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RESUMO
Mapas de ligação e Identificação de Locos Controladores de Características
Quantitativas (QTLs) associados à resistência a Crinipellis perniciosa em acessos
de cacaueiro (Theobroma cacao) originários da Amazônia Brasileira
A vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa) é a doença mais importante da
cacauicultura no Brasil. Sua principal forma de controle é o emprego de variedades
resistentes, entretanto, devido à estreita base genética encontrada nos plantios
comerciais de cacaueiro, esta resistência tem sido freqüentemente quebrada. Os
objetivos deste trabalho foram: selecionar novas fontes de resistência a C. perniciosa
entre acessos de cacaueiro originalmente coletados na Amazônia Brasileira (série
CAB), identificar por mapeamento genético locos controladores de características
quantitativas (QTLs) associados a esta resistência nos genótipos selecionados; e
avaliar a relação genética dos clones CAB utilizados como genitores resistentes nos
cruzamentos contrastantes com os acessos selecionados por agricultores do Sul da
Bahia e as fontes tradicionais de resistência a C. perniciosa. Com base na proporção de
infecção de vassoura-de-bruxa, foram avaliados os níveis de resistência a C. perniciosa
de 44 famílias de cacaueiro em condições de casa de vegetação e campo. Nos ensaios
de casa de vegetação, as médias das proporções de infecção foram comparadas
através de contrastes pelo teste de Wald, e nos de campo por análise de medidas
repetidas e contrastes. Dentre as famílias avaliadas em casa de vegetação e campo, as
que apresentaram menores incidências de sintomas de vassoura-de-bruxa foram
aquelas derivadas de ‘CAB 0169’, ‘CAB 0208’, ‘CAB 0214’, ‘CAB 0270’, ‘CAB 0371’,
‘CAB 0388’, ‘CAB 0392’ e ‘CAB 0410’. Foram desenvolvidos dois mapas de ligação
conjuntos para as populações dos cruzamentos contrastantes entre os acessos
selecionados como mais resistentes a C. perniciosa e o genitor suscetível ‘ICS 39’. Nas
construções dos mapas de ligação foram utilizados 65 locos de microssatélites. Para a
família derivada do cruzamento de ‘ICS 39 x CAB 0208’ foram formados 11 grupos de
ligação com cobertura total de 541 cM e distância média entre marcas de 14 cM. O
mapa de ligação ‘ICS 39 x CAB 0214’ apresentou cobertura total de 501 cM nos 10
grupos de ligação formados com distância média entre marcas de 11,4 cM. Dectataramse três QTLs associados à resistência a C. perniciosa, um no grupo de ligação VIII de
‘ICS 39 x CAB 0208’ e dois no mapa de ‘ICS 39 x CAB 0214’, sendo um no grupo de
ligação IV e outro no grupo IX. A relação genética entre os dois clones ‘CAB’ genitores
das populações contrastantes e 81 genótipos de cacaueiro utilizados como fontes de
resistência a C. perniciosa foram baseadas nas freqüências alélicas de 20 locos de
microssatélites. As análises de dissimilaridade genética entre os acessos de cacaueiro
originaram dois grupos. Os ‘CAB 0208’ e ‘CAB 0214’ não fizeram parte dos grupos
formados. O grau de parentesco entre estes dois acessos foi muito alto, chegando
próximo ao de irmãos-germano, não sendo aparentados com nenhum dos outros
acessos. Os clones selecionados por agricultores derivam na sua maioria de ‘Scavina
6’, a fonte de resistência comumente empregada.
Palavras-chave: Cacaueiro, Theobroma cacao, vassoura-de-bruxa,
perniciosa, resistência, QTL, mapeamento, marcador molecular, SSR.
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ABSTRACT
Linkage Maps and Identification of Quantitative Trait Loci (QTL) associated with
resistance to Crinipellis perniciosa in cacao (Theobroma cacao) acessions from
the Brazilian Amazon
The witches’ broom (Crinipellis perniciosa) is the most important disease of
cacao in Brazil. The main method of disease control is the use of resistant cultivars,
however due to the narrow genetic basis found in commercial cacao growing areas, the
resistance is frequently broken. The objectives of this work were: to select new sources
of resistance to C. perniciosa among cacao accessions originally collected in the
Brazilian Amazon (CAB series); to identify by genetic mapping, quantitative trait loci
(QTLs) associated with resistance in selected genotypes; and to evaluate the genetic
relationship between the selected accessions and clones selected by cacao growers
from Southern Bahia with traditional resistance sources against C. perniciosa. Based on
the proportion of witches’ broom infection, the levels of resistance to C. perniciosa were
estimated in 44 cacao families under greenhouse and field conditions. Under
greenhouse conditions, the average proportion of infection was compared based on
Wald test, and under field conditions using an analysis of repeated measures and
contrast. Among the families evaluated under greenhouse and field conditions, the ones
with least incidence of witches’ broom symptoms derived from ‘CAB 0169’, ‘CAB 0208’,
‘CAB 0214’, ‘CAB 0270’, ‘CAB 0371’, ‘CAB 0388’, ‘CAB 0392’ and ‘CAB 0410’. Two
linkage maps were developed for populations derived from crosses between contrasting
accessions selected as the most resistant to C. perniciosa (‘CAB 0208’ and ‘CAB 0214’)
and a susceptible accession ‘ICS 39’. The linkage maps were developed using 65
microsatellite loci, applying the software JoinMap 3.0®. The identification and localization
of QTLs associated with resistance to C. perniciosa were performed using MAPQTLTM
4.0. For the family derived from ‘ICS 39 x CAB 0208’, 11 linkage groups were formed,
with total coverage of 541 cM and 14 cM average distance between markers. The
linkage map from ‘ICS 39 x CAB 0214’ presented a total coverage of 501 cM in 10
linkage groups formed with an average distance between markers of 11.4 cM. Three
QTLs associadted with resistance to C. perniciosa were detected, with one at linkage
group VIII of ‘ICS 39 x CAB 0208’, and two for the ‘ICS 39 x CAB 0214’ family, with one
located at linkage group IV and another at group IX. The genetic relationship between
these two CAB accessions and 81 genotypes used as source of resistance to C.
perniciosa were determined using genetic dissimilarity and co-ancestry based on allele
frequencies of 20 microsatellite loci. The dissimilarity analyses among the accessions
generated two distinct groups. ‘CAB 0208’ and ‘CAB 0214’ did not belong to any of the
two groups. The co-ancestry between the two accesions were high, close to full-sib, but
without any relationship with any of the other genotypes. The clones selected by
growers derived mostly from ‘Scavina 6’, a commonly used source of resistance to C.
perniciosa.
Keywords: Cacao; cocoa; Theobroma cacao; witches’ broom; Crinipellis perniciosa,
resistance, QTL, genetic mapping; molecular marker; SSR.
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