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Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop) é o agente causal da murcha de Fusarium em feijoeiro 

comum. O estudo da variabilidade fisiológica do patógeno é importante para programas de 

melhoramento genético, uma vez que a existência de raças do patógeno implica que um genótipo 

identificado como resistente numa determinada região de cultivo pode não manter esta 

característica em outra região distinta. O objetivo do presente trabalho foi de desenvolver 

marcadores microssatélites para Fop a fim de caracterizar a diversidade genética existente entre 

isolados patogênicos. Foram construídas duas bibliotecas com microssatélites, seguindo as 

etapas: digestão do DNA genômico; ligação dos adaptadores; pré-amplificação; seleção de 

fragmentos contendo microssatélites; amplificação dos fragmentos selecionados, clonagem e 

transformação, amplificação dos insertos clonados, sequenciamento, análise das sequências 

geradas, desenho e validação dos oligonucleotídeos e genotipagem em sequenciador automático. 

Após a genotipagem o número de alelos, o conteúdo de informação polimórfica (PIC) e as 

análises de diversidade genética foram realizadas através do programa POPGENE em função das 

seis regiões geográficas que os isolados de Fop foram coletados, Goiás, São Paulo, Pernambuco, 

Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. O dendrograma foi construído com o software Darwin 

utilizando os métodos Neighbor-Joining (NJ) e UPGMA. A construção de cada biblioteca com 

microssatélites resultou em um enriquecimento de 54,2% para a biblioteca 1 e de 48% para a 

biblioteca 2. Foram encontrados 175 microssatélites para a biblioteca 1, sendo 82 dinucleotídeos 

e 72 trinucleotídeos. A biblioteca 2 apresentou 116 microssatélites, sendo 52 dinucleotídeos e 48 

trinucleotídeos. Dentre os motivos, na biblioteca 1, os dinucleotídeos AG encontram-se em 

maior número, seguido do trinucleotídeo TCA. Na biblioteca 2 os trinucleotídeos GAG e GAT 

encontram-se em maior número, seguido pelos dinucleotídeos AC. A caracterização dos 44 

isolados de Fop resultou em 21 marcadores SSRs polimórficos, gerando um total de 90 bandas 

polimórficas. Nas análises de diversidade genética o estado de São Paulo apresentou a maior 

variabilidade genética com uma porcentagem de locos polimórficos de 84% e o estado do Paraná 

apresentou os menores valores, 4%. A diversidade genética entre as populações foi baixa, 

entretanto significativa, indicando certo isolamento dessas populações por estado de coleta. O 

dendrograma gerado agrupou os 44 isolados de Fop em três grupos independentemente da sua 

região de coleta. Desta maneira os resultados indicam que os marcadores microssatélites 

desenvolvidos nesse estudo são informativos e existe diversidade genética significante nas 

amostras analisadas.  
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