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 EXTRATO 
 
 
 
 
 
SILVA, Stela Dalva Vieira Midlej, D.S., Universidade Federal de Viçosa, maio 

de 1997. Histologia e seleção de variáveis para avaliar resistência de 
cacaueiro a Crinipellis perniciosa. Professor Orientador: Kiyoshi 
Matsuoka. Conselheiros: Edna Dora Martins Newman Luz e José Luiz 
Bezerra. 

 

 

O presente trabalho objetivou elucidar a interação Crinipellis 

perniciosa (Stahel) Singer e cacaueiro (Theobroma cacao L.) e escolher as 

melhores variáveis para selecionar material resistente à vassoura-de-bruxa. 

Estudos histológicos foram realizados utilizando microscopia de luz e 

eletrônica de varredura e transmissão. Gemas apicais das progênies dos 

clones CATONGO (suscetível) e SCA 12 (resistente) foram inoculadas com 

suspensões de basidiósporos, em diferentes intervalos de tempo; as amostras 

foram preparadas pelas técnicas convencionais de microscopia. Observou-se 

que os basidiósporos germinavam, emitindo tubos germinativos longos e 

vigorosos, sem nenhuma orientação específica. Ocasionalmente, encontrou-

se o tubo germinativo penetrando através do estômato, sem a formação de 

apressório. A colonização ocorreu principalmente no córtex e na medula, com 

hifas intercelulares, não tendo sido vistos haustórios. Na progênie de SCA 12 

observou-se que a colonização de hifas era mais lenta e menos profusa que 

na de CATONGO, no mesmo período amostrado. A presença da matriz hifal  

foi característica marcante  tanto na progênie resistente quanto  na suscetível. 

A espessura da matriz hifal no hospedeiro resistente foi menor que no 

suscetível, sugerindo um possível mecanismo de resistência. Em alguns 

casos observou-se uma organela semelhante à membrana contornando a 

matriz hifal. Observaram-se modificações na parede do hospedeiro, em 

contato com a matriz, indicando uma provável interface relacionada com 

nutrição. O crescimento das hifas se dá intercelularmente, passando 



2 
 

posteriormente a intracelular. Progênies de polinização livre de 70 clones 

foram inoculadas com 7,5x104 basidiósporos/ml, usando-se um sistema 

automatizado  de inoculação e incubação. Os  sintomas foram avaliados 60 

dias após a inoculação. Mediante análise multivariada dos dados, 

selecionaram-se oito variáveis que expressavam melhor a doença: vassoura 

terminal, comprimento da vassoura terminal, vassoura axilar, hipertrofia no 

caule, engrossamento no caule, vassoura cotiledonar, pulvino intumescido e 

pecíolo intumescido. As progênies foram agrupadas pela similaridade 

genética: AB 1; CC 34; CEPEC 519; EEG13, 50, 64; ICS 75; IMC 27; MA 11; 

OC 66, 67; P 7; SC 5; SCA 6, 12; SIAL 207, 407, 495, 644; SIC 21, 662; TSH 

774, 1188; e UF 296 foram resistentes, e CEPEC 26, 44; SIC 18, 24; e SPA 

17 foram mais suscetíveis que CATONGO, usada como padrão de 

suscetibilidade.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 

SILVA, Stela Dalva Vieira Midlej, D.S. Universidade Federal de Viçosa, May 
1997. Histology and selection of variables to assess of cacao 
resistance to Crinipellis perniciosa. Advisor: Kiyoshi Matsuoka. 
Committee members: Edna Dora Martins Newman Luz and José Luiz 
Bezerra. 

 

 

 This work was aimed to elucidate the interaction between Crinipellis 

perniciosa (Stahel) Singer and the cacao tree (Theobroma cacao L.), and to 

choose the best variables to assess  materials resistant to cacao  witches’ 

broom. Histological studies were done using ligh and eletronic (scanning and 

transmission) microscopy. Apical buds from  CATONGO (susceptible) and 

SCA 12 (resistant) were inoculated with  basidiospores suspensions, at 

different time intervals; samples were prepared by conventional microscopy 

techniques. 

 Basidiospores were observed to germinate through long and vigorous 

germ tubes, without specific orientation. Occasionally, germ tubes were seen 

penetrating a stoma without forming apressorium. Mycelium colonization took 

place mainly in the cortex by means of intercellular hyphae without aparent 

haustorial formation. Colonization was slower and less profuse in SCA 12 

progenies than in CATONGO progenies, at a given period of time. A hypha 

matrix was characteristically marked both in susceptible and resistant 

progenies. The hypha matrix was thinner in the resistant than the susceptible 

host, suggesting a possible mechanism of resistance. Sometimes a 

membrane-like organelle was observed surrounding the hypha matrix. 

Modification shown in the host wall when in contact with the hypha matrix, 

indicated a probable interface related to nutrition. The growth of the hyphae at 

first is intercellular but later becomes intracellular. Free polination progenies 

from 70 clones were inoculated with 7.5x104 basidiospores/ml using a 

automate system of inoculation and incubation. Symptoms were assessed 60 
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days after inoculation. By means of  multivariate statistical analysis of the data, 

eight symptoms were selected which best expressed the disease: terminal 

broom, length of terminal broom, axilar broom, stem hypertrophy, stem 

thickening, cotyledonar broom, swollen pulvinus and swollen petiole. 

Progenies were grouped by genetic similarities: AB 1; CC 34; CEPEC 

519; EEG 13, 50, 64; ICS 75; IMC 27; MA 11; OC 66, 67; P 7; SC 5; SCA 6, 

12; SIAL 207, 407, 495, 644; SIC 21, 662; TSH 774, 1188 and UF 296 were 

resistant and CEPEC 26, 44; SIC 18, 24 and SPA 17 were more  susceptible 

than  CATONGO, used as the standard progenie for susceptibility. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A vassoura-de-bruxa em cacaueiro (Theobroma cacao L.), causada 

por Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, foi constatada em 1895, no 

Suriname. É considerada um dos principais e mais sérios problemas que 

atingem o cacaueiro (COSTA, 1993). Tem ampla distribuição geográfica em 

países produtores de cacau da América do Sul e Central e das ilhas do 

Caribe. 

 Em maio de 1989, a doença foi detectada no sul da Bahia, região 

responsável por 84,5% da produção nacional de cacau (PEREIRA et al., 

1989; GRAMACHO et al., 1992). Em vista das condições climáticas altamente 

propícias à disseminação do patógeno nessa região e dos baixos preços do 

produto no mercado internacional, a exploração do cacau vem sendo 

abandonada em numerosas fazendas, especialmente em Camacan e 

municípios circunvizinhos (TREVISAN, 1996). 

 Passados mais de 100 anos da constatação da doença, aspectos 

biológicos e epidemiológicos ainda são discutíveis (PURDY e SCHMIDT, 

1996). Os métodos de controle são incipientes e o uso de materiais genéticos 

resistentes é uma alternativa viável, de baixo custo e ecologicamente 

desejável. Na seleção de materiais resistentes, vários métodos de inoculação 

e avaliação foram utilizados; porém, a falta de consistência e repetibilidade 

nos resultados constituiu fator limitante à utilização desses métodos. 

 Este trabalho, no primeiro capítulo, objetivou elucidar alguns aspectos 

da biologia, das fases de penetração e colonização do fungo nos tecidos, e 

alterações tissulares decorrentes dessa infecção no cacaueiro; no segundo 

capítulo, objetivou determinar características sintomáticas (variáveis) que 

melhor expressassem a doença e permitissem selecionar material genético 

resistente, para ser incorporado no melhoramento genético do cacaueiro no 

Centro de Pesquisas do Cacau, em Ilhéus, Bahia. 
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CAPÍTULO 1 

 

HISTOLOGIA DE Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer EM CACAUEIROS 

(Theobroma cacao L.) SUSCETÍVEL E RESISTENTE 

À VASSOURA-DE-BRUXA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A vassoura-de-bruxa do cacaueiro (Theobroma cacao L.), causada pelo 

basidiomiceto Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, é uma das doenças de maior 

impacto econômico em países produtores de cacau da América do Sul e das ilhas 

do Caribe. 

 Até 1989 a produção de cacau no Estado da Bahia correspondia a 84,5 % da 

produção nacional e 15% da mundial. Entretanto, neste ano, a doença foi detectada 

pela primeira vez na região cacaueira baiana (PEREIRA et al., 1991), e, desde 

então, a produção de cacau vem caindo, a ponto de ameaçar a própria 

competitividade da cacauicultura nacional. O Brasil, que foi durante muito tempo o 

maior produtor mundial de cacau, atualmente ocupa a  quarta colocação, atrás de 

Costa do Marfim, Gana e Indonésia (QUARTERLY BULLETIN OF COCOA 

STATISTICS, 1996). 

 Os basidiósporos, liberados dos basidiomas de C. perniciosa, infectam os 

tecidos meristemáticos do cacaueiro e induzem sintomas em gemas vegetativas, 

almofadas florais, flores e frutos (BAKER E HOLLIDAY, 1957; THOROLD, 1975; 

EVANS, 1981), conferindo à vassoura-de-bruxa o status de uma doença de grande 

complexidade (FERRAZ, 1989). 

 O fungo C. perniciosa é hemibiotrófico, pois seu ciclo de vida compreende 

uma fase parasítica e outra saprofítica. PEGUS (1972)  postulou a teoria dual do 

micélio para explicar que o micélio  primário, monocariótico, representa a fase 

biotrófica, e o micélio  secundário, dicariótico, a fase necrotrófica. Posteriormente, foi 

confirmado que os dois tipos de micélios eram distintos e podiam ser separados 

morfológica, fisiológica e geneticamente em: micélio monocariótico, parasítico sem 

grampo de conexão, encontrado em tecidos vivos infectados; e micélio dicariótico, 

saprofítico, com grampo de conexão, encontrado em tecidos mortos e em meio de 

cultura (EVANS e BASTOS, 1979; EVANS, 1980; CALLE et al., 1982). 
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 A diversidade e extensão dos sintomas dependem do tipo de tecido 

envolvido e do seu estágio de desenvolvimento (CRONSHAW e EVANS, 1978). As 

gemas vegetativas e almofadas florais, quando infectadas, desenvolvem vassouras 

verdes, sendo a hifa do fungo encontrada no parênquima das mesmas (CALLE et 

al., 1982). 

 Poucos trabalhos de investigações histopatológicas da interação  

C. perniciosa-cacaueiro têm sido realizados, principalmente em nível de 

microscopia eletrônica. 

 ORCHARD e HARDWICK (1987) inocularam plântulas do híbrido IMC 

67 x CATONGO e as observaram através do microscópio eletrônico de 

transmissão (MET), concluindo que nos estágios iniciais e mediano da 

infecção a presença da hifa do fungo se dá nos espaços intercelulares da 

camada superior do córtex, confinando-se em pequenas áreas nessa região. 

As células, mesmo sem estarem em contato com o fungo, são estimuladas a 

se dividir, havendo considerável crescimento desorganizado, quando 

comparado com tecido sadio. No estágio final da doença, áreas necróticas 

apareciam e eram observadas hifas intracelulares com grampos de conexão. 

Nesse estágio, o micélio do fungo se estendia por grandes áreas do córtex e 

internamente nos tecidos vasculares. Também foi investigada a dependência 

nutritiva do fungo, tanto em vassouras verdes como em secas, indicando que 

os carboidratos do fungo eram rapidamente detectáveis em vassouras secas, 

presumivelmente devido ao seu maior volume nos tecidos mortos do 

hospedeiro.  

 Através do MET constatou-se que progênies dos clones CATONGO, 

ICS 43 e 60, inoculadas com C. perniciosa no caule, apresentaram 

hiperplasia e hipertrofia nas células da região subepidermal e hifas do fungo 

nos espaços intercelulares. As paredes das células dos tecidos hipertrofiados 

não apresentavam plasmodesmas, ou, se ocorriam, eram em baixa 

freqüência. Em plântulas sadias, porém, numerosos plasmodesmas eram 

observados (DABYDEEN e SREENIVASAN, 1989). Esses mesmos 

pesquisadores utilizaram também microscópio de varredura (MEV) para 

observar a fase de penetração do fungo em folhas destacadas e não-
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destacadas do clone ICS 43. Constataram que basidiósporos de C. 

perniciosa penetravam diretamente ou pelos estômatos, após 6, 12 e 48 

horas da inoculação. O tubo germinativo formado pelos basidiósporos 

haplóides era capaz de penetrar no hospedeiro direta ou indiretamente seis 

horas após a germinação. A penetração direta pelo patógeno confirmou as 

suspeitas de BAKER e HOLLIDAY (1957) e os relatos de CRONSHAW e 

EVANS (1978), em que estes últimos relacionaram a baixa penetração pelos 

estômatos com maturidade e desenvolvimento da folha. 

 Progênies dos híbridos SCA 6 x ICS 95 (altamente resistente x 

suscetível), ICS 67 x ICS 95 (moderadamente resistente x suscetível) e do 

clone ICS 95 (suscetível) foram inoculadas com quatro isolados de  

C. perniciosa. Após as inoculações foram feitas avaliações histopatológicas 

aos três e sete dias e, depois, semanalmente, até oito semanas, detectando-

se hiperplasia no córtex e no tecido vascular e hipertrofia no córtex e no 

floema secundário. O desenvolvimento máximo desses sintomas ocorreu no 

material suscetível e o mínimo, no resistente e moderadamente resistente. 

Porém, as diferenças entre os sintomas no córtex e tecido vascular de 

materiais suscetível e resistente não foram provocadas pelos diferentes 

isolados, evidenciando com isso que a população do patógeno não pode ser 

determinada com base nos sintomas produzidos em mudas de cacaueiro 

(LAKER et al., 1991). 

 Com o objetivo de relacionar a quantidade de biomassa fúngica com os 

micélios primários e secundários do fungo no ciclo da doença, amostras de tecido 

infectado de plântulas de cacaueiro tipo Amelonado do leste da África foram 

preparadas para observação em MET. Os dados indicaram que o nível de quitina da 

parede celular do fungo era significativamente mais alto na base das vassouras 

necróticas, local de maior concentração de micélio do fungo. Secções de vassouras 

verdes com níveis relativamente baixos de quitina continham menos micélio, e este 

estava presente somente nos espaços intercelulares. Em culturas axênicas a taxa 

de quitina fornece uma indicação da fase de desenvolvimento do fungo nos tecidos 

infectados, pois pouco se sabe sobre relacionamento entre quantidades de tecido 

fúngico, intensidade dos sintomas e momento de mudança da fase primária 

biotrófica da doença para a fase secundária necrotrófica. Por outro lado, ainda não 
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foi possível desenvolver um método bioquímico para distinguir o micélio primário do 

secundário (PENMAN et al., 1994). 

 As relações patógeno-hospedeiro, especialmente no tocante a penetração e 

colonização do patógeno, são importantes pontos a serem explorados no controle de 

qualquer enfermidade. No caso específico do cacaueiro-Crinipellis perniciosa, 

estas relações não foram ainda elucidadas, constituindo-se, pois, em pontos de 

estrangulamento do programa de pesquisas com vassoura-de-bruxa que o Centro 

de Pesquisas do Cacau da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC) vem desenvolvendo na Bahia. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo estudar, através de observações histopatológicas, a penetração e 

colonização do patógeno, a fim de que estratégias de controle possam ser adotadas. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A produção de basidiomas, coleta de basidiósporos e inoculação das 

plântulas foram realizadas no laboratório e na casa de vegetação da Seção de 

Fitopatologia do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), no Km 22 da 

rodovia Ilhéus-Itabuna, BA, por medida de segurança, para evitar o trânsito de 

C. perniciosa em áreas onde ele é ausente. Os trabalhos de histologia em 

nível de ultra-estrutura foram desenvolvidos no laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de 

Viçosa, MG. 

 

2.1. Material genético 
 Sementes pré-germinadas do clone CATONGO (suscetível à 

vassoura-de-bruxa) e SCA 12 (resistente)  foram plantadas em tubetes 

plásticos contendo 300g de solo esterilizado com brometo de metila. As 

plântulas foram cultivadas em condições de casa de vegetação até a 

inoculação.  

 
2.2. Inoculação 
 Progênies de CATONGO e SCA 12, com três a quatro semanas de 

idade, foram atomizadas com uma suspensão de inóculo a  
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7,5 x 104 basidiósporos/ml, mediante o uso de um sistema automatizado de 

inoculação (Figura 1). Nas inoculações subseqüentes utilizou-se uma 

suspensão de 5,0 x 105 basidiósporos/ml,  em forma de gota com volume de 

20µl, que foi depositada na gema apical do caule. Após as inoculações as 

plântulas permaneceram por 24 h em câmara climatizada a 25oC e umidade 

relativa próxima a 100% e fotoperíodo de 12 h de luz e 12 h no escuro,  

retornando em seguida para a casa de vegetação. 

 As inoculações foram realizadas em três épocas distintas, tendo 28 

plântulas de cada  progênie por época.  

 

2.3. Preparo das amostras 
 

2.3.1. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 A partir de seis, 12, 24, 48 e 72 h e 7, 15, 30 e 80 dias após a inoculação, 

foram retirados fragmentos do tecido vegetativo inoculado e preparados de acordo 

com a metodologia de MATSUOKA (1988). 

 As amostras foram seccionadas em fragmentos de aproximadamente  

1 mm3 em glutaraldeído a 3% preparado em tampão fosfato de sódio 0,1 M, em pH 

6,9, e imediatamente transferidos para frascos de 2,5 ml de capacidade, contendo a 

mesma solução, permanecendo nessa por 4 h em  temperatura ambiente. 

 Após esse período, os espécimes foram lavados seis vezes no tampão, a 

cada 10 minutos de intervalo, e, em seguida, pós-fixados em tetróxido de ósmio 1% 

preparado no mesmo tampão, e mantidos a 4oC, durante 4 h. Novamente foram 

lavados seis vezes com o mesmo tampão e desidratados numa série gradual de 

etanol (30, 50, 70, 80 e 95%), permanecendo por 10 minutos em cada concentração 

e três vezes em etanol 100%, por 20 minutos cada. Depois, foram impregnados em 

resina epóxi Spurr, nas proporções resina: etanol 1:1, 3:1, 1:0, em intervalos de 30 

minutos, e, então, mantidos em resina pura, por 4 h; e novamente outra troca em 

resina pura, durante a noite. Depois, foram emblocados em resina epóxi Spurr em 

molde de silicone e polimerizados a 70oC, por 24 h. 

 Dos espécimes foram feitos cortes ultra-finos de aproximadamente 60-80 nm  

de espessura com o auxílio de um ultramicrótomo, modelo MT-2B, marca SORVAL, 

equipado com navalha de vidro ou diamante. Os cortes foram recolhidos em telinhas 

de cobre previamente cobertas com filme Formvar e contrastadas duplamente com 
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acetato de uranila por  20-30  minutos, e citrato de chumbo por 15-20 minutos. Em 

seguida observaram-se os cortes no microscópio eletrônico de transmissão marca 

ZEISS, modelo EM109, à voltagem de aceleração a 80kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
Figura 1 - Detalhe do sistema semi

cacaueiro. 1 - Bomba. 2 
suspensão de basidiós
plântulas para receber o inóculo.

 

 

 

Detalhe do sistema semi-automatizado de inoculação das plântulas de 
Bomba. 2 - Agitador magnético e Erlenmeyer com 

suspensão de basidiósporos. 4 - Esteira rolante transportando as 
plântulas para receber o inóculo. 

12 

 

automatizado de inoculação das plântulas de 
Agitador magnético e Erlenmeyer com 

Esteira rolante transportando as 
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2.3.2. Microscopia ótica  

 Dos blocos de resina para microscopia eletrônica de transmissão foram 

feitos cortes semifinos de 0,5 a 1,0 µm, utilizando-se ultramicrótomo equipado 

com navalha de vidro. Os cortes semifinos foram montados em lâminas  de 

microscópio e corados com azul de toluidine O a 0,1% em bórax 0,1%. 

Posteriormente, foram observados ao microscópio ótico de luz transmitida. 

 Amostras em resina Tecnovit 7:100 foram preparadas para cortes no 

micrótomo manual, equipado com navalha de aço. O procedimento no 

preparo das amostras, na fixação e lavagem foi o mesmo utilizado para MET, 

mudando na fase de desidratação com a série gradual de álcool butílico 

terciário (50, 70, 85, 95 e 100%), permanecendo 2 h na primeira concentração 

e 1 h nas demais. Depois, foram impregnadas na solução de infiltração 

Tecnovit 7:100 (50 ml da resina básica + 0,5 g do ativador) e álcool butílico  

terciário, na proporção 1:1; após 2 h, a solução foi trocada por outra  

solução de infiltração pura, para o pernoite na geladeira. Após esse  

período, procedeu-se ao emblocamento em resina Tecnovit 7:100 (15 ml da 

solução de infiltração + 1 ml de endurecedor) em molde de borracha 

siliconizada, deixando por 2 h em temperatura ambiente e a seguir em estufa 

com 45°C, por uma noite. Os cortes foram feitos com 2 e 5 mm, corados com 

Toluidine O a 0,1% em bórax 0,1%, observados e fotografados ao 

microscópio ótico de luz transmitida. 

 

2.3.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Os espécimes foram secionados em fragmentos de aproximadamente 

3mmx3mm e preparados como para microscopia eletrônica de transmissão, 

até a fase de desidratação, quando foram secados ao ponto crítico no 

aparelho modelo CPD020, marca BALZERS, e cobertos por pulverização 

catódica com um filme de aproximadamente 15 a 20 nm de espessura de 

ouro, utilizando o aparelho SPUTTER COATER, marca BALZERS. 

Posteriormente, foram observados no microscópio eletrônico de varredura, 

modelo JSM T200, marca JEOL, à voltagem de aceleração a 10 ou 15 kV. 

 Os experimentos foram repetidos em três épocas diferentes. 
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3. RESULTADOS 

 

 A partir de seis horas da inoculação de Crinipellis perniciosa em 

gemas apicais de plântulas de cacaueiro CATONGO (suscetível) e SCA 12 

(resistente), observou-se ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) a 

germinação dos basidiósporos. Doze horas após a inoculação, os 

basidiósporos apresentaram-se dispersos sobre a epiderme com tubos 

germinativos longos (Figura 2). A germinação ocorreu sem nenhum padrão 

especial de direcionamento sobre a cutícula (Figuras 3A e 4A). Os tricomas 

são abundantes na  epiderme, local onde foi processada a inoculação. Não foi 

observada formação de apressório nos tubos germinativos (Figura 3B). 

Ocasionalmente, observou-se o tubo germinativo penetrando pelo estômato 

(Figura 4B). 

 Em cortes semifinos, de tecidos sadios, observou-se que as células da 

epiderme são uniformes, com citoplasma claro e paredes pouco espessas, 

algumas contendo grãos de amido ou mucilagem. Os tricomas epidérmicos 

emergem do prolongamento da parede externa da célula epidérmica-mãe. As 

duas ou três camadas de células mais próximas à epiderme geralmente 

apresentavam-se preenchidas com mucilagem. Não foi observada formação 

de colênquima. O córtex apresentava-se com as células parenquimáticas de 

forma mais alongada nas camadas mais internas e com canais de mucilagem 

ou cavidades mucilaginosas (Figuras 5A e B).  

 A fase inicial de penetração não foi detectada, possivelmente pelo fato 

de as amostras não terem sido seccionadas seqüencialmente. 

 Nos intervalos iniciais de amostragems (6, 12, 24, 48 e 72 horas) não se 

verificou colonização dos tecidos. Observou-se, nos tecidos do córtex, 

hiperplasia das células e ausência de amido, enquanto a medula 

aparentemente se apresentava normal. 
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Figura 2 – MEV de basidiósporos (b) com emissão do tubo germinativo (tg) de 

Crinipellis perniciosa na epiderme (e) da gema apical de plântula de 
cacaueiro 12 horas após a inoculação. Barra: 5m.  
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Figura 3 – MEV da gema apical de plântula de cacaueiro. A: basidiósporos 

germinados, tubos germinativos (tg) em direção aos tricomas simples 
(ts). B: detalhe da extremidade de um tubo germinativo sem formação de 
apressório. Barra: 10m, em A; 5m em B. 

  



 

 

Figura 4 -  MEV  da  gema apical da plântula de cacaueiro 12 horas após a 
inoculação. A: basidiósporo germinado (seta) sobre a epiderme 
contendo mucilagem (m), tricoma simples (ts) e glandular (t). B: 
penetração do tubo germinativo (tg) por via 
10 m. 

 

 

MEV  da  gema apical da plântula de cacaueiro 12 horas após a 
inoculação. A: basidiósporo germinado (seta) sobre a epiderme 
contendo mucilagem (m), tricoma simples (ts) e glandular (t). B: 
penetração do tubo germinativo (tg) por via estômato (seta). Barra: 
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MEV  da  gema apical da plântula de cacaueiro 12 horas após a 
inoculação. A: basidiósporo germinado (seta) sobre a epiderme 
contendo mucilagem (m), tricoma simples (ts) e glandular (t). B: 

estômato (seta). Barra: 
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Figura 5 - Cortes semifinos da gema apical de plântula de cacaueiro. A: 
detalhe geral das células da epiderme (e), células mucilaginosas 
(cm) e canais de mucilagem (setas). B: detalhe geral das células do 
parênquima cortical (c) e floema (f). Barra: 33m, em A; 50 m, em B. 
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 Sintomas macroscópicos foram observados a partir dos 21 dias da 

inoculação. A progênie de SCA 12 apresentava menor incidência de infecção 

nesse período, em relação ao CATONGO, cujas plantas já apresentavam 

sintomas mais nítidos da doença, como o intumescimento da gema apical. 

 Tanto sob microscópio de luz quanto de transmissão, a colonização dos 

tecidos só foi visualizada a partir dos 30 dias da inoculação, com número 

reduzido de hifas, que eram exclusivamente intercelulares. Posteriormente, 

com o desenvolvimento do patógeno, as hifas passaram a ser intracelulares. 

 Em cortes semifinos do parênquima cortical (Figura 6), observou-se a 

colonização por hifas intercelulares (Figura 6C), que, com o desenvolvimento, 

passavam a colonizar  intracelularmente (Figura 6A a C). 

 Ao microscópio eletrônico de transmissão (MET), visualizaram-se as 

células da epiderme e as células mucilaginosas (Figura 7A). Na progênie de 

CATONGO, suscetível, aos 80 dias da inoculação, observou-se que o contato 

da hifa intercelular com a célula do hospedeiro ocasionou modificações na 

parede, que se apresentava espessada (Figura 7). Em corte transversal, a 

hifa intercelular apresentava na sua superfície externa uma matriz eletrodensa 

(matriz hifal). No seu conteúdo continha vacúolos bem desenvolvidos, assim 

como grânulos eletrodensos encontravam-se dispersos no conteúdo 

citoplasmático (Figura 7C). 

 As mesmas alterações de paredes foram observadas nas células 

mucilaginosas que se encontravam em contato com as hifas intercelulares 

(Figura 8). Aos 30 dias (Figura 8B) e aos 80 dias a matriz  apresentava-se 

espessa e com aparente achatamento nos locais de contato com a parede 

celular do hospedeiro (Figura 8A). 

A colonização intercelular observada aos 80 dias, no hospedeiro 

resistente, quando ocorria, era similar à do tecido do hospedeiro suscetível 

(Figuras 9A e C). As modificações nas paredes das células de ambos os 

hospedeiros não apresentavam diferenças, embora aos 80 dias a matriz das 

hifas presentes no hospedeiro suscetível apresentasse maior espessura que 

no resistente (Figuras 9B e D; 10A a D). 
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 Aos 30 e 80 dias no hospedeiro suscetível, como no resistente, havia 

contato estreito entre a matriz  hifal com a parede celular da planta e a parede 

do fungo, ocasionando inclusive um achatamento da matriz nesse local 

(Figuras 11, 12, 13 e 14). 

 Aos 80 dias, tanto no hospedeiro resistente quanto no suscetível, 

observaram-se modificações na parede celular do hospedeiro no local de 

contato com a matriz hifal, embora no hospedeiro resistente essa matriz se 

apresentasse mais delgada (Figura 13A) do que no suscetível (Figura 13B). 

 Aos 30 dias da inoculação, em alguns casos, observou-se que no 

hospedeiro suscetível as hifas intercelulares eram envolvidas por uma 

membrana (Figuras 14 e 15). 

 Foram encontradas hifas intercelulares contendo um doliporo 

característico do septo dos basidiomicetos (Figura 16A). Os detalhes das 

estruturas do doliporo, como poro central, capa do poro septal e septo das 

células, são mostrados na Figura 16 B. 
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Figura 6 - Secções  semifinas,  gema apical  da plântula de cacaueiro, 80 dias 
após a inoculação com Crinipellis perniciosa. A: visão geral das 
células do córtex com colonização de hifas intracelulares (pontas de 
setas). B: detalhe da colonização da hifa intracelular (ponta de seta). 
C: detalhe da hifa intercelular (h) conectada à hifa intracelular (hi). 
Barra: 50 m, em A; 13 m, em B; 5 m, em C. 

 

h
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Figura 7 - Hifas intercelulares  de Crinipellis perniciosa em plântula de 

cacaueiro CATONGO 80 dias após a inoculação. A: secção 
transversal da gema apical, mostrando hifa intercelular (seta) na 
terceira camada de células abaixo da epiderme e em contato com 
células mucilaginosas (m). B: hifas intercelulares e espessamento 
das paredes celulares do hospedeiro (pontas de setas). C: 
detalhe da hifa intercelular em A, com vacúolo (v) e 
espessamento no contato com parede celular do hospedeiro 
(ponta de seta). Barra: 3m, em A e B; 1,5m, em C. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8 -  Secções  ultrafinas da gema apical de CATONGO inoculado com
Crinipellis perniciosa
longitudinal, m
mucilaginosa (cm) do hospedeiro, 80 dias após a inoculação. 
B: hifa intercelular (ponta de seta) em corte transversal, material 
fibro-granular na célula mucilaginosa (cm), 30 dias após a 
inoculação. Barra: 2 

 
 

Secções  ultrafinas da gema apical de CATONGO inoculado com
Crinipellis perniciosa. A: hifa intercelular (ponta de seta) em corte 

material citoplasmático granular na célula 
(cm) do hospedeiro, 80 dias após a inoculação. 

B: hifa intercelular (ponta de seta) em corte transversal, material 
granular na célula mucilaginosa (cm), 30 dias após a 

inoculação. Barra: 2 m, em A; 4 m, em B. 
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Secções  ultrafinas da gema apical de CATONGO inoculado com 
. A: hifa intercelular (ponta de seta) em corte 

aterial citoplasmático granular na célula 
(cm) do hospedeiro, 80 dias após a inoculação.  

B: hifa intercelular (ponta de seta) em corte transversal, material 
granular na célula mucilaginosa (cm), 30 dias após a 



 

 

 

Figura 9 - Secções   ultrafinas   da   gema  apical  de  plântula  de  cacaueiro 
inoculado com 
intercelular da hifa, espessamento da parede celular do hospedeiro 
(pontas de setas) no córtex, aos 80 dias da inoculação em 
CATONGO (A) e SCA 12 (C). B: detalhe da hifa intercelular em 
contato com o fluido apoplástico (*), mostrando espessamento da 
parede celular do hospedeiro (ponta de seta) 
dias da inoculação. D: corte longitudinal da hifa intercelular, 
espessamento da parede celular do hospedeiro (ponta de 
seta) - SCA 12, aos 30
2 m, em B e D. 

Secções   ultrafinas   da   gema  apical  de  plântula  de  cacaueiro 
inoculado com Crinipellis perniciosa. A e C: colonização 
intercelular da hifa, espessamento da parede celular do hospedeiro 
(pontas de setas) no córtex, aos 80 dias da inoculação em 
CATONGO (A) e SCA 12 (C). B: detalhe da hifa intercelular em 

fluido apoplástico (*), mostrando espessamento da 
parede celular do hospedeiro (ponta de seta) - CATONGO, aos 80 
dias da inoculação. D: corte longitudinal da hifa intercelular, 
espessamento da parede celular do hospedeiro (ponta de 

SCA 12, aos 30 dias da inoculação. Barra: 3 m, em A e C; 
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Secções   ultrafinas   da   gema  apical  de  plântula  de  cacaueiro 
. A e C: colonização 

intercelular da hifa, espessamento da parede celular do hospedeiro 
(pontas de setas) no córtex, aos 80 dias da inoculação em 
CATONGO (A) e SCA 12 (C). B: detalhe da hifa intercelular em 

fluido apoplástico (*), mostrando espessamento da 
CATONGO, aos 80 

dias da inoculação. D: corte longitudinal da hifa intercelular, 
espessamento da parede celular do hospedeiro (ponta de  

, em A e C;  



 

 
 

Figura 10 - Secções ultrafinas  de  gema  apical  de  SCA 12,  aos  80  dias  
da inoculação com 
intercelular, visão longitudinal das hifas, modificação da
do hospedeiro (pontas de setas). B: como em A, hifas vistas 
transversalmente (pontas de setas), com vacúolos (v). C: idêntico 
a A, hifas vistas longitudinalmente. D: idêntico a
Barra: 1 m, em A; 3 

Secções ultrafinas  de  gema  apical  de  SCA 12,  aos  80  dias  
da inoculação com Crinipellis perniciosa. A: colonização 
intercelular, visão longitudinal das hifas, modificação da
do hospedeiro (pontas de setas). B: como em A, hifas vistas 
transversalmente (pontas de setas), com vacúolos (v). C: idêntico 
a A, hifas vistas longitudinalmente. D: idêntico a B, outra secção. 

, em A; 3 m, em B, C e D. 
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Secções ultrafinas  de  gema  apical  de  SCA 12,  aos  80  dias  
. A: colonização 

intercelular, visão longitudinal das hifas, modificação da parede 
do hospedeiro (pontas de setas). B: como em A, hifas vistas 
transversalmente (pontas de setas), com vacúolos (v). C: idêntico 

B, outra secção. 
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Figura 11 – Detalhe da interação patógeno-hospedeiro CATONGO aos 30 

dias da inoculação. A e B: espessamento da parede celular do 
hospedeiro (pontas de setas) e união com a matriz hifal (*). 
Barra: 1,5 m, em A; 0,5m, em B. 
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Figura 12 – Interação das hifas intercelulares com a parede do hospedeiro 

SCA 12, aos 30 dias da inoculação com Crinipellis perniciosa. 
A, B, C e D: junção da matriz hifal (ma) com a parede do 
hospedeiro (pontas de setas). Barra: 1m, em A, B e C; 0,5m, em 
D. 
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Figura 13 – Hifas intercelulares de Crinipellis perniciosa 80 dias após a 

inoculação em plântula de cacaueiro. A: hifa intercelular com 
matriz pouco espessa (ma), vacúolos (v), glicogênio (g) e outras 
organelas não definidas, mostrando grande espessamento da 
parede celular do hospedeiro (*) SCA 12. B: hifa interceluar com 
matriz muito espessa (ma), vacúolos (v), glicogênio (g) e outras 
organelas não definidas, mostrando grande espessamento da 
parede celular do hospedeiro (*) CATONGO. Barra: 3 m. 



 

 
 
 

 

 
Figura 14 - Modificação  das  pared

parede celular do hospedeiro CATONGO (pontas de setas), aos 
30 dias, em B, e aos 80 dias, em A. C e D: semelhante a A e B, 
porém com SCA 12 aos 80 dias da inoculação com
Crinipellis perniciosa

 
 

Modificação  das  paredes do hospedeiro. A e B: espessamento da 
parede celular do hospedeiro CATONGO (pontas de setas), aos 
30 dias, em B, e aos 80 dias, em A. C e D: semelhante a A e B, 
porém com SCA 12 aos 80 dias da inoculação com
Crinipellis perniciosa, mostrando membrana (*) em D. Barra: 3 
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es do hospedeiro. A e B: espessamento da 
parede celular do hospedeiro CATONGO (pontas de setas), aos  
30 dias, em B, e aos 80 dias, em A. C e D: semelhante a A e B, 
porém com SCA 12 aos 80 dias da inoculação com  

(*) em D. Barra: 3 m.  



 

 
 
 
 

 
 
Figura 15 - CATONGO, aos 30 dias da inoculação com 

perniciosa. Aspectos da matriz hifal em contato com a parede 
celular do hospedeiro (pontas de setas), mostrando 
adelgaçamento da matriz em A, B e C e membrana e
a hifa em D e E.

 

CATONGO, aos 30 dias da inoculação com 
. Aspectos da matriz hifal em contato com a parede 

celular do hospedeiro (pontas de setas), mostrando 
adelgaçamento da matriz em A, B e C e membrana e
a hifa em D e E. Barra: 0,5 m. 
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CATONGO, aos 30 dias da inoculação com Crinipellis 
. Aspectos da matriz hifal em contato com a parede 

celular do hospedeiro (pontas de setas), mostrando 
adelgaçamento da matriz em A, B e C e membrana envolvendo 
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Figura 16 – Doliporo de Crinipellis perniciosa em hifas do micélio parasítico 

aos 30 dias da inoculação em CATONGO. A: posição do doliporo 
(pontas de setas) na hifa (h). B: ultra-estrutura do doliporo, capa 
do poro (cp), espessamento do doliporo (*), poro central (p) e 
septo hifal (setas). Barra: 1 m, em A; 0,5 m, em B. 
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4. DISCUSSÃO 
 
 

 Poucos trabalhos de histopatologia da interação C. perniciosa-

cacaueiro encontram-se disponíveis na literatura. PEGUS (1972) e SUAREZ 

(1977) já haviam detectado a escassez de informações sobre penetração, 

início e progresso da colonização do fungo nos tecidos. ARAGUNDI (1982) e 

LAKER et al. (1991), considerando as reações de progênies de cacaueiro à 

ação do patógeno, observaram que alterações histopatológicas só ocorriam 

naquelas partes da planta onde o fungo estava presente. 

 Aos microscópios de luz e eletrônico de transmissão, nos cortes feitos, 

não foi possível observar a penetração do fungo. Os basidiósporos 

apresentaram acima de 90% de germinação, emitindo tubos germinativos, 

mas sem direcionamento especial aparente, conforme observações efetuadas 

ao microscópio de varredura, 12 horas após a inoculação (Figuras 3A e 4A). 

 No processo de pré-penetração, segundo SREENIVASAN e 

DABYDEEN (1989), o fungo era visto na superfície da epiderme, 

desenvolvendo-se em direção à base dos tricomas ou penetrando pelo 

estômato, seis horas após a inoculação, em folhas jovens de cacaueiro, 

destacadas e não-destacadas. Embora não tenha sido observada a 

penetração do patógeno na epiderme, infere-se sua ocorrência pela 

observação ao microscópio de varredura de basidiósporos de C. perniciosa 

dispersos pela cutícula e pelos tricomas, emitindo tubos germinativos bem 

desenvolvidos, embora sem a formação de apressório (Figuras 2 e 3), e pela 

presença de hifas no córtex, após quatro semanas da inoculação. Neste 

trabalho não se observou penetração pelos tricomas, a qual foi visualizada 

apenas pelo estômato, embora não se possa afirmar que esse seja o seu 

único meio de penetração. O tubo germinativo penetrava sem a formação de 

apressório ou qualquer outra estrutura semelhante. A falha na constatação da 

fase de penetração pode ter sido devida a problemas na inoculação, na 

quantidade de basidiósporos empregada ou nas técnicas histológicas usadas. 

Apesar de se ter trabalhado com duas formas de inoculação e duas 

concentrações de inóculo, não foi possível observar com freqüência a 
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presença do fungo nos tecidos, o que pode ter sido acarretado pelo 

escorrimento da gota ou ainda pode ser inerente à metodologia usada neste 

tipo de trabalho. 

 É difícil estabelecer qualquer hipótese para a aparente baixa 

penetração do patógeno nos tecidos do hospedeiro, uma vez que a 

concentração de basidiósporos era alta e a porcentagem de germinação era 

sempre próxima a 100%; além disso, quando observados ao microscópio de 

varredura, os tubos germinativos apresentavam-se aparentemente vigorosos, 

independente do método de inoculação. 

 O fungo só foi detectado nos tecidos internos do hospedeiro em 

amostras processadas a partir de 30 dias da inoculação, período este 

coincidente com as primeiras reações visíveis do hospedeiro, em forma de 

descoloração e intumescimento a partir do ponto inoculado.   

 Na fase inicial houve diferença  de desenvolvimento do patógeno em 

relação às progênies, isto é, o suscetível apresentava-se com mais áreas 

colonizadas e com maior concentração de hifas no tecido do que SCA 12, 

apesar de não ter sido feita uma avaliação quantitativa. Aparentemente,  

SCA 12 apresenta alguma resistência à colonização já na fase parasítica. 

 Este estudo mostrou que o desenvolvimento do fungo se deu nos 

espaços  intercelulares, não formando órgão de absorção, como o haustório, 

estrutura de nutrição presente na maioria dos parasitas obrigatórios.  

A formação de haustório provavelmente não é um pré-requisito para o 

sucesso do parasitismo por parte de C. perniciosa, uma vez que a hifa 

intercelular tem a capacidade aparente de acumular nutrientes diretamente do 

hospedeiro, como ocorre em Cladosporium fulvum Cooke (KENYON et al., 

1993). A composição do fluido dos espaços intercelulares tem despertado 

interesse em  pesquisadores por substâncias do chamado fluido apoplástico. 

Em trabalho com extratos do fluido apoplástico do cacaueiro, MACHADO 

(1991) obteve maior teor de proteínas em tecidos infectados por C. 

perniciosa do que nos sadios. Observações semelhantes foram obtidas por 

BENHAMOU et al. (1991) em Solanum licopersicum infectada por Fusarium 

oxysporum f. sp. radicis-licopersici. 
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 Nas observações realizadas, a deposição de material eletrodenso na 

parede celular da hifa intercelular foi presença marcante. A matriz que envolve 

a hifa (matriz hifal) foi encontrada tanto na progênie de SCA 12 (resistente) 

quanto na de CATONGO (suscetível), diferindo somente em espessura, 

sendo mais delgada na progênie de SCA 12 (Figura 10). As células 

hospedeiras apresentavam modificações no local de contato com a matriz 

hifal, embora modificações tenham sido visualizadas em locais sem a 

presença aparente do fungo, provavelmente devido à parte da planta em que 

foram feitos esses cortes ou por indução enzimática. 

 A peculiaridade da formação da matriz em torno da hifa de  

C. perniciosa e a sua função em fungos biotróficos não estão bem 

esclarecidas. Em C. perniciosa poderá estar relacionada com a nutrição, 

como auto-sustentável no seu desenvolvimento ou como uma estrutura de 

absorção dos nutrientes do fluido apoplástico ou da célula do hospedeiro. 

Também, poderá ser um pré-requisito para o processo de penetração na 

célula do hospedeiro, uma vez que não foi detectada nenhuma formação de 

haustório. 

 Na literatura existem poucos relatos sobre a formação da matriz em 

fungos biotróficos. Em Cladosporium fulvum (KENYON et al., 1993), por ser 

caracteristicamente um fungo que se desenvolve nos espaços intercelulares, 

foi constatada a presença da matriz. Entretanto, a sua função não está bem 

esclarecida. Na sua fase inicial de desenvolvimento, C. perniciosa coloniza 

os espaços intercelulares e aí se desenvolve até que ocorra a transformação 

para a fase saprofítica, passando então a colonizar o hospedeiro 

intracelularmente. Não foi observada a presença de matriz na fase saprofítica. 

Uma outra hipótese para a função da matriz seria o armazenamento de 

nutrientes. 

 O conjunto de matriz hifal e membrana lembra muito a estrutura do 

haustório. Em organismos biotróficos como os basidiomicetos da ordem 

Uredinales (HARDER e CHONG, 1991) são formados haustórios, que esses 

fungos utilizam como estruturas para trocas nutritivas através da membrana 

plasmática, sendo a matriz extra-haustorial possivelmente a área de transição 
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entre os dois organismos. São freqüentes no início de colonização do fungo. 

Em C. perniciosa, este “haustório” seria formado extracelularmente, tendo 

em vista a colonização intercelular, suprindo a ausência deste órgão. Embora 

tenha sido observada algumas vezes a presença de uma membrana na 

interface célula vegetal-célula fúngica (Figura 15), não se pode precisar se de 

fato é uma membrana ou se é resultado de algum artefato durante a 

manipulação do material. Da mesma forma, a ausência dessa membrana em 

algumas outras amostras poderia ser devida à fragilidade da mesma aos 

produtos reativos usados durante o processamento do material. 

 A matriz hifal apresentou um adelgaçamento na região de contato com 

a célula do hospedeiro, sugerindo um ponto de contato mais íntimo entre os 

dois. Foram observadas diferenças quanto à espessura da matriz hifal entre o 

hospedeiro suscetível e o resistente, sendo menos espessa no resistente. 

Essa característica pode estar associada ao volume de hifas encontradas, 

que é menor no tecido do hospedeiro resistente. Outra hipótese seria a 

ausência de algum nutriente no hospedeiro resistente, necessário ao 

desenvolvimento da matriz. Uma membrana era aparente entre os dois 

organismos. Possivelmente esta membrana teria a função de formar uma 

película osmótica, pela qual poderiam ocorrer trocas seletivas entre os dois 

organismos ou reconhecimento entre as células do fungo e do hospedeiro. 

Pelo fato de essa membrana ser formada exteriormente às paredes dos dois 

organismos, não se sabe se ela se origina de um, de outro, ou da interação de 

ambos, ou ainda se seria um artefato resultante da preparação do material. 

 Embora haja várias opiniões sobre a função da matriz extra-haustorial, 

que muitas vezes é considerada como originária da parede celular do fungo, 

outras vezes como do hospedeiro ou mesmo como um artefato nos 

procedimentos de preparação do material (HARDER e CHONG, 1991), 

estudos histocitoquímicos poderiam contribuir para a compreensão dos 

possíveis mecanismos da sua função. 

 Na fase parasítica, a hifa localizava-se preferencialmente nos tecidos do 

córtex e da medula do caule. Embora as unidades secretoras de canais ou 

cavidades de mucilagem estejam também localizadas nestes tecidos, o fungo 
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não foi observado no seu interior; provavelmente, a colonização destas 

estruturas se dê posteriormente, durante o início da necrose dos tecidos do 

hospedeiro, quando é estabelecida a fase saprofítica. Não foi observada a 

formação de grampos de conexão nas hifas intercelulares. 

 As observações das hifas intracelulares mostraram que na fase 

saprofítica essas são mais delgadas que as comparadas com as da fase 

parasítica, embora não tenham sido encontradas hifas com diâmetros 

menores e grampos de conexão, como relatam PURDY e SCHMIDT (1996). 

Entretanto, quando cultivadas em meio de cultura, com observações ao 

microscópio de luz, de cultura mono e multibasidiospóricas, nas primeiras 24 

horas, mostraram a formação de grampos de conexão em hifas espessas, 

bem como nas mais delgadas. O mesmo se verificou em micélio aéreo de C. 

perniciosa, em frutos necrosados. 

Em meio de cultura a hifa de C. perniciosa não produz grampo de 

conexão em todos os septos, fato este que pode justificar a dificuldade de se 

encontrar grampos em tecidos vivos infectados. 

A constatação do doliporo em micélio parasítico, em C. perniciosa aos 

30 dias da inoculação (Figura 16), mostrou que a dicariotização ocorreu em 

hifas intercelulares, embora não tenha sido observado  grampo de conexão, 

que é uma característica do micélio dicariótico. Algumas espécies de 

basidiomicetos formam pseudogrampos em alguns septos consecutivos da 

hifa ou apresentam grampos incompletos, persistindo a forma monocariótica 

das células da hifa, como ocorre em Agaricacaea, onde a formação dos 

septos em hifas dicarióticas é irregular, podendo ser nula em tecidos de 

basidiomas (DELGADO e COOK, 1976). 

Em C. perniciosa , após três a nove semanas, a dicariotização tem 

início e o micélio monocariótico passa para a fase saprofítica com micélio 

dicariótico e grampo de conexão. Durante a fase de transição de vassoura 

verde para necrótica, ambos os micélios estão presentes dentro do tecido do 

cacaueiro. A relação das fases miceliais com a morte dos tecidos não está 

bem esclarecida até o momento( (WHEELLER e SUAREZ, 1993; PURDY e 

SCHMIDT, 1996).  
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Estudos citológicos realizados por DELGADO e COOK (1976) 

demonstraram que a dicariotização ocorre em hifa monocariótica derivada de 

um basidiósporo uninucleado, evidenciando assim a natureza homotálica 

dessa espécie. 

 A microscopia eletrônica, nos trabalhos de interação  

patógeno-hospedeiro, fornece informações pormenorizadas sobre alterações 

de tecidos celulares, porém é difícil de interpretá-las sem estudos fisiológicos 

e bioquímicos paralelos. Esses estudos oferecem uma contribuição à 

elucidação desses mecanismos de alteração da complexidade do fenômeno 

neste patossistema, uma vez que milhares de cortes foram realizados em 

diferentes épocas e métodos de inoculação e fixação, e com diversos 

corantes, não sendo possível detectar maiores alterações do que as aqui 

discutidas. É possível que, entre os inúmeros cortes realizados e estudados, 

algo tenha escapado à observação; no entanto, estudos subseqüentes 

poderão vir a evidenciá-los. 

 Segundo EVANS e BARRETO (1996), a despeito de C. perniciosa já 

vir sendo estudado há mais de 80 anos, a genética da patogenicidade e os 

mecanismos fisiológicos envolvidos no processo de formação de vassouras 

não estão elucidados, por isso muitas pesquisas básicas ainda precisam ser 

realizadas. 
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CAPÍTULO 2 

 

SELEÇÃO DE VARIÁVEIS NA AVALIAÇÃO DE PROGÊNIES DE 

CACAUEIRO QUANTO À RESISTÊNCIA A Crinipellis perniciosa 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma espécie nativa da floresta 

neotropical americana, e a Região Amazônica da América do Sul é 

considerada o centro de diversidade genética do cacaueiro (CHEESMAN, 

1944).  

 Segundo a FAO (1987), citado por BEKELE e BEKELE (1994), o 

estreitamento da base genética do cacaueiro decorre do aparecimento de 

doenças, pragas, estiagens e da sua substituição por outros cultivos mais 

lucrativos. 

 A vassoura-de-bruxa, doença causada pelo basidiomiceto Crinipellis 

perniciosa (Stahel) Singer, é considerada um dos principais e dos mais 

sérios problemas que atingem o cacaueiro (COSTA, 1993). Tem ampla 

distribuição geográfica nos países produtores de cacau da América do Sul e 

Central e das ilhas do Caribe, afetando principalmente os tecidos 

meristemáticos em crescimento, como lançamentos, almofadas florais e frutos 

de T. cacao e de outras espécies, podendo ocasionar perdas na produção de 

cacau de 70-90% (RUDGARD et al., 1993).  

 O primeiro registro oficial da doença, feito por Went em 1904, relata a 

sua ocorrência, em 1895, no Suriname, causando sérios prejuízos no 

município de Saramacca (HOLLIDAY, 1952). Porém, o seu agente etiológico 

só foi descrito por Stahel em 1915 como Marasmius perniciosus. Em 1942, 

foi transferido para o gênero Crinipellis por Singer e, na revisão da 

sistemática do fungo, foi mantido o binômio Crinipellis perniciosa (Stahel) 

Singer (PEGLER, 1978). 
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 O Brasil, que já foi o maior produtor mundial de cacau, hoje ocupa o 40 

lugar (QUARTERLY BULLETIN OF COCOA STATISTICS, 1996). O cultivo do 

cacaueiro se estende por nove estados da Federação, sendo a Bahia 

responsável por 84,5% da produção nacional (GRAMACHO et al., 1992; 

PEREIRA et al., 1991). 

 Em maio de 1989, a doença foi detectada no sul da Bahia e, desde 

então, alastrou-se consideravelmente, ocorrendo hoje praticamente em todas 

as regiões produtoras do estado (SGRILLO e ARAUJO, 1994).  

 A queda do preço do cacau no mercado internacional, associada a 

condições climáticas altamente propícias à disseminação da vassoura-de-

bruxa na região, vem dificultando a exploração desse produto. Na safra de 

1989/90, época do surgimento da doença, o sul da Bahia produziu, com a 

soma das safras temporã e principal, 5.366.094 t, e, cinco anos após, na safra 

de 1994/95, a produção foi de 3.831.430 t. A estimativa de produção para 

1995/96 está em torno de 2.500.000 t (COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO 

DA LAVOURA CACAUEIRA, 1996). 

 Decorridos cem anos do primeiro assinalamento oficial da doença e 

apesar das pesquisas realizadas em vários países, só se conseguiu, até 

agora, o controle parcial da doença através da remoção das partes afetadas 

da planta.  

 O uso de material resistente seria o método ideal de controle da 

vassoura-de-bruxa do cacaueiro, por reduzir potencialmente a fonte de 

inóculo e os custos de controle da doença (FRIAS, 1987). 

 Já em 1915, Stahel, observando que nem todas as árvores no 

Suriname mostravam igual suscetibilidade à doença, afirmava que o método 

mais racional de controle da vassoura-de-bruxa seria a introdução de 

variedades de cacau imunes à doença (STAHEL, 1915). 

 Stell, em 1933, e F. J. Pound, a partir de 1937, fizeram as primeiras 

tentativas no sentido de encontrar fontes de resistência ao fungo, através  

de viagens e coleta de material botânico no Vale Amazônico.  

Notavelmente, nas expedições botânicas realizadas por Pound entre 1943 e 

1948, foram encontrados materias isentos ou pouco afetados pela  
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doença, denominados “Scavinas”, destacando-se o SCA 6 e SCA 12 

(POSNETTE, 1980; BARTLEY, 1983; COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO 

DA LAVOURA CACAUEIRA, 1994). 

 As primeiras pesquisas de melhoramento do cacaueiro para 

resistência à vassoura-de-bruxa, em Trinidad e no Equador, na década de 40, 

foram conduzidas com os clones SCA 6 e SCA 12 (BARTLEY, 1983). 

 Os clones SCA 6 e 12 contribuíram nos programas de melhoramento 

genético, dando origem aos híbridos TSH, amplamente plantados em Trinidad 

na década de 50 e com níveis relativamente baixos de vassoura-de-bruxa 

(LAKER et al., 1988 a, b). 

 Em relação ao clone SCA 6, resistente em Trinidad, quando levado 

para o Equador, em 1940, seus híbridos foram intensivamente plantados, 

tornando-se severamente infectados, provavelmente pelo aparecimento de 

uma estirpe mais agressiva de C. perniciosa (WHEELER e MEPSTED, 

1982).  

 Também no Equador, as progênies de SCA 12 apresentaram baixa 

incidência da doença durante os primeiros anos no campo; porém, 

mostraram-se suscetíveis com o passar do tempo (BARTLEY, 1977, 1986). 

 Um programa de seleção de plantas com potencial de produção e alta 

resistência à doença foi iniciado naquele país, baseado no número de 

vassouras produzidas de acordo com a idade da planta, denominado “Indice 

Escoba Edad”. As descendências dos cruzamentos eram plantadas em local 

com alta pressão de inóculo, e as que apresentavam resistência eram levadas 

ao campo para a seleção de caracteres agronômicos desejáveis (SORIA e 

ENRIQUEZ, 1977). 

 Devido ao longo tempo necessário para obter resultados confiáveis, 

nas avaliações de campo sob infecções naturais, foram propostos vários 

métodos de inoculação artificial sob condições controladas, para selecionar 

progênies em menor espaço de tempo.  

 Os primeiros métodos que foram utilizados (STAHEL, 1915;  

BRITON-JONES E CHESSMAN, 1931; BAKER E MCKEE, 1943) não tinham 

nenhuma relação com a realidade do processo de patogênese no campo. O 
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método de HOLLIDAY (1955), que consistia em mergulhar as sementes numa 

suspensão de 2,5x105 basidiósporos/ml e plantá-las imediatamente, 

apresentou resultados inconsistentes, invalidando o seu uso em programas de 

melhoramento para resistência à vassoura-de-bruxa (BARTLEY, 1977, 1986; 

CAPRILLES e ROJAS, 1977). 

 Outros métodos descritos (DESROSIERS et al., 1955; CRONSHAW e 

EVANS, 1978; ANDEBRHAN, 1983; WHEELER e MEPSTED, 1988), bem 

como os métodos rápidos de filtrado de culturas (MUSE et al. 1988) e o uso 

de calos de cacaueiro (FONSECA e WHEELER, 1990), não foram 

suficientemente testados. Os resultados obtidos demonstravam similaridade 

nas reações de alguns clones, em inoculações subseqüentes, porém reagiam 

diferentemente, caracterizando discrepância de comportamento (CRONSHAW 

e EVANS, 1978; ROCHA, 1983; LAKER e SREENIVASAN, 1988B). A 

desvantagem desses métodos era a de não quantificar os basidiósporos, o 

que provavelmente interferia na expressão dos sintomas. Para solucionar 

esse problema, alguns autores coletaram basidiósporos em água destilada ou 

em ágar-água a 0,4% e determinaram a concentração na suspensão 

(ANDEBRHAN, 1983; DABYDEEN e SREENIVASAN, 1989). Porém, todos 

esses métodos de inoculação citados anteriormente resultavam em infecção 

nas plântulas de cacaueiro, mas faltava rapidez para acessar grande número 

de progênies. Por isso, Frias (1987) desenvolveu e propôs o uso de uma nova 

técnica de inoculação, baseada em ANDERSON et al. (1982), na seleção de 

Pinnus spp. resistentes à ferrugem fusiforme, causada por Cronartium 

quercuum f. sp. fusiforme, nos Estados Unidos. 

 O método de Frias simulava a inoculação natural; resolvia a coleta de 

basidiósporos e o armazenamento destes para uso posterior, quando 

necessário; controlava a concentração de inóculo; e compatibilizava a 

disponibilidade de tecido suscetível do hospedeiro com a qualidade do inóculo 

viável, para desenvolver as etapas requeridas no programa de seleção de 

plantas em larga escala (FRIAS e PURDY, 1995). 

 Na Bahia, em 1992, foi iniciado o programa de seleção de genótipos 

resistentes à vassoura-de-bruxa, utilizando o método descrito por FRIAS 
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(1987), adaptado para as condições da região. Este programa visa identificar 

genótipos com níveis promissores de resistência à vassoura-de-bruxa, para 

serem incorporados no programa de melhoramento genético do cacaueiro 

conduzido pelo Centro de Pesquisas do Cacau. A identificação de variáveis 

que possibilitam melhor caracterização da doença, para serem usadas no 

programa de seleção, é um dos pontos de estrangulamento do processo, 

assim como métodos de análise que permitiam agrupar com precisão as 

progênies testadas, para que inferências estatísticas possam ser tomadas 

sobre o seu comportamento em relação à vassoura-de-bruxa. 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar características 

(variáveis) que possam melhor detectar fontes de resistência vassoura-de-

bruxa, para serem incorporadas ao programa de melhoramento do cacaueiro.  

 

 
 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material genético 

 Progênies de 70 clones de cacaueiros provenientes das introduções do 

Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), 

em Ilhéus, BA, dispostos em três ensaios, foram testadas quanto à resistência a 

vassoura-de-bruxa, no período 1994/95 (Quadro 1). 

 Em todos os ensaios, o clone CATONGO foi incluído como padrão de 

suscetibilidade, e os clones SCA 6 e SCA 12, como padrões de resistência. 

 As sementes obtidas de frutos de polinização livre do BAG/CEPEC foram 

pré-germinadas por 48 horas em serragem esterilizada umedecida. Após esse 

período, foram plantadas em tubetes plásticos contendo aproximadamente 300g de 

terriço esterilizado com brometo de metila. As plântulas ficaram em condições de 

casa de vegetação por três a quatro semanas, antecedendo a inoculação. 
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Quadro 1 -  Séries  e   origens   de  70  clones  avaliados  em  três  ensaios,  para  resistência à vassoura-de-bruxa durante o  
período 1994/95 

 
 

 
 

Clones
Séries Origem

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3

CEPEC

CATONGO

AB

CA

CAS

CC

CCN

EEG

EET

ICS

IMC

MA

OC

P

SC

SCA

SGU

SIAL

SIC

SPA

TSA

TSH

UF

Acre - Brasil

Amazonas - Brasil

Amazonas - Brasil

Bahia - Brasil

Costa Rica

Equador

Bahia - Brasil

Espírito Santo - Brasil

Equador

Trinidad

Peru

Amazonas - Brasil

Venezuela

Peru

Colombia

Peru

Guatemala

Bahia - Brasil

Bahia - Brasil

Colombia

Trinidad

Trinidad

Costa Rica

AB 1

-

-

CATONGO

CC 34, 41

CCN 2, 51

CEPEC 17, 21, 22, 26, 35, 42, 44, 50

-

-

-

-

MA 11, 15

-

P 7

-

SCA 6, 12

SGU 54

-

SIC 4, 18, 20, 21, 22, 24, 433

-

-

-

-

-

CA 1, 2

CAS 3

CATONGO

-

-

CEPEC 511, 519, 538, 550, 1003

-

EET 53, 94, 96, 103

-

-

-

-

P 7

-

SCA 6, 12

-

 SIAL 2, 12, 93, 659

-

SPA 7, 12, 17

TSA 516, 641

-

-

-

-

-

CATONGO

-

-

-

EEG 8, 13, 50, 64

-

ICS 39, 75, 98

IMC 27

-

OC 66, 67

P 7

SC 5

SCA 6, 12

-

SIAL 207, 407, 495, 543, 644

SIC 662

-

-

TSH 774, 1188

UF 296
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2.2. Produção de inóculo 

 Para padronizar o inóculo utilizado, vassouras secas e frutos necrosados 

pelo patógeno foram coletados exclusivamente na Fazenda Caprichosa, município 

de Camacan, BA, localidade com alta incidência da doença.  

 As vassouras foram penduradas em arames esticados horizontalmente e os 

frutos dispostos sobre uma mesa com tampo de tela de arame sob um telado 

(vassoureiro) construído com sombrite de 50% de luminosidade, exposto ao tempo. 

Também utilizaram-se vassoureiros em laboratório, do tipo gabinete, com condições 

controladas (luz, temperatura e umidade), seguindo a metodologia descrita por 

SUAREZ-CAPELLO (1977) e ROCHA e WHEELER (1985). Os vassoureiros internos 

obedeciam a um regime diário de 8 h de molhamento e 16 h de secamento, e os 

externos também, exceto durante os dias chuvosos. 

 Basidiomas maduros eram retirados das vassouras e dos frutos, lavados 

seqüencialmente em água destilada, em solução de clorofenicol ou estreptomicina a 

1%, e mais duas vezes em água destilada. Em seguida, eram secados entre folhas 

de papel absorvente e colocados sobre folhas de papel-filtro. Dos basidiomas 

enxutos, retirava-se o píleo, com o auxílio de uma tesoura. Em seguida, os píleos 

eram fixados com vaselina pastosa (Silinol SG) em tampas de vidro, com o himênio 

voltado para baixo, sobre um béquer contendo uma solução de glicerina a 16%, e 

sob agitação constante, de modo que, ao serem liberados, os basidiósporos caíam 

sobre a solução. A coleta de basidiósporos era feita por um período de 20 h. 

 Fazia-se o cálculo da concentração dos basidiósporos nas suspensões 

obtidas, utilizando-se um hemacitômetro. O teste de germinação também era feito 

retirando-se uma alíquota de 25 µl e espalhando com bastão de vidro sobre a 

superfície do meio ágar-água a 2% em cinco placas de 5 cm de diâmetro. 

Decorridas seis horas de incubação a 25°C, as placas eram retiradas, procedia-se à 

leitura no microscópio ótico e determinava-se a porcentagem de basidiósporos 

germinados. 

 As suspensões eram então utilizadas de imediato ou acondicionadas em 

frascos de 2,5 ml e armazenadas em nitrogênio líquido, até o momento de serem 

usadas. 
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2.3. Inoculação 

 No dia que antecedia a inoculação, as plântulas de cacaueiro mantidas em 

casa de vegetação tiveram 2/3 do tamanho das folhas cortado, para acelerar o 

crescimento apical.  

 Se as suspensões de basidiósporos a serem utilizadas estavam em N 

líquido, uma nova amostragem era retirada para os testes de germinação, a fim de 

determinar a viabilidade dos basidiósporos. Somente suspensões que apresentaram 

acima de 80% de germinação foram usadas como inóculo. 

 As plântulas foram inoculadas com uma suspensão de  

7,5X104 basidiósporos/ml, utilizando o sistema semi-automatizado (Capítulo 1, Figura 

1) e metodologia descrita por FRIAS (1987). 

 Após a inoculação, as plântulas permaneceram por 24 h em câmara 

climatizada, com temperatura em torno de 25°C e UR de 100%, sendo então 

transferidas para a casa de vegetação sob as condições normais do ambiente. 

 

2.4. Delineamento experimental 

 O delineamento experimental utilizado nos três ensaios foi inteiramente 

casualizado com quatro repetições de 28 plântulas cada, perfazendo um total de 112 

plântulas por progênie.  

 

2.5. Avaliação 

 Aos 60 dias após a inoculação, 13 variáveis (Quadro 2) foram utilizadas para 

avaliar os sintomas das plântulas individualmente (Figuras 17 e 18). 

 Dessas variáveis definidas, 11 são binárias, que compreendem duas 

categorias, presença ou ausência de um tipo de sintoma, uma quantitativa contínua 

(CV) e uma quantitativa discreta (NV). 
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Quadro 2 - Sintomas avaliados em plântulas de cacaueiro inoculadas com 
Crinipellis perniciosa, em casa de vegetação 

 
 

Variáveis Código Valor * 

Vassoura terminal VT 0 ou 1 

Comprimento de vassoura 
terminal (mm) 

CV 0 a 99 

Vassoura axilar VA 0 ou 1 

Número de vassouras axilares NV            0 a 99 

Hipertrofia HP            0 ou 1 

Engrossamento do caule EC 0 ou 1 

Superbrotação SB 0 ou 1 

Vassoura cotiledonar VC 0 ou 1 

Pulvino intumescido PI 0 ou 1 

Pecíolo intumescido  CI 0 ou 1 

Vassoura seca VS 0 ou 1 

Cancro CA 0 ou 1 

Hipocótilo intumescido HI 0 ou 1 

 
* 0 = ausência; 1 = presença. 
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Figura 17 – Sintomas em plântulas de cacaueiro aos 60 dias da inoculação 

com Crinipellis perniciosa. A: VT = vassoura terminal; CV = 
comprimento de VT em mm; CI = pecíolo intumescido e PI = 
pulvino intumescido. B: VA = vassoura axilar e NV = número de 
vassouras axilares maiores que 1 cm. C: CA = cancro e VC = 
vassoura cotiledonar. D: VS = vassoura seca.  
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Figura 18 - Sintomas em  plântula de cacaueiro aos 60 dias da inoculação com 
Crinipellis perniciosa. A: SB = superbrotação de folhas.  
B: HP = hipertrofia no caule. C: EC = engrossamento no caule.  
D: HI = hipocótilo intumescido. 
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2.6. Análise dos dados 

 

 Para a análise de 70 progênies de cacaueiros, dispostas em três ensaios, 

foram empregadas a análise univariada (ANOVA) e as técnicas de análise 

multivariada: medida de dissimilaridade, método de aglomeração, variáveis 

canônicas e análise discriminante, através do GENES (CRUZ, 1996), programa de 

computação da Universidade Federal de Viçosa, MG. 

 As variáveis quantitativas, por ocasião da análise, foram transformadas em 

variáveis binárias, assumindo os valores 0 (zero), quando menor, e 1 (um), quando 

maior do que a média estimada pelos valores para cada variável .  

 
 

3. RESULTADOS 

 Pelos resultados da análise de variância (ANOVA) nos três ensaios, as 

variáveis número de vassouras axilares (NV), superbrotação (SB), vassoura seca 

(VS), cancro (CA) e hipocótilo intumescido (HI) apresentaram coeficientes de 

variação (CV) muito altos e herdabilidade (H2) baixa ou nula, sendo por isso  

descartadas (Quadros 1A, 2A e 3A). As oito variáveis restantes foram utilizadas nos 

procedimentos das análises estatísticas. 

 Através da ANOVA, os três ensaios realizados apresentaram diferenças 

significativas entre as médias de progênies pelo teste F, evidenciando a existência 

de variabilidade genética entre as progênies testadas. 

 No ensaio 1, a variável comprimento de vassoura terminal (CV) foi 

significativa a 1%, e as demais variáveis, vassoura terminal (VT), vassoura axilar 

(VA), hipertrofia do caule (HP), engrossamento do caule (EC), vassoura cotiledonar 

(VC), pulvino intumescido (PI) e pecíolo intumescido (CI), foram significativas a 5% 

(Quadro 4A). 

 No ensaio 2, em sete das oito variáveis avaliadas, o nível de significância foi 

de 1%, e a variável pulvino intumescido (PI) não foi significativa  (Quadro 5A). E, no 

ensaio 3, todas as variáveis avaliadas apresentaram nível de significância de 1% 

(Quadro 6A). 

 Com base na distância generalizada de Mahalanobis, que é a mais 

recomendada para delineamentos experimentais com repetições, as distâncias entre 

duas progênies foram quantificadas pelas amplitudes máxima  e mínima. No ensaio 

1, a amplitude máxima foi de 49,14 entre as progênies de MA 11 (15) e CEPEC 26 
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(10), e a mínima de  1,04 entre as progênies de MA 15 (16) e CEPEC 35 (11), 

conforme o Quadro 7A. Em termos genéticos, conclui-se que as progênies de MA 11 

e CEPEC 26 seriam as progênies mais dissimilares, enquanto as de MA 15 e 

CEPEC 35 seriam as mais semelhantes. 

 No ensaio 2, a amplitude das distâncias teve o máximo de 42,82 entre as 

progênies de  EET 53 (13) e de CEPEC 519 ( 7), as mais dissimilares, e o mínimo de  

1,26 entre as progênies de  SIAL 2 (18) e CEPEC 538 (8), que seriam as mais 

semelhantes (Quadro 8A). 

 No ensaio 3, as amplitudes máxima e mínima das distâncias entre as 

progênies foram de 62,78 para EEG 64 (4) e CATONGO (1) e de  1,36 entre as 

progênies  de UF 296 (24) e  de OC 66 (10), respectivamente (Quadro 9A). As 

primeiras seriam, portanto, as mais dissimilares, enquanto as últimas seriam as mais 

semelhantes. 

 Pelo método de otimização de Tocher, que estabelece o critério de manter a 

distância média intragrupo sempre inferior a qualquer distância intergrupo, foi 

possível reunir as progênies em grupos com comportamento similar, baseando-se 

na distância máxima de menores distâncias entre cada progênie. O valor do limite 

máximo para a inclusão de uma progênie no grupo, com referência às distâncias 

mínimas, foi de 9,56 para o ensaio 1  (Quadro 10A), 15,14 para o ensaio 2 (Quadro 

11A) e 11,08 para o ensaio 3 (Quadro 12A). Em decorrência da análise por este 

método, no ensaio 1 foram formados sete grupos, apresentados no Quadro 3. O 

grupo I incluiu o maior número de progênies, 17, estando entre elas CATONGO (2), 

que é o padrão de suscetibilidade a C. perniciosa no ensaio; os grupos II e IV foram 

formados por duas progênies cada; e o grupo III por três progênies (CC 34, SCA 6 e  

AB 1), sendo SCA 6 uma das progênies-padrões de resistência. Os demais grupos 

foram formados por apenas uma progênie, tendo o outro padrão de resistência, SCA 

12, composto isoladamente o grupo V. 
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Quadro 3 -   Grupos de progênies do ensaio 1 estabelecidos pelo método de Tocher, 
com base na dissimilaridade expressa pela distância generalizada de 
Mahalanobis 

 
 

Grupo Progênies de 

I CEPEC 35 (11), MA 15 (16), CEPEC 50 (14), CEPEC 21 (8), 

CC 41 (4), SGU 54 ( 20), CATONGO ( 2), SIC 22 ( 24), 

CEPEC 42 ( 12), CCN 51 (6), CEPEC 22( 9), CCN 2 (5), SIC 

4 4 (26), CEPEC 17 (7), P 7 ( 17), SIC 20 (22), SIC 433 ( 27) 

II CEPEC 44 (13), SIC 24 (25) 

III CC 34 (3), SCA 6 (18), AB 1 (1) 

IV MA 11 (15), SIC 21 (23) 

V SCA 12 (19) 

VI SIC 18 (21) 

VII CEPEC 26 (10) 

 

 

 

 No ensaio 2 foram formados três grupos (Quadro 4). O grupo I reuniu 23 

progênies, incluindo CATONGO (4), que foi o padrão de suscetiblidade, e SCA 12 

(15), um dos padrões de resistência a C. perniciosa usados no ensaio; o grupo II, 

as progênies de SCA 6 (16) e de SPA 17 (22); e o grupo III, uma única progênie, 

CEPEC 519 (7). 

 No ensaio 3, foram formados cinco grupos (Quadro 5). O grupo I reuniu 18 

progênies, incluindo as progênies  de SCA 12  (14) e SCA 6 (15), os dois  padrões 

de  resistência a C. perniciosa; o grupo II incluiu as progênies de EEG 8 (5) e  ICS 

39 (6); e os grupos III, IV e V  foram formados por progênies isoladas, ficando 

CATONGO (1), o padrão de suscetibilidade, no grupo V. 
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Quadro 4 - Grupos  de  progênies  do ensaio 2 estabelecidos pelo método de 

Tocher, com base na dissimilaridade expressa pela distância 
generalizada de Mahalanobis  

 
 

Grupo Progênies de 

I CEPEC 538 (8), SIAL 2 (18), TSA 641 (25), CA 1 (1), EET 

103 (10), CEPEC 511 (6), EET 94 (11), SPA 12 (21), EET 

53 (13), SIAL 93 (20), CAS 3 (3), CATONGO  (4), SCA 12 

(15), SIAL 12 (17), SPA 7 (23), CEPEC 1003 (5), CA 2 (2), 

TSA 516 (24), SIAL 659 (19), EET 96 (12), P 7 (14), 

CEPEC 550 (9) 

II SCA 6 (16), SPA 17 (22) 

III CEPEC 519 (7) 

 

 

 

Quadro 5 - Grupos  de  progênies do ensaio 3 estabelecidos pelo método de Tocher, 
com base na dissimilaridade expressa pela distância generalizada de 
Mahalanobis  

 
 

Grupo Progênies de 

     I OC 66 (10), OC 67 (11), UF 296 (24),TSH 1188 (23), SIAL 

495 (18), SIAL 207 (16), IMC 27 (9), SCA 6 (14), SC 5 (13), 

SIC 662 (21), TSH 774 (22), SIAL 644 (20), SIAL 407 (17), 

ICS 75 (7), EEG 50 (3), P 7 (12), SCA 12 (15), EEG 13 (2) 

       II EEG 8 (5), ICS 39 (6) 

III ICS 98 (8) 

IV EEG 64 (4) 

V CATONGO (1) 
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 Por meio da análise discriminante de Anderson e dos valores médios das 

variáveis dos grupos formados no ensaio 1, as progênies de MA 11 e  

SIC 21 (grupo IV) e CC 34, SCA 6 e AB 1 (grupo III) foram as resistentes, enquanto 

as progênies  de SIC 18 (grupo VI) e CEPEC 26 (grupo VII) foram as mais 

suscetíveis. As demais progênies que compuseram os grupos I e II tiveram 

comportamento intermediário (Quadros 3 e 6). 

 No ensaio 2, as progênies de CEPEC 519 (grupo III) foram resistentes e as de 

SCA 6 e SPA 17 (grupo II), as mais suscetíveis. As demais progênies foram 

intermediárias (Quadros 4 e 7). 

 No ensaio 3, as progênies de EEG 64 (grupo IV) e as 20 progênies do grupo I 

foram resistentes, e CATONGO (grupo V) a mais suscetível. As  progênies EEG 8, 

ICS 39 e ICS 98 (grupos II e III) comportaram-se como intermediárias (Quadros 5 e 

8). 

 

Quadro 6 - Média  de  oito  variáveis,  reunidas em sete grupos, com base na análise 
discriminante de Anderson (ensaio 1) 

 
 

 Grupo 

Variável1/ I II III IV V VI VII 

VT 6,84 19,72 3,80 2,68 12,96 16,38 6,45 

CV 3,37 3,45 1,30 1,33 3,70 7,30 4,59 

VA 8,61 18,34 9,90 3,57 15,74 21,82 18,42 

HP 17,27 6,68 6,00 54,01 9,26 0,00 6,48 

EC 3,51 3,88 5,68 0,44 11,11 3,64 14,75 

VC 4,31 2,27 10,00 3,57 12,04 9,07 15,54 

PI 6,82 17,03 2,89 1,34 15,74 19,99 11,94 

CI 2,99 9,80 0,89 0,89 10,18 14,55 6,41 

 
1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
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Quadro 7 - Média de oito variáveis, reunidas em três grupos, com base na análise 
discriminante de Anderson (ensaio 2) 

 
 

 Grupo 

Variável1/ I II III 

VT 11,68 24,96 3,70 

CV 4,99 15,52 2,81 

VA 18,06 34,11 14,62 

HP 10,50 32,15 37,24 

EC 16,42 7,04 37,91 

VC 11,61 15,03 12,89 

PI 13,68 19,24 10,05 

CI 6,28 5,28 3,60 

 
1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  
  VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule;  
  VC = vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
 

Quadro 8 - Média de oito variáveis, reunidas em cinco grupos, com base na análise 
discriminante de Anderson (ensaio 3) 

 
 

 Grupo 

Variável1/ I II III IV V 

VT 12,79 35,25 24,04 6,25 44,31 

CV 4,99 11,27 12,22 2.68 21,62 

VA 15,16 38,18 32,18 12,95 48,57 

HP 14,85 12,96 22,32 2,68 5,30 

EC 9,09 11,53 23,56 10,71 12,41 

VC 7,90 14,32 15,73 36,01 6,78 

PI 14,90 41,72 27,58 9,08 52,91 

CI 10,27 32,52 15,39 2.68 50,14 

 
1/ VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

 VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC =    
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
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 A importância relativa das variáveis, para a classificação das progênies nos 

ensaios, foi estimada pelos coeficientes e autovalores (li) correspondentes às 

variáveis canônicas (VCi) e pelos respectivos coeficientes de ponderação 

(autovetores) associados às variáveis originais no ensaio 1 (Quadro 13A), no ensaio 

2 (Quadro 14A) e no Ensaio 3 (Quadro 15A). 

 No ensaio 1, as duas primeiras variáveis canônicas explicam cerca de 51,81% 

da variação total (34,59% para a primeira e 27,22% para a segunda). Assim, uma 

descrição razoável da divergência genética das progênies pode ser feita, permitindo-

se a transposição de um espaço p-dimensional (p=8, no caso em questão) para 

bidimensional com desprezível grau de distorção, provocado pelas distâncias entre 

progênies. 

 Na Figura 19 está representada a dispersão gráfica no espaço bidimensional 

das 27 progênies, utilizando-se a primeira e a segunda variáveis canônicas, 

correspondentes aos eixos Y e X, respectivamente. Constata-se que as  progênies 

mais distanciadas, em relação às demais, foram as progênies de MA 11 (15) e 

CEPEC 26 (10), enquanto as de MA 15 (16) e Cepec 35 (11) apresentaram-se 

menos distanciadas, embora as progênies de SCA 6 (18) e CC 34 (3); CEPEC 17 (7) 

e SCA 12 (19); CATONGO (2), CCN2 (5) e CCN 51 (6); e CEPEC 50 (14) e CEPEC 

21 (8) fossem também muito pouco distanciadas entre si. 

 No ensaio 2, as duas primeiras variáveis canônicas explicam cerca de 54,66% 

da variação total (28,92% para a primeira e 25,74% para a segunda), e, de acordo 

com a dispersão gráfica no espaço bidimensional das 25 progênies (Figura 20), as 

progênies mais distanciadas, em relação às demais, foram as de EET 53 (13) e 

CEPEC 519 (7), enquanto SIAL 2 (18) e CEPEC 538 (8) apresentaram-se menos 

distanciados. As progênies de SIAL 12 (17) e SIAL 2 (18), SPA 12 (21) e CAS 3 (3) 

também apresentaram menores distâncias entre si. 

 No ensaio 3, as duas primeiras variáveis canônicas explicam cerca de 62,60% 

da variação total (41,01% para a primeira e 21,56% para a segunda), e, na 

dispersão gráfica em espaço bidimensional das 24 progênies (Figura 21),  
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Figura 19 - Dispersão gráfica  dos  escores  em  relação   aos   eixos representativos 
das duas primeiras variáveis canônicas (VC1 e VC2), entre oito variáveis, 
avaliadas em 27 progênies de cacaueiros inoculadas com Crinipellis 
perniciosa (ensaio 1). 
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Figura 20 - Dispersão gráfica  dos   escores   em  relação  aos  eixos representativos 
das duas primeiras variáveis canônicas (VC1 e VC2), entre oito variáveis, 
avaliadas em 25  progênies de cacaueiros inoculadas com Crinipellis 
perniciosa (ensaio 2). 
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Figura 21 - Dispersão  gráfica   dos  escores  em  relação  aos  eixos representativos 
das duas primeiras variáveis canônicas (VC1 e VC2), entre oito variáveis, 
avaliadas em 24 progênies de cacaueiros inoculadas com Crinipellis 
perniciosa (ensaio 3). 

 
observa-se que as progênies mais distanciadas foram as de EEG 64 (4) e 
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 Por meio da análise discriminante de ANDERSON (1958), foram formados 

grupos de progênies, pela combinação linear de cada variável. Os grupos formados, 

em geral, foram os mesmos obtidos pelo método de Tocher (Quadros 16A a 18A). 

Exceções foram verificadas somente no ensaio 1, em que as progênies de CEPEC 

17 (7) foram classificadas pela análise discriminante; no grupo 3 e no grupo I, pelo 

método de Tocher (Quadro 16A); e, no ensaio 3, as progênies de EEG 13 (2), que 

foram classificadas no grupo I pelo método de Tocher, pela análise discriminante 

ficaram no grupo 3 (Quadro 18A).  

 
 

4. DISCUSSÃO 

 A complexidade dos sintomas e a diagnose descritiva da doença vassoura-

de-bruxa em cacaueiro teve início a partir dos estudos realizados em gemas 

vegetativas, almofadas florais e frutos por BAKER e CROWDY (1943), BAKER e 

MCKEE (1943), DALE (1946) e CRONSHAW e EVANS (1978). As descrições mais 

compreensivas dos sintomas, no entanto, foram as empregadas por BAKER e 

HOLLIDAY (1957), classificando as plântulas inoculadas em quatro categorias: I. 

imune ou altamente resistente (sem sintomas ou com leve hipertrofia); II. resistente 

(hipertrofia e folhas com leve clorose); III. suscetível (sintomas severos, folhas 

cloróticas e redução de tamanho da planta); e IV. altamente suscetível (sintomas 

mais severos, crescimento lento, necrose e morte). Thorold (1975) seguiu as 

descrições dos autores precedentes. Rudgard (1989) utilizou uma descrição de 

consenso entre os pesquisadores que trabalhavam com a doença na época, 

baseando-se nos seguintes sintomas: 1. vassouras vegetativas (vassoura do 

hipocótilo; plagiotrópica e ortotrópica; axilar; terminal; cancro foliar e inchação do 

eixo);  

2. vassouras de almofada floral (vassoura de uma flor; floral simples; floral 

composta; fruto morango e vassoura vegetativa de almofada); e 3. frutos doentes 

(bilros com infecção indireta e direta; frutos desenvolvidos, com infecção direta). 

TOVAR (1991) caracterizou os sintomas de inoculações artificiais e de infecções 

naturais em: 1. sintomas de plântulas provenientes de sementes infectadas 

(hipertrofia do hipocótilo); 2. sintomas desenvolvidos a partir de infecções de gemas 

vegetativas em plântulas (vassoura típica e chicote) e em plantas adultas (vassoura 

típica, chicote, necrose da gema e atrofia do ramo); 3. sintomas nas almofadas 

florais (vassoura vegetativa da almofada floral; proliferação de flores; necrose da 
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gema e atrofia do ramo); 4. sintomas em frutos com infecção direta (frutos com 

lesões necróticas; lesões necróticas expandidas; lesões necróticas deprimidas; 

zonas de maturação prematura; parcialmente maduros com zonas verdes de 

diferentes tamanhos). 

 No presente trabalho, uma grande variedade de sintomas foi observada nas 

plântulas de cacaueiros, após três a cinco semanas da inoculação com C. 

perniciosa. A avaliação realizada aos 60 dias da inoculação constou de 13 

observações diretas (Quadro 2), com a finalidade de discriminar melhor o material 

genético resistente do suscetível. Os altos coeficientes de variação (CV) dos dados 

obtidos pela ANOVA podem ser atribuídos à falta de uniformidade genética das 

progênies, bem como ao efeito ambiental. Como por meio da ANOVA e dos testes 

de médias só era possível visualizar o comportamento das progênies em relação a 

cada uma das variáveis, utilizou-se como recurso a análise multivariada, onde são 

consideradas simultaneamente as informações de todas as variáveis. Segundo 

MANLY (1986), é possível obter resultados não-significativos em testes univariados 

e um resultado significativo em teste multivariado. 

 Em fitopatologia, há interesse crescente nas técnicas multivariadas, devido à 

disponibilidade atual de recursos computacionais, fundamentais para a sua 

utilização. LIBERATO (1995) relata vários trabalhos de aplicabilidade nessa área. 

 As variáveis que expressaram melhor a reação das progênies foram os tipos 

de vassouras (VT, VA, VC), o comprimento da vassoura terminal (CV) e os tipos de 

intumescimentos (EC, PI e CI). O sintoma HP foi incluído por ser uma indicação de 

resistência, uma vez que esse sintoma é inversamente relacionado com a presença 

de vassouras típicas ou intumescimentos. TOVAR (1991) relatou sintomas atípicos 

em plântulas de cacaueiro inoculadas com C. perniciosa que não produziram 

basidiomas. A escolha das variáveis também foi fundamentada na herdabilidade 

acima de 50% e nos menores coeficientes de variação. Por essa razão, a análise 

multivariada proporcionou avaliação das progênies na sua multidimensionabilidade. 

 Pela técnica de agrupamento, as progênies de SCA 6 e SCA 12 de 

polinização livre, utilizadas  como padrões de resistência, nos ensaios 1 e 3 ficaram 

em grupos distintos da progênie de CATONGO, padrão de suscetibilidade. O mesmo 

não ocorreu no ensaio 2, porque a progênie SCA 6, na época do ensaio, foi obtida 

da Estação Experimental Filogônio Peixoto, de Linhares, ES, devido à falta de frutos 

na Bahia. Na realidade, esta progênie tratava-se de um híbrido, resultante do 
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cruzamento de SCA 6 X CATONGO, o que não foi explicado na ocasião, gerando a 

variação observada naquele ensaio em relação aos demais, em que SCA 6 se 

posicionou como suscetível, devido à herança paterna do cacau comum da Bahia 

(CATONGO), que é altamente suscetível (PIRES e LUZ, 1995). 

 Nas condições dos presentes ensaios, as duas progênies de SCA 6 e SCA 

12, padrões de resistência, apresentaram níveis compatíveis de resistência somente 

no ensaio 3. No ensaio 1, SCA 6 foi resistente e SCA 12 intermediária, por 

apresentar maior incidência de VC, PI e CI do que as progênies dos grupos mais 

resistentes. No ensaio 2, a progênie de SCA 12 (grupo V) ficou no mesmo grupo 

intermediário que a de CATONGO, enquanto o híbrido que substituiu SCA 6 (grupo 

II) foi mais suscetível que o próprio padrão. Esses resultados foram coerentes com 

os trabalhos realizados desde a década de 40, que atestavam sua imunidade 

(EVANS, 1951) até 1965, quando se tornaram parcialmente suscetíveis (BARTLEY, 

1969), pela existência de variabilidade genética do patógeno (BARTLEY, 1977; 

EVANS, 1978; WHEELER e MEPSTED, 1982). 

 Os clones Scavina, SCA 6 e SCA 12, e seus híbridos, foram amplamente 

plantados e observados no campo, muitas vezes na presença de alta pressão de 

inóculo, e, como regra, eles têm mostrado redução na incidência da doença em 

muitas situações. Infelizmente, porém, apresentam comportamento diferencial de 

local para local e também ao longo dos anos no mesmo local (PURDY e SCHMIDT, 

1996). 

 As progênies de CATONGO, escolhidas como padrão de suscetibilidade nos 

ensaios, não apresentaram alta suscetibilidade à população do patógeno usada, 

talvez em função das condições do ambiente, como luz e temperatura, ou mesmo da 

sua própria fisiologia. 

 Nos ensaios 1 e 2, as progênies de CATONGO foram classificadas como 

medianamente resistentes, uma vez que os valores médios de VT, CV, VA, EC, PI e 

CI dos grupos em que o CATONGO se inseriu foram valores menores do que os dos 

demais grupos nos diferentes ensaios (Quadros 6 e 7). No ensaio 3, porém, as 

progênies de CATONGO apresentaram-se suscetíveis (Quadro 8), com maiores 

valores para VT (44,31%), CV (21,62%), VA (48,75%), PI (52,91%) e CI (50,14%). 

 Por meio das técnicas da análise multivariada, pôde-se ajustar e incluir 

somente os sintomas mais característicos da vassoura-de-bruxa, simplificando a 

avaliação e a coleta de dados para testes futuros. Os sintomas, tipos de vassouras e 
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intumescimentos são as principais variáveis, que devem ser usadas na tomada de 

dados e interpretação dos mesmos, como mostram as médias das variáveis para 

cada grupo de progênies (Quadros 6, 7 e 8). A variável HP de ocorrência mais 

freqüente nas progênies resistentes de MA 11, SIC 21, CEPEC 519 e EEG 64 pode 

caracterizar uma reação de hipersensibilidade ou estar inversamente relacionada 

com a doença. Tome-se, por exemplo, as progênies de CATONGO, em que, quando 

se mostraram suscetíveis (ensaio 3), HP teve menor valor que as demais variáveis 

que expressavam vassouras e intumescimentos. Assim, as variáveis VT, CV, VA, 

VC, EC, PI, CI e HP devem continuar a ser usadas no programa de melhoramento 

genético do cacaueiro, enquanto VS, SB, CA e HI devem ser descartadas, por 

serem  de pouca ou nenhuma ocorrência. 

 As progênies de AB 1; EEG 13, 50 e 64; CC 34, CEPEC 519, ICS 75; IMC 

27; MA 11; OC 66 e 67; P 7; SC 5; SIC 21 e 662; SIAL 207, 407, 495 e 644; TSH 

774 e 1188; e UF 296 foram tão ou mais resistentes que SCA 6 e SCA 12, padrões 

de resistência, enquanto SIC 18, SIC 24, CEPEC 26, CEPEC 44  e SPA 17 se 

comportaram como mais suscetíveis que as de CATONGO. Independente da série e 

do local de origem, alguns clones apresentaram resistência ou suscetibilidade, 

porém, de modo geral, os descendentes das séries  locais da Bahia, CEPEC e SIC, 

foram suscetíveis. 

 A seleção de variáveis consistentes na avaliação de plântulas geneticamente 

desuniformes (dentro de cada progênie) pode tornar os dados mais confiáveis. 

Devido à alta variabilidade genética do cacaueiro, de modo geral, é possível que 

seja necessário aumentar o número de repetições nos testes de resistência. Estudos 

sobre a diversidade genética do cacaueiro em interação com C. perniciosa devem 

ser intensificados, aprimorando o uso das técnicas da análise multivariada, devido à 

variabilidade apresentada entre as repetições de uma mesma progênie. O ideal para 

agrupar as progênies seria a formação de três grupos, um composto pelas 

resistentes, outro pelas intermediárias e o terceiro com as suscetíveis. Essa 

proposição inclui outra progênie-padrão de suscetibilidade de comportamento 

estável, além da de CATONGO, que mostrou variabilidade nos ensaios. Usando-se 

duas progênies como padrões de suscetibilidade e duas para resistência, as 

progênies seriam classificadas pelas funções discriminantes de suscetibilidade 

[Ds(x)] e de resistência [Dr(x)] para cada repetição, alocando-as no grupo suscetível, 

intermediário ou resistente, de acordo com a análise discriminante de Anderson.  
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 As estimativas realizadas nos ensaios para seleção de material resistente à 

vassoura-de-bruxa mostraram consistência estatística e inferências válidas. Porém, 

com o desconhecimento da interação hospedeiro-patógeno nos clones cujas 

progênies foram avaliadas, sugere-se intensificar os estudos de interação, 

mantendo-se o método de inoculação  pela sua praticidade e semelhança com a 

infecção natural de C. perniciosa. 

 A resistência à vassoura-de-bruxa é um dos principais fatores do programa de 

melhoramento genético do cacaueiro conduzido pelo CEPEC. O material 

selecionado neste e em outros ensaios similares já realizados, bem como nas 

avaliações de incidência natural da vassoura-de-bruxa na coleção de germoplasma 

do CEPEC, será utilizado em cruzamentos dialélicos que visam ampliar a 

diversidade genética para o cárater resistência. Paralelamente, estão sendo 

conduzidos estudos para conhecer a dissimilaridade genética do material 

selecionado para resistência e outros fatores, como produção, tamanho e peso de 

sementes e teor de gordura, que também são relevantes para o programa. 

Pretende-se realizar os cruzamentos entre materiais com menor similaridade 

genética para aumentar a freqüência e estabilidade do cárater resistência, 

combinado a outras boas características agronômicas no material genético a ser 

distribuído aos produtores via seminal ou clonal (multiplicação vegetativa). Os 

resultados gerados pelos presentes ensaios serão, portanto, de uso imediato no 

programa de melhoramento genético do cacaueiro na Bahia. 

 
 
 

RESUMO E CONCLUSÕES 

 Estudos histopatológicos da interação entre o cacaueiro (Theobroma 

cacao L.) e o fungo Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, agente causal da 

vassoura-de-bruxa, foram realizados utilizando-se não só a microscopia ótica, 

mas também a eletrônica de varredura (MEV) ou de transmissão (MET). 

Gemas apicais das progênies de Catongo (suscetível) e de SCA 12 

(resistente) foram inoculadas com suspensões de basidiósporos nas formas 

de pulverização e gotas. Em intervalos de 6, 12, 24, 48 e 72 h e 7, 15, 30 e 80 

dias após a inoculação, as amostras foram processadas pelas técnicas 

convencionais, para cada tipo de microscopia. Ao MEV, verificou-se que os 
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basidiósporos germinavam, emitindo tubos germinativos longos e vigorosos, 

entretanto, sem nenhuma orientação específica. Não foi observada a 

penetração, e, em raras ocasiões, observou-se o tubo germinativo introduzido 

no estômato, sem a formação aparente de apressório. A colonização só foi 

observada aos 30 dias da inoculação, principalmente no córtex, com hifas 

intercelulares e sem a formação aparente de haustórios. As progênies de SCA 

12 não apresentavam imunidade, e, quando infectadas, podia-se observar 

que a colonização de hifas era mais lenta e menos profusa, quando 

comparada com as de CATONGO, no mesmo período amostrado. A presença 

da matriz hifal  foi característica ultra-estrutural marcante de C. perniciosa, 

tanto na progênie resistente como na suscetível. Foram observadas 

diferenças quanto à espessura da matriz hifal entre o hospedeiro suscetível e 

o resistente, sendo menos espessa no resistente, sugerindo um possível 

mecanismo de resistência. Em algumas observações a matriz hifal era 

contornada por uma aparente membrana de origem desconhecida. Também 

verificaram-se modificações na parede do hospedeiro em contato com a 

matriz, indicando uma provável interface relacionada com nutrição. A hifa 

cresce intercelularmente e, com o desenvolvimento, passa a ser intracelular. 

Nessa fase, observaram-se hifas menos delgadas que as intercelulares, 

aparentemente sem grampos de conexão e sem a formação de estruturas 

nutricionais. 

 Avaliações realizadas no período de 1994/95, em três ensaios, com 

progênies de 70 clones de cacaueiro (Theobroma cacao L.) do Banco de 

Germoplasma do Centro de Pesquisas do Cacau, em Ilhéus, BA,  

oriundas de séries locais e de outros países, mostraram que as características 

sintomáticas mais confiáveis para selecionar material resistente  

a C. perniciosa foram: vassoura terminal, comprimento de vassoura  

terminal, vassoura axilar, hipertrofia do caule, engrossamento do  

caule, vassoura cotiledonar, pulvino intumescido e pecíolo intumescido. Em 

todos os ensaios, as progênies SCA 6 e SCA 12 foram incluídas como  

padrões de resistência e CATONGO, como de suscetibilidade. Por meio de 

técnicas estatísticas da análise multivariada, as progênies foram  
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agrupadas pela similaridade genética. As progênies de SCA 6 e SCA 12 

devem permanecer como padrões de resistência à vassoura-de-bruxa em 

testes futuros. As progênies AB 1; EEG 13, 50 e 64; CC 34, CEPEC 519, ICS 

75; IMC 27; MA 11; OC 66 e 67; P 7; SC 5 , SIC 21 e 662; SIAL 207, 407, 495 

e 644; TSH 774 e 1188; e UF 296 mostraram ser promissoras para resistência 

à vassoura-de-bruxa, além de SCA 6 e SCA 12. A progênie de CATONGO 

não mostrou ser altamente suscetível à população do patógeno usada; há 

necessidade de incluir outra progênie suscetível em testes futuros, como as 

progênies SIC 18, CEPEC 26, CEPEC 44, SIC 24 e SPA 17, que 

apresentaram maior suscetibilidade que o próprio padrão de suscetibilidade 

utilizado: CATONGO.  

 Para maior compreensão dos mecanismos de resistência do 

hospedeiro, é preciso incrementar estudos histopatológicos da interação  

C. perniciosa-cacaueiro, aliados a estudos histocitoquímicos. E, na seleção 

de progênies, sugere-se, para não ocorrer distorções da variabilidade 

genética das progênies, incluir, nos testes futuros, um número maior de 

repetição por progênie e outra progênie  como padrão de suscetibilidade, 

porque, nas condições dos ensaios utilizados neste estudo, o CATONGO não 

se mostrou tão suscetível como o esperado. 

 Os resultados gerados nestes estudos serão imediatamente utilizados 

na continuidade da seleção de materiais resistentes à vassoura-de-bruxa a 

serem usados no programa de melhoramento genético do cacaueiro 

conduzido pelo Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC/CEPLAC) na Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
ANDEBRHAN, T. Witches’ broom disease of Theobroma cacao, in Brasil, 

inoculation of ungerminated seeds. Theobroma, v. 13, n. 1, p.  47-49,. 1983. 
 
ANDERSON,T.W. An introduction to multivariate statistical analysis. New York, 

John Wiley & Sons Inc. 1958. 374p. 
 
ANDERSON, R.L.; YOUNG, C.H.; TRIPLETT, J. et al. Resistance screening center 

procedure manual: a step by step guide to materials and methods used in 
screening southern pines for resistance to fusiform rust. Gainesville, USA. 
(Report, 82178).1982. 55 p. 

 
ARAGUNDI, J. A. Culture and histology of Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer. 

Gainesville, Flórida, USA, University of Florida, 1982, 52p. Dissertação 
(Mestrado em Fitopatologia) - University of Florida, 1993.  

 
BAKER, R.E.D., CROWDY, S.H. Studies in the witches’ broom disease of cacao 

caused by Marasmius perniciosus Stahel. Part I. Introduction, symptoms and 
etiology. Trinidad: Imperial College of Tropical Agriculture. (Memoir, 7). 1943. 
78 p. 

 
BAKER. R.E.D., HOLLIDAY, P. Witches’ broom disease of cacao (Marasmius 

perniciosus Stahel). Commonwealth Mycological Institute, Richmond. 
(Phytopathology Paper, 2). 1957. 42p. 

 
BAKER, R.E.D., MCKEE, R.K. Witches’ broom investigations. VI. The infection of 

flower cushions and pods of cacao by Marasmius perniciosus Stahel. 
Tropical Agriculture, Trinidad, v. 20, p. 188-194, 1943. 

 
BARTLEY, B.G.D. Twenty years of cacao breeding at Imperial College of Tropical 

Agriculture. In: INTERNATIONAL COCOA RESEARCH CONFERENCE, 2, 
1967,. Proceedings..., Salvador, 1969. p. 29-33. 

 
BARTLEY, B.G.D. The status of genetic resistance in cocoa to Crinipellis 

perniciosa (Stahel) Singer. In: INTERNATIONAL COCOA RESEARCH 
CONFERENCE, 6, 1977, Proceedings..., Caracas, 1977, p. 1-18.   

 
BARTLEY, B.G.D. Cacao, Theobroma cacao. In: BREEDING for durable resistance 

in perennial crops. Rome: Food an Agriculture Organization of the United 
Nations. p. 25-42. (Plant production paper, 70). 1986.  

 
BARTLEY, B.G.D. Retrospect of research on resistance of cacao to Crinipellis 

perniciosa. In: International Workshop on the Witches’ Broom Disease. 
Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer of Cacao. Belém, Manaus, Ouro Preto, 
1982. Proceedings.... Ilhéus, 1983. p. 32-35. 

 
BEKELE, F., BEKELE, I. Further studies on a concise list of morphological 

descriptors for cacao. In: International Workshop on Cocoa Breeding Strategics. 
Proceedings.... Kuala Lumpur, 1994, p. 155-165. 



67 
 

 
BENHAMOU, N., MAZAU, D., GRENIER, J., et al. Time-course study of the 

acumulation of hydroxyproline-rich glycoproteins in root cells suscetible and 
resistant tomato plants infected by Fusarium oxysporum f. sp. radicis - 
lycopersici. Planta, v. 184, p. 196-208, 1991.  

 
BRITON JONES, H.R. & CHESSMAN, E.E. Witches’ broom control. Tropical 

Agriculture, v. 9, p. 79-89, 1931. 
 
CALLE, H., COOK. A. A., FERNANDO, S. Y. Histology of witches’broom caused in 

cacao by Crinipellis perniciosa. Phytopathology, v. 72, p. 1474-1481, 1982. 
 
CAPRILLES, L., ROJAS, E. Comportamiento de cultivares de cacao al ataque de 

escoba de bruja Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer. Venezuela: CENIAP, 
Estación Experimentale de Caucagua. 7 p.1977.  

 
CHESSMAN, E.E. Notes on nomenclature, classification and possible relationships 

of cacao populations. Tropical Agriculture, v. 21, p. 144-159, 1944. 
 
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC. 

Seleção de plantas em lavouras comerciais, tolerantes a vassoura-de-bruxa. 
Ilhéus, 7 p. (Papers). 1994.  

 
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC. 

Relatório: Previsão de safras do cacaueiro. (Mimiografado). 1996. 
 
COSTA, J. de C.B. Progresso da vassoura-de-bruxa em órgãos vegetativos do 

cacaueiro em Altamira e Tomé-Açú, PA. Viçosa, MG: UFV, 1993, 122 p. 
Dissertação (Mestrado em Fitopatologia) - Universidade Federal de Viçosa, 
1993.  

 
CRONSHAW, D.K., EVANS, H.C. Witches’ broom disease of cocoa (Crinipellis 

perniciosa) in Ecuador, II. Methods of infection. Annals of Applied Biology, v. 
89, n. 1, p. 193-200, 1978. 

 
CRUZ, C.D. GENES - Programa para análise e processamento de dados 

baseado em modelos de genética e estatística experimental. Viçosa, UFV. 
Imprensa Universitária. 1996.  305 p.   

 
DABYDEEN, S., SREENIVASAN, T.N. Ocurrence, anatomy and morphology of 

“blisters” on cocoa seedlings inoculated with Crinipellis perniciosa. Plant Dis., 
v. 73, n. 6, p. 481-484, 1989. 

 
DALE, W.T. Witches’ broom disease investigations. XII: Further studies on the 

infection of cacao pods. Tropical Agriculture, v. 23, p. 217-221, 1946. 
 
DELGADO, J.C., COOK, A.A. Nuclear condition of the basidia, basidiospores, and 

mycelium of Marasmius perniciosus. Can. J. Bot., v. 54, p. 66-72, 1976. 
 



68 
 

DESROSIERS, R., BOLANOS, C.W., VARGAS, J. Evaluacion de clones de cacao in 
relacion con su resistencia a la escoba de bruja (Marasmius perniciosus, 
Stahel). Turrialba, v. 5, p. 78-82, 1955. 

 
EVANS, H. C. Report on investigations in progress in Trinidad with a summary of 

results achieved to date. Cocoa, Chocolate and Confectionery Alliance Ltda., 
Report Cocoa Conference, London, 1951. p. 30-31.  

 
EVANS, H. C. Witches’ broom disease of cocoa (Crinipellis perniciosa) in Ecuador. 

I. The fungus. Annual Applied Biology, v. 89, p. 185-192, 1978.  
 
EVANS, H.C., BASTOS, C.N. Uma avaliação do ciclo de vida da vassoura-de-bruxa 

(Crinipellis perniciosa) do cacaueiro. Fitopatol. Bras., v.4, n. 1, p.104, 
1979. 

 
EVANS, H.C. Pleomorphism of Crinipellis perniciosa causal agent of witches’ 

broom disease of cacao. Trans. Brit. Mycol. Soc., v. 74, n. 3,  
p. 515-523, 1980. 

 
EVANS, H.C. Witches’ broom disease: a case study. Cocoa Growers’Bulletin, n. 

32, p. 5-19, 1981. 
 
EVANS, H. C., BARRETO, R. W. Crinipellis perniciosa: A much investigated   but 

little understood fungus. Mycologist, v. 10, n. 2, 1996. 
 
FERRAZ, E. C. de A. A vassoura-de-bruxa na Bahia: plano integrado de ações. 

Ilhéus, CEPLAC. 1989. 43 p. 
 
FONSECA, S.E.A. & WHEELER, B.E.J. Assessing resistance to Crinipellis 

perniciosa using cocoa callus. Plant Pathology, v. 39, p. 463-471, 1990. 
 
FRIAS, G.A. An inoculation method to evaluate resistance to witches’ broom disease 

of cacao. Ph.D. Thesis Gainesville, Florida. USA.  University of Florida. 111p. 
1987. 

 
FRIAS, G.A., PURDY, L.H. An inoculation method for resistance os cacao to 

Crinipellis perniciosa. Plant Dis., v. 79, p. 787-791, 1995. 
 
GRAMACHO, I.C.P., MANDARINO, E.P., MATOS, S.A. Cultivo e beneficiamento do 

cacau na Bahia. Itabuna, CEPLAC. 1992. 125p. 
 
HARDER,D.E., CHONG, J. Rust haustoria. In: MENDGEN, K. and LESEMANN, D.E. 

(Ed.) Electron microscopy of plant pathogens. New York: Spring-Verlag 
Berlin Heidelberg. 1991. p. 235-250. 

 
HOLLIDAY, P. Witches’ broom disease of cacao (Marasmius perniciosus Stahel). 

H. M. Stationery Office, 8 p. (Colonial, 286).1952.  
 
HOLLIDAY, P. A Test for resistance to Marasmius perniciosus Stahel. In: Report 

on Cocoa Research Imperial College of Tropical Agriculture, Trinidad and 
Tobago. 1955. p. 50-55. 



69 
 

KENYON, L., LEWIS, B.G., CODDINGTON, A., et al. Pathogenicity mutants of the 
tomato leaf mould fungus Fulvia fulva (Cooke) Ciferri (syn. Cladosporium 
fulvum Cooke). Physiological and Molecular Plants Pathology, v. 43, p. 
173-191, 1993. 

 
LAKER, H.A.; SREENIVASAN, T.N., RAJ KUMAR, D. Present status of witches’ 

broom disease of cocoa in Trinidad. Tropical Pest Management, v. 34, n. 3, p. 
318-323, 1988a. 

 
LAKER, H.A.; SREENIVASAN, T.N., KUMAR, D. R. The resistance of some cocoa 

clone to Crinipellis perniciosa in Trinidad. In: CONFERENCE 
INTERNATIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CACAO, 10 1987, Santo Domingo, 
Republica Dominicana. Actas, Cocoa Producers’ Alliance, 1988b. p. 637-641. 

 
LAKER, H.A., SREENIVASAN, T.N., KUMAR, D.R. Investigations on the 

histopathology of cocoa seedlings infected with Crinipellis perniciosa in 
Trinidad. Agrotrópica, v. 3, n. 3, p. 129-137, 1991. 

 
LIBERATO, J.R. Aplicações de técnicas de análise multivariada em Fitopatologia. 

Viçosa, MG: UFV, 1995, 144 p. Dissertação (Mestrado em Fitopatologia) - 
Universidade Federal de Viçosa, 1995.  

 
MACHADO, R.C.R.  Characterization of the intercelluar solution in cocoa plants 

infected with Crinipellis perniciosa: relatório das atividades desenvolvidas 
nas Universidades de Liverpool-Inglaterra e de Hamburgo-Alemanha. 1991. 
16p. 

 
MANLY, B.F.J. Multivariate statistical methods: a primer. London: Chapmam and 

Hall. 1986. 159 p. 
 
MATSUOKA, K. Resistência de Capsicum annuum L. à Phytophthora capsici 

Leonian: um estudo ultraestrutural da interação. Viçosa, MG: UFV, 1988, 122 p. 
Dissertação (Doutorado em Fitopatologia) - Universidade Federal de Viçosa, 
1988.  

 
MUSE, R.B., ISAAC, S., COLLIN, H.A. et al. Growth and nutritional requisements of 

Crinipellis perniciosa. In: CONFERENCE INTERNATIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN CACAO, 10 1987, Santo Domingo, Republica 
Dominicana. Actas, Cocoa Producers’ Alliance, 1988. p. 381-384.  

 
ORCHARD, J.E. & HARDWICK, K. Photosynthesis, carbohydrate translocation and 

metabolism and fungal tissues in cacao seedlings iinfected with Crinipellis  
perniciosa. In: CONFERENCE INTERNATIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
CACAO, 10, 1987, Santo Domingo, Republica Dominicana. Actas, Cocoa 
Producers’ Alliance, 1988. p. 325-330. 

 
PEGUS, L. E. Aspects of the host-parasit relationship in the Theobroma cacao L. - 

Marasmius perniciosus (Stahel) disease complex. MS Thesis. University The 
West Indies, St. Augustine, Trinidad & Tobago  41 p. 1972.  

 



70 
 

PEGLER, D.N. Crinipellis perniciosa (Agaricales). Kew Bulletin, v. 32, n. 4, p. 730-
736, 1978. 

 
PENMAN, D., ISAAC, S., HARDWICK, K., et al. Witches’broom disease: 

measuremente of fungal biomass in infected cocoa tissues. In: CONFERENCE 
INTERNATIONALE SUR LA RECHERCHE CACAOYERE, 11, 1993. 
Yamoussoukro, République de Côte D’Ivoire, Actas. Cocoa Producers’ 
Alliance, 1993. p. 117-121.  

 
PEREIRA, J.L., RAM, A., FIGUEIREDO, J.M., et al. Primeira ocorrência de vassoura-

de-bruxa na principal região produtora de cacau do Brasil. Agrotrópica, v. 1, n. 
1, p. 79-81, 1989. 

 
PIRES, J.L., LUZ, E.D.M.N. Resistência à vassoura-de-bruxa na espécie 

Theobroma cacao. Fitopatol. Bras., v. 20, p. 303, 1995. (Resumo). 
 
POSNETTE, A.F. Recollections of a genetical plant pathologist. Annu. Rev.  

Phytopathol., v. 18, p. 1-9, 1980. 
 
PURDY, L.H., SCHMIDT, R.A. Status of cacao witches’broom: biology, epidemiology 

and management. Annu. Rev. of Phytopathol., v. 34, p. 573-594, 1996.  
 
QUARTERLY BULLETIN OF COCOA STATISTICS. London: ICCO, v. 22, n. 3, 1996. 
 
ROCHA, H.M. The ecology of Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer in witches’ 

broom on cocoa (Theobroma cacao L.). London, University of London, 1983. 
145 p. Dissertação (Doutorado em Fitopatologia) - University of London, 1983. 

 
ROCHA, H.M., WHEELER, B.E.J. Factors influencing production of basidiocarps and 

deposition and germination of basidiospores of Crinipellis perniciosa, the 
causal fungus of witches’ broom on cocoa (Theobroma cacao). Plant 
Pathology, v. 34, p. 319-328, 1985. 

 
RUDGARD, S.A. Detailed description of symptoms of witches’ broom disease of 

cocoa caused by Crinipellis perniciosa. Cocoa Growers’ Bulletin,  
n. 41, 1989. 32 p. 

 
RUDGARD, S.A., MADDISON, A.C., ANDEBRHAN, T. Disease management in 

cocoa: comparative epidemiology of witches’ broom. London, Chapman and 
Hall. 1993. 249 p. 
 

SGRILLO, R.B., ARAUJO, M.R.P. de. Modelo de simulação da evolução da 
vassoura-de-bruxa do cacaueiro na Bahia. Agrotrópica, v. 6, n. 3,  
p. 73-84, 1994. 

 
SORIA, V., ENRIQUES, G.A. Mejoramiento genético para resistencia a cinco 

enfermedades de cacao. Turrialba: Centro Agronomico Tropical de 
Investigacion y Enseñanza. 1977. 38 p. 
 

SREENIVASAN, T.N., DABYDEEN, S. Modes of penetration of young cocoa leaves 
by Crinipellis perniciosa. Plant Dis., v. 3, n. 6, p. 478-481, 1989. 



71 
 

STAHEL, G. Marasmius perniciosus nov. spec. Department van den Landbonw in 
Surinam. Bulletin n. 33, p. 1-26. 1915. 

 
SUAREZ-CAPELLO, C. Grow of Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer in vivo and in 

vitro. London, England, University of London, 134p. 1977. Dissertação 
(Doutorado em Fitopatologia) - University of London, 1977. 

 
THOROLD, C. A. Diseases of cocoa. Claredon Press, Oxford. 1975.  
 
TOVAR, G.R. La escoba de bruja del cacao [Crinipellis perniciosa (Stahel) 

Singer)]: descripcion de sintomas de la enfermedad. Agronomia Colombiana, 
v. 8, n. 1, p. 227-239, 1991. 

 
TREVISAN, S.D.P. Mudanças no Sul da Bahia associadas à vassoura-de-bruxa do 

cacau. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM CACAU, 
12, 1996, Salvador, Bahia, Actas. Lagos, Cocoa Producer’s Alliance, 1996 (no 
prelo). 

 
WHEELER, B.E.J., MEPSTED, R. Pathogenic races of Crinipellis perniciosa?. In: 

INTERNATIONAL CACAO RESEARCH CONFERENCE, 8, 1982, 
Proceedings... Cartagena, 1982, p. 365-370. 

 
WHEELER, B.E.J., MEPSTED, R. Pathogenic variability amongst isolates of 

Crinipellis perniciosa from cacao (Theobroma cacao). Plant Pathology, v. 
37, p. 475-488, 1988. 

 
WHEELER, B.E.J., SUAREZ-CAPELLO, C. The pathosystem. Disease 

management in cocoa. Comparative epidemiology of witches’ broom. London, 
Chapman and Hall. 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 
 
 
 
 



73 
 

APÊNDICE 
 

 

 

Quadro 1A - Estimativas  dos coeficientes de variação e da herdabilidade de oito 
variáveis avaliadas em 27 progênies de cacaueiros inoculadas com 
Crinipellis perniciosa (ensaio 1) 

 
 

Variáveis1/ CV (%) H2 (%) F 

VT  76,82 69,11 3,24** 

CV 127,82 42,54 1,74* 

VA  71,43 60,84 2,55** 

NV 164,47 35,01 1,54 ns  

HP  68,12 84,41 6,41** 

EC  91,96 69,18 3,24** 

SB 415,70 0,0 0,80ns 

VC  83,68 83,68 3,55** 

PI  79,28 71,27 3,48** 

CI 112,71 69,27 3,25** 

VS 131,22 61,71 2,61** 

CA 736,84 49,73 1,99* 

HI 330,73 41,50 1,71* 

 

CV = coeficiente de variação; H2 = herdabilidade. 
1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 

* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
ns = Não-significativo.  
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Quadro 2A - Estimativas  dos coeficientes de variação e da herdabilidade de oito 
variáveis avaliadas em 25 progênies de cacaueiros inoculadas com 
Crinipellis perniciosa (ensaio 2) 

 
 

Variáveis1/ CV (%) H2 (%) F 

VT  75,31 57,54 2,36** 

CV  91,13 63,15 2,71** 

VA  56,38 58,60 2,42** 

NV 103,04 53,74 2,16** 

HP  74,22 83,13 5,93** 

EC  52,00 80,35 5,09** 

SB 372,30 48,53 1,94* 

VC  65,28 61,02 2,57** 

PI  72,01 39,55 1,65ns 

CI 108,97 54,55 2,20** 

VS 110,09 81,70 5,46** 

CA 999,99 0,0 1,00 ns 

HI 368,78 0,0 0,89 ns 

 

CV = coeficiente de variação; H2 = herdabilidade. 
1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 

*  Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
ns = Não-significativo.  
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Quadro 3A - Estimativas dos coeficientes de variação e da herdabilidade de oito 
variáveis avaliadas em 24 progênies de cacaueiros inoculadas com 
Crinipellis perniciosa (ensaio 3) 

 
 

Variáveis1/ CV (%) H2 (%) F 

VT  88,08 59,45 2,47** 

CV   81,22 78,33 4,61** 

VA  59,06 77,43 4,43** 

NV 129,12 37,39 1,60 ns 

HP 114,52 61,31 2,58** 

EC  86,27 60,81 2,55** 

SB 140,67 52,62 2,11* 

VC  83,14 74,02 3,85** 

PI  66,36 75,40 4,06** 

CI  69,20 83,70 6,13** 

VS 109,05 33,89 1,51 ns 

CA 496,99 18,50 1,23 ns 

HI 517,43 0,0 0,88 ns 

 
CV = coeficiente de variação; H2 = herdabilidade. 
1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 

*  Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
ns = Não-significativo.  
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Quadro 4A - Resumo da análise univariada de oito variáveis avaliadas em 27 

progênies de cacaueiros inoculadas com Crinipellis perniciosa 
(ensaio 1) 

 
 

  Quadrados Médios 

FV GL VT1/ CV VA HP EC VC PI CI 

Progênie 26 113,66**   29,14* 136,03** 822,32** 49,74** 78,32** 131,06** 63,82** 

Resíduo 81   35,10   16,74   53,27 128,21 15,33 22,09   37,66  19,61 

Média      7,71     3,20   10,22   16,62   4,26   5,62    7,74    3,93 

CV (%)    76,82 127,82   71,43   68,12 91,96 83,68  79,28 112,71 

 

*   Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
1/  VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 

 

 

 

Quadro 5A - Resumo  da  análise  univariada  de  oito variáveis avaliadas em 25 
progênies de cacaueiros inoculadas com Crinipellis perniciosa 
(ensaio 2) 

 
 

  Quadrados Médios 

FV GL VT1/ CV VA HP EC VC PI CI 

Progênie 24 206,24** 74,32** 283,22** 577,79** 375,98** 155,71** 167,57ns  96,99** 

Resíduo 75   87,57 27,39 117,26   97,48   73,87   60,69 101,30  44,08 

Média    12,43   5,74   19,20   13,30   16,52   11,93   13,98    6,10 

CV (%)    75,31 91,13   56,38   74,22   52,00   65,28   72,01 108,97 

 

**   Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
ns =  Não-significativo. 
1/  VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
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Quadro 6A - Resumo   da   análise   univariada  de  oito   variáveis  avaliadas em 24 
progênies de cacaueiros  inoculadas com Crinipellis perniciosa 
(ensaio 3) 

 
 

  Quadrados Médios 

FV GL VT1/ CV VA HP EC VC PI CI 

Progênie 23 530,10** 137,27** 605,58** 704,12** 217,62** 277,79** 682,66** 567,14** 

Resíduo 72 214,94 29,75 136,65 272,45 85,29 72,17 167,95 92,47 

Média  16,65 6,72 19,79 14,41 10,71 10,22 19,53 13,90 

CV (%)  88,08 81,22 59,06 114,52 86,27 83,14 66,36 69,20 

 

**   Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
1/  VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm);  

VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule; EC = inchamento do caule; VC = 
vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
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Quadro 7A - Medidas  de  dissimilaridade  genética  entre  pares  de  27  progênies de cacaueiros, fundamentadas na distância 
generalizada de Mahalanobis  (ensaio 1) 

 
 

Progênies 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1. AB 1 6,57 6,23 14,32 12,08 10,95 4,57 12,10 13,48 14,11 9,74 8,35 28,73 14,49 33,82 11,17 12,92 9,94 13,46 6,67 15,42 8,98 19,90 13,56 15,70 8,52 21,20 

2. CATONGO - 4,26 5,09 6,54 1,84 1,92 2,98 6,41 18,46 1,92 4,09 20,14 3,49 19,86 3,08 6,08 8,24 8,08 3,46 13,43 4,77 8,95 5,36 13,13 6,30 11,13 

3. CC 34  - 16,47 12,92 7,32 2,17 13,45 14,65 12,58 8,47 11,69 32,73 13,30 35,67 10,06 14,71 6,07 11,34 10,20 19,36 8,33 22,47 17,35 22,80 13,40 24,10 

4. CC 41   - 7,74 7,22 10,15 1,22 4,11 30,18 2,52 3,95 17,99 2,06 16,54 2,53 7,27 13,66 13,20 2,99 19,08 9,00 4,35 1,16 10,65 8,60 7,67 

5. CCN 2    - 3,51 8,28 7,38 8,93 17,60 4,35 5,24 21,42 4,71 29,35 2,23 4,42 7,15 9,46 5,29 14,12 12,54 14,63 9,71 17,01 6,37 6,58 

6. CCN 51     - 3,84 4,39 8,12 18,82 2,64 5,05 19,29 2,81 23,30 2,98 4,52 8,87 7,66 5,60 12,22 7,32 12,02 8,15 15,55 5,77 7,45 

7. CEPEC 17      - 7,65 6,78 16,19 4,06 4,85 20,17 7,52 32,99 6,20 10,93 5,98 8,38 6,47 12,05 3,88 17,25 10,63 11,69 5,34 16,13 

8. CEPEC 21       - 5,31 26,26 1,83 4,12 18,29 1,56 15,99 3,00 5,87 13,76 11,07 2,35 14,54 6,32 5,95 2,42 11,42 6,54 6,72 

9. CEPEC 22        - 31,74 4,02 2,66 9,14 5,27 32,67 5,33 13,44 12,28 11,47 7,30 12,74 6,35 12,90 5,27 3,81 4,18 13,19 

10. CEPEC 26         - 22,16 28,44 48,10 25,21 49,14 20,30 16,69 9,56 10,91 15,63 24,96 17,33 41,23 35,32 39,55 23,13 27,80 

11. CEPEC 35          - 2,07 20,43 1,48 23,65 1,04 6,85 7,19 10,81 2,54 15,38 6,00 9,01 4,11 11,67 5,85 7,85 

12. CEPEC 42           - 15,57 3,92 27,94 3,25 9,47 10,57 14,13 4,89 14,29 8,33 9,63 3,51 6,75 3,61 9,84 

13. CEPEC 44            - 17,42 43,79 21,04 22,66 31,64 15,28 23,21 13,54 15,73 25,92 17,60 5,82 9,41 21,54 

14. CEPEC 50             - 18,19 1,59 4,09 10,38 9,77 3,56 17,59 7,18 6,63 3,48 11,69 7,07 3,44 

15. MA 11              - 21,44 14,59 41,23 31,50 19,75 46,65 32,10 6,38 13,78 39,77 35,30 20,87 

16. MA 15               - 4,50 6,34 9,61 2,47 17,09 8,86 7,93 4,32 14,23 7,38 6,67 

17. P 7                - 11,69 7,37 4,35 18,47 11,34 9,03 8,16 19,01 10,00 3,59 

18. SCA 12                 - 9,53 7,64 22,87 9,46 23,80 17,30 20,75 12,85 16,35 

19. SCA 6                  - 8,58 10,25 5,38 22,13 16,57 15,70 8,21 13,29 

20. SGU 54                   - 15,17 5,96 9,10 4,96 13,39 6,82 7,65 

21. SIC 18                    - 11,22 31,86 21,33 15,23 4,61 23,02 

22. SIC 20                     - 18,88 11,43 8,37 5,50 13,65 

23. SIC 21                      - 2,02 19,05 18,10 11,74 

24. SIC 22                       - 10,00 9,39 9,29 

25. SIC 24                        - 5,30 16,83 

26. SIC 4                         - 10,95 

27. SIC 433                          - 
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Quadro 8A - Medidas  de  dissimilaridade  genética  entre  25  pares  de  progênies de cacaueiros, fundamentadas na distância 
generalizada de Mahalanobis  (ensaio 2) 

 
 

Progênies 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. CA 1 6,14 7,40 6,94 7,38 2,16 24,80 4,44 14,91 1,93 3,09 6,87 4,23 9,63 8,17 20,19 9,14 3,64 11,18 5,83 2,57 12,32 2,15 7,84 4,18 
2. CA 2 - 10,77 5,41 16,79 6,59 15,85 11,81 12,62 5,09 9,44 9,72 17,57 11,66 11,94 16,82 17,57 12,33 13,83 12,45 9,68 8,02 10,18 6,35 6,17 
3. CAS 3  - 8,45 8,10 8,20 34,40 4,13 17,35 6,15 5,45 13,92 9,00 16,84 7,91 20,86 7,85 4,42 10,16 2,44 6,81 16,39 12,87 13,10 3,77 
4. CATONGO   - 16,91 5,42 17,86 8,70 3,04 3,88 4,45 17,63 12,37 11,69 3,54 28,24 12,32 7,62 8,74 8,00 7,75 22,79 14,76 8,61 4,53 
5. CEPEC 1003    - 11,23 37,98 5,06 24,81 10,69 10,43 14,52 6,88 13,88 12,13 25,00 12,65 3,26 20,61 8,30 12,24 20,84 8,30 16,25 9,99 
6. CEPEC 511     - 25,92 6,03 11,49 3,77 3,93 11,51 6,14 7,06 7,31 23,82 11,30 6,02 6,61 7,22 4,65 16,46 5,37 7,62 3,10 
7. CEPEC 519      - 36,80 15,14 17,16 23,72 21,06 42,82 16,25 21,22 42,34 39,31 31,56 30,82 33,36 31,06 29,90 27,19 19,35 28,50 
8. CEPEC 538       - 16,11 5,40 6,54 13,22 3,82 16,27 6,66 23,23 2,84 1,26 13,06 5,76 6,86 21,33 10,03 8,21 2,22 
9. CEPEC 550        - 9,72 9,87 26,92 21,39 11,96 3,68 37,61 18,15 13,75 11,34 15,54 18,20 36,62 24,43 11,81 11,23 
10. EET 103         - 2,67 5,82 7,61 10,26 5,31 22,85 7,34 4,37 10,57 6,16 3,33 14,07 5,78 5,55 3,36 
11. EET 53          - 13,28 6,31 9,41 3,89 23,39 10,21 3,90 6,07 1,93 3,52 18,81 7,69 12,49 5,83 
12. EET 94           - 16,46 16,32 19,10 22,66 14,76 13,23 23,34 16,77 10,46 8,21 5,52 8,76 11,07 
13. EET 96            - 18,55 11,44 35,42 9,00 2,86 17,39 7,46 3,97 26,75 7,08 16,98 7,23 
14. P 7             - 8,99 24,69 23,38 12,88 9,49 13,60 17,57 21,21 10,58 12,21 12,96 
15. SCA 12              - 26,59 8,37 4,66 6,66 5,97 11,62 28,62 16,00 9,14 5,95 
16. SCA 6               - 26,99 25,76 19,79 19,68 29,79 11,21 24,58 20,19 21,93 
17. SIAL 12                - 5,26 15,69 10,25 11,20 28,14 16,80 8,25 4,93 
18. SIAL 2                 - 12,82 3,89 5,79 22,37 8,15 10,68 4,18 
19. SIAL 659                  - 6,90 14,26 24,33 18,29 14,22 8,89 
20. SIAL 93                   - 5,88 18,56 11,09 16,44 6,66 
21. SPA 12                    - 16,28 5,40 14,55 5,94 
22. SPA 17                     - 11,12 17,57 16,95 
23. SPA 7                      - 13,18 10,14 
24. TSA 516                       - 4,55 
25. TSA 641                        - 
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Quadro 9A - Medidas de dissimilaridade genética entre 24 pares de progênies de cacaueiros, fundamentadas na distância generalizada 
de Mahalanobis  (ensaio 3) 

 
 

Progênies 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. CATONGO 35,68 25,13 62,78 11,08 15,21 41,24 36,99 48,80 40,59 34,54 21,72 40,99 33,03 16,76 49,63 39,81 52,00 39,16 43,59 36,24 41,61 41,96 35,37 

2. EEG 13 - 7,11 10,19 13,85 8,52 5,72 5,62 11,11 10,24 9,55 4,42 11,28 11,62 11,61 10,47 8,69 14,28 1,56 7,10 17,32 12,54 14,88 15,10 

3. EEG 50  - 15,53 7,23 9,70 2,75 10,34 9,13 8,01 5,82 5,69 9,65 7,49 5,59 9,78 7,76 11,81 11,70 9,49 6,87 8,15 13,08 11,06 

4. EEG 64   - 24,22 26,61 11,00 22,94 20,04 15,00 16,35 23,32 25,13 23,18 24,68 17,61 13,69 19,44 13,60 20,27 24,32 17,77 29,75 22,56 

5. EEG 8    - 4,89 14,87 17,03 21,94 14,39 11,88 9,20 20,22 12,93 4,63 22,79 13,40 22,81 16,11 19,26 15,58 16,19 20,70 14,20 

6. ICS 39     - 14,76 9,78 18,18 13,45 11,76 4,38 15,69 8,92 5,84 18,19 13,65 21,07 7,25 11,98 15,51 16,71 15,53 13,73 

7. ICS 75      - 7,02 6,37 7,52 6,43 8,14 9,65 9,71 10,31 8,19 6,53 7,98 9,22 6,33 10,53 8,85 11,95 13,34 

8. ICS 98       - 10,49 11,78 11,87 3,76 11,78 11,72 11,83 14,29 12,26 11,88 5,43 6,18 21,09 14,14 12,11 16,62 

9. IMC 27        - 4,00 3,51 9,83 1,46 5,30 12,88 1,47 5,53 3,55 11,86 3,11 7,67 3,82 3,17 7,47 

10. OC 66         - 1,33 9,15 6,55 3,11 7,00 3,33 8,19 2,04 11,35 8,56 6,17 1,50 8,90 1,36 

11. OC 67          - 8,24 4,80 4,12 4,42 3,45 5,01 3,22 11,00 6,64 5,27 3,37 5,75 2,20 

12. P 7           - 7,89 6,78 6,34 10,96 10,95 13,18 5,87 7,29 13,66 9,62 10,93 11,03 

13. SC 5            - 5,66 12,65 2,61 5,92 7,90 11,94 3,41 8,50 5,32 2,27 8,73 

14. SCA 12             - 7,47 4,36 10,75 7,25 11,58 7,34 3,11 3,42 8,20 3,83 

15. SCA 6              - 13,49 11,27 10,86 13,54 13,09 9,69 10,36 12,49 5,78 

16. SIAL 207               - 7,82 4,76 11,56 5,48 5,64 3,39 6,33 5,97 

17. SIAL 407                - 10,66 9,02 3,95 12,24 9,66 4,88 12,36 

18. SIAL 495                 - 15,00 9,27 10,45 4,14 8,97 4,35 

19. SIAL 543                  - 5,64 19,50 15,06 13,10 16,07 

20. SIAL 644                   - 11,97 10,21 2,69 13,18 

21. SIC 662                    - 6,15 11,57 6,68 

22. TSH 1188                     - 10,00 3,15 
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Quadro 10A -  Limite  de distância intergrupo (Método de Tocher) estabelecido 
a partir da medida de dissimilaridade da distância de 
Mahalanobis entre pares de 27 progênies de cacaueiros, para 
oito variáveis (ensaio 1) 

 
 

Progênies Distância Mínima 

AB 1 4,57 

CATONGO 1,84 

CC 34 2,17 

CC 41 1,16 

CCN 2 2,23 

CCN 51 1,84 

CEPEC 17 1,92 

CEPEC 21 1,22 

CEPEC 22 2,66 

CEPEC 26 9,56 

CEPEC 35 1,04 

CEPEC 42 2,07 

CEPEC 44 5,82 

CEPEC 50 1,48 

MA 11 6,38 

MA 15 1,04 

P 7 3,59 

SCA 12 5,98 

SCA 6 5,38 

SGU 54 2,35 

SIC 18 4,61 

SIC 20 3,88 

SIC 21 2,02 

SIC 22 1,16 

SIC 24 3,81 

SIC 4 3,61 

SIC 433 3,44 

Maior distância entre as mínimas  9,56 
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Quadro 11A -  Limite  de  distância intergrupo (Método de Tocher) estabelecido 
a partir da medida de dissimilaridade da distância de 
Mahalanobis entre pares de 25 progênies de cacaueiros, para 
oito variáveis (ensaio 2) 

 
 

Progênies Distância Mínima 

CA 1 1,93 

CA 2 5,09 

CAS 3 2,44 

CATONGO 3,04 

CEPEC 1003 3,26 

CEPEC 511 2,16 

CEPEC 519 15,14 

CEPEC 538 1,26 

CEPEC 550 3,04 

EET 103 1,93 

EET 53 1,93 

EET 94 5,52 

EET 96 2,86 

P 7 7,06 

SCA 12 3,54 

SCA 6 11,21 

SIAL 12 2,84 

SIAL 2 1,26 

SIAL 659 6,07 

SIAL 93 1,93 

SPA 12 2,57 

SPA 17 8,02 

SPA 7 2,15 

TSA 516 4,55 

TSA 641 2,22 

Maior distância entre as mínimas  15,14 
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Quadro 12A - Limite de distância intergrupo (Método de Tocher) estabelecido a 
partir da medida de dissimilaridade da distância de Mahalanobis 
entre pares de 24 progênies de cacaueiros, para oito variáveis 
(ensaio 3) 

 
 

Progênies Distância Mínima 

CATONGO 11,08 

EEG 13 1,56 

EEG 50 2,75 

EEG 64 10,19 

EEG 8 4,63 

ICS 39 4,38 

ICS 75 2,75 

ICS 98 3,76 

IMC 27 1,46 

OC 66 1,33 

OC 67 1,33 

P 7 3,76 

SC 5 1,46 

SCA 12 3,11 

SCA 6 4,42 

SIAL 207 1,47 

SIAL 407 3,95 

SIAL 495 2,04 

SIAL 543 1,56 

SIAL 644 2,69 

SIC 662 3,11 

TSH 1188 1,50 

TSH 774 2,27 

UF 296 1,36 

Maior distância entre as mínimas  11,08 
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Quadro13A - Autovalores (li) correspondentes às percentagens de variação, explicadas pelas variáveis canônicas (VCi) e pelos 
coeficientes de ponderação associada (autovetores) de oito variáveis, avaliadas em 27 progênies de cacaueiros inoculadas 
com Crinipellis perniciosa (ensaio 1)  

 
 

 Autovalores  Coeficientes de Ponderação Associada   A:1/ 

VCi 

li 
Acumulado 

(%) 
 

VT CV VA HP EC VC PI CI 

VC1 34,59 34,59  0,67 (0,11) -0,14 (-0,04) -0,84 (-0,11) 0,80 (0,07) -0,20 (-0,05) -0,42 (-0,09) 0,07 (0,01) 0,07 (0,02) 

VC2 27,22 61,81  -1,04 (-0,18) 0,53 (0,13) 0,34 (0,05) 0,41 (0,04) 0,49 (0,12) 0,43 (0,09) -0,18 (-0,03) -0,25 (-0,06) 

VC3 12,08 73,89  -0,26 (-0,04) 0,19 (0,05) 0,57 (-0,08) 0,35 (0,03) 0,35 (0,09) 0,10 (0,02) 0,94 (0,15) 0,36 (0,08) 

VC4 9,52 83,41  -0,09 (-0,02) 0,80 (0,20) 0,72 (-0,10) -0,37 (-0,03) 0,42 (0,11) 0,55 (-0,12) 0,42 (0,07) -0,52 (-0,12) 

VC5 5,57 88,98  -1,01 (-0,17) 0,87 (0,21) 0,37 (0,05) -0,16 (-0,01) -0,70 (-0,18) 0,03 (0,01) -0,05 (-0,01) 0,57 (0,13) 

VC6 4,74 93,72  -0,67 (-0,11) -0,20 (-0,48) 1,43 (0,20) 0,09 (0,01) 0,10 (0,02) -0,51 (-0,11) -0,08 (-0,01) -0,17 (-0,04) 

VC7 3,51 97,23  -1,39 (-0,23) -0,11 (-0,03) -0,36 (-0,05) -0,11 (-0,01) -0,37 (-0,10) -0,01 (0,00) 2,07 (0,34) -0,43 (-0,10) 

VC8 2,77 100,00  -0,54 (-0,09) -0,48 (-0,12) 0,06 (0,01) -0,04 (0,00) 0,23 (0,06) -0,34 (-0,07) -0,56 (-0,09) 1,20 (0,27) 

 
1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm); VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule;  

EC = inchamento do caule; VC = vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
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Quadro14A - Autovalores (li) correspondentes às percentagens de variação, explicadas pelas variáveis canônicas (VCi) e pelos 
coeficientes de ponderação associada (autovetores) de oito variáveis, avaliadas em 25 progênies de cacaueiros inoculadas 
com Crinipellis perniciosa (ensaio 2) 

 
 

 Autovalores  Coeficientes de Ponderação Associada A:1/ 

VCi 

li 
Acumulado 

(%) 
 

VT CV VA HP EC VC PI CI 

VC1 28,92 28,92  0,02 (0,00) -0,08 (-0,01) 0,69 (0,06) 0,80 (0,08) 0,85 (0,10) -0,17 (-0,02) -0,63 (-0,06) -0,22 (-0,03) 

VC2 25,74 54,66  0,09 (0,01) -0,22 (-0,04) -0,51 (-0,05) -0,51 (-0,05) 0,79 (0,09) -0,22 (-0,03) -0,14 (-0,01) 0,08 (0,01) 

VC3 15,21 69,87  -0,38 (-0,04) -0,49 (-0,09) -0,91 (-0,08) 0,41 (0,04) -0,07 (-0,01) -0,23 (-0,03) 0,99 (0,10) 0,55 (0,08) 

VC4 10,31 80,18  -0,68 (-0,07) 0,16 (0,03) -0,59 (-0,05) 0,00 (0,00) -0,19 (-0,02) 0,93 (0,12) 1,40 (0,14) -0,53 (-0,08) 

VC5 7,81 87,99  0,15 (0,02) -0,50 (-0,10) 0,26 (0,02) 0,17 (0,02) 0,08 (0,01) 0,37 (0,05) -0,07 (-0,01) 0,88 (0,13) 

VC6 5,63 93,62  -1,25 (-0,13) 1,13 (0,22) -0,26 (-0,02) 0,17 (0,02) 0,11 (0,01) -0,26 (-0,03) 0,12 (0,01) 0,76 (0,11) 

VC7 3,85 97,47  0,22 (0,02) 0,34 (0,07) -0,80 (-0,07) -0,17 (-0,02) 0,19 (0,02) -0,34 (-0,04) 1,60 (0,16) -0,90 (-0,14) 

VC8 2,52 100,00  -1,83 (-0,20) -0,16 (-0,03) 1,75 (0,16) -0,20 (-0,02) -0,22 (-0,03) 0,06 (0,01) 0,35 (0,03) -0,10 (-0,01) 

 

1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm); VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule;  
EC = inchamento do caule; VC = vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 
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Quadro 15A - Autovalores  (li)  correspondentes às percentagens de variação, explicadas pelas variáveis canônicas (VCi) e pelos 
coeficientes de ponderação associada (autovetores) de oito variáveis, avaliadas em 24 progênies de cacaueiros 
inoculadas com Crinipellis perniciosa (ensaio 3) 

 
 

 Autovalores  Coeficientes de Ponderação Associada A:1/ 

VCi 

li 
Acumulado 

(%) 
 

VT CV VA HP EC VC PI CI 

VC1 41,04 41,04  -1,48 (-0,10) 0,28 (0,05) -0,12 (-0,01) 0,21 (0,01) -0,03 (0,00) 0,10 (0,01) 0,45 (0,03) 1,75 (0,18) 

VC2 21,56 62,60  0,39 (0,03) 0,43 (0,08) 0,31 (0,03) -0,05 (0,00) 0,04 (0,00) 0,75 (0,09) 0,74 (0,06) -1,37 (-0,14) 

VC3 14,69 77,29  0,48 (0,03) 0,13 (0,02) -0,17 (-0,01) 0,73 (0,04) 0,68 (0,07) -0,60 (-0,07) -0,12 (-0,01) -0,10 (-0,01) 

VC4 7,51 84,80  -0,10 (-0,01) -0,44 (-0,08) 1,76 (0,15) -0,37 (-0,02) 0,29 (0,03) -0,39 (-0,05) -0,63 (-0,05) -0,56 (-0,06) 

VC5 5,40 90,20  0,70 (0,05) 1,01 (0,19) -0,79 (-0,07) -0,49 (-0,03) -0,29 (-0,03) -0,27 (-0,03) 0,76 (0,06) -1,15 (-0,12) 

VC6 5,10 95,30  0,71 (0,05) -0,09 (-0,02) -1,90 (-0,16) -0,46 (-0,03) 0,88 (0,10) -0,01 (0,00) 1,11 (0,09) 0,06 (0,01) 

VC7 2,83 98,13  -1,76 (-0,12) 0,02 (0,00) -0,41 (-0,03) 0,03 (0,00) -0,31 (-0,03) -0,15 (-0,02) 3,64 (0,28) -1,49 (-0,15) 

VC8 1,86 100,00  1,92 (0,13) -0,27 (-0,05) -0,22 (-0,02) 0,20 (0,01) -0,11 (-0,01) 0,16 (0,02) -0,66 (-0,05) -0,18 (-0,02) 

 

1/VT = vassoura terminal; CV = comprimento da vassoura terminal (mm); VA = vassoura axilar; HP = hipertrofia do caule;  
EC = inchamento do caule; VC = vassoura cotiledonar; PI = pulvino intumescido; CI = pecíolo intumescido. 

 
 
 
 
 
 



87 
 

Quadro 16A - Classificação dos grupos de 27 progênies, com base na análise 
discriminante de Anderson, para oito variáveis (ensaio 1) 

 
 

Progênie Valor das funções discriminantes                              Classificação 
dos grupos 

1. AB 1 8,17 5,07 11,80 5,52 0,53 1,38 6,49 3 

2. CATONGO 4,65 -1,29 3,61 1,45 -0,37 -3,01 -3,17 1 

3. CC 34 4,61 -1,10 7,59 0,99 1,21 -4,95 -0,58 3 

4. CC 41 -0,43 -6,26 -4,49 -4,03 -5,39 -8,87 -7,91 1 

5. CCN 2 2,15 -4,12 -0,16 -3,89 -3,34 -4,57 -3,47 1 

6. CCN 51 6,03 -0,88 3,14 0,65 0,22 -1,14 -3,46 1 

7. CEPEC 17 5,77 1,61 6,65 0,47 0,23 -3,31 -1,67 3 

8. CEPEC 21 2,39 -5,37 -2,76 -2,39 -4,30 -3,54 -6,08 1 

9. CEPEC 22 -1,03 -3,03 -3,49 -6,84 -4,75 -9,33 -9,97 1 

10. CEPEC 26 7,39 1,10 9,17 2,38 9,56 1,18 14,75 7 

11. CEPEC 35 0,99 -6,85 -2,25 -5,66 -6,56 -8,14 -8,15 1 

12. CEPEC 42 3,13 -1,02 1,81 -2,61 -6,50 -6,20 -6,97 1 

13. CEPEC 44 7,38 14,01 4,50 4,66 9,94 2,20 -1,12 2 

14. CEPEC 50 4,89 -1,13 0,43 -0,63 -0,74 -6,26 -4,27 1 

15. MA 11 10,89 5,79 8,02 18,32 8,88 1,88 4,99 4 

16. MA 15 0,22 -6,72 -2,43 -4,75 -4,70 -9,16 -6,74 1 

17. P 7 10,47 6,32 8,19 8,80 7,82 1,27 7,36 1 

18. SCA 12 2,32 -2,42 3,93 4,73 0,34 -12,46 0,67 3 

19. SCA 6 6,80 6,00 5,34 3,80 12,42 1,03 7,23 5 

20. SGU 54 2,79 -4,07 0,31 -1,61 -2,60 -4,37 -0,16 1 

21. SIC 18 1,00 -4,03 -3,64 -5,85 -1,90 9,48 -4,09 6 

22. SIC 20 7,33 4,16 4,91 0,75 4,96 -1,81 2,44 1 

23. SIC 21 5,47 1,94 3,89 7,95 0,16 -6,27 -3,46 4 

24. SIC 22 3,11 -0,59 0,88 1,86 3,50 -6,57 -5,97 1 

25. SIC 24 8,33 12,19 7,19 3,00 3,43 3,02 0,01 2 

26. SIC 4 5,70 2,95 2,97 -1,23 -0,88 2,23 -1,54 1 

27. SIC 433 12,11 7,17 6,18 5,53 5,03 -1,15 4,68 1 
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Quadro 17A - Classificação dos grupos de 25 progênies, com base na análise 
discriminante de Anderson, para oito variáveis (ensaio 2) 

 
 

Progênie Valor das funções 
discriminantes 

Classificação dos 
grupos 

CA 1 2.38 -1,59 -6,05 1 

CA 2 5,34 4,05 -1,07 1 

CAS 3 4,85 0,00 -4,23 1 

CATONGO 2.70 -2,87 -3,65 1 

CEPEC 1003 10,07 5,32 1,80 1 

CEPEC 511 3,43 -2,83 -8,12 1 

CEPEC 519 10,13 5,41 18,03 3 

CEPEC 538 5,71 0,24 -5,53 1 

CEPEC 550 6,01 -1,45 2,39 1 

EET 103 3,16 -2,15 -1,72 1 

EET 53 0,62 -4,36 -5,71 1 

EET 94 6.95 2,93 3,75 1 

EET 96 0,39 -7,23 -11,76 1 

P 7 11,34 5,50 6.01 1 

SCA 12 6.51 0.10 1.25 1 

SCA 6 8.70 16.31 0.24 2 

SIAL 12 5.07 -1,13 -4,52 1 

SIAL 2 5,22 -0,76 -2,94 1 

SIAL 659 3,87 -0,61 -6,94 1 

SIAL 93 1,72 -1,81 -6,37 1 

SPA 12 -2,78 -8,47 -11,66 1 

SPA 17 5,44 8,25 -0,92 2 

SPA 7 3,49 -0,91 -4,13 1 

TSA 516 0,26 5,68 2,97 1 

TSA 641 5,59 -0,36 -5,57 1 
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Quadro 18A - Classificação dos grupos de 24 progênies, com base na análise 
discriminante de Anderson, para oito variáveis (ensaio 3) 

 
 

Progênie Valor das funções discriminantes Classificação dos 
grupos 

CATONGO 3,24 3,55 -0,98 -7,00 10,90 5 

EEG 13 2,40 -2,07 2,56 -0,41 -3,20 3 

EEG 50 -1,06 -5,40 -5,65 -7,08 -5,81 1 

EEG 64 3,00 1,57 0,57 10,47 -7,43 4 

EEG 8 6,40 10,53 3,63 3,18 4,08 2 

ICS 39 7,50 10,98 8,83 0,53 2,72 2 

ICS 75 -0,71 -5,46 -2,94 -6,33 -9,94 1 

ICS 98 4,71 3,04 8,66 -4,99 -4,25 3 

IMC 27 1,09 -4,52 -2,67 -8,03 -8,63 1 

OC 66 1,93 -0,67 -1,04 -3,76 -7,46 1 

OC 67 0,30 -4,.45 -4,38 -6,50 -6,62 1 

P 7 2,94 -0,47 2,84 -6,03 -0,54 1 

SC 5 1,54 -4,93 -3,31 -8,48 -4,50 1 

SCA 12 3,49 3,43 1,34 -5,60 -5,98 1 

SCA 6 0,53 -2,34 -2,58 -8,14 -2,94 1 

SIAL 207 -0,55 -7,56 -5,33 -7,93 -9,48 1 

SIAL 407 5,30 4,13 1,18 1,97 -2,34 1 

SIAL 495 -0,45 -6,07 -2,91 -9,07 -11,67 1 

SIAL 543 6,24 5,40 8,83 2,67 -2,05 3 

SIAL 644 4,53 2,04 3,92 -4,45 -5,55 1 

SIC 662 -1,12 -4,19 -7,67 -9,84 -9,77 1 

TSH 1188 1,96 -1,11 -2,60 -3,73 -6,08 1 

TSH 774 4,24 0,90 0,94 -7,32 -4,02 1 

UF 296 1,11 -2,19 -3,02 -6,20 -5,96 1 
 
 
 
 
 
 


