou coletivamente; foi 

submetida a análise de correlação linear de Pearson (α = 0,05). A quantidade esperada de loci 

em cada GL foi estimada, conforme Castiglioni et al. (1999), por meio da multiplicação da 

porcentagem relativa do comprimento do GL (comprimento do GL dividido pelo 

comprimento total do mapa) e o número total de loci de cada uma das três categorias de 

acesso a polimorfismo de DNA ou da combinação de todos eles.  

Distribuição dos intervalos de ligação entre loci marcadores dentro de GL. A normalidade da 

distribuição dos intervalos de ligação em cM entre loci marcadores DArTs, TRAPs e SSR ao 

longo de cada GL, ou considerando indistintamente todos os tipos de loci marcadores, foi 

avaliada via Teste de Rayan Joiner ( = 0,05) por meio do software Minitab15 (Minitab, 

2008); sendo a variação na distribuição dos intervalos de ligação entre loci por GL devida ao 

acaso atribuída como a hipótese H0 e como sendo não devida ao acaso como a H1. 

Distribuição de loci marcadores distorcidos dentro de GLs. O padrão de distribuição de loci 

marcadores distorcidos do tipo DArT, TRAP e SSR ou da combinação de todos estes, para 

cada GL, foi averiguada. Para tanto, cada GL teve seu tamanho em cM dividido por três, o 

que resultou em três regiões de igual tamanho designadas de ‘terço inicial’ (região que 

engloba a posição 0 cM do GL), ‘terço médio’ e ‘terço final’. Mediante teste 
2
 de Partição (α 
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= 0,05), a hipótese de distribuição uniforme (hipótese H0) ou clusterizada (H1) dos locus 

marcadores distorcidos foi testada. 

Distribuição dos intervalos de ligação entre loci marcadores dentro de GL, quanto a 

conformidade à segregação mendeliana: Foram contrastadas médias dos intervalos entre 

todos os loci marcadores, independente da categoria, quer seja apresentando (i) ambos os loci 

adesão à segregação mendeliana ou tendo (ii) a segregação de um ou ambos loci distorcida. A 

normalidade da distribuição dos marcadores nos grupos de ligação foi verificada por meio do 

Teste de Rayan Joiner ( = 0,05) por meio do software Minitab (Minitab, 2008); sendo a 

variação na distribuição dos intervalos de ligação entre loci por GL devida ao acaso como a 

hipótese H0 e ou não ao acaso (H1). 

Distribuição de loci marcadores entre GL. O padrão de distribuição de loci marcadores 

DArTs, TRAPs e SSR ou da combinação de todos estes, mapeados entre os diferentes GLs, 

foi estimada via teste 
2
 de Partição (α = 0,05), por meio do aplicativo Bioestat v 5.0 (Ayres 

et al., 2007), sendo a variação na distribuição das diferentes categorias de loci marcadores 

entre GL se dever ao acaso como hipótese H0 e a hipótese alternativa como a H1. 

 

2.8. Cobertura genômica 

 

 O número de marcadores DArT, TRAP ou SSR e o montante total das três categorias 

estimado para se atingir o nível adequado de saturação no mapa genético integrado, i.e., com 

distância média de 1cM entre loci marcadores; foi estimado por n = [log(1-p)/log (1 –2 

c/k)].1,25, onde p = probabilidade de cobertura genômica; c = distância máxima desejada 

entre loci adjacentes e k = tamanho do genoma de citros (1700 cM), conforme descrito por 

Beckman & Soller (1983) e Krutovskii et al. (1998). 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Geração e genotipagem de marcadores moleculares 

 

Loci DArT. A combinação de enzimas que gerou maior número de fragmentos de DNA 

clonados foi a PstI/MspI (7.680 fragmentos) tendo sido, portanto, selecionada para o presente 

estudo. PstI é sensível à metilação CpG, excluindo assim muitas representações genômicas 

repetitivas de DNA (Sansaloni et al., 2010). As representações de cada indivíduo da 
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população-mapa, tendo por base a combinação de enzimas de restrição acima, após a análise 

de redundância, resultaram no acesso de polimorfismo de 618 loci DArT. 

Loci TRAP e SSR. O screening de polimorfismo em loci TRAP (Figura 1) e SSR (Figura 2) 

foi realizado primeiramente nos dois genitores e seis híbridos tomados aleatoriamente na 

população-mapa. Os primers polimórficos foram empregados na genotipagem de todos os 

genótipos da população-mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem do gel de eletroforese de acesso a polimorfismo de loci TRAP obtidos pelo par de primer 

03F_06A. M: marcador de peso molecular; LC: limoeiro ‘Cravo’; CS: citrumeleiro ‘Swingle’; 04 a 10: 06 

híbridos da população-mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagem do gel de eletroforese de acesso a polimorfismo de loci SSR obtidos pelo par de primer 

CCSME 238. M: marcador de peso molecular; LC: limoeiro ‘Cravo’; CS: citrumeleiro ‘Swingle’; 04 a 10: 06 

híbridos da população-mapa. 

 

 Dentre os 60 pares de combinações de primers TRAP 60 disponíveis, 33 foram 

selecionados (Tabela 2), e resultaram na geração de 146 marcas, variando de uma a sete 

marcas, com uma média de 4,5 marcas/par de primer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M         LC       CS        04         05        07         08         09         10   
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Tabela 2. Genes alvo que tiveram primers TRAP fixo e arbitrários desenvolvidos, número de amplicons gerados 

por combinação de primers, número total de amplicons gerados e mapeados por primer fixo. 

 

 E, dentre os 67 pares de primers SSR testados, 25 foram selecionados (Tabela 3). 

Nesse trabalho, duas sub-categorias de acesso a polimorfismo SSR foram empregadas. A 

primeira delas é a de microssatélites derivados de DNA genômico, ou seja, de sequências in 

tandem oriundas de regiões não codantes e que, portanto, tendem a apresentar maior poder de 

acesso a polimorfismo, por ser neutro, embora esteja longe de sequencias gênicas expressas 

no genoma. A segunda sub-categoria é a de microssatélites oriundos de regiões de sequência 

expressa ou EST (Expressed Sequence Tags) e, com isso, tendem a serem menos 

polimórficos, por serem não neutros, embora apresente a vantagem de estar dentro de 

sequências gênicas expressas no genoma (Varshney et al., 2005; Scott, 2001). No presente 

trabalho, dos 40 e 25 pares de primers SSR genômicos e de EST-SSR, 23,39% e 37,31% 

Categoria 

Funcional 
Gene Alvo 

Primers Nº de 

amplicons 

por par de 

primer 

Total de 

amplicons 

por primer 

fixo 

Total de 

amplicons 

mapeados por 

primer fixo 
Fixos Arbitrários 

Metabolismo Síntese de ACC 01 

04 04 

15 

 

05 05 12 

06 06  

Metabolismo 
Ácido cafeico-O-

metiltransferase 
02 

01 06 

31 14 

02 05 

03 06 

04 02 

05 07 

06 05 

Metabolismo Sacarose Sintase 03 

02 04 

21 11 
03 03 

05 07 

06 07 

Energia 

Ribulose 1,5-

Bifosfato 

Carboxilase 

04 

01 04 

09 

 

02 02 04 

03 03  

Energia 

NADP: 

Gliceraldeído 

3 - Fosfato 

desidrogenase 

05 

03 02 

12 05 
04 04 

05 05 

06 01 

Energia 
Clorofila a/b - 

proteína de ligação 
06 

01 05 
10 05 

04 05 

Defesa 

Celular 
SRG1 07 

01 05 

26 12 

02 06 

03 04 

04 02 

05 05 

06 04 

Defesa 

celular 
Miraculina 08 

01 06 

19 08 

02 05 

04 02 

05 04 

06 02 PPGGBC
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foram polimórficos. A maior capacidade de prospectar polimorfismo SSR advinda do 

emprego de pares de primers EST-SSR pode ser justificada pelo fato de antes dos primers 

terem sido desenhados, ter sido realizada uma seleção "in silico" daqueles primers mais 

polimórficos (Palmiere et al., 2007). Resultados semelhantes também foram obtidos por Faria 

(2007) ao constatar taxas de polimorfismo de 43,35% e 23,39% para EST-SSR e SSR 

genômicos, respectivamente. 

 

Tabela 3. Padrão de segregação, número de alelos e tamanho dos amplicon de locus SSR. 

Identificação 
Padrão de 

segregação 
Número de alelos Repetição Amplicon (pb) 

CCSME 11 ab x cd
[1]

 4 (AAAC)7 267 

CCSME 16 ef x eg 2 (AG)11 132 

CCSME 43 ab x cd 4 (AG)13 253 

CCSME 46 ab x cd 4 (AAC)7 257 

CCSME 57 ab x cd 4 (AG)14 186 

CCSME 61 ef x eg 3 (GAA)11 161 

CCSME 63 ef x eg 3 (AAC)7 272 

CCSME 117 ef x eg 3 (CTC)6 428 

CCSME 126 ab x cd 4 (GTG)6 214 

CCSME 153 ef x eg 3 (GAA)9 155 

CCSME 187 ef x eg 3 (CTCCAC)4 117 

CCSME 191 ef x eg 3 (CAG)9 122 

CCSME 194 nn x np 2 (TGC)7 268 

CCSME 198 ef x eg 3 (CGG)7 243 

CCSME 199 lm x ll 2 (CAG)8 219 

CCSME 204 ef x eg 3 (AGC)7 210 

CCSME 207 lm x ll 2 (TAA)9 267 

CCSME 209 lm x ll 2 (AAT)12 262 

CCSME 214 ef x eg 3 (AG)20 100 

CCSME 226 ef x eg 3 (GT)10 183 

CCSME 227 ef x eg 3 (GAT)9 131 

CCSME 229 lm x ll 2 (ATTCAA)5 218 

CCSME 231 nn x np 2 (GGCTCC)4 169 

CCSME 234 ef x eg 3 (GGC)7 226 

CCSME 238 nn x np 2 (ATC)7 184 

Obs.: 
[1]

 = O significado das siglas pode ser consultado na Tabela 1. 

 

3.2 Taxas de polimorfismo, segregação e mapeamento dos loci marcadores 

 

Taxa de polimorfismo (TP): As TPs referente as categorias isoladas ou conjuntas de acesso ao 

polimorfismo de DNA encontram-se na Tabela 4. Dos 618 marcadores DArT polimórficos, 

foram observados 177, 156 e 285 marcadores com configurações alélicas lm x ll, nn x np e hk 
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x hk, o que corresponde, respectivamente, a 28,64%; 25,24% e 46,12 % do total dos 

amplicons gerados. Desse modo, estava a disposição um conjunto de 48.204 pontos de dados 

(618 marcadores x 78 híbridos da população-mapa) potencialmente informativos para a 

construção dos mapas genéticos. Quanto aos marcadores TRAP, do total de 146 marcas, 63 

apresentaram configuração alélica nn x np; 64 apresentaram lm x ll e 19 apresentaram hk x 

hk, correspondendo, respectivamente, à 43,15%; 43,85% e 13% do total de marcadores 

gerados. Em virtude dos marcadores DArT terem sido obtidos via empresa privada, a TP para 

esta categoria não foi possível ser mensurada uma vez que todos os marcadores gerados eram 

polimórficos, sem necessidade de screening prévio. Quanto às demais categorias, a TP foi de 

3,04 e 31 % para os marcadores TRAP e SSR, respectivamente (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Taxas de polimorfismo (TP), de conformidade à segregação mendeliana (TCSM) e de inclusão no 

mapa (TIM) de loci marcadores DArT, contrastados com as taxas de loci TRAP e SSR, referente a população-

mapa integrado de citrumelo Swingle (CS) e limão Cravo (LC) e de 87 híbridos. 

Obs.: 
[1]

 = Teste Qui-quadrado de Independência para segregações mendelianas 1 : 1, 3 : 1, 1 : 2 : 1 ou 1 : 1 : 1 : 

1 (α = 0,05; GL = 1, 1, 2 e 3, respectivamente); 
[2]

 = false discovery rate; 
[3]

 = Número de marcadores mapeados; 
[4]

 = Número de marcadores distorcidos mapeados (NMdm) e 
[5]

 = não é informado pelo fabricante de DArTs. 

 

 

 Após a seleção das enzimas (PstI e MspI) para redução da complexidade, foram 

geradas representações genômicas de cada indivíduo da progênie, resultando no acesso de 618 

loci DarTs. 

Taxa de conformidade à segregação mendeliana (TCSM): Amplicons DArTs apresentaram 

maiores níveis de TCSM do que em relação ao loci TRAP e SSR. Maiores taxas de aceitação 

a 1º lei mendeliana, por parte de DArTs, em relação a outros loci polimórficos de DNA, já 

foram previamente descritos. 

 

Nº total de 

marcadores/ tipo de 

segregação 

NM
[3] 

NMdm
[4]

 (%) 

Nº de marcadores 

distorcidos TP TCSM TIM 

χ
2[1]

 FDR
[2]

 

DArT 
333 (1 : 1) 

508 136 (26,77%) 
118 99 

NI
[5]

 68 % 82 % 
285 (3 : 1) 114 101 

TRAP 
127 (1 : 1) 

71 24 (33,8%) 
55 53 

3,04 61 % 50 % 
19 (3 : 1) 5 3 

SSR 

11 (1 : 1) 

28 13 (46,63%) 

5 5 

31 % 52 % 45 % 
16 (1 : 2 : 1) 8 8 

18 (3 : 1) 15 11 

15 (1 : 1 : 1 : 1) 5 5 

Total 

471 (1 : 1)  

322 (3 : 1)  

16 (1 : 2 : 1)  

15 (1 : 1 : 1 : 1) 

607 173 (28,45%) 325 285 NI 61 % 74 % PPGGBC
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 Do total de 177 marcadores DArTs com segregação lm x ll (heterozigóticos em 

citrumeleiro ‘Swingle’), 127 deles (71,75%) apresentaram conformidade à segregação 

mendeliana (p ≥ 0,05), ao passo que 125 (80,13%) dos 156 marcadores DArTs com 

segregação nn x np (heterozigóticos no limoeiro ‘Cravo’) atendem a primeira lei de Mendel. 

Com relação aos marcadores com segregação hk x hk (heterozigóticos em ambos genitores), 

do total de 285 marcas, 184(64,6%) não apresentaram distorção de segregação (Tabela 4). 

Das três categorias, os loci SSR foram os que apresentaram menor nível de TCSM, atingindo 

cerca de 52% (Tabela 4). 

 Com relação aos amplicons com desvio de segregação, a correção dos resultados 

obtidos via teste qui-quadrado pela FDR resultou na redução de 12,3% das chances de se 

rejeitar H0 quando esta era verdadeira, contribuindo desta forma para a redução de possíveis 

falsos-positivos (Benjamini & Rocheberg, 1995). 

Taxa de inclusão em mapa (TIM): Dos 824 marcadores, 607 foram mapeados, dos quais 508 

são DArTs; 71 TRAPs e 28 SSRs, correspondendo a uma TIM de 82%, 50% e 45% para 

DArT, TRAP e SSR, respectivamente (Tabela 4). Do total de 824 marcadores, 28,45% 

apresentaram distorção de segregação.  

  

3.3 Construção de mapa genético saturado e integrado: quantidade e distribuição de loci 

marcadores dentro e entre os GLs 

 

 A partir de 824 loci DArT, TRAPs e SSR-EST, foi construído uma mapa genético 

saturado e integrado constituído de 607 loci (Figura 3), agrupados em nove GLs, empregando-

se LOD score variando de três (mínimo) a cinco (máximo), modificado a partir de um teste 

qui-quadrado de independência. 

Quantidade de loci marcadores dentro de GLs. As quantidades observada e esperada de 

marcadores por cada GL, para cada categoria de marcador molecular, encontram-se 

relacionadas na Tabela 5. A correlação linear de Pearson entre tamanho e quantidade 

observada de marcadores moleculares, independente da categoria do marcador molecular, é 

0,835. Quanto a razão ∆Q/QE os GLs apresentaram desde a falta de 84% de marcadores 

moleculares aguardados (GL VII) ou até 46% a mais de marcadores do que era aguardado 

(GL II). 
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Figura 3. Mapa genético integrado e saturado de limoeiro ‘Cravo’ e citrumeleiro ‘Swingle’ com nove grupos de 

ligação e 607 marcadores moleculares (508 DArT, 71 TRAP e 28 SSR). 
 

Distribuição dos intervalos de ligação entre loci marcadores dentro de GL. A distribuição da 

quantidade de cada categoria de marcador molecular por GLs é apresentada na Tabela 6. Os 

marcadores apresentaram a capacidade de se distribuirem equitativamente (p value = 0,24; 

teste χ
2
 de Partição 3 x 9; α = 0,05). Em todos os GLs houve marcadores que co-segregam, ou 

seja, estão completamente ligados. Assim, a distância genética entre eles é de 0 cM. A maior 

distância verificada entre dois marcadores foi de 22 cM (GL VII). A distância média entre os 

marcadores no mapa foi de aproximadamente 2,19 cM, variando de 0,0 cM a 7,38 cM dentro 

dos grupos (Tabela 5). 

 

 

 

 

GL 1                              GL 2                         GL 3                          GL 4                             

GL 5 

GL 6 

GL 7 

GL 8 

GL 9 
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Tabela 5. Natureza e distância média de marcadores DArT, TRAP e SSR; quantidades observada (QO) e 

esperada (QE) de marcadores por cada GL do mapa genético integrado e saturado de limoeiro ‘Cravo’ (Citrus 

limonia) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Citrus paradisi x P. trifoliata). 

GL 
Natureza e quantidade de 

marcadores 

Tamanho 

(cM) 

Distância 

média entre 

marcadores 

(cM) 

DIL 
[1]

 QO QE (∆Q) 
∆Q/QE 

(%) 

I 119 DArT; 17 TRAP; 03 SSR  124 0,89 <0,010 139 105,31 [2] 33,69 32 

II 111 DArT; 20 TRAP; 10 SSR  114 0,80 <0,010 141 96,82 44,18 46 

III 67 DArT; 05 TRAP; 02 SSR 75 1,01 <0,010 75 63,70 11,30 18 

IV 113 DArT; 18 TRAP; 04 SSR  117 0,87 <0,010 135 99,37 35,63 36 

V 45 DArT; 06 TRAP; 04 SSR 65 1,18 >0,010 54 55,20 -1,20 - 2 

VI 17 DArT 35 2,05 <0,010 17 29,73 -12,73 - 43 

VII 12 DArT; 01 TRAP 96 7,38 >0,100 13 81,53 -68,53 - 84 

VIII 16 DArT; 04 TRAP; 02 SSR 58 2,63 <0,010 18 49,26 -31,26 - 63 

IX 08 DArT; 03 SSR 26 2,36 0,060 11 22,08 -11,08 - 50 

Total 607 710 2,19 --- --- --- --- --- 

Observações: [1] Distribuição dos intervalos de ligação, realizado pelo teste do ajuste de normalidade da extensão dos 

intervalos de ligação entre loci adjacentes (H0: extensão dos intervalos de ligação segue distribuição normal; H1: extensão 

dos intervalos de ligação não segue distribuição normal); [2] a quantidade esperada de marcadores moleculares foi estimada 

por meio da multiplicação entre a porcentagem relativa do comprimento do GL e o número total de marcadores mapeados. 

 
Tabela 6. Natureza e distância média de marcadores DArT, TRAP ou SSR; quantidades observada (QO) e 

esperada (QE) de marcadores por cada GL do mapa genético integrado e saturado de limoeiro ‘Cravo’ Citrus 

limonia) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Citrus paradisi x P. trifoliata). 

Observações: [1] Distribuição dos intervalos de ligação, realizado pelo teste do ajuste de normalidade da extensão dos 

intervalos de ligação entre loci adjacentes (H0: extensão dos intervalos de ligação segue distribuição normal; H1: extensão 

dos intervalos de ligação não segue distribuição normal); [2] a quantidade esperada de marcadores moleculares foi estimada 

por meio da multiplicação entre a porcentagem relativa do comprimento do GL e o número total de marcadores mapeados. 

 

 Para os marcadores DArT, apenas nos GL VII e VIII não houve tendência de 

clusterização (p value > 0,100 e 0,073, respectivamente). Em todos os demais GL houve 

clusterização (p value < 0,01). Com relação aos marcadores TRAP, apenas no GL I os 

marcadores tenderam a se clusterizar (p value < 0,01). Quanto aos marcadores do tipo SSR, 

DArT  TRAP  SSR 

GL DIL
[1]

 QO e QE 
∆Q/QE 

(%) 

 
DIL QO e QE 

∆Q/QE 

(%) 
 DIL QO e QE 

∆Q/QE 

(%) 

I < 0,01 119 e 92,34[2] 29  < 0,01 17 e 16,96 0  > 0,10 03 e 4,35 - 31 

II < 0,01 111 e 79,41 40  0,09 20 e 15,93 26  > 0,10 10 e 9,59 4 

III < 0,01 68 e 56,32 21  > 0,10 05 e 10,23 - 51  ---- 02 e 0,98 1 

IV < 0,01 113 e 95,11 19  0,05 18 e 17,10 5  > 0,10 04 e 5,15 - 22 

V < 0,01 45 e 44,32 2  > 0,10 04 e 4,82 - 17  > 0,10 04 e 4,62 - 13 

VI < 0,01 17 e 32,32 - 47  ---- 00 e 0,00 0  ---- 00 e 0,00 0 

VII > 0,10 12 e 68,33 - 82  ---- 01 e 0,00 0  ---- 00 e 0,00 0 

VIII 0,07 13 e 19,39 - 33  > 0,10 04 e 3,95 1  ---- 01 e 0,00 0 

IX < 0,01 08 e 18,47 - 57  ---- 00 e 0,00 0,00  > 0,10 03 e 2,31 30 
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não houve tendência de clusterização em nenhum grupo de ligação (p value > 0,10) (Tabela 

6). 

Distribuição de loci marcadores distorcidos dentro de GLs: A quantidade de marcadores com 

desvio de segregação foi verificada, por categoria, em todos os GLs. Após a divisão dos GL 

em três partes iguais, verificou-se uma maior tendência dos loci distorcidos concentrarem-se 

na região central dos grupos (p value < 0,0001; teste Qui-quadrado de Partição 3 x 09; α = 

0,05), com exceção do que foi observado nos GL V e VII, em que a tendência foi de se 

agruparem na extremidade inicial GLs (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Número de marcadores distorcidos do tipo DArT, TRAP e SSR e região dentro dos grupos de ligação 

(GL) em que os mesmos ocorrem. 

 
GL I GL II GL III GL IV GL V GL VI GL VII GL VIII GL IX TOTAL 

DArT 

Ti 
[1]

 7 9 9 1 14 3 0 2 1 46 

Tm [2] 11 11 12 15 2 0 1 7 0 59 

Tf 
[3]

 5 6 0 15 0 1 0 0 4 31 

TRAP 

Ti 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5 

Tm 1 3 2 2 1 0 0 0 0 9 

Tf 4 3 1 2 0 0 0 0 0 10 

SSR 

Ti 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

Tm 2 2 1 1 0 0 0 2 0 8 

Tf 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Obser.: 
[1]

 ‘terço inicial’ (região que engloba a posição 0 cM do GL); 
[2]

 ‘terço médio’ e 
[3]

 ‘terço final’. 

 

 Aqueles GLs com maior cobertura genômica, bem como maior quantidade de 

marcadores apresentaram maiores níveis de loci distorcidos mapeados. Os marcadores 

mendelianamente distorcidos apresentaram tendência de clusterização (p value < 0,01), 

agrupando-se em regiões específicas dos GLs, com distância média entre eles de 3,47 cM, 

variando de 2,02 (GL I) a 7,74 (GL VIII). 

Distribuição dos intervalos de ligação entre loci marcadores dentro de GL, quanto a 

conformidade à segregação mendeliana: A quantidade de marcadores em conformidade com 

a segregação mendeliana foi verificada em todos os GLs, para DArT, TRAP e SSR, e a 

quantidade desses marcadores, além da distância média entre eles, encontra-se na Tabela 8. 
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Tabela 8. Número de marcadores DArT, TRAP e SSR sem distorção de segregação nos grupos de ligação; 

Distância média entre os marcadores e distribuição nos grupos de ligação do mapa do mapa integrado de 

limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle construídos pelo JoinMap. 

Grupo de 

Ligação 

(GL) 

DArT TRAP SSR 

Distância média 

entre os marcadores 

(cM) 

Distribuição dos 

intervalos de ligação 

01 96 12 01 1,15 p < 0,010 

02 85 12 05 1,12 p < 0,010 

03 46 01 01 1,27 p < 0,010 

04 82 13 02 1,06 p < 0,010 

05 29 04 03 1,25 p < 0,010 

06 13 00 00 2,69 p > 0,010 

07 11 01 00 7,92 P = 0,044 

08 07 04 00 4,16 p > 0,100 

09 03 00 03 4,33 p > 0,100 

 

Distribuição de loci marcadores entre GL. Analisando-se todos os marcadores conjuntamente 

(Tabela 5), pode-se perceber que apenas os GL V, VII e IX tenderam à não clusterização (p 

value > 0,10; p value > 0,10 e p value = 0,06, respectivamente), à semelhança dos resultados 

obtidos exclusivamente com os marcadores DArT (Tabela 6). Todos os demais grupos 

tenderam à formação de clusters (p value < 0,01). 

 

3.4 Cobertura do Genoma 

 

 Estimando-se o número de marcadores necessários para se atingir a saturação do mapa 

genético de citros com cobertura de 99 e 95% do genoma, considerando um tamanho total do 

genoma de 1.700cM, para que os marcadores do mapa distem entre si 1cM ou 2cM, seriam 

necessários aproximadamente 573 e 373 marcadores, respectivamente (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Número de marcadores 'n' estimados para se alcançar a saturação do mapa 

integrado de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle 

Mapa(s) genético(s) P 
[1]

 c 
[2]

 (cM) n 
[3]

 

Limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle 
0,99 

0,95 

01 

02 

573 

373 

Observações: 
[1]

 probabilidade de cobertura genômica; 
[2]

 distância máxima desejada 

entre marcadores adjacentes; 
[3]

 número máximo de marcadores esperados, onde n = 

[log(1-p)/log (1 –2 c/k)].1,25, conforme Beckman & Soller (1983) e Krutovskii et al. 

(1998). 

 

 Avaliando-se individualmente a quantidade de marcadores DArT, TRAP e SSR 

mapeados, verificou-se que seriam necessários 65, 502 e 545 marcadores, respectivamente, 

para se atingir a saturação do mapa integrado, com cobertura de 99% do genoma e os 
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marcadores distando entre si, um cM (Tabela 10). Já para essas mesmas condições e 

considerando todos os marcadores juntos, a estimativa permite afirmarmos que o mapa 

encontra-se praticamente saturado, inclusive, ultrapassando em 34 marcadores da quantidade 

necessária para a saturação. Tal estimativa pode ser corroborada ao se verificar a razão entre 

número total de marcadores mapeados e cobertura total do mapa integrado (Tabela 7), onde 

verifica-se uma média de um marcador a cada 2,19 cM. 

 

Tabela 10. Número de marcadores DArT, TRAP, SSR e em conjunto, estimados para se 

alcançar a saturação do mapa integrado de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle para:  P 

= 0,99; c = 1 cM e K = 1700 cM. 

Mapa(s) genético(s) Mm
[1]

 n 
[2]

 ∆(n-Mn) 
[3]

 

DArT 

TRAP 

SSR 

508 

71 

28 

573 

573 

573 

65 

502 

545 

Todos 607 573 00 

Observações: 
[1]

 Número de marcadores DArT, TRAP, SSR e todos em conjunto, 

mapeados; 
[2]

 número máximo de marcadores esperados para uma distância máxima de 

1cM entre eles; 
[3] 

número de marcadores, por categoria necessários para se atingir 'n'. 

 

 Reduzindo-se a cobertura do genoma de 99% para 95% e aumentando a distancia entre 

os marcadores de 1cM para 2cM, a estimativa apontou que seriam necessários 373 

marcadores para saturar o mapa. Analisando de maneira individual, apenas para os 

marcadores DArT não seria mais necessário adicionar marcadores para a saturação, uma vez 

que essa categoria já ultrapassou o índice estimado em 135 marcadores. Para a saturação do 

mapa integrado com marcadores TRAP ou SSR, nessas condições, seria necessário o 

acréscimo de 302 e 345 marcadores, respectivamente (Tabela 11). À semelhança dos DArT, 

ao se considerar todos os marcadores em conjunto, o mapa também já estaria saturado, 

ultrapassando o limite estimado em 234 marcadores. 

 

Tabela 11. Número de marcadores DArT, TRAP, SSR e em conjunto, estimados para se 

alcançar a saturação do mapa integrado de limoeiro Cravo x citrumeleiro Swingle para:  P 

= 0,95; c = 1 cM e K = 1700 cM. 

Mapa(s) genético(s) Mm
[1]

 n 
[2]

  ∆(n-Mn) 
[3]

 

DArT 

TRAP 

SSR 

508 

71 

28 

373 

373 

373 

00 

302 

345 

Todos 607 373 00 

Observações: [1] Número de marcadores DArT, TRAP, SSR e todos em conjunto, mapeados; [2] número máximo 

de marcadores esperados para uma distância máxima de 1cM entre eles; [3] número de marcadores, por categoria 
necessários para se atingir 'n'. 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Genotipagem de marcadores moleculares 

 

 O emprego de marcadores DArT em estudos de mapeamento vêm aumentando nos 

últimos anos, principalmente em virtude da grande quantidade de marcadores polimórficos 

obtidos pela técnica, o que permite uma maior saturação dos mapas. Contudo, é válido 

ressaltar que, para citros, o presente trabalho constitui o primeiro mapa genético com o 

emprego dos DArT na cultura. 

Também altamente polimórfico, os marcadores TRAP constituem outra técnica 

relevante para estudos de mapeamento. Em trabalhos recentes de mapeamento em que o 

TRAP foi empregado, para a cultura do girassol, por exemplo, Hu et al. (2007) obtiveram 

uma média de 6,4 marcas/par de primer, variando de 1 a 14; Miklas et al. (2006), em 

feijoeiro, obtiveram uma média de 7,6 marcas/par de primer, variando de 2 a 19; já Alwala et 

al. (2008) obtiveram uma média de 4,8 marcas variando de 1 a 12, ao se trabalhar com cana-

de-açúcar.  

 Com relação aos marcadores SSR, o nível de informatividade dos mesmos foi avaliado 

por Brondani et al., (2006) ao utilizarem 234 pares de primers  SSR para mapeamento 

genético em Eucalipto, encontrando 128 (55%) completamente informativos. O estudo 

pioneiro quanto ao desenvolvimento e caracterização de uma grande quantidade de 

marcadores SSRs, obtidos a partir de biblioteca genômica, foi desenvolvido por NOVELLI et 

al. (2006), com o objetivo de avaliar a variabilidade intraespecífica para a identificação e 

caracterização da laranja doce. Neste mesmo ano, Dong et al. (2006) investigaram a 

frequência e a distribuição de SSR, obtidos a partir de EST, em Citrus e P. trifoliata, e 

concluíram que as ESTs também são eficientes para o desenvolvimento desses marcadores. 

Em abordagem semelhante, Palmiere et al., (2007) afirmaram que o banco de dados do 

CitEST (Citrus EST) é uma fonte valiosa para o rápido desenvolvimento de novos marcadores 

SSRs, altamente transferíveis para estudos de diversidade e mapeamento em espécies de citros 

e gêneros afins (Palmieri et al., 2007). Faria (2007) utilizou 44 pares de primers SSR para 

construção de mapas de ligação em citros, dos quais 25 eram provenientes de sequências 

genômicas e 19 de EST, e encontrou 13 pares de primers completamente informativos, dos 

quais (61,5%) eram genômicos. Esse resultado está de acordo com Scott (2001), ao constatar 

que os marcadores microssatélites de bibliotecas de EST têm se mostrado menos polimórficos 
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que aqueles derivados de sequências genômicas. Provavelmente isso se deve ao fato de os 

SSR-EST serem obtidos de sequências expressas, que normalmente são regiões mais 

conservadas do genoma. 

 

4.2 Taxas de polimorfismo, segregação e mapeamento dos locus marcadores 

 

Taxa de polimorfismo (TP):  É sabido que tamanho do genoma e relação genética entre os 

parentais são fatores que interferem quanto ao nível de polimorfismo detectado em qualquer 

varredura molecular (Bai et al., 1999; Saliba-Colombani et al., 2000), a seu modo, o número 

de lócus polimórficos ao nível de DNA, detectado em uma progênie segregante, está 

diretamente associado à distância genética entre os parentais (Saliba-Colombani et al., 2000). 

Possivelmente este aspecto justifique o elevado índice de loci polimórficos (824 marcadores: 

618 DArT, 146 TRAP, 60 SSR) detectados para esta população-mapa. Dentre as categorias de 

marcadores empregadas, a que apresentou maior grau de polimorfismo foram os DArTs, 

justamente em virtude desses marcadores serem obtidos sem necessariamente se conhecer o 

genoma da espécie em questão, ou seja, são aleatórios, diferentemente dos TRAP, por 

exemplo, que são gerados com base em sequências expressas, que por serem regiões 

conservadas do genoma, normalmente apresentam menor grau de polimorfismo (Varshney et 

al., 2005). 

Taxa de conformidade à segregação mendeliana (TCSM): Nas plantas, a distorção da 

segregação foi relatada pela primeira vez no milho por Mangelsdorf e Jones (1926). Desde 

então tem sido relatada em diversas culturas como tabaco (Cameron & Moav, 1957); trigo 

(Loegering & Sears, 1963); arroz (Nakagahra, 1972); tomate (Paterson et al., 1988); cevada 

(Graner et al, 1991); lentilha (Vaillancourt & Slinkard, 1993); alfafa (Echt et al., 1994); sorgo 

(Pereira et al., 1994) e café (Ky et al., 2000). Além de afetar as distâncias genéticas e 

ordenação dos loci, a distorção da segregação pode até mesmo resultar na ausência de 

cromossomos completos em mapas genéticos, bem como influenciar as frequências alélicas 

de todo um cromossomo (Alheit et al., 2011). Seguindo essa mesma linha de raciocínio, 

Petroli et al., (2012) afirmaram que além de poder gerar informações inconsistentes, a 

inserção desses marcadores no mapa gerado, não alteraria a cobertura e adensamento do 

referido mapa. Hippolyte  et al., (2010) fizeram uso de 322 DArTs para saturar um mapa de 

banana e afirmaram que a principal dificuldade do estudo foi a ocorrencia de distorções de 

segregação (21,7% ; p < 0,05), em virtude do risco da ocorrencia do que designaram como 
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'pseudolinkages'. Esta taxa de desvio de segregação encontrada pelos autores corresponde a 

uma TCSM de 0,78. Os autores verificaram o desvio unicamente por meio do teste qui-

quadrado, porém, em situações de múltiplos testes o emprego único do pvalue não é 

adequado, fazendo-se necessário o emprego de correções (Kall et al., 2008), como o FDR, por 

exemplo. No presente trabalho, essa alternativa resultou numa redução de aproximadamente 

12% a chance de ocorrencia de falsos-positivos. A seu modo, Alheit et al., (2011), utilizando 

marcadores DArT, realizaram um estudo específico acerca da distorção de segregação dos 

marcadores em triticale, um híbrido entre duas espécies distintas, trigo e centeio. Os autores 

obtiveram um mapa altamente denso com uma média de 1 marcador a cada 1,2cM e de um 

total de 2555 marcadores, constataram que 886 deles, o que corresponde a 37,7% de distorção 

(p < 0,01), e a uma TCSM de 0,65. Taxa esta que se aproxima da obtida nesta pesquisa 

(TCSM = 0,68) para os marcadores DArT. 

 A menor TCSM das duas outras categorias de loci moleculares muito possivelmente se 

deve ao fato de as mesmas acessarem totalmente (TRAP) ou parcialmente (EST-SSR, dentre 

os loci SSR) regiões genômicas expressas, que são submetidas a pressão seletiva. 

 Verificação de distorções de segregações também foram realizadas por Alwala et al. 

(2008), em estudo de mapeamento genético de ligação em cruzamento interespecífico de 

cana-de-açúcar e, para tanto, fizeram uso de 17 combinações de TRAPs, resultando em 81 

bandas polimórficas, das quais, 17 (21%) apresentaram distorção de segregação, portanto, 

TCSM de 0,79,  verificada por meio de teste qui-quadrado (p < 0,01), com posterior correção 

de Bonferroni. O resultado se aproxima daquele aqui encontrado (TCSM = 0,62) onde, das 

146 bandas polimórficas, 56 (38,36%) apresentaram distorção. Em populações-mapa 

formadas por híbridos F1 oriundas de cruzamentos entre parentais altamente heterozigóticos é 

esperado um baixo nível de distorção de segregação (Barcaccia et al., 1999), quando 

comparadas com populações F2, duplo haplóides (DH) ou RIL's, por exemplo, que tem maior 

probabilidade de distorções devido à necessidade de se obter cinco ou mais gerações, sob 

seleção (Silva et al. 2007 ). Contudo, independente do tipo de marcador empregado, índices 

relativamente altos de distorção de segregação têm sido relatada em cruzamentos em citros 

(Oliveira, 2003). Trata-se de um fenômeno comum em análise genômicas e, assim como loci 

de características quantitativas (QTL), os loci distorcidos embora estejam 'escondidos', 

carregam uma importante função evolutiva, uma vez que eles controlam a viabilidade de 

indivíduos portadores de diferentes genótipos do locus (Xu, 2008). Oliveira et al. (2005) 

observaram 61,5% de desvio de segregação em marcadores de laranja Pera e 25,5% em 
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tangerina Cravo, quando comparado com a segregação mendeliana esperada de 1:1 (p < 0,05). 

Para os marcadores de segregação 3:1, encontraram taxa de 40% de desvio de segregação (p < 

0,05). Em estudo detalhado, Oliveira (2003) analisou quatorze trabalhos que utilizaram 

populações de citros para construção de mapas genéticos e encontrou uma média de 25% de 

distorção de segregação, podendo variar de 12 a 40%. 

 Particularmente para Citrus, a presença de fatores letais recessivos (Ruiz & Asins, 

2003), bem como a competição gametofítica resultando em fertilização preferencial, ou 

mesmo no aborto do embrião (Lyttle, 1991) podem promover o favorecimento de alguns 

alelos na seleção gamética, por exemplo, podendo explicar os níveis de distorção de 

segregação das espécies deste gênero. Diferenças entre os parentais  e a presença de genes 

letais também podem explicar a distorção (Blanco et al., 1998). Sabe-se porém que tal 

fenômeno pode ser controlado por mecanismos distintos que, de forma única ou conjunta, 

promovem aspectos desvantajosos para a transmissão gamética ou mesmo a viabilidade do 

gameta. Dentre tais mecanismos pode-se citar, por exemplo, segregação não-randômica de 

gametas (Gadish & Zamir, 1986); tamanho e heterozigosidade estrutural dos cromossomos 

dos genomas parentais, notadamente em progênie resultante de hibridizações interespecífica e 

intergenérica (Luro et al., 1994); presença de alelos de auto-incompatibilidade (Bert et al., 

1999) e inclusive erro de amostragem (Alheit et al., 2011) e/ou o tamanho da população 

disponível (Lu et al., 1998). Com o intuito de melhor compreender os fatores genéticos que 

podem influenciar a extensão e direção de distorções de segregação, Li et al., (2010) 

analisaram este fenômeno em quatro diferentes populações duplo haplóides de cavada para 

construção de um mapa de elevada densidade. Se um gene responsável pela distorção 

segregação é segregado numa população, então os genes ou marcadores intimamente ligados a 

ele também tenderão a segregarem de forma distorcida (Zamir e Tadmor 1986). A seu modo, 

se várias populações têm os mesmos genes desconhecidos que causem a distorção de 

segregação, a posteriori, essas populações deverão apresentar distorções da segregação nas 

mesmas regiões cromossômicas. Portanto, a análise de marcadores moleculares em várias 

populações torna-se ferramenta indispensável para localização de regiões comuns àquelas 

com distorção, a fim de promover a identificação dos genes associados à essas distorções 

nestas regiões (Lu et al. 2002). Uma distorção na segregação pode afetar significativamente o 

sucesso reprodutivo da planta, e a compreensão da direção e taxa de distorção de segregação 

permitiria aos pesquisadores prever, por exemplo, o tamanho mínimo da população necessária 
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para se obter os recombinantes desejáveis (Zhang et al. 2010), corroborando Lu et al. (1998) 

no que se refere à influência do tamanho da população nas taxas de distorção de segregação. 

 Em se tratando de desvios de segregação em citros, Cai et al., (2004) afirma que 

possivelmente a existência da maioria desses locus no genoma de citros esteja ligado a genes 

expostos à seleção direta. Os citros possuem ainda, dentre os métodos de reprodução, a 

apomítica facultativa, que gera depressão por endogamia em progênie oriunda de hibridações 

controladas (Luro et al., 1994). Contudo, embora haja essas diferentes explicações para a 

ocorrência de desvio da segregação, a maioria dos cientistas está mais interessada no seu 

efeito sobre o resultado, do que na sua causa (Wang et al., 2005). Esses mesmos autores ainda 

descobriram que a probabilidade de se encontrar QTL's em regiões do genoma com distorção 

de segregação são as mesmas, ou até mesmo maiores, que as de regiões do genoma contendo 

loci de segregação normal. Portanto, segundo os autores, ao se excluir esses marcadores do 

mapeamento na análise de QTLs, alguns deles poderam ser perdidos. 

Taxa de inclusão em mapa (TIM): Os 607 marcadores incluídos no mapa integrado, o que 

correspondeu a uma TIM de 0,74, distribuiram-se em nove GL com uma média de 67 

marcadores por GL, variando de 11 (GL 09) a 141 (GL 02). A distribuição dos marcadores 

por grupo de ligação e a distância genética coberta por eles apresentou correlação positiva (r > 

0,80), diferentemente do que foi observado por Oliveira (2004), ao estudar as taxas de 

inclusão de marcadores fAFLPs em mapas genéticos de tangor Murcott e Laranja Pêra. Em 

estudo de mapeamento envolvendo 94 híbridos do cruzamento de limoeiro Cravo (LC) x 

citrumeleiro Swingle (CS), Faria (2007) obteve dois mapas de ligação (um com 33 e outro 

com 77 marcadores, para o LC e CS, respectivamente), totalizando 110 marcadores 

polimórficos, que correspondeu a uma TIM de 0,42. Com o aumento da TIM (0,74), o 

presente trabalhou conseguiu integrar esses mapas e saturá-los em aproximadamente 5,5 

vezes mais. Com o acréscimo de 497 marcas polimórficas, houve uma redução significativa 

da distância máxima entre marcadores nos GLs, passando de 45 cM para 22 cM e da distância 

média entre eles de 13,78 cM para 2,2 cM.  

 Loci SSR, que apresentaram menores níveis de TCSM e TIM em relação aos DArTs, 

totalizaram 28 marcadores mapeados, dos quais 7 (25%) apresentaram bandas que segregaram 

de modo completamente informativo em todas os híbridos, ou seja, os pais apresentam 

configuração alélica do tipo ab x cd, resultando na identificação de quatro alelos na progênie. 

Isso permite, diferentemente dos loci DArT e TRAP, o reconhecimento de GLs homólogos 
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entre os genitores, tornando esses marcadores completamente informativos e de fundamental 

importância para estudos de mapeamento. 

 

4.3 Construção de mapa genético saturado e integrado: quantidade e distribuição de 

locus marcadores dentro e entre os GLs 

 

Quantidade de loci marcadores dentro de GLs. O número de marcadores por grupo de ligação 

variou de 11 (GL 09) a 141 (GL 02), menor e terceiro maior grupo em cobertura genômica, 

respectivamente. Os marcadores foram agrupados em nove GLs, número esperado para 

condição haplóide da espécie (n = 9).  Embora o tamanho da população tenha sido 

relativamente reduzido, provavelmente isso foi possível em virtude da grande quantidade de 

marcadores mapeados, saturando o mapa, conforme estimativa proposta por Beckman e Soller 

(1983) e Krutovskii et al. (1998), e apresentada na Tabela 9. Mapas de citros anteriormente 

publicados, com tamanho amostral aproximado, obtiveram quantidades diferentes de GLs, 

provavelmente em virtude do tamanho reduzido de marcadores empregados. Marengo (2009), 

empregando 94 híbridos entre tangerina Sunki e P. trifoliata, obteve mapas com 11 GL e 

10GL, respectivamente, consituídos por 121 marcadores (78 RAPD, 17 AFLP, 8 SSR e 18 

TRAP) e por 202 marcadores (135 RAPD, 33 AFLP, 10 SSR e 24 TRAP). O aumento do 

número de marcadores resultou na diminuição de um GL e no aumento da cobertura 

genômica no mapa de P. trifoliata. 

Distribuição dos intervalos de ligação entre loci marcadores dentro de GL. A distância média 

entre marcadores dentro e entre GLs foi significativamente menor que aquelas encontradas 

em outros mapas de citros. A saber, o presente trabalho constatou uma redução de até 50% da 

distância entre loci dentro dos GLs quando comparado aos mapas obtidos por Cristofani et al., 

(1999); Oliveira et al., (2004). A maior distância entre marcadores (22cM) obtida no mapa 

integrado, possivelmente se deve ao grau mediano de saturação do grupo de ligação em que 

foi constatada (GL VII), grupo este contendo 13 marcadores, cobrindo 96 cM do genoma, 

resultando numa média de 7,38 cM por marcador. Vale ressaltar que esta foi a maior média de 

intervalo entre marcadores nos GLs e futuras adições de novos marcadores moleculares 

resultarão na diminuição do intervalo entre marcadores e, consequentemente, na redução do 

intervalo médio entre eles. Estratégias eficientes para se obter saturação direcionada 

(Giovannoni et al., 1991), como o emprego de marcadores não-aleatóreos, por exemplo, 
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devem ser priorizadas no intuito de adensar as regiões pouco saturadas, incluindo 

extremidades de GLs curtos, conforme enfatizado por Krutovskii et al. (1998).  

 Os marcadores DArT se fizeram presentes em todos os GLs, cobrindo de forma ampla 

todo o genoma. Li et al., (2010), destacaram o relevante efeito dos marcadores DArT em 

estudos de mapeamento no que se refere à redução dos intervalos médios entre as marcas 

polimórficas mapeadas, havendo apenas um único gap superior a dez cM em todo o mapa por 

eles obtido. Isto sugere que os marcadores DART possam também ser usados com o objetivo 

de preencher as lacunas existentes em mapas pouco saturados e aumentar a informatividade 

do mapa (Jing et al., 2009).  

Distribuição de loci marcadores distorcidos dentro de GLs: O fato de que os marcadores com 

distorção de segregação estejam agrupados em determinadas regiões, indica que a distorção 

deve-se provavelmente a fatores genéticos, praticamente descartando possibilidades de estar 

associada a aspecto estatístico ou mesmo a erros de genotipagem (Plomion et al., 1995). O 

total de 173 marcadores com distorção de segregação observados no presente trabalho, tendeu 

à clusterização nos GL (p < 0,0001; teste qui-quadrado de partição 9 x 3; α = 0,05). Destes, 76 

(43,9%) concentraram-se nas regiões centrais dos cromossomos, dos quais, 59 (77,6%) são 

DArT. As espécies de Citrus, embora sejam de grande diversidade morfológica, de modo 

geral, apresentam cromossomos de tamanho pequeno (1 a 3,5 μm) e morfologia pouco 

variável (Guerra et al. 1997; Roose et al. 1998). Apresentam nove pares de cromossomos 

metacêntricos (Mendes et al., 2009) e numa análise de 20 espécies de Citrus além de híbridos 

interespecíficos, Guerra et al., (1997) não encontrou nenhuma variação cromossômica 

numérica ou morfológica relevante. Isso explica o fato de que muitas informações citológicas 

dos citros registradas na literatura fazem menção apenas ao número de cromossomos (n = 9) 

ou a restritas características morfológicas. 

 Em estudo de mapeameto comparativo das regiões de distorção de segregação em 

mapa genético de cevada, Li et al., (2010) observaram uma proporção significativa (72%) dos 

marcadores DArT distorcidos que tenderam a se agrupar em regiões centroméricas dos 

cromossomos. As taxas de marcadores com distorção de segregação encontrados nestas 

regiões podem ser devido a fatores genéticos. Essas regiões apresentam baixa ou nenhuma 

recombinação (Li et al., 2010), característica essa, descrita pela primeira vez por Gale e Rees 

(1970). Em Arabidopsis, embora essas regiões também apresentem reduzida frequencia de 

recombinação, têm se observado um aumento nos níveis de polimorfismo (Clark et al., 2007; 

Kawabe et al., 2008), possivelmente em virtude de uma maior taxa de mutação (Ossowski et 
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al. 2010) em comparação com as demais regiões do cromossomo. Em contraste, as regiões 

centroméricas de milho, por exemplo, apresentam pouco polimorfismo, presumivelmente 

associado à seleção durante a domesticação (Gore et al. 2009), contudo, não apresentam 

maior nível de distorção de segregação do que as demais partes do cromossomo (McMullen et 

al., 2009). O mecanismo que causa o efeito da concentração de loci distorcidos em regiões 

centroméricas é desconhecido, comtudo, com a acessibilidade a tecnologias de 

sequenciamento e marcadores moleculares de high-throughput, a compreensão desse 

mecanismo deve avançar nos próximos anos. 

Distribuição de loci marcadores entre GL. Os marcadroes DArT, dentre os três empregados, 

foi aquele cuja tendência de clusterização foi a maior, constatando-se em sete dos nove GLs. 

Um número considerável de marcadores DArT foram agrupados, chegando a haver co-

segregação de até 13 marcadores juntos (posição 16 cM, GL I). Uma possível explicação para 

isso pode estar atrelada ao fato de haver grande quantidade de marcadores muito próximos 

entre si saturando uma determinada região do cromossomo em detrimento a outras, 

opostamente ao que foi observado com os marcadores TRAP (tendência de clusterização 

apenas no GL I) e SSR (tendência de distribuição normal em todos os GLs). Possivelmente, o 

fato de haver um pequeno número dos marcadores TRAP e SSR no mapa e, por sua vez, nos 

grupo de ligação (variando de zero a vinte e de zero dez marcadores, respectivamente), 

aumentando a probabilidade de ficarem mais afastados entre si, diferentemente daquilo que 

foi verificado com os marcadores DArT, por exemplo. Yang et al., (2011) compararam a 

tendencia de agrupamento entre marcadores DArT e SSR e observaram que muitos 

marcadores DArT (mais de três na mesma posição, ou seja, co-segregando) tenderam a se 

ligarem em regiões específicas dos GLs, diferentemente do observado para os SSR. Outra 

possível justificativa para essa tendência de clustrerização dos marcadores DArT foi proposta 

por  Schouten et al., (2011), ao afirmar a clusterizaçao dos DArT pode estar associada a uma 

possível ausência de recombinação entre os marcadores em virtude da forte ligação entre eles. 

 

4.4 Cobertura do genoma 

 

 Tanto quanto se sabe, o mapa obtido nesta pesquisa constitui o de maior número de 

marcadores já construído para citros, principalmente em virtude da grande quantidade de 

marcadores DArT obtidos. Especificamente acerca dos DArTs, são requeridos em estudos de 

mapeamento principalmente pela elevado polimorfismo gerado e, em casos cujo genoma 
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ainda é desconhecido, torna-se ainda mais indicado. Schalkwyk et al., (2011) conseguiram 

obter 900 marcadores DArT em estudo com tomate. Shouten et al., (2011) publicaram o 

primeiro mapa genético com marcadores DArT no mapeamento de maçã. Utilizaram 776 

marcadores DArT polimórficos e conseguiram uma cobertura do genoma superior a 70%. Os 

autores encontraram elevado número de marcadores DArT segregando para ambos genitores e 

afirmaram que isso pode ser reflexo da estrutura do cruzamento, dando suporte e sustentação 

para a continuidade da utilização dos DArTs em estudos genéticos.  

 Trabalhos de mapeamento em espécies perenes apresentam uma característica que 

favorece a tarefa de saturação dos mapas, uma vez que os mesmos híbridos empregados nessa 

população-mapa poderão ser futuramente empregados para a adição de novos marcadores 

moleculares (Oliveira, 2003). Além disso, marcadores DART, com seu alto nível de 

polimorfismo, surgem para os programas de melhoramento genético como uma importante 

alternativa capaz de aliar baixo custo e ampla cobertura genômica (Mace et al., 2009). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 O emprego da tecnologia DArT pode ser usada, com sucesso, para gerar grande 

quantidade de marcadores polimórficos em citros, passíveis de empregos futuros em estudos 

de mapeamento. Dentre as técnicas empregadas, os marcadores dominantes apresentaram 

menor taxa de desvio de segregação em comparação com os codominantes, sendo os DArTs, 

a técnica que contribuiu com um maior número de marcadores, apresentando maior taxa de 

conformidade à segregação mendeliana.  

 O mapa genético integrado de limoeiro 'Cravo' x citrumeleiro 'Swingle', descrito neste 

trabalho, constitui uma ferramenta para a identificação de loci de resistência quantitativa 

(QRLs) e loci de características quantitativas (QTLs) para resistências a fatores bióticos e 

abióticos em citros. 
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CAPÍTULO II 

Mapeamento genético de QRLs de citros ligados à resistência ao CTV 

 

Resumo 

Dentre as doenças que acometem a citricultura brasileira a tristeza do citros, causada pelo 

Vírus da Tristeza dos Citros (CTV), acarretou grandes prejuízos à cultura na década de 40 e, 

ainda com a possibilidade de convívio com a doença, suas estirpes mais severas causam 

sintomas mesmo em porta-enxertos tolerantes. A identificação, via mapeamento genético, de 

genes de resistência ao vírus possibilitaria a seleção de genótipos de interesse, e posterior 

utilização em programas de melhoramento. Nesse sentido, o presente trabalho buscou avaliar 

a identificação de QRLs de citros ligados à resistência ao CTV, empregando-se a PCR 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR) em uma população de híbridos entre limoeiro 'Cravo x 

citrumeleiro 'Swingle', inoculados com a estirpe severa do CTV, denominada Barão B. Esta 

metodologia permitiu a identificação de dois QRLs no grupo de ligação 2 do mapa integrado, 

denominados CTV1 e CTV 2, respondendo por 90% e 9,4% da variação fenotípica, 

respectivamente. Este resultado se soma àqueles que defendem  possibilidade da herança à 

resistência ao CTV ser oligogênica. 

 

Palavras-chave: expressão, gene, herança. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 De modo geral, as linhas de pesquisa de melhoramento, independente da variedade 

(porta-enxerto ou copa) objetivam a resistência a fitopatógenos, melhoria na qualidade dos 

frutos, sazonalidade de produção e aumento de produtividade (Cristofani, 1997). 

 A cultura dos citros emprega uma pequena quantidade de variedades comerciais o que, 

aliado ao sistema de produção monocultural, acarreta à cadeia produtiva uma alta 

vulnerabilidade a pragas e doenças. É importante ressaltar que apesar de o gênero Citrus 

apresentar elevada diversidade de espécies, apenas um pequeno número é utilizado 

comercialmente. É comum ocorrer grandes perdas decorrentes de doenças, como aconteceu, 

por exemplo, na década de 30 com a Leprose; na década de 40 com o Vírus da Tristeza dos 

Citros (CTV); na década de 50 pela Xanthomonas axonopodoes pv. citri, causadora do cancro 

cítrico; nos anos 90 com a Xylella fastidiosa, causadora da clorose variegada dos citros e, 

mais recentemente, com o Candidatus liberibacter spp., causador do huanglongbing. 

Dentre as principais doenças causadas por vírus em citros estão a leprose e a tristeza 

dos citros. A leprose, transmitida pelo Brevipalpus phoensis (Geijskes) (Musumeci & 

Rossetti, 1963), resulta, dentre outros sintomas da virose, na queda prematura de folhas e 

frutos, comprometendo gravemente a produção (Bastianel et al., 2006). Já a Tristeza dos 
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citros, segundo Roistacher (1991), foi possivelmente a doença mais destrutiva da cultura, 

tendo sido considerada a maior ameaça à indústria citrícola em nível mundial (Bar-Joseph; 

Marcus & Lee, 1989). O agente etiológico da doença é um vírus associado ao floema, 

pertencente ao gênero Closterovirus cujo vetor de transmissão é, principalmente, o Toxoptera 

citricida Kirk (Meneghini, 1946). A sintomatologia da tristeza dos citros na planta é muito 

variável e está diretamente relacionada com a estirpe do vírus, bem como com a combinação 

copa/porta-enxerto afetada (Muller, 1976; Whiteside et al., 1993). De um modo geral, o 

amarelecimento das mudas, declínio rápido e caneluras estão entre os principais sintomas 

decorrentes de infecções de estirpes CTV (Karasev et al., 1998; Muller & Carvalho, 2001). 

 Para o controle da doença, no Brasil, a premunização com estirpes mais fracas do vírus 

é comumente empregada sendo ineficaz apenas no que se refere à infecção via estirpes 

extremamente severas do vírus. Outra estratégia altamente eficaz que vem sendo empregada 

no controle de doenças virais é a indução da resistência por meio do silenciamento de RNA. 

Trata-se de um mecanismo baseado na degradação específica de mRNA alvo, ou o bloqueio 

da tradução (Zerbini et al., 2005) e recentemente foi empregado no controle do CTV por 

Fagoaga et al., (2006) e Gallino et al. (2011).  

 O genoma do CTV é composto de uma molécula de RNA fita simples RNA (ssRNA), 

contendo 12 ORF (Open reading frames) encapsulada por duas proteínas de revestimento, 

p25 e p27, as quais foram primeiramente observadas, no Brasil, por Kitajima (1963), e 

possuem ainda regiões não traduzidas (UTR - untranslated region) que codificam pelo menos 

17 proteínas (Rubio et al., 2001). De acordo com Satyanarayana et al. (2002), os genes mais 

expressos são o p23, p20 e o p25, nas posições 1, 2 e 5, respectivamente; em relação à 

extremidade 3' do genoma do CTV. Seu peso molecular aproximado é de 6,5 x 10KDa, que 

corresponde a aproximadamente 19,3 Kb. O CTV não possui cauda poli-A na extremidade 3’ 

(Bar-Joseph et al., 1979) e o seu genoma é cerca de três vezes maior que o tamanho médio do 

genoma de outros vírus de planta, variando de 19.226 a 19.296 ribonucleotídeos, dependendo 

do isolado (Rubio et al., 2001). As partículas virais de CTV contêm aproximadamente 4.000 

moléculas do capsídeo viral (CP), formado pelas proteínas p27 e p25, com pesos moleculares 

de 27 kDa e 25 kDa (Karasev et al., 1995), respectivamente; sendo codificadas pelas ORFs 6 

e 7, nessa ordem. A p27 compõe apenas uma das extremidades do vírus, correspondendo a 

uma porção de 75 a 85 ηm de comprimento, enquanto a p25 forma o restante da partícula 

viral, conferindo ao capsídeo uma estrutura polar, que pode estar relacionada com a 

movimentação do vírus entre as células (Febres et al., 1996). 
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 Com relação á base genética da resistência ao CTV, muitos autores obtiveram 

resultados que lhes permitiram afirmar tratar-se de herança monogênica [Yoshida et al. 

(1983), Bar-Joseph et al., (1989); Gmitter, (1995) e (1996); Mestre et al., (1997); Deng et al., 

(1997) e (2001), Fang et al., (1998) e Cristofani et al., (1999)]. Resultados afirmando a 

existência de mais de um gene controlando a resistência (Mestre et al., 1997a) também foram 

encontrados, contudo, o fato de agirem de forma independente (Bordignon et al., 2003) ainda 

configuraria a herança do tipo monogênica. Resultados contrários, no entanto, foram 

encontrados levantando a questão do real padrão de herança da resistência ao CTV. Bernet et 

al. (2003) mapeou o gene de resistência em uma região diferente daquela encontrada por 

outros autores, aumentando os questionamentos acerca da herança, classificando este 

resultado como um desvio da hipótese de herança monogênica para a resistência CTV. 

resultados mais contundentes, no entanto, foram obtidos por Asins et al. (2004) ao localizar 3 

QTLs (Quantitative Trait Loci) principais e 5 secundários, demonstrando a importancia de se 

confirmar e/ou verificar o envolvimento de outras regiões genômicas nesta resistência. 

Estudos de quantificação de patógenos de plantas, bem como de expressão gênica vem 

sendo constantemente empregados, principalmente adontando-se a metodologia da PCR 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR). Trata-se de uma poderosa ferramenta de diagnóstico 

capaz de rapidamente gerar resultados confiáveis e reprodutíveis com reduzidos riscos de 

contaminação (MacKay, 2004). 

 A necessidade de se identificar com precisão genes de herança monogênica ou 

atrelados a herança poligênica à semelhança de QRLs (Quantitative resistance loci) se faz 

presente e, para tanto, o presente trabalho objetivou verificar a potencialidade da técnica de 

PCR quantitativa para identificar quantidade, posições genômicas e magnitude genética dos 

efeitos das potenciais associações entre marcadores moleculares a QRL(s) de citros ligados à 

resistência ao CTV.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material genético vegetal e multiplicação vegetativa 

 

Para os estudos relacionados à resistência ao CTV foram utilizados, em casa-de-

vegetação, 78 híbridos zigóticos, em duplicata, com três anos de idade, obtida por intermédio 

da hibridação controlada entre o limoeiro ‘Cravo’ [Citrus limonia Osbeck] e o citrumeleiro 
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'Swingle' [Citrus paradisi Macf. cv. Duncan x Poncirus trifoliata (L.) Raf.] (Cristofani-Yaly 

et al., 2005), pertencentes ao banco de plantas matrizes do Centro APTA Citros ‘Sylvio 

Moreira’/IAC, Cordeirópolis/SP. O primeiro, genitor feminino, é suscetível às estirpes mais 

severas do CTV. O segundo, genitor masculino, é resistente (Muller et al., 1990; Bordignon et 

al., 2003). As plantas foram mantidas em sacos plásticos de polietileno, com capacidade de 

3,8 litros de substrato a base de areia, terra e plantimax para citros, as quais foram postas para 

crescer em casa-de-vegetação provida de antecâmara para evitar a passagem de insetos para o 

interior da mesma. A existência de um sistema de fertirrigação por gotejamento no local 

permitiu dispensar volumes moderados e homogêneos de água (200 ml/planta/dia) nos sacos 

com as plantas, cuja composição e concentração dos sais é uma adaptação de Furlani (1997).  

 

2.2 Inoculação artificial de isolado CTV e fenotipagem da resistência das plântulas da 

população-mapa 

 

2.2.1 Material genético viral e Inoculação artificial 

 

Cada planta da população (70 indivíduos), com três anos de idade, foi inoculada 

artificialmente através da enxertia de duas borbulhas oriundas de plantas de laranjeira doce 

(C. sinensis L.) contaminadas com o isolado Barão B, uma estirpe extremamente severa do 

CTV (Figura 1). As plantas foram mantidas em casa de vegetação à prova do pulgão 

Toxoptera citricidus, vetor de transmissão do CTV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enxertia de borbulha infectada com a estirpe Barão B do CTV. 
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2.2.2 Detecção do vírus por PCR convencional 

 

 Com vistas a estudar eventual base de herança monogênica de resistência de citros ao 

CTV, para posterior validação, ou não, via qPCR, procedeu-se diagnóstico molecular da 

presença do vírus via PCR. Decorridos 90 dias após a enxertia das borbulhas contaminadas 

com o isolado CTV ‘Barão B’, procedeu-se um diagnóstico para verificar a multiplicação do 

vírus na população. Foram coletadas amostras de tecidos das nervuras centrais de folhas 

jovens. A extração do RNA foi realizada usando Trizol (Invitrogen Life Technologies), de 

acordo com as recomendações do fabricante, para posterior síntese de cDNA, que foi 

realizada por meio do RevertAid
TM

 First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas©), conforme 

protocolo recomendado pelo fabricante. 

A detecção do CTV foi realizada por meio da amplificação da região P25 da capa 

protéica do vírus (Targon et al. 2003). As reações de amplificação foram conduzidas a um 

volume final de 25 μl com H20 Milli-Q; solução de  cDNA (2,5ng/uL); tampão de reação 10 

X (NH4)2SO4 - MgCl2), MgCl2 1,5 mM, Fermentas©); MgCl2 (50 mM); dNTPs (2,5 mM de 

cada); primers p25 CN119 - 5’ ATGGACGACCGAAACAAAG 3’ (forward) e p25 CN120 - 

5’ TCAACGTGTGTTGAATTT 3’ – (reverse) (100 ng/μL cada) e Taq DNA polimerase (1 

U) (Fermentas©). A PCR foi realizada com temperatura de desnaturação inicial do cDNA a 

94°C por 1 min, seguido de 39 ciclos a 94°C por 40 s, 50°C por 40 s, e 72°C por 40 s, 

sucedido por 1 ciclo a 72°C por 10 min.  

O amplicon de 672 pb sintetizado foi visualizado através de eletroforese em gel de 

agarose (1%) contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídeo. A estimativa do tamanho do 

amplicon, em par de base (pb) se deu mediante carregamento no gel do marcador 1Kb “Plus 

DNA Ladder”. Foram usados controles positivo (com cDNA de planta infectada com o CTV) 

e negativo (com cDNA de planta sadia). 

 A fenotipagem se deu mediante emprego da seguinte notação: pai e híbridos da 

população-mapa para os quais não se verificou a detecção molecular da multiplicação do vírus 

no interior de nenhuma das duas duplicatas, atribui-se às mesmas o sinal "-" (genótipos 

resistentes ao CTV) e para aqueles indivíduos em que ao menos uma das cópias apresentou a 

banda, atribuiu-se o sinal "+" (genótipos suscetíveis ao CTV). 
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2.2.3 Análise de expressão gênica via RT-qPCR após inoculação artificial 

 

 A técnica de RT-qPCR foi utilizada para análise de expressão gênica em resposta a 

infecção 240 dias após a enxertia das borbulhas contaminadas com o isolado CTV ‘Barão B’. 

Para isso, foram coletadas amostras de tecidos das nervuras centrais de folhas jovens dos 

híbridos e parentais. A extração do RNA foi realizada usando Trizol (Invitrogen Life 

Technologies), seguindo as recomendações do fabricante. Após a extração, procedeu-se a 

quantificação no espectrofotômetro NanoDrop ND - 1000 (Thermo Fischer Scientific, 

Massachusetts, EUA). Em seguida, foi realizado o tratamento do RNA com a enzima RNase-

free DNase I (Qiagen, Maryland, EUA), na concentração de 1 U para cada 1.000 ng de RNA, 

para eliminar qualquer contaminação por DNA. A reação foi incubada por 30 min a 37ºC e 

interrompida com choque térmico a 65ºC por 5 min. As reações de transcrição reversa (síntese 

da primeira fita de cDNA), foram realizadas segundo as instruções do fabricante de 

RevertAid
TM

 First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas©) com oligo (dT) primer (dT12-18, 

Invitrogen©) segundo instruções do fabricantes. 

A análise de expressão foi baseada na amplificação da região P25 da capa protéica 

do vírus (Targon et al., 2003). Oligonucleotídeos do gene foram desenhados usando o Primer 

Express 2.0 software (Applied Biosystems) e sintetizados pela Integrated DNA Technologies 

(Prodimol Biotecnologia S/A) (5’ ATGGACGACCGAAACAAAG 3’ (forward) e p25 

CN120 - 5’ TCAACGTGTGTTGAATTT 3’ – (reverse) (100 ng/μL cada). As reações foram 

realizada em termociclador  7500 Software, versão 2.0.5, Applied Biosystems. As reações de 

amplificação foram conduzidas utilizando reagente Power SYBR ® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems). A reação consiste de 2,0 μL do cDNA e 120 nM de cada primer gene-

específico em um volume final de 16 μL sob os seguintes ciclos térmicos: 50 º C por 2 min, 

95 º C por 10 min e 40 ciclos de 95 º C por 15 s e 60 º C por 1 min.  

Níveis de expressão foram avaliados com base no número de ciclos de 

amplificação necessária para atingir um limiar fixo (limiar ciclo - CT) na fase exponencial da 

PCR. Para a quantificação relativa, foi utilizado como normalizado o gene da b-tubulina e a 

expressão gênica relativa foi determinada pelo método 2
–ΔΔCT

 (Livak, 2001). Os dados, 

também, foram explorados através de uma análise relativa a um calibrador, a qual foi 

utilizado valores do Cts de amostras referências. Assim, o calibrador se torna a amostra 1X e 

todas as outras quantidades são expressas como uma diferença de n vezes em relação ao 
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calibrador. O calibrador utilizado na análise foi a amostra que apresentou um Ct igual a 40, ou 

seja, não ocorreu detecção do vírus.  

 

2.2.4 Análise de QRL 

 

 A identificação de marcadores associados a loci de resistência quantitativa de citros ao 

CTV foi baseada nos resultados médios da expressão do gene P25 referentes a cada híbrido da 

população, utilizando um mapa integrado gerado para limoeiro Cravo (LC) e citrumeleiro 

Swingle (CS), via JoinMap (Dutra-Souza et al., dados não publicados), usando marcadores 

DArT, TRAP e SSR. Para isso, foram empregadas duas diferentes metodologias:  

(i) mapeamento por intervalo composto (MIC). Essa função de mapeamento baseia-se na 

associação de métodos de máxima verossimilhança e regressões lineares múltiplas (Zeng 

1993, 1994). O MIC foi realizado através do QTL Cartographer v.1.14 (Basten, et al. 2000). 

O arquivo contendo os dados genotípicos (marcadores DArT e TRAP de segregação 

mendeliana 1:1 e 3:1, e SSR de segregção mendeliana 1:1, 1:2:1, 3:1 e 1:1:1:1 dos mapa 

integrado de LC e CS) foram transferidos para o QTL Cartographer. Foi adotada uma análise 

de regressão (forward regression with backward elimination, FB) na qual somente 

marcadores com associação significativa com a característica (p  0,1) foram considerados. 

Posteriormente, os dados foram submetidos ao programa ´zmapqtl´, responsável pelo MIC, 

adotando-se uma caminhada em intervalos de 2 cM pelos grupos de ligação e um tamanho de 

janela de 10 cM, conforme descrito para mapeamento de QTLs para citros (Tozlu et al., 

1999). O número de marcadores co-fatores escolhido para controlar o background genético e 

aumentar a resolução da detecção de QRLs foi fixado pela regressão “stepwise forward-

backward” (p  0,05), usando o modelo 6 do programa ‘zmapqtl’ (modo default do QTL 

Cartographer) (Tozlu et al., 1999). 

 Valores empíricos de LOD score críticos para se decidir a presença ou ausência de um 

QRL nos grupos de ligação ( = 0,05), empregados na análise de MIC desse trabalho, foram 

calculados via análise de permutação randômica, conforme Churchill & Doerge (1994). 

Médias fenotípicas das variáveis mensuradas e o polimorfismo identificado nos híbridos 

foram permutados por 1000 vezes e valores LOD score foram determinados para cada 

característica independentemente. Posteriormente, os programas ‘eqtl’ e ‘preplot’ foram 

usados para preparar o perfil da taxa de probabilidade (likelihood ratio, LR) com vistas a 

identificação e localização de QRL(s) referente(s) à resistência ao CTV, ao longo de cada 

PPGGBC



84 

 

grupo de ligação. Picos máximos de LOD significativos para os QRLs identificados foram 

usados para estimar a posição dos mesmos nos grupos de ligação à semelhança de Tozlu et al. 

(1999). 

 A estimativa da magnitude da proporção da variação fenotípica total da característica 

(%) explicada pelo QRL detectado via MIC foi determinada pelo módulo Zmapqtl do QTL 

Cartographer (Basten et al., 2000), calculando-se o coeficiente de determinação (R
2
), obtido 

por meio de análise de regressão múltipla para os marcadores moleculares ligados ao QRL 

identificado, conforme Edwards et al. (1987). 

(ii) Análise pontual de marcadores (APM). Análise de identificação de QRLs ao CTV, 

levando em consideração cada loci TRAP polimórfico não mapeados do estudo de Dutra-

Souza et al. (dados não apresentados), isoladamente, seguindo os seguintes procedimentos:  

a) Teste de Student (teste t bilateral). Esse teste paramétrico de comparação de médias foi 

adotado para a análise individual da hipótese de associação de cada um dos marcadores 

TRAPs polimórficos na população-mapa, ligados ou não aos grupos de ligação do mapa 

integrado de limoeiro 'Cravo' e citrumeleiro 'Swingle', previamente construído por Dutra-

Souza et al., (dados não publicados). Os híbridos da população-mapa foram distribuídos em 

duas classes: uma referente aos híbridos com a presença do amplicon no lócus TRAP e a outra 

referente ao grupo de híbridos com ausência de amplicon no lócus TRAP. Cumpre salientar 

que a estratégia APM foi rodada somente com marcadores TRAP tendo em vista que os 

mesmos são não aleatórios, baseados em sequencias parciais de genes diferencialmente 

expressos em tecidos de P. trifoliata inoculados com CTV e detectados a partir da hibridação 

in silico, por meio da análise de sequências no CitEST (Banco de dados de sequências EST de 

Citrus). 

 Previamente à execução do teste t, a condição homo (variância igual) ou 

heterocedástica (variância desigual) dos dois conjuntos de observações fenotípicas a serem 

comparados pelo teste t foi averiguada pelo teste F, conforme Beiguelman (1994). Tanto os 

testes estatísticos F e t têm o polimorfismo de marcadores TRAP como variável independente 

e o resultado médio da variável fenotípica mensurada como variável dependente. Os valores 

de probabilidade (p) do teste F e t foram calculados pelo software Excel (Microsoft
TM

). 

 A hipótese Ho, que se refere à ausência de QRL ligado a um marcador TRAP 

qualquer, foi rejeitada quando as médias das classes genotípicas do lócus marcador foram 

significativamente diferentes, pelo teste t, com p  0,05. 
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 A estimativa da magnitude da proporção da variação fenotípica total da característica 

(%) explicada pelo QRL(s) detectado(s) via APM foi determinada a partir dos marcadores 

TRAPs, por análise de regressão linear simples calculando-se o coeficiente de determinação 

ajustado (R
2
), por meio do software Bioestat 5.0 (Ayres, 2007). 

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Diagnóstico molecular de CTV via PCR convencional e o padrão de herança de 

resistência de citros 

 

 Decorridos 90 após a inoculação, foi verificado a multiplicação do vírus na população 

através da amplificação do gene P25 utilizando a técnica PCR convencional (Figura 2). 

 

Figura 2. Imagem do gel de eletroforese do diagnóstico molecular da multiplicação do CTV no interior de oito 

plântulas, em duplicata, da população-mapa via PCR do primer do gene da Capa Protéica do vírus CN119  

(forward) e CN120 (reverse). M: marcador de peso molecular Ladder 1Kb Plus; C+: controle positivo; C-: 

controle negativo; 04 a 13: híbridos da população-mapa. A seta indica o tamanho do fragmento amplificado 

(~672pb). 

 

A avaliação das 68 plantas resultou em uma taxa de 1:1 de híbridos resistentes e 

suscetíveis (27:41; p value = 0,22; teste Qui-quadrado; α = 0,05) em que a hipótese nula (H0 = 

segregação 1:1) não foi rejeitada, caracterizando que, possivelmente, apenas um gene está 

controlando a resistência ao CTV.  

 

3.2. Quantificação relativa CTV via RT-qPCR e o padrão da herança de resistência de citros 

 

A expressão relativa foi verificada em 41 híbridos da população, cujos valores estão 

apresentados na Tabela 1, e cujos resultados indicam que existe diferença na multiplicação do 

vírus nos híbridos avaliados. 

 
 

 

M       C+    C-    04       04     05     05     07    07       08      08    09     09     10      10      11     11    13     13   

      C+    C-     55     55     56     56    57     57      58    58     60      60     62     62     63    63     65     

65   

M

    
M
    

M

    
M
    

     C+     C-     76      76     78     78    80     80     81     81     83    83     87     87     82    82     88     

88 
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 Tabela 1. Identificação dos híbridos da população-mapa e respectivos valores de Ct “threshold” “cycle”. 

 

Os valores de Ct, limiar no qual a quantidade de fluorescência indica que a amostra 

é positiva, representam, portanto, o momento de detecção da presença do vírus em cada 

híbrido. Assim, aqueles híbridos que apresentaram menores valores de Ct são mais suscetíveis 

ao vírus, indicando uma maior quantidade do mesmo na amostra. Por sua vez, aqueles com 

valores de Ct igual a 40 (valor máximo), são considerados resistentes ao vírus, não permitindo 

a sua multiplicação no interior da planta. Portanto, os valores do Ct foram utilizados como 

parâmetro de determinação entre híbridos resistentes e suscetíveis ao CTV, cuja proporção 

observada foi de 7:34, respectivamente. 

 As médias da análise de expressão gênica do gene P25 em cada híbrido da população 

permitiu identificar dois QRL (Figura 3), um na região 54-56cM e outro,  na região 63-65 cM, 

ambos no grupo de ligação II do mapa integrado de limoeiro 'Cravo' e citrumeleiro 'Swingle', 

grupo este saturado com 141 marcadores, cobrindo 114 cM do genoma (Dutra-Souza et al., 

dados não publicados). 

Híbridos y = Ct 
Expressão 

Relativa 
Híbridos y = Ct 

Expressão 

Relativa 

4 33,81 10,63 52 40,00 0,00 

5 29,09 12,15 56 30,43 11,45 

7 37,70 9,93 60 30,87 11,50 

8 32,86 11,44 62 25,60 12,40 

9 30,00 11,99 67 29,19 11,99 

13 40,00 0,00 68 35,55 10,08 

14 33,78 10,67 70 34,13 10,69 

18 28,02 12,29 71 37,35 9,68 

20 32,67 11,06 78 21,75 14,28 

21 26,80 12,89 82 30,50 11,94 

23 40,00 0,00 88 40,00 0,00 

27 40,00 0,00 91 37,51 10,69 

29 40,00 0,00 93 33,53 10,99 

30 34,74 10,43 94 32,61 10,69 

32 33,43 11,02 97 32,60 10,72 

35 30,00 11,94 103 21,95 13,79 

36 28,14 12,67 110 31,19 11,65 

37 25,66 12,76 115 27,34 12,32 

43 40,00 0,00 118 26,48 12,75 

47 37,76 9,06 119 36,21 10,34 

48 30,42 11,55    
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Figura 3. QRLs associados à resistência ao CTV em um mapa integrado de limoeiro Cravo e 

citrumeleiro Swingle.  

 

 As regiões identificadas contendo os QRLs são flanqueadas por seis marcadores DArT 

para o primeiro QRL e cinco DArTs e um TRAP, para o segundo QRL. Após análise pontual 

de marcadores (APM) de TRAP não ligados, foi identificado ainda um QRL putativo (Tabela 

2) a partir do genoma do citrumeleiro 'Swingle', parental resistente ao CTV.  

 

Tabela 2. Identificação de marcadores ligados a loci de resistência quantitativa de citros ao Citros Tristeza Vírus 

(CTV) em híbridos da população-mapa de limoeiro Cravo e citrumeleiro Swingle. 

 

 Dentre os 12 marcadores que flanqueiam as regiões contendo os QRLs, 3 deles tem 

origem no citrumelo 'Swingle' (padrão de segregação lm x ll), oito deles tem origem em 

QRL / GL / 

região em 

cM 

Marcador 

flanqueador 

 

Padrão de 

segregação 

Teste F Teste T 
Média e DP 

(hh) 

Média e DP 

(Hh) 

Origem do 

marcador 

flanqueador 

Nº de 

indivíduos 
R2 

CTV1 

(GL 2 / 54 - 

56 cM) 

ciPms-910678 

ciPms-918017 

ciPms-911206 

ciPms-913553 

ciPms-912435 

ciPms-918250 

hk x hk 

hk x hk 

lm x ll 

hk x hk 

hk x hk 

hk x hk 

 

0,30 

0,20 

0,30 

0,22 

0,36 

0,30 

 

 

0,64 

0,87 

0,61 

0,70 

0,38 

0,64 

1,10 ± 0,04 

1,10 ± 0,04 

1,10 ± 0,04 

1,10 ± 0,05 

1,09 ± 0,03 

1,10 ± 0,04 

1,09 ± 0,03 

1,10 ± 0,03 

1,09 ± 0,03 

1,10 ± 0,03 

1,10 ± 0,04 

1,09 ± 0,03 

Ambos 

ambos 

CS 

ambos 

ambos 

ambos 

41 

39 

41 

40 

40 

41 

0,0056 

0,0007 

0,0068 

0,0041 

0,0202 

0,0056 

CTV2 

(GL 2 / 63 - 

65 cM) 

ciPms-914679 

ciPms-917274 

ciPms-914140 

ciPms-913242 

ciPms-911704 

01F_04A-01 

 

hk x hk 

hk x hk 

lm x ll 

nn x np 

hk x hk 

lm x ll 

 

 

0,48 

0,69 

0,43 

0,49 

0,45 

0,84 

 

0,81 

0,84 

0,42 

0,15 

0,91 

0,85 

1,10 ± 0,03 

1,09 ± 0,04 

1,10 ± 0,03 

1,10 ± 0,04 

1,10 ± 0,03 

1,10 ± 0,04 

1,09 ± 0,04 

1,10 ± 0,04 

1,09 ± 0,04 

1,09 ± 0,03 

1,10 ± 0,04 

1,10 ± 0,04 

Ambos 

ambos 

CS 

LC 

ambos 

CS 

39 

40 

40 

39 

39 

41 

0,0016 

0,0011 

0,0174 

0,0560 

0,0003 

0,0009 

pQRL 

(Não 

mapeado) 

04F_03A-03 lm x ll 
3,2905E

-15 
0,08 10,09 ± 0,04 

1,10 ± 0,03 

 
CS 41 0,0703 
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ambos os genitores (padrão de segregação hk x hk) e um com origem no limão cravo (padrão 

de segregação nn x np). A varredura não detectou nenhum pQRL com origem comum aos 

dois parentais, nem unicamente a partir do genoma do limoeiro 'Cravo', genitor sabidamente 

suscetível ao CTV.   

 

4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Diagnóstico molecular de CTV via PCR convencional e o padrão de herança de 

resistência de citros 

 

Os dados de segregação entre híbridos resistentes e suscetíveis obtidos na presente 

pesquisa via PCR convencional, são consistentes com o padrão aguardado de herança 

monogênica e corrobora trabalhos que chegaram anteriormente à mesma conclusão (Bar-

Joseph et al., 1989; Gmitter, 1995; Mestre et al., 1997) trabalhando-se com outras 

populações-mapa. Essa proporção fenotípica permite inferir que o citrumeleiro 'Swingle', 

genitor resistente ao CTV, herdou essa característica do P. trifoliata, que é um de seus 

genitores. Há fortes evidências experimentais de que a base genética da herança da resistência 

de citros ao CTV seja monogênica. Yoshida et al. (1983) determinaram, em P. trifoliata, a 

existência de um único gene responsável pela resistência ao CTV, denominado de Ctv, gene 

este de caráter dominante. Por sua vez, diferentes mapas genéticos construídos, tendo por base 

P. trifoliata como um dos parentais [Gmitter et al., (1996), Deng et al., (1997 e 2001), Mestre 

et al., (1997a), Fang et al., (1998) e Cristofani et al., (1999)] validaram a detecção de um 

único gene respondendo pela resistência ao CTV.  

 De acordo com Falconer (1989), a distinção entre mono e poligênico baseia-se na 

magnitude dos genes, bem como nos efeitos relativos a outras fontes de variação (ambiental, 

por exemplo). Segundo o autor, um gene que exerça um determinado efeito sobre o fenótipo, 

que seja o suficiente para resultar numa descontinuidade na distribuição fenotípica, mesmo 

estando na presença de outros genes de menor efeito, este gene pode ser estudado de forma 

Mendeliana. Ou seja, se o efeito de um gene puder ser “isolado”, tem-se, então, resistência 

monogênica.  

 Na literatura, comumente emprega-se o termo "major gene" ou gene de efeito 

principal, para referência a este fenômeno. Portanto, em um dado patossistema, uma 

resistência monogênica, a priori, não exclui a possibilidade de, sob determinadas condições 

ambientais e/ou genéticas, por exemplo, passar a ser oligo ou poligênica. Tais condições 
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podem reduzir o efeito do gene principal em determinados cultivares, tornando-o um gene de 

efeito secundário (Falconer, 1989). 

Pitrat e Lecoq (1984) relataram, em estudo com melão, a resistência a Zucchini yellow 

mosaic virus (ZYMV), sendo monogênica dominante, ao passo que Danin-Poleg et al. (1997), 

afirmaram que o controle dessa resistência é devido a três genes dominantes e 

complementares. Nestes dois casos em particular, foram utilizados isolados distintos do vírus 

ZYMV, o que pode explicar os resultados diferentes. A mesma linha de raciocínio pode ser 

adotada para o caso da resistência dos citros ao CTV. Este vírus apresenta uma série de 

estirpes e, em uma mesma planta, pode haver inclusive mais de uma estirpe infectando. Em 

citros, as estirpes de CTV são classificadas genericamente em fracas, médias e severas 

(Bordignon et al. 2003). De acordo com Muller et al. (1990), o porta-enxerto limão ‘Cravo’ é 

tolerante às estirpes fracas e severas de CTV denominadas normais, com exceção daquela 

denominada extremamente severa, como o complexo 'Barão B' que apenas é tolerada pelas 

tangerineiras, P. trifoliata e alguns outros tipos de citros. A incapacidade de multiplicação de 

vírus, o que caracteriza a resistência/imunidade ao CTV, ocorre em P.  trifoliata em virtude 

da presença em seu genoma do gene dominante Ctv1 (Yoshida et al., 1983; Garnsey et al., 

1987; Yoshida, 1996; Mestre et al., 1997). Levando em consideração que genótipos de 

diferentes cruzamentos podem apresentar respostas diferentes a um mesmo vírus, ou estirpe 

desse vírus, a quantidade de genes controlando uma característica ou mesmo diferenças de 

efeitos de genes que conferem tal resistência podem ser explicados pela diferença na 

virulência das estirpes que foram utilizadas (Silveira, 2008).  

 Especificamente sobre herança de resistência de plantas a vírus, alguns exemplos de 

divergência de resultados podem ser citados. Em tomateiro, por exemplo, a tolerância ao 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) tem mostrado diferentes tipos de herança, como 

monogênica incompleta, monogênica dominante e poligênica (Pilowsky & Cohen, 1974), 

monogênica recessiva em determinada espécie e oligogênica em outra (Kasrawi et al., 1988). 

Hojo (1989) relatou que a herança da tolerância a PRSV-W em melancia é devida a dois pares 

de genes, enquanto que Azevedo (2001) constatou que a resistência a esse vírus, era do tipo 

oligo ou poligênica, com ação predominantemente aditiva. Em melão, há relatos de controle 

monogênico para resistência a Watermelon mosaic virus (WMV) (Gilbert et al., 1994); 

resistência controlada por dois genes recessivos em melancia (Sittolin et al., 2000; Xu et al., 

2004) e controle poligênico também em melancia (Bezerra Júnior et al., 2006).  
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 Tais resultados nas diferentes culturas demonstram, na realidade, que a classificação 

da resistência em relação ao número de genes é conveniente, mas, em trabalhos de 

melhoramento genético, saber quantos genes estão envolvidos na resistência a determinado 

estresse, seja biótico ou abiótico, é secundário, uma vez que a distinção principal a ser feita é 

quanto à herança mono ou poligênica, pois isto influenciará enormemente o método de 

seleção a ser empregado (Amorim et al., 2011). 

 

4.2. Quantificação relativa de CTV via RT-qPCR e o padrão de herança de resistência de 

citros 

 

 Os resultados da qPCR com indivíduos da população-mapa cujo RNA foi extraído 240 

dias após a enxertia das borbulhas, dos 41 híbridos avaliados, 7 mostraram-se resistentes ao 

CTV e 41 suscetíveis. Testando-se a hipótese de herança monogênica para esses resultados, 

onde H0 assume que a herança da resistência é monogênica e o desvio de segregação se dá ao 

acaso, e H1 assume que a herança não é monogênica e o desvio de segregação não se dá ao 

acaso,  o teste qui-quadrado (7:34, p < 0,001, α = 0,05) rejeitou a hipótese H0, diferentemente 

do resultado previamente obtido por meio da PCR convencional. Sendo os 41 híbridos 

avaliados, um subconjunto 68 diagnosticados via PCR convencional, comparou-se os 

diagnósticos entre os mesmos 41 indivíduos nas duas épocas de avaliação com metodologias 

distintas, e foi constatado que em onze híbridos considerados resistentes pela PCR 

convencional, houve multiplicação do vírus e, via qPCR, passaram a compor o grupo dos 

suscetíveis. Vale ressaltar que estas duas metodologias foram empregadas em tempos de 

avaliações diferentes. O diagnóstico com RT-PCR deu-se aos 90 dias após enxertia das 

borbulhas contaminadas, já a RT-qPCR foi empregada aos 240 dias após a enxertia. 

 Abordagens quantitativas de fitopatógenos são comumente realizadas por intermédio 

de duas principais metodologias: ELISA (Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay), e PCR 

quantitativo em Tempo real (RT-qPCR). Dentre as aplicações, a quantificação do acúmulo de 

patógenos em tecidos de plantas podem ser citadas, com vários exemplos na literatura, 

conforme Albar et al., (1998), que fizeram uso de ELISA para quantificação de vírus com 

finalidade de detectar QTLs para resistência em Arroz, bem como Krivanek et al., (2006) que 

empregou esta técnica com a mesma finalidade, em videira. Em citros, por exemplo, foi 

empregada por Wang et al. (2006), ao avaliar uma população do patógeno (Candidatus 

liberibacter) causador do Huanglongbing (HLB). 
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 Em estudo comparativo entre ELISA e RT-qPCR, Balaji et al. (2003) utilizaram as 

técnicas para quantificar o Barley yellow dwarf virus (BYDV) e o Cereal yellow dwarf virus 

(CYDV) em plantas de aveia resistentes e suscetíveis. Os vírus BYDV-PAV e CYDV-RPV 

foram detectados 2 e 6 horas após a inoculação, respectivamente, em plantas de aveia 

suscetíveis, quando comparadas com 4 e 10 dias pelo teste de ELISA, comprovando que a 

técnica de qPCR é altamente sensível e capaz de ser usada de forma rápida e precisa no 

diagnóstico de doenças. 

 Em estudo comparativo entre ELISA e a PCR convencional, Freitas-Astua et al., 

(2005) conseguiram detectar a presença do vírus da tristeza dos citros com 30 dias após a 

enxertia das borbulhas contaminadas, ao passo que o mesmo diagnóstico somente foi possível 

via ELISA, 60 dias após a enxertia. Esses resultados afirmam a maior sensibilidade dos 

resultados obtidos via PCR, principalmente aqueles obtidos por PCR quantitativo. 

 A média das análises de expressão gênica do gene P25, obtidas via qPCR, submetidas 

à análise de mapeamento por intervalo composto permitiu a identificação de 2 QRLs. A 

análise pontual de marcadores TRAP não ligados mostrou haver 1 QRL putativo de citros ao 

CTV. Estes resultados enfatizam a possibilidade da herança da resistência não ser 

monogênica, uma vez que mais de uma região de interesse foi detectada. Os dois QRLs 

principais, detectados no grupo de ligação dois do mapa integrado de limoeiro 'Cravo x 

citrumeleiro 'Swingle' (Dutra-Souza et al., dados não publicados) foram aqui denominados de 

CTV 1, respondendo por 90% da variação fenotípica, e CTV 2, respondendo por 9,4%. 

 Diferentemente do observado na presente pesquisa, Cristofani et al., (1999) 

identificaram um único loco de resistência ao CTV no mapa de P. trifoliata, corroborando 

resultados previamente obtidos por Yoshida et al., (1985), que relataram a existência de um 

único gene dominante controlando a resistência. No ano de 1996, Gmitter et al. também 

chegaram a resultados semelhantes, confirmando a teoria de herança monogênica da 

resistência ao CTV. Contudo, Mestre et al., (1997) afirmaram que possivelmente haveria um 

outro gene controlando a característica, denominado de Ctm, que estaria envolvido no 

impedimento da movimentação do vírus na planta restringindo-o a apenas curtas distâncias. 

Fang et al. (1998), no entanto, não conseguiu demonstrar qualquer efeito do gene Ctm ao 

construir um mapa de ligação de alta definição para o CTV em P. trifoliata. Tanto quanto se 

sabe, foram identificados três genes que conferem resistência ao CTV, contudo, todos eles 

atuariam de forma independente, mantendo a condição de herança monogênica da resistência. 

São eles o Ctv1 (Yoshida, 1985; Gmitter et al., 1996; Cristofani et al., 1999) presente em P. 
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trifoliata; o Ctv2 (Fang & Roose, 1999) encontrado em C. maxima; ambos dominantes e 

impedem a multiplicação do vírus e, por fim, o Ctm (Mestre et al., 1997) que restringe a 

movimentação do vírus na planta. 

 Embora vários estudos tenham relatado a presença de um gene putativo de resistência 

ao vírus da tristeza dos citros (CTV) em Poncirus trifoliata, chamado CTV-R (Gmitter et al 

1996;. Mestre. et al, 1997; Canino et al. 1998), parece evidente que a região genômica onde o 

CTV-R se encontra, corresponde a um agrupamento de genes de resistência a doenças 

contendo, inclusive um QTL putativa para resistência a nematóide (Ling et al., 2000; Deng et 

al., 2001). Em estudo ao longo desta região no cromossomo, Yang et al., (2001) apontaram a 

localização do gene CTV-R posicionado numa região entre dois genes análagos de resistência 

(pY65 e pY28). Contudo, a maioria dos estudos anteriores que objetivaram localizar o gene 

CTV-R assumem a hipótese de herança monogênica (resistentes x suscetíveis), embora todos 

eles tenham avaliado por, no máximo, um ano após a inoculação, não havendo, portanto, 

muitos estudos de resistência ao CTV com desafios prolongados.  

 Bernet et al., (2003), após um desafio por longo período, mapearam o gene CTV-R em 

uma posição diferente daquela comumente encontrada, denominado pelos autores de grupo de 

ligação P4A. Essa mudança no posicionamento do gene foi interpretada como um desvio da 

hipótese de herança monogênica para a resistência CTV. Pressuposição esta, que já havia sido 

previamente levantada por Mestre et al. (1997) que já havia provado o envolvimento de mais 

de um gene na resposta de defesa, após desafio prolongado.  

 Em virtude dessa inquietude acerca da quantidades de genes envolvidos na resistência 

ao CTV, Asins et al., (2004) decidiram verificar o envolvimento de outras regiões genômicas 

nesta resistência. Em análise de QTL ao CTV, os autores descreveram a detecção de três 

QTLs principais e mais outros cinco de efeito secundário envolvidos na acumulação de CTV 

em uma família de citradias (C. aurantium x P. trifoliata), mais de dois anos após a 

inoculação com um isolado de CTV. Dentre os QTLs encontrados por Asins et al., (2004), um 

principal estava associado à característica de resistência ao vírus , respondendo por 67% da 

variação fenotípica, tendo sido localizado em regiões cuja presença do CTV-R já havia sido 

anteriormente apontada (Gmitter et al., 1996; Mestre et al., 1997; Canino et al. 1998). Em 

citros, é sabido que o grupo de ligação 4 de P. trifoliata contém ao menos um importante 

complexo de resistência, à semelhança do que foi encontrado em Arabidopsis, por exemplo, 

onde 5 genes de resistência foram identificados em uma mesma região (Asins et al., 2004), e 

em feijão, também foram identificados em uma mesma região (Faleiro et al., 2003).  
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 A detecção de QTLs fornece informações sobre o número, posição e contribuição 

relativa de genes putativos envolvidos na resposta à característica estudada, o que é de 

extrema importância para o sucesso de uma futura seleção assistida por marcadores e 

experimentos de transformação genética, por exemplo. A análise de QTLs fornece ainda aos 

geneticistas uma oportunidade de analisar geneticamente a interação planta-patógeno, 

permitindo acessar importantes informações acerca da resposta da planta a um eventual 

ataque. Essa interação, no entanto, é afetada por alguns aspectos que complicam o 

detalhamento de um QTL de resistência a doenças.  Diferenças genéticas entre as linhagens ou 

mesmo entre os isolados, por exemplo, podem resultar em diferentes perfis de QTL. Além 

disso, aspectos como o tempo de desafio, bem como o método de inoculação podem alterar o 

QTL detectado (Asins et al., 2004).  

 

5 CONCLUSÕES 

 

 Embora haja uma predominancia de classificar a herança de resistência ao CTV como 

monogênica, as diferentes regiões encontradas associadas à resistência ao vírus, via RT-

qPCR, não permite descartar a possibilidade de herança oligogênica da resistência ao CTV. A 

identificação de mais de uma região ligada à resistência ao vírus, permite evidenciar a 

acurácia e funcionalidade da RT-qPCR, na viabilização da identificação de QRLs.  
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CAPÍTULO 3 

Mapeamento genético de QTLs de citros associados ao estresse hídrico 

 

Resumo 
O presente trabalho descreve a aplicabilidade de estratégias comumente adotadas em estudos 

fitopatológicos, em pesquisas de tolerância a estresse abiótico, tendo como estudo de caso a 

identificação de QTLs atrelados a resistência ao estresse hídrico em mapa genético de citros. 

Mudas de trinta e seis meses de idade de uma população-mapa de 73 híbridos de limoeiro 

'Cravo' e citrumeleiro 'Swingle', mantidas em sacos plásticos de 3,8 litros, em casa-de-

vegetação; tiveram a dispensa hídrica de 200 mL/dia mantida e removida por 15 dias em 

plantas dos grupos teste e controle, respectivamente. O gradiente de sintomatologia da seca 

decorrente da suspensão da irrigação, em cada folha das plantas, foi cronologicamente 

mensurado por uma escala de notas [EN, de 0 à 4; ausência de sintomas (0), murchamento da 

folha (1), enrolamento paralelo à nervura central (2) e secagem completa da folha, 

caracterizado pela alteração da cor verde à marrom (3) e queda da folha (4)] descrita 

originalmente neste trabalho. Notas foliares individuais foram globalmente avaliadas em 

quatro épocas mediante emprego do 'Índice de intensidade de sintomas da seca (IISS, de 0 à 

100), adaptado de Czemainski (1999). Resultados de IISS foram posteriormente analisados 

sob Área Abaixo da Curva do Progresso dos Sintomas da Seca (APS). Limiares inferior e 

superior dos resultados médios encontrados para EN, IISS, APS foram, respectivamente, 0 à 

3; 0 a 75,05 e 0 a 675. Varredura genômica realizada pelo aplicativo QTL Cartographer, 

baseado em mapa genético integrado e saturado previamente construído permitiu a 

identificação de 08 locus de características quantitativas (QTL) em dois grupos de ligação 

(GL). No GL 2, posição 84 cM, foram identificados quatro QTLs, correspondendo a um total 

de 56% da variância fenotípica da resistência ao estresse hídrico. Este é o primeiro relato de 

detecção de QTLs associados à seca em citros. Tanto quanto se sabe, o emprego das 

metodologias IISS e APS, até então não haviam sido empregadas na identificação de QTLs 

atrelados a estresse abiótico. Evidências experimentais geradas na presente pesquisa suportam 

a hipótese de que a adoção do expediente biométrico aqui descrito permite, inclusive, a 

detecção de QTLs que explicam menos de 2% da variação fenotípica total. 

 

Palavras-chave: biometria, correlação, peso fresco, peso seco 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Entre os diversos fatores limitantes da produção vegetal, o déficit hídrico ocupa 

posição de destaque, uma vez que além de afetar as relações hídricas nas plantas, alterando-

lhes o metabolismo, é fenômeno constante em grandes extensões de áreas cultiváveis 

(Nogueira et al., 2001). notadamente no nordeste brasileiro. A tolerância à seca pode ocorrer 

em maior ou menor intensidade e é influenciada por alguns aspectos como duração e 

severidade; idade e estágio de desenvolvimento da planta, dentre outros. Assim, as plantas 

podem apresentar tolerância (quando sobrevivem às condições adversas) ou suscetibilidade 
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(quando sofrem redução em seu crescimento, podendo chegar inclusive à morte) (Cambraia, 

2005). 

 Taiz & Zeiger (2004) descrevem algumas estratégias utilizadas pelas plantas que 

auxiliam na tolerância  à seca, tais quais, perda das folhas e ou diminuição da área foliar 

(redução da transpiração); perda das raízes superficiais e proliferação das profundas; 

ajustamento osmótico para manutenção do turgor celular, dentre outras. Em ocasiões de 

déficit hídrico, plantas suscetíveis fecham os estômatos em uma tentativa de restringir a perda 

de água pela transpiração (Nogueira et al., 2000), o que se reflete de forma negativa sobre a 

fotossíntese pela diminuição das trocas gasosas (Souza et al., 2001). 

 No Brasil a exploração de citros é desenvolvida, em sua grande maioria, sob condições 

de sequeiro. Deste modo, o suprimento de água constitui um dos principais fatores limitantes 

à produção dessa cultura (Cruz, 2003). A escolha das melhores combinações copa/porta-

enxerto podem estar associadas ao acesso a uma maior quantidade de características 

agronômicas desejáveis (Ortolani et al., 1991), uma vez que o emprego de diferentes porta-

enxertos para mesmas variedades copa afetam distintamente as relações hídricas e trocas 

gasosas (Castle et al., 1989).  

 A construção de mapas genéticos constitui uma estratégias importante para se associar as 

características fenotípicas com a posição dos genes nos cromossomos de citros (Machado et al., 

2005). Diferentes mapas genéticos têm sido construídos no intuito de se identificar regiões de 

interesse ligadas à resistência aos estresses que acometem a variedades copa e porta-enxertos. 

 As metodologias III (Índice de intensidade de infecção) e AACPD (Área abaixo da 

curva do progresso da doença) são comumente empregadas em estudos de avaliação de 

sintomas em plantas causadas por fitopatógenos e, segundo Bergamin-Filho (1995), a 

AACPD é a melhor representação de uma epidemia. Contudo, no que se refere ao seu 

emprego em estudos de mapeamento e detecção de QTLs a frequência é reduzida, embora 

utilização recente da AACPD em estudo de mapeamento (Braga, 2011) possa ser citado. 

 Tanto quanto se sabe, a eficácia do emprego dessas técnicas em estudos de 

mapeamento é desconhecida. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou identificar 

quantidade, posições genômicas e magnitude genética dos efeitos das potenciais associações 

entre marcadores moleculares a QTLs (estresse hídrico) de citros em plantas, empregando III 

e AACPD, metodologias até então comumente adotadas em estudos de estresse biótico. O 

presente trabalho constitui o primeiro a adotar tais metodologias em estudos de detecção de 

QTLs em citros. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material genético vegetal 

 

 Foram empregados 73 híbridos, em duplicata, com três anos de idade, previamente 

obtidos por intermédio da hibridação controlada entre o limoeiro 'Cravo' [Citrus limonia 

Osbeck] e o citrumeleiro 'Swingle' [Citrus paradisi Macf. cv. Duncan x Poncirus trifoliata 

(L.) Raf.] pertencentes ao banco de plantas matrizes do Centro APTA Citros ‘Sylvio 

Moreira’/IAC, Cordeirópolis/SP. O primeiro, genitor feminino, é tolerante à seca. O segundo, 

genitor masculino, é suscetível (Pompeu Júnior et al., 2005). Todo o experimento foi 

conduzido em casa-de-vegetação, em duplicata, compondo desta forma, um grupo teste e um 

controle. As plantas foram mantidas em sacos plásticos de polietileno, com capacidade de 3,8 

litros de substrato a base de areia, terra e plantimax para citros. 

 

2.2 Delineamento experimental e condução das plantas 

 

Tendo em vista que híbridos de citros apresentam vigor de crescimento muito 

variável, antes do início do experimento realizou-se uma poda nas mudas da população-mapa, 

objetivando uniformizar a altura das plantas, bem como o número de folhas dos híbridos. A 

existência de um sistema de fertirrigação por gotejamento no local permitia dispensar 

volumes moderados e homogêneos de água (200 ml/planta/dia) nos sacos com as plantas. No 

dia zero, interrompeu-se por completo o fornecimento de água das plantas do grupo teste.  

 

2.3 Mensuração de variáveis 

 

Todas as folhas de todos os híbridos foram contabilizadas e a resposta fisiológica 

daquelas submetidas à condição de seca foram empregadas na construção de uma escala de 

notas (EN), composta por cinco níveis (0: folhas sem sintomas; 1: folhas murchas; 2: folhas 

enroladas, 3: folhas enroladas e secas e 4: abscisão da folha), baseadas em quatro avaliações, 

de três em três dias, iniciadas a partir do sexto dia da suspensão do fornecimento hídrico. As 

observações das EN, nas quatro épocas, para cada folha, foram empregadas para se calcular o 

Índice de intensidade da severidade da seca (IISS-I à IISS-IV, respectivamente), cuja fórmula 
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é descrita em Czermainski (1999). A média entre os quatro IISS foi também calculada 

(MIISS).   

No último dia do experimento (15º dia), as mudas tiveram folhas (PFF e PSF), parte 

aérea (PFPa e PSPa) e sistema radicular (PFR e PSR) destacadas para pesagem de massa 

fresca e seca, respectivamente. Após pesagem de massa fresca, os materiais foram submetidos 

à estufa de circulação fechada de ar (70 ºC) por 24, 48 e 48 horas, para folhas, parte aérea e 

raízes, respectivamente; para obtenção do peso seco destas estruturas. 

Calcularam-se reduções percentuais de peso (RPs) de cada genótipo, empregando-se 

as repetições nos grupos teste e controle, por meio da subtração dos pesos frescos e seco, para 

cada  variável, como se segue: RPt = [(Pft - Pst) x 100] e RPc = [(Pfc - Psc) x 100] adaptado de 

Oliveira et al. , onde: Pft e Pst são pesos fresco e seco do grupo teste, respectivamente e, Pfc e 

Psc são pesos fresco e seco do grupo controle. Deste modo, estimou-se RPs de folhas (RPF), 

parte aérea (RPPa) e raiz (RPR). Posteriormente, obteve-se, ainda para cada genótipo, a 

manutenção percentual de água no peso de cada estrutura avaliada [folha (MPHF), parte aérea 

(MPHPa) e raiz (MPHR)] por meio da razão entre RPt e RPc (MP = RPt / RPc). Razões entre 

variáveis de pesagem à fresco e à seco foram calculadas para cada uma das três estruturas da 

planta, tendo por base as plantas dos grupos teste e controle. Além dessas variáveis, estimou-

se a chamada área abaixo da curva do progresso do sintoma da seca (APS), baseada nas 

observações das quatro épocas do IISSF em todos os híbridos avaliados.  

Um total de três folhas de cada híbrido do grupo teste foram destacadas no primeiro e 

último dias do experimento, e foram armazenadas em freezer -80º para posterior avaliação de 

expressão gênica.  

 

2.4 Análise de QTLs de citros associado ao Estresse Hídrico 

 

 Quanto à identificação de marcadores associados a locos de características 

quantitativas de citros ao estresse hídrico, os dados foram baseados nos resultados médios das 

análises de caracteres morfológicos (peso seco e fresco de folhas, parte aérea e raiz), 

respectivamente, referentes a cada híbrido da população-mapa submetidos a estresse hídrico, 

descritos nesse trabalho, juntamente com os marcadores DArT, TRAP e SSR do mapa 

integrado anteriormente gerado para limoeiro Cravo (LC) e citrumeleiro Swingle (CS), via 

JoinMap (Dutra-Souza et al., dados não publicados). Os QTLs foram investigados 

empregando o mapeamento por intervalo composto (MIC), através do QTL Cartographer 
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v.1.14 (Basten et al., 2000). Essa função de mapeamento fundamenta-se na associação de 

métodos de máxima verossimilhança e regressões lineares múltiplas (Zeng 1993, 1994). 

 Os arquivos contendo as médias fenotípicas dos genótipos dos híbridos da população-

mapa foram transferidos para os programas ‘rcross’ do QTL Cartographer. Foi adotada uma 

análise de regressão (forward regression with backward elimination, FB), via programa 

‘srmap.qtl’, na qual somente marcadores com associação significativa com a característica (p 

 0,1) foram considerados. Posteriormente, os dados foram submetidos ao programa 

´zmapqtl´, responsável pelo MIC, adotando-se uma caminhada em intervalos de 2 cM pelos 

grupos de ligação e um tamanho de janela de 10 cM, conforme descrito para mapeamento de 

QTLs para citros (Tozlu et al., 1999). O número de marcadores co-fatores escolhido para 

controlar o background genético e aumentar a resolução da detecção de QRLs foi fixado pela 

regressão “stepwise forward-backward” (p  0,05), usando o modelo 6 do programa ‘zmapqtl’ 

(modo default do QTLCartographer) (Tozlu et al., 1999). 

 Valores empíricos de LOD score críticos para se decidir a presença ou ausência de um 

QRL nos grupos de ligação ( = 0,05), empregados na análise de MIC desse trabalho, foram 

calculados via análise de permutação randômica, conforme Churchill & Doerge (1994). 

Médias fenotípicas das variáveis mensuradas e o polimorfismo identificado nos híbridos 

foram permutados por 1000 vezes e valores LOD score foram determinados para cada 

característica independentemente. Posteriormente, os programas ‘eqtl’ e ‘preplot’ foram 

usados para preparar o perfil da taxa de probabilidade (likelihood ratio, LR) com vistas a 

identificação e localização de QTL(s) referente(s) a cada variável mensurada, ao longo de cada 

grupo de ligação. Picos máximos de LOD significativos para os QRLs identificados foram 

usados para estimar a posição dos mesmos nos grupos de ligação à semelhança de Tozlu et al. 

(1999). 

 A estimativa da magnitude da proporção da variação fenotípica total da característica 

(%) explicada pelos QTLs detectados via MIC foi determinada pelo módulo Zmapqtl do QTL 

Cartographer (Basten et al., 2000), calculando-se o coeficiente de determinação (R
2
), obtido 

por meio de análise de regressão múltipla para os marcadores moleculares ligados ao(s) 

lócu(s) poligênico(s) identificado(s), conforme Edwards et al. (1987). 
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3 RESULTADOS 

 

 Os sintomas ocasionados pela escassez de água mostraram-se, inicialmente, através do 

murchamento das folhas, pendendo acentuadamente em direção ao solo. Em um estádio mais 

avançado, a falta de água levou as folhas a apresentarem certo grau de enrolamento, paralelo à 

nervura central e, posteriormente, apresentaram mudança na coloração, passando de verde 

para marrom. Não se observou desfolhamento no período do experimento. O comportamento 

fisiológico das folhas dos híbridos foi avaliado e classificado de acordo com a escala de notas 

(Figura 1).  

 

 

 

 
 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escala de notas referente à resposta das folhas ao estresse hídrico 

 

 As médias de todas as variáveis estudadas estão apresentadas no quadro 1.  

 

Quadro 1. Resultados médios obtidos da mensuração das variáveis Índice de intensidade dos sintomas da seca 

(IISS), épocas I à IV; Média dos Índices de Intensidade dos Sintomas da Seca (MIISS); Análise Abaixo da Curva 

do Progresso dos Sintomas da Seca (APS); Manutenção Percentual Hídrica nas Raízes (MPHR); na Parte Aérea 

(MPHPa) e nas Folhas (MPHF) em 73 híbridos da população-mapa. 

Híbridos IISS-É1 IISS-É2 IISS-É3 IISS-É4 M-IISS APS MPHR MPHPa MPHF 

H04 51,84 61,30 61,30 68,70 60,78 548 36 53 47 

H05 42,21 50,00 50,00 55,15 49,34 446 38 69 73 

H07 24,95 29,94 37,25 50,00 35,54 312 41 67 38 

H08 6,51 13,23 42,47 56,60 29,70 260 84 78 46 

H09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 39 79 188 

H10 56,67 65,44 75,05 75,05 68,05 618 29 59 34 

H11 57,63 66,35 75,05 75,05 68,52 623 39 58 31 

H13 30,84 30,84 42,17 52,88 39,18 345 40 80 57 

H14 59,45 63,23 66,42 75,05 66,03 589 38 58 26 

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 54 97 100 

H17 45,87 45,87 59,62 63,61 53,74 483 49 78 46 
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H18 39,34 62,97 75,05 75,05 63,10 585 34 56 34 

H19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 60 100 106 

H20 50,00 50,00 75,05 75,05 62,52 563 38 78 15 

H21 11,61 20,61 41,00 55,43 32,16 287 58 77 39 

H23 37,43 46,08 50,60 57,32 47,86 432 50 67 36 

H27 53,43 57,45 67,91 75,05 63,46 567 37 71 40 

H29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 53 87 93 

H30 50,00 56,16 66,18 75,05 61,84 554 17 60 31 

H32 29,24 54,28 57,56 75,05 54,03 492 34 60 24 

H33 12,23 30,16 57,80 67,60 41,95 384 47 77 37 

H34 50,00 50,00 55,89 63,29 54,80 487 32 59 31 

H35 12,65 24,95 24,95 24,95 21,88 207 64 73 46 

H36 44,42 50,00 50,00 75,05 54,87 479 37 66 33 

H37 12,14 57,64 57,64 75,05 50,62 479 49 73 40 

H43 50,00 56,75 59,82 75,05 60,40 538 45 73 29 

H45 0,00 0,00 24,95 50,00 18,74 150 96 64 48 

H46 25,53 38,01 40,20 48,71 38,11 347 43 68 48 

H47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 37 63 95 

H48 15,80 15,80 37,03 59,17 31,95 272 47 81 47 

H50 50,00 52,59 62,97 68,26 58,45 524 80 69 33 

H51 50,00 50,00 50,00 55,48 51,37 458 44 63 49 

H52 27,28 50,00 50,00 50,00 44,32 416 48 64 46 

H54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 60 84 83 

H55 42,38 42,38 42,38 54,99 45,53 398 48 74 52 

H56 50,00 50,00 59,55 75,05 58,65 517 49 73 27 

H58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 78 91 103 

H60 0,00 0,00 36,68 50,00 21,67 186 58 85 73 

H62 50,00 58,53 59,80 75,05 60,85 544 25 62 31 

H63 36,83 56,10 56,10 69,58 54,65 497 40 79 48 

H64 13,80 18,55 36,90 59,82 32,27 280 50 77 54 

H65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 156 83 82 

H66 50,00 50,00 50,00 75,05 56,26 488 32 70 38 

H67 8,28 29,69 42,17 68,15 37,07 330 39 62 44 

H68 50,00 59,36 65,29 75,05 62,42 560 127 62 32 

H69 50,00 57,61 59,49 72,75 59,96 539 38 53 40 

H70 11,05 22,34 37,03 50,00 30,11 268 58 64 66 

H71 7,79 13,07 39,61 58,59 29,77 260 52 63 38 

H72 50,00 50,00 60,49 68,07 57,14 507 49 58 31 

H75 6,38 18,16 43,41 75,05 35,75 305 52 67 51 

H76 42,29 50,00 50,00 75,05 54,33 476 60 77 60 

H78 47,39 63,11 75,05 75,05 65,15 598 44 68 23 

H80 24,95 30,75 37,03 58,00 37,69 328 53 74 52 

H81 50,00 50,00 50,00 64,36 53,59 471 132 71 35 

H82 50,00 54,09 62,49 75,05 60,41 536 43 69 22 
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H83 55,31 57,63 75,05 75,05 65,76 595 39 56 23 

H87 50,00 50,00 50,00 55,03 51,26 458 51 74 61 

H88 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 675 42 62 27 

H91 41,94 41,94 61,19 75,05 55,03 484 50 73 35 

H92 21,36 31,82 39,77 52,79 36,44 328 44 71 52 

H93 0,00 0,00 0,00 13,08 3,27 20 61 92 91 

H94 50,00 60,73 75,05 75,05 65,20 595 51 77 19 

H97 6,69 16,68 55,60 75,05 38,50 342 52 74 23 

H101 37,03 42,29 54,63 71,72 51,42 454 41 63 31 

H102 50,00 57,71 59,62 75,05 60,59 541 44 66 28 

H103 6,69 33,36 53,97 75,05 42,27 384 38 60 30 

H106 29,74 50,00 50,00 75,05 51,20 458 105 74 28 

H107 24,95 50,00 57,83 71,42 51,05 468 69 62 31 

H110 50,00 55,51 57,57 62,82 56,47 510 14 65 29 

H115 59,76 64,83 75,05 75,05 68,67 623 51 72 29 

H116 50,00 54,60 75,05 75,05 63,67 578 41 67 28 

H118 50,00 52,88 55,03 58,98 54,22 487 50 76 44 

H119 50,00 55,51 62,54 75,05 60,77 544 57 75 30 

 

 Com relação aos índices de intensidade de sintomas da seca nas folhas, quanto mais 

próximo de zero, mais tolerante à seca é o híbrido. Neste aspecto, destacaram-se os híbridos 

de número 09, 16, 19, 47, 54, 58 e 65. De forma contrária, aqueles híbridos que obtiveram 

valores maiores, demonstraram maior susceptibilidade às condições de seca. A mesma linha 

de raciocínio encaixa-se no que se refere ao APS, ou seja, maiores valores refletem maior 

susceptibilidade. O fato dos híbridos considerados mais suscetíveis em uma análise, se 

repetirem na outra, aumenta a confiabilidade dos resultados. 

 Para as variáveis MPHF, MPHR e MPHPa, observou-se valores médios de 47%; 52% 

e 71%, respectivamente, variando de 0,15 a 1,88 nas folhas, 0,14 a 1,56 nas raízes e 0,53 a 

1,00 na parte aérea. Para os híbridos cujos respectivos valores de MPHF, MPHPa e MPHR 

foram próximos ou iguais a 1, ou seja, apresentaram manutenções percentuais de água no 

interior destas estruturas, iguais entre os grupos teste e controle. Esses resultados permitem 

inferir que esses híbridos, ainda que submetidos a condições de estresse, conseguiram manter 

uma relativa suficiência hídrica, demonstrando potencial tolerância ao estresse hídrico. 

Alguns híbridos apresentaram, inclusive valores de manutenção percentual hídrica superior a 

1 (MPR: H65, H68, H81, H106 e MPF: H09, H19, H58). Após análise individual das 

categorias estudadas, com o emprego do software Bioestat 5.0 (Ayres et al., 2007) fez-se a 

correlação linear de Pearson (p ≤ 0,05), cujos resultados estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Tabela de valores da correlação linear de Pearson entre as variáveis mensuradas em híbridos de 

limoeiro ‘Cravo’ x citrumeleiro ‘Swingle’, submetidos a estresse hídrico. 

 
IISS-É1 IISS-É2 IISS-É3 IISS-É4 M-IISS APS MPHR MPHPa MPHF 

IISS-É1 --- 
        

IISS-É2 0,92*** --- 
       

IISS-É3 0,82*** 0,90*** --- 
      

IISS-É4 0,68*** 0,80*** 0,93*** --- 
     

M-IISS 0,90*** 0,96*** 0,97*** 0,91*** --- 
    

APS 0,90*** 0,97*** 0,98*** 0,91*** 0,99*** --- 
   

MPHR 0,00
ns

 0,0079
ns

 -0,07
ns

 -0,05
ns

 -0,03
ns

 -0,03
ns

 --- 
  

MPHPa -0,18
 ns

 -0,21
ns

 -0,26** -0,29** -0,25** -0,25** -0,03
ns

 --- 
 

MPHF -0,37** -0,44*** -0,53*** 0,59*** 0,52*** -0,51*** -0,06
ns

 0,49*** --- 

IISS-E: Índice de intensidade de infecção (épocas I à IV); MISS: Média do IISS; APS: Área abaixo da curva do 

progresso dos sintomas da seca; *** p ≤ 0,0001; **p ≤ 0,05; 
ns

: não significativo 

 

 Os resultados apresentados permitem afirmar que há correlação positiva entre os 

IISSs, bem como sua média (MIISS) e o APS. Este resultado era aguardado, uma vez que 

trata-se da mensuração de variáveis no tempo, relacionadas a uma mesma estrutura da planta, 

a folha. À medida que aumentaram as épocas de avaliação, os sintomas tenderam a aumentar. 

Com relação à MPHPA, inicialmente a correlação não foi significativa (p > 0,05), passando- 

se a correlacionar-se negativamente (p < 0,05) a partir da terceira época de avaliação, também 

não havendo correlação entre esta variável e a MPHR que, por sua vez, não houve correlação 

com nenhuma outra variável estudada. 

 A correlação entre APS e MPHF foi de -0,51. A correlação negativa, ainda que de 

magnitude mediana, permite inferir que uma maior manutenção percentual hídrica pelos 

híbridos resultaria em menores índices de APS em valores de correlação negativa maiores que 

o observado, uma vez que reduziria os sintomas e, consequentemente, os IISS. Valor de 

correlação negativa (-0,05) também foi observado entre MPHF e MPHR. Em plantas cujo 

fornecimento hídrico é suspendido, o desenvolvimento do sistema radicular é, geralmente, 

menos inibido do que o crescimento da parte aérea da planta (Sharp & Davies, 1989). A 

diferença entre raízes e parte aérea sob condição de estresse, pode ser também resultado da 

acumulação de reguladores de crescimento e do ajustamento osmótico (Smith, 1990). 

 

3.1 Análise de QTLs de citros associado ao Estresse Hídrico 

 

 Tanto quanto se sabe, este é o primeiro trabalho de identificação de QTLs associados à 

resistência ao estresse hídrico em citros. Tomando por base os índices obtidos por meio da 
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APS, observou-se um total de 12, 13, 25 e 25 híbridos enquadrados nas notas 0, 1, 2 e 3, da 

escala, respectivamente.  Considerando que plantas resistentes são aquelas com ausência de 

sintomas, observou-se, via escala de notas, um total de 12 híbridos resistentes e 61 

suscetíveis. A partir desta observação, testou-se a possibilidade de herança monogênica da 

resistência por meio do teste qui-quadrado de partição 2 x 2, permitindo então descartar a 

condição de herança monogênica (12:61; α = 0,05; p ≤ 0,0001) da característica em questão.  

O mesmo procedimento foi adotada para IISS 1 (24:49; α = 0,05; p ≤ 0,003), IISS 2 (17:56; α 

= 0,05; p ≤ 0,001), IISS 3 (9:64; α = 0,05; p ≤ 0,0001), IISS 4 (9:64; α = 0,05; p ≤ 0,0001), 

MIISS (10:63; α = 0,05; p ≤ 0,0001) e APS (10:63; α = 0,05; p ≤ 0,0001), obtendo os mesmos 

resultados, corroborando aquilo previamente observado via EN.  

 A seu modo, a análise de todas as variáveis empregadas no presente estudo permitiu 

identificar 12 QTL putativos em três grupos de ligação (Figura 2), com destaque para a 

posição 84 cM do grupo de ligação dois, onde foram identificados quatro QTLs, 

correspondendo a um total de 56% da variância fenotípica (R
2
) da resistência ao estresse 

hídrico (Tabela 2).  

 

Figura 2. QTLs associados à resistência ao estresse hídrico em um mapa integrado de limoeiro Cravo e 

citrumeleiro Swingle 
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 Dos 12 QTLs identificados, oito (66,7%) estão atrelados à resposta foliar dos condição 

de estresse (seis no GL II, um no GL III e um no GL IV) obtidos por intermédio das variáveis 

IISS e APS, dois por intermédio da RPF (1 no GL III e outro no GL IV) e dois pela MPHR 

(ambos localizados no GL II). Tais resultados permitem afirmar a elevada eficiência das 

metodologias IISS e APS na identificação de QTLs atrelados a estresse abiótico em citros. 

 

Tabela 2. Identificação de marcadores ligados a lócus de resistência quantitativa de citros ao estresse hídrico em 

73 híbridos da população-mapa de limoeiro Cravo (LC) e citrumeleiro Swingle (CS). 

 

 

 

QTL + Nº do 

GL 

+ região em cM 

Marcadores 

da Região 

Genômica
 

Configuração 

parental do 

lócus
] 

Origem de cada 

marcador 

flanqueador 

Média e DP 

(heterozigoto) 

Média e DP 

(homozigoto) 
R

2
 

MPHR 

(GL 2 / 35 cM) 

ciPms-912192 

ciPms-913948 

ciPms-911893 

hk x hk 

nn x np 

lm x ll 

ambos 

LC 

CS 

0,51 ± 0,22 

0,51 ± 0,20 

0,52 ± 0,27 

0,57 ± 0,30 

0,54 ± 0,28 

0,53 ± 0,23 

4% 

IISS 1 

(GL 2 / 55 cM) 

ciPms-911206 

ciPms-913553 

lm x ll 

hk x hk 

CS 

ambos 

29,96 ± 22,07 

30,88 ± 22,48 

33,75 ± 20,74 

33,81 ± 19,28 
19% 

MPHR 

(GL 2 / 67 cM) 
ciPms-910792 hk x hk ambos 0,50 ± 0,21 0,53 ± 0,26 11% 

IISS 1 

IISS 2 

IISS 3 

APS 

(GL 2 / 84 cM) 

ciPms-913248 hk x hk ambos 29,80 ± 21,64 33,13 ± 21,62 

27%; 

11%; 

15% 

13% 

 

ISS 4 

(GL 2 / 95 cM) 
ciPms-910938 lm x ll CS 55,46 ± 24,93 59,08 ± 25,67 1,64% 

MPHF 

(GL 3 / 17 cM) 

ciPms-917637 

ciPms-910834 

ciPms-910722 

ciPms-917897 

ciPms-915571 

nn x np 

nn x np 

lm x ll 

hk x hk 

hk x hk 

LC 

LC 

CS 

ambos 

ambos 

0,48 ± 0,30 

0,46 ± 0,23 

0,50 ± 0,34 

0,46 ± 0,28 

0,46 ± 0,28 

0,46 ± 0,22 

0,43 ± 0,17 

0,45 ± 0,21 

0,51 ± 0,25 

0,52 ± 0,26 

5% 

ISS4 

(GL 3 / 19 cM) 

ciPms-915388 

ciPms-913832 

nn x np 

lm x ll 

LC 

CS 

58,22 ± 24,36 

53,87 ± 27,39 

54,96 ± 27,03 

61,22 ± 21,03 
17% 

MPHF 

(GL 4 / 57 cM) 

ciPms-911284 

ciPms-915441 

hk x hk 

hk x hk 

ambos 

ambos 

0,50 ± 0,29 

0,47 ± 0,22 

0,41 ± 0,21 

0,41 ± 0,21 
1,4% 

ISS4 

(GL 4 / 106 cM) 
03F_06A-05 lm x ll CS 61,10 ± 21,18 53,57 ± 27,71 4% 
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4 DISCUSSÃO 

 

 Escala de nota semelhante à empregada no presente trabalho também foi adotada por 

Almeida et al. (2007) ao estudar respostas morfo-fisiológicas em diferentes genótipos de café, 

submetidos ao estresse hídrico. Assim como o ocorrido nesta pesquisa, os autores observaram 

elevado grau de murchamento nas folhas daqueles genótipos do grupo teste, bem como um 

menor teor de umidade nessas plantas. Trabalhos avaliando respostas morfológicas de folhas 

ao estresse adotando classificação via escala de notas também foram realizados para espécies 

como feijão (Sholihin & Hautea, 2002), milho (Costa et al., 2008) e capim (Santos et al., 

2011), por exemplo. Em citros, embora com leitura diferente, Figueiredo et al., (2002) 

adotaram escala de notas para avaliar comportamento de porta-enxertos em relação à seca, em 

condições de campo. A escala de notas foi composta por 3 níveis (1: resistente; 2: 

intermediário e 3: sensível)  e, dentre os porta-enxertos avaliados o limoeiro ‘Cravo’ foi 

aquele que obteve menores notas, tendo sido, portanto, considerado o mais tolerante. O 

citrumelo Swingle, foi classificado como detentor de resistência intermediária. Em estudo 

semelhante, Cantuarias-Avilés et al. (2011) avaliaram o comportamento de doze porta-

enxertos submetidos à condições de deficiência hídrica e, também por intermédio de escala de 

notas, classificaram o limoeiro 'Cravo', dentre os avaliados, como aquele de maior resistência 

à seca. Diferentemente do observado por Figueiredo et al. (2002), o citrumeleiro ‘Swingle’ 

apresentou baixa tolerância ao estresse hídrico. Com relação ao comportamento do 

citrumeleiro ‘Swingle’ às condições de seca, a literatura comumente o classifica como 

portador de baixa (Muller et al., 1990; Bordignon et al., 2003) a intermediária (Wutscher, 

1990 apud Pompeu Junior & Blumer, 2011) resistência, abrangendo, portanto os dois 

resultados apresentados, permitindo-nos inferir a elevada eficiência da escala de notas na 

classificação dos porta-enxertos com relação às suas respectivas respostas ao estresse hídrico. 

Apesar do método de avaliação visual de plantas com relação à resistência ou susceptibilidade 

à seca ser empírico, ele tem sido considerado bastante eficaz na indicação do estado de 

hidratação de plantas em algumas culturas, mostrando correlações altamente positivas ao 

serem comparadas com metodologias mais sofisticadas (Jones, 1979; O'toole et al., 1984). 

Outra metodologia também empregada de forma bastante eficiente, corroborando todos os 

valores apresentados via escala de notas foi a APS. Trata-se de uma metodologia comumente 

empregada em estudos fitopatológicos, onde recebe o nome de análise abaixo da curva do 

progresso da doença (AACPD) (Shaner & Finney, 1977). Contudo, à semelhança do presente 
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trabalho, variantes desta sigla já vêm sendo recentemente empregadas em estudos de estresses 

abióticos como, por exemplo em Paiva et al. (2011).  

 Quanto à abscisão das folhas, a mesma não foi observada em nenhum dos híbridos 

durante os quinze dias do experimento. Em estudo sobre respostas de combinações 

copa/porta-enxertos de citros à deficiência hídrica, Donato et al. (2007) observaram este 

aspecto somente a partir do décimo sexto dia. Portanto, o padrão de resposta fisiológica 

observado mostrou-se dentro do esperado para a espécie. 

 No que se refere às correlações entre o comportamento das diferentes estruturas da 

planta, sob condições de estresse hídrico, Zharfa et al., (2010) também realizaram estudo 

similar em milho e, à semelhança do que foi observado no presente estudo, os autores também 

não encontraram nenhuma correlação entre raízes e as demais estruturas da planta (parte aérea 

e folhas), sob condição de seca. Em plantas cujo fornecimento hídrico é suspendido, o 

desenvolvimento do sistema radicular é, geralmente, menos inibido do que o crescimento da 

parte aérea da planta (Sharp & Davies, 1989). Tal resposta das raízes à condição de seca 

ocorre em uma gama de espécies (Van Der Weele et al., 2000) e, Sharp et al., (2004) 

mostraram que, para várias espécies, a raiz primária mantém taxas de crescimento 

substanciais em condições hídricas inferiores a 1,5 MPa, enquanto que o crescimento dos 

ramos e, consequentemente, das folhas, é inibido mesmo em condições hídricas superiores a 

esta. 

 Tem sido demonstrado que o estresse hídrico reduz a divisão celular e 

as taxas de alongamento, tendo como consequência, redução na taxa de crescimento das 

plantas (Choi et al., 2000) e, embora as raizes continuem crescendo, mesmo sob condição de 

seca, este crescimento é inferior àquele sob condições normais de fornecimento hídrico. A 

diminuição nas taxas de divisão celular pode, portanto, ser a causa do menor crescimento das 

raízes sob condição de estresse, ocorrendo também nestas condições, a diminuição do 

potencial hídrico foliar devido à redução da pressão de turgescência da folha (Hsiao, 1973). 

Outro aspecto importante relacionado ao processo adaptativo de raízes sob condição de 

estresse é a atuação hormônios neste processo, embora a atuação da maioria destes compostos 

ainda não tenha sido elucidada (Sharp et al., 2004), com exceção do ácido abscisico (ABA), 

cujo acúmulo na planta tem se mostrado indispensável para o crescimento das raízes em 

condições de seca (Sharp, 2002; Lu et al., 2007). Maiores concentrações de prolina nas raízes 

também pode causar a ela uma manutenção da sua pressão de turgor que, por sua vez, pode 

promover um crescimento mais acelerado das raízes. Tem sido relatado que a síntese e 
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acúmulo de ABA no meristema apical da raíz em resposta ao estresse hídrico, provoca alta 

concentração de prolina na zona de alongamento da raízes (Mohammadkhani & Heidari 

2008). Assim, a diferença entre raízes e parte aérea sob condição de estresse pode ser 

resultado da acumulação de reguladores de crescimento e do ajustamento osmótico (Smith, 

1990).  

 Portanto, possivelmente tais fatores fisiológicos, aliados ao fato de que consta na 

literatura menores taxas de crescimento das folhas em relação ao das raízes, pode ser devido a 

níveis mais elevados de estresse sofrido por aquelas, uma vez que as raízes estão em contato 

direto com o solo/substrato, estando inicialmente expostas a menores níveis de estresse 

hídrico (Zharfa et al., 2010), explicando assim a ausência de correlação das raízes com as 

folhas e parte aéreas da planta. 

 

4.1 Análise de QTLs de citros associado ao Estresse Hídrico 

 

 Os resultados observados permitem afirmar que a resistência dos citros à seca trata-se 

de herança poligênica, seja pelo teste qui-quadrado (p ≤ 0,0001), seja pelo elevado número 

(doze) de QTL's encontrados associados à característica. Embora não haja trabalhos de 

detecção de QTLs ligados à resistência à seca em citros, muitos trabalhos vêm identificando 

genes que se expressam sob tal condição como, por exemplo o P5CS e germin-like (IAC, 

2009), o ost1, que atua na regulação da abertura e fechamento estomático e sad1, importante 

regulador negativo, que modula o metabolismo de RNA, controlando a sensibilidade da planta 

à seca (Souza et al., 2010). Embora os mecanismos moleculares envolvidos na resposta à seca 

em Citrus sejam pouco conhecidos, grandes diferenças de comportamento acerca da 

tolerância a esse estresse abiótico são observadas entre as espécies do gênero. Dados do 

genoma funcional de citros revelaram a existência de diversos genes induzidos pela seca 

homólogos a Arabidopsis. Sete desses genes pertencem à classe de genes funcionais, quatro 

são fatores de transcrição, 24 estão envolvidos em sinalização e sete possuem função 

desconhecida (Oliveira et al., 2008). A localização e manipulação genética desses genes 

expressos em condições de seca terão extrema importância no melhoramento da tolerância à 

seca em citros. 

 Estudos de identificação de QTLs associados à resistência à seca vêm sendo realizado 

para diversas culturas como, por exemplo, arroz (Kamoshita et al., 2008), onde foram 

identificadas quatro regiões genômicas, nos cromossomos 1, 4, 8 e 9, putativas para 
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identificação de QTLs direta ou indiretamente associados à produção de grãos sob condições 

de estresse hídrico; milho (Tomé, 2009), onde foram identificados 45 QTLs (intervalo entre 

florescimentos, altura de plantas, produção de grãos, folhas mortas, prolificidade e produção 

relativa) responsáveis por induzir a tolerância à seca; trigo (Mathews et al., 2008), 

identificando 20 QTLs; cevada (Von Korff et al., 2008) identificando 38 QTLs e feijão 

(Sholihin & Hautea, 2002), onde foi construído um mapa molecular com marcadores AFLP 

que permitiram acessar quatro regiões genômicas com QTLs putativos à resistência à seca, 

nos cromossomos A, B, E e I. Para tanto, este último caso em particular, à semelhança do 

presente trabalho, também fez uso de escala de notas, cujos parâmetros foram o conteúdo de 

água na folha e a tensão da mesma. 

 De modo geral, a maioria dos QTLs para tolerância à seca são identificados por meio 

de mensurações de componentes fisiológicos das plantas sob condições limitadas de água 

(McIntyre et al., 2010) e, assim como observado no presente trabalho, detecções de QTLs de 

seca em outras culturas também se deram em grandes quantidades, apresentando, portanto, 

herança quantitativa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Embora estudos com maiores períodos de supressão hídrica sejam recomendados, o 

emprego de metodologias biométricas oriundas de avaliação de resistência a fitopatógenos 

podem ser adaptadas para o estudo com estresses abióticos; permitindo o mapeamento de 

QTLs ao estresse hídrico que, combinado a estudos futuros de expressão gênica; oferecem 

uma ampla abordagem para identificação e caracterização das vias bioquímicas e fisiológicas 

responsáveis pelo controle da tolerância à seca, permitindo-nos cobrir o gap existente entre a 

função dos genes e o fenótipo da planta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os marcadores DArT, ao serem contrastados com marcadores TRAP e SSR, 

apresentaram maiores taxas de inclusão em mapa bem como maiores taxas de conformidade à 

segregação mendeliana, com ampla distribuição no genoma, podendo ser empregados, com 

sucesso, em estudos de mapeamento. 

 O mapa genético integrado de limoeiro 'Cravo' x citrumeleiro 'Swingle' foi empregado 

com sucesso na identificação de QRLs eQTLs de citros ligados à resistência ao CTV e ao 

estresse hídrico. 

 O emprego da PCR quantitativa mostrou-se eficiente na detecção de QRLs de citros 

ligados à resistência ao CTV, identificando duas regiões no grupo de ligação dois do mapa 

integrado, concordando com alguns trabalhos no que diz respeito à presença de mais de um 

gene controlando a resistência ao vírus.  

 O emprego pioneiro de escala de notas, índice de intensidade de infecção e análise 

abaixo da curva do progresso dos sintomas da seca, em conjunto, permitiu o mapeamento de 

QTLs ligados à resistência ao estresse hídrico em citros, consitituindo-se, portanto, 

importantes ferramentas que aliam rapidez, baixo custo e praticidade, com potencial 

empregabilidade em futuros estudos de mapeamento genético vegetal. 
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