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EXTRATO

PATROCINIO, Nara Georgia Ribeiro Braz. Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, Fevereiro de 2011. Análise comparativa entre os biótipos C e S de
Moniliophthora perniciosa por morfometria, patogenicidade e análise
multilocos. Orientadora: Karina Peres Gramacho. Co-orientador: José Luiz Bezerra.
Conselheiro: Jorge Teodoro.

Moniliophthora (ex Crinipellis) perniciosa (Stahel) Aime Phillips-Mora, agente
causal da vassoura-de-bruxa do cacaueiro (Theobroma cacao L), possui vários
biótipos, além do cacaueiro (biótipo C). Dentre as espécies hospedeiras da família
Solanaceae (biótipo S) estão às solanáceas selvagens e cultivadas, que são
comumente encontradas no Sudeste da Bahia. Vários estudos têm sido conduzidos
para tentar entender a ocorrência de tantos hospedeiros de M. perniciosa, mas ainda
são escassas informações sobre a diversidade biológica, patogênica e genética do
patógeno, além do questionamento sobre o real posicionamento filogenético deste
patógeno que precisam ser esclarecidos. O objetivo deste trabalho foi esclarecer
através de estudos morfológicos, patogênicos e moleculares se os isolados obtidos
de solanáceas na Bahia pertencem ao táxon Moniliophthora perniciosa, e se fazem
parte da mesma população dos isolados do biótipo “C”. Amostrou-se 220 isolados
de M. perniciosa de diversas espécies hospedeiras do gênero Theobroma e da
família Solanaceae de campos comerciais e áreas selvagens do Sudeste da Bahia.
Através dos estudos morfológicos e patogênicos confirmou-se que Solanum
paniculatum L. (jurubeba), S. gilo L. (jiló), S. melongena L. (berinjela), Capsicum
annuum L. (pimentão) e Capsicum. frutescens L. (pimenta malagueta), são
hospedeiros de M. perniciosa na Bahia. Os resultados das inoculações dos isolados
obtidos nos diferentes hospedeiros no cacaueiro demonstram: (1) especificidade do
biótipo “C” ao cacaueiro; (2) os isolados de jurubeba causaram sintomas típicos da
ix

doença e (3) comprovação inédita de que isolados de jiló podem infectar o
cacaueiro. Tanto os estudos morfológicos da morfometria dos basidiomas, esporos e
queilocistídios e os testes de compatibilidade vegetativa revelaram a formação de
dois grupos intra-específicos distintos, o grupo formado por isolados do biótipo C e
outro formado por isolados do biótipo S. As análises das sequências da região ITS e
a árvore filogenética confirmaram que os isolados da família Solanaceae estudados
pertencem à espécie Moniliophthora perniciosa e não a táxons distintos. Através de
estudos moleculares, foram identificados 18 SNPs em 9 dos 23 isolados utilizados
neste estudo, sendo 4 correspondentes a região ITS e 14 à região SSU. Mutações
ocorreram com maior frequência entre os isolados de solanáceas: 83% foram
identificadas nos isolados de solanáceas cultivadas, (a maioria em jiló), 39% em
solanáceas selvagens e 22% em isolados de cacau. Com base em marcadores
microssatélites, 60 isolados foram genotipados usando cinco locos polimórficos e os
resultados das análises multilocos revelaram que os dois biótipos (“C” e “S”) se
dividem em duas populações distintas. Assim, com base em importantes caracteres
taxonômicos nos grupos de compatibilidade vegetativa, nas análises multilocos e na
comprovação de maior frequência de mutações nas solanáceas, propõe-se um novo
táxon sub-específico M. perniciosa var. solanacearum var nov.

Palavras-Chave: Moniliophthora perniciosa, Solanaceae, cacaueiro, marcadores
genéticos.
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ABSTRACT

PATROCINIO, Nara Georgia Ribeiro Braz. Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, in February 2011. Comparative analysis between the C and S biotypes
Moniliophthora perniciosa by morphometry, pathogenicity and multilocus analysis.
Advisor: Karina Peres Gramacho. Committe: José Luiz Bezerra. Members: Jorge
Teodoro.
Moniliophthora (ex Crinipellis) perniciosa (Stahel) Aime Phillips-Mora, causal
agent of the witches’ broom disease of cacao (Theobroma cacao L.), according to
the host family, in addition to cacao has several biotypes. In Southeastern of Bahia,
the hosts in the Solanaceae family (biotype S) include wild and cultivated species.
Several studies have been carried out to understand the emerging of such M.
perniciosa hosts, but still there is little information about the biology, the genetic
diversity and pathogenicity of the isolates placed in the biotype S. In addition to it the
phylogenetic relationship of these isolates need to be clarified. The goal of this study
was to clarify through morphological, molecular, and pathological studies if isolates
obtained from Solanaceae hosts in southeastern Bahia belong to the same taxon as
M. perniciosa and if they are members of the biotype “C” population. Two hundred
and twenty M. perniciosa isolates were retrieved from wild and cultivated Solanaceae
family and from Theobroma cacao in southeastern Bahia. It was confirmed, through
morphological and pathogenicity tests, that Solanum paniculatum L. (jurubeba), S.
gilo L. (scarlet eggplant), S. melongena L. (eggplant), Capsicum annuum L. (green
pepper) e Capsicum frutescens L. (tabasco) are in fact hosts of M. perniciosa. The
inoculation studies of these isolates into cacao revealed: (1) the specificity of the
biotype “C” to cacao hosts; (2) that jurubeba isolates are capable of expressing
typical symptom of the disease, and (3) for the first time, it is shown that scarlet
eggplant isolates are capable of infecting cacao. Based on compatibility tests and
xi

morphological studies on the morphometry of the basidiome, cheilocystidia and
basidiospores, two distinct intraspecific groups were found: the group “C” formed by
isolates from biotype C and the group “S” formed by isolates from biotype “S”.
Phylogenetc analysis (region ITS) on sequence difference and SNP of rDNA ITS and
SSU region confirmed that the isolates from the Solanaceae family belong to the
specie Moniliophthora perniciosa. The SNP study revealed 18 SNPs identified in 9
out of the 23 isolated used in this study, 4 in the ITS region and 14 in the SSU region.
Mutations occurred more frequently among the solanaceous isolates: 83% have
been identified in cultivated solanaceous (mostly in Solanum gilo), 39% in wild
solanaceous and 22% in cacao isolated. Molecular genotyping of 60 isolated, with
five polymorphic microsatellite loci, revealed two populations ("C" and "S") according
to the host family. Thus, on the basis of evidences showing herein, and considering
the taxonomic characteristics, the vegetative compatibility and the molecular
analyses, it is proposed a new sub-taxon M. perniciosa var. solanacearum var nov.

Key-words: Moniliophthora perniciosa, Solanaceae, cacao, genetic markers
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1. INTRODUÇÃO

Theobroma cacao L. é uma espécie diplóide, pertencente à família
Malvaceae, originada da Bacia Amazônica e cultivada nas regiões tropicais do
mundo. O interesse de cultivo desta espécie está no aproveitamento de suas
sementes para produção de manteiga de cacau, chocolate e outros
subprodutos.
O maior impedimento à produção de cacau no Brasil são as doenças
fúngicas e, dentre elas, a vassoura-de-bruxa é a mais importante. Com a
chegada desta doença na Bahia, no final dos anos 80, a cultura do cacau
entrou em declínio, ocorrendo várias mudanças na região. Além dos impactos
resultantes da menor produção de cacau, ocorreu também à venda de
propriedades, o aumento do nível de desemprego e danos irreparáveis ao meio
ambiente, pela substituição da lavoura por outras atividades que prejudiquem a
Mata Atlântica.
Moniliophthora

perniciosa

agente

causal

da

vassoura-de-bruxa,

pertence à família Marasmiaceae da ordem Agaricales, divisão Basidiomycota.
Além de colonizar o cacaueiro, esse fungo é capaz de infectar outras plantas,
onde pode adaptar-se às novas condições, contribuindo, dessa forma, para o
aumento da variabilidade genética do fungo.
A gama de espécies hospedeiras levou à subdivisão de M. perniciosa
em cinco biótipos: biótipo C específico para a família Malvaceae, infecta os
gêneros Theobroma e Herrania; biótipo S, infecta várias espécies da família
Solanaceae; biótipo L, infecta várias espécies de cipós e lianas das famílias
Malpighiaceae e Bignoneaceae, e também Arrabidea verrucosa; biótipo B,
infecta Bixa orellana; e biótipo H infectando Heteropterys acutifolia.

1

Segundo Agrios (2005), os biótipos de um patógeno são indivíduos
produzidos assexuadamente por um variante descendente de uma raça que de
repente passa a causar sintomas severos em variedades do hospedeiro ou
hospedeiros que antes não eram suscetíveis. Logo, uma raça pode ser
composta de um ou vários biótipos.
Os biótipos de Moniliophthora perniciosa relatados não se enquadram
nesta definição feita por Agrios (2005), já que não há comprovação de raças do
fitopatógeno e esses biótipos são comumente classificados com base nos
hospedeiros, um critério insuficiente para uma classificação correta. As
implicações da existência de vários hospedeiros na epidemiologia e controle da
vassoura-de-bruxa do cacaueiro ainda são desconhecidas, sendo necessário
um estudo compreensivo para esclarecer pontos ainda obscuros na genética e
taxonomia do patógeno.
A ocorrência de infecção natural por M. perniciosa em solanáceas
cultivadas e silvestres no sudeste da Bahia pode ter grande importância
epidemiológica, caso se comprove sua patogenicidade ao cacaueiro. Dentre as
implicações

evolutivas

da

variabilidade,

tem-se

a

possibilidade

do

estabelecimento de populações com especificidade para hospedeiros, nas
quais eventuais processos de especiação poderiam ocorrer em longo prazo.
O presente estudo foi proposto visando os seguintes objetivos:
esclarecer, através de estudos morfológicos, patogênicos e moleculares, se os
isolados obtidos do biótipo S na Bahia pertencem a esse táxon ou fazem parte
de um grupo sub-específico e avaliar se pertencem à mesma população dos
isolados do biótipo C. para tentar solucionar parte do problema que diz respeito
aos isolados de solanáceas cultivadas e silvestres encontradas na Bahia.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Taxonomia e classificação de Moniliophthora perniciosa

Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora (=Crinipellis
perniciosa) (AIME; PHILLIPS-MORA, 2005) faz parte da ordem Agaricales,
família Marasmiaceae, gênero Moniliophthora, endêmico da Bacia Amazônica,
tendo possivelmente coevoluido com o seu principal hospedeiro – Theobroma
cacao (MEINHARDT et. al., 2006; PURDY e SCHMIDT, 1996).
Em 1915 Stahel denominou o patógeno como Marasmius perniciosus
Stahel, e em 1942, Singer, revisando o gênero, renomeou para Crinipellis
perniciosa (Stahel) Singer (STAHEL, 1915). Em 2005, Aime e Philips-Mora
através do sequenciamento do DNA e análises filogenéticas verificando a
relação de aproximação que o colocava no mesmo clado que o Moniliophthora
roreri, o agente causal da monilíase das espécies do gênero Crinipellis,
renomearam o agente causal da vassoura-de-bruxa como Moniliophthora
perniciosa.
A vassoura-de-bruxa (VB) destaca-se como um dos principais problemas
que afeta a cacauicultura. Estima-se que as perdas causadas por essa doença
nos países produtores da América alcancem cerca de 250 mil toneladas ano -1
(BOWERS et al., 2001). O Brasil, outrora segundo maior produtor mundial de
amêndoas, passou a partir de 1997, a condição de importador. No ano 2000, a
produção caiu de 400.000 toneladas para 210.000 toneladas, estando
atualmente estimada em 4.305.205 toneladas de amêndoas situando o país em
quinto lugar na produção mundial (FAO, 2010).
O cacaueiro (Theobroma cacao L) é considerado um dos cultivos
perenes mais importantes do mundo, sendo cultivado predominante nos
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trópicos da América Central e Sul, Ásia e África, originário das regiões tropicais
da América Central (MARITA et al., 2001). No Brasil adaptou-se perfeitamente
ao clima e solos do sudeste da Bahia, sendo esta, a maior região produtora de
cacau do Brasil.
Moniliophthora perniciosa é um patógeno hemibiotrófico, com ciclo de
vida dividido em duas fases principais, uma biotrófica e outra necrotrófica. O
ciclo biológico inicia-se com a formação de basidiósporos nas lamelas do
basidioma. Os basidiósporos constituem as únicas estruturas, encontradas em
condições de campo, capazes de infectar os tecidos meristemáticos (ramos,
almofadas florais, flores e frutos em desenvolvimento do cacaueiro). Uma vez
germinados podem penetrar os tecidos através de estômatos, ferimentos
(FRIAS et al., 1991 e SREENIVASAN e DABYDEEN, 1989) ou diretamente via
aberturas

naturais

(SREENIVASAN;

DABYDEEN,

1989).

Esta

etapa

caracteriza a fase biotrófica, a qual é constituída pelo micélio monocariótico,
espesso com 5-8 μm de diâmetro, sem grampos de conexão, e crescimento
intercelular resultando em hipertrofia das células. O desenvolvimento dos
sintomas depende do órgão infectado e seu estágio de desenvolvimento
(PURDY e SCHMIDT, 1996; SILVA et al., 2007). Nos ramos, a hipertrofia é
acompanhada de brotação intensa de gemas laterais, dando a característica de
uma vassoura. Os brotos infectados são de diâmetro cerca de três vezes maior
que os sadios, com entrenós curtos e folhas geralmente grandes, curvadas e
retorcidas (Figura 1) (BAKER; CROWDY, 1943). Dois a quatro meses depois
ocorre à necrose dos tecidos doentes, o fungo persiste como necrotófico no
tecido necrosado, revelando um micélio dicariótico obtido por meio da
plasmogamia ou anastomose (fusão de hifas), com hifas mais finas (1,5 a 3 μm
de diâmetro), grampos de conexão, e crescimento tanto inter quanto
intracelularmente (DELGADO; COOK, 1976; EVANS, 1978; 1980; GRIFFITH;
HEDGER, 1994b).
O ciclo completa-se com a formação dos basidiomas, produzidos tanto
sobre vassouras secas quanto sobre frutos infectados, após alternâncias de
períodos secos e úmidos (ROCHA; WHEELER, 1982). Portanto, constituindose em fontes primárias de inóculo (BASTOS, 1986).
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Figura 1. Sintomatologia da doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro. (A) Vassoura Terminal, e
(B) vassoura de almofada floral.

Os basidiomas são de cor púrpura intenso, pileados, estipitados e duros
(Figura 2). O píleo apresenta um diâmetro de 5 a 30 mm com sulcos radiais
convexos e deprimidos no centro; lamela esbranquiçada com mais de 15
lamínulas correspondentes aos do píleo; estipe oca de cor branca cremosa e
mede de 5 a 10 mm, base engrossada de coloração parda. Os basídios
produzem quatro basidiósporos uninucleados e o resto do himênio é similar aos
de outros basidiomicetos (SINGER, 1942; BAKER; HOLLIDAY, 1957;
HOLLIDAY, 1970).

Figura 2. A: Basidioma de isolados de Moniliophthora perniciosa de Jurubeba; B: Partes do
basidioma de Moniliophthora perniciosa isolados de cacau, evidenciando o píleo, as lamelas e
o estipe.
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Levando em consideração os aspectos morfológicos do píleo, cor e
tamanho dos esporos, Pegler (1978), examinando basidiomas de M. perniciosa
(Figura 3) provenientes de lianas e cacaueiros de várias localidades da
América do Sul, reconheceu três variedades do fungo: var. perniciosa, com
píleo medindo 5 – 25 mm de diâmetro, delgado, cônico-campanulado a
convexo e umbilicado ou deprimido no centro, superfície de cor vermelha
“Eugenia” desbotando para rosa. Lamela de cor branca, grossa, 1 – 2 mm de
largura, largamente espaçada, com lamélulas ocasionais. Estipe medindo 5 –
14 x 0,5 – 1 mm, curta, frequentemente curvada, cilíndrica pequena, base subbubal com 2 mm de diâmetro, sólida e estreitamente fistulosa, a superfície
inicialmente amarela cítrica clara na base e branco no restante, escurecendo
para o marrom avermelhado, mas permanece pálido no ápice. Esporos com
9– 12,5 x 4 – 5,6 µm, elipsóide a elipsóide oblongo, hialino, inamiloide, parede
delgada, com conteúdo granular. Basídio com 23 – 35 x 7 – 10 µm de
comprimento. Queilocistídios com 26 – 50 x 6,5 – 13 µm, irregularmente
clavado para fusóide, subcaptado ou mucronado, raramente digitada, hialino,
com parede delgada. Trama himenófora subregular, hialina, mais ou menos
paralela, hifa inflada, 4 – 23 µm diâmetro, camada subimenial bem
desenvolvida 20 – 26 µm. Pileipellis bem definido, hifas regulares, septadas e
formando curtos elementos. Numerosos pelos no disco pileal, presença de
cabelos no estipe semelhante as do píleo, porém mais murchos e curtos,
grampos de conexão proeminentes em todas as hifas (PEGLER,1978).
A var. ecuadoriensis (Stahel) Pegler possui píleo acima de 35 mm de
diâmetro, de cor uniformemente vermelho “Vandyke” para o vermelho
“Eugênia”.

Esporos

8,7–12,3

x

4,7–6,9,

elipsoide,

todas

as

outras

características são similares ao Crinipellis perniciosa var. perniciosa.
A var. citriniceps Pegler apresenta um tipo de píleo diferente não
avermelhado, píleo com 8–16 mm de diâmetro, expandido a convexo,
subumbilicado com um ponto marrom no centro, superfície de cor amarela
cítrica, sulcado e estriado. Lamela adnata, de cor pálida cremosa, larga acima
de 2 mm, com lamélulas ocasionais. Estipe com 4 – 10 x 0,4 – 1 mm, amarelo
cítrico a amarronzado. Esporos com 10 – 13 x 4,5 – 7 µm, elipsoide a elipsoide
oblongo, hialino, parede delgada, apresentando conteúdo. Basídio 23 – 30 x
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7– 8 µm, clavado, contendo quatro esterigmas. Queilocistídios 32– 50 x 65 13 µm irregularmente clavada a fusiforme, frequentemente subcaptada.
Cabelos do píleo contidos no ponto central da sua superfície, medindo 25 –
100 x 3 – 8 µm, parede espessa, hialino ou com membrana pigmentada
vermelha amarronzada (PEGLER, 1978).

Figura 3. Moniliophthora perniciosa: A) habitat, em vassoura-de-bruxa; B) secção de
basidioma; C) esporos; D) basídio; E) queilocistídios; F) cabelos do píleo; G) Hifas (PEGLER
1978).

2.2 O uso do termo biótipo em fitopatógenos

Os fungos têm certas características fenotípicas, morfológicas e
genéticas em comum que os determinam como agentes patogênicos. Baseado
nestas características, a taxonomia permite divisões sub-específicas que
refletem diversos estágios de variação, os “ranks” (Tabela 1). De acordo com
Agrios (2005), o táxon subespécífico variedade é utilizado quando indivíduos
de uma mesma espécie formam grupos com características morfométricas
distintas que variam com o hospedeiro de origem. Dentro da cada táxon
subespecífico pode ocorrer variabilidade levando ao surgimento de raças,
isolados e biótipos (Tabela 1). O biótipo é definido pelo autor como um grupo
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de indivíduos idênticos produzidos assexuadamente por um variante. Cada
raça é composta de um ou vários biótipos. O aparecimento de novos biótipos
patógenicos pode ser muito dramático quando a mudança envolve a gama de
hospedeiros do patógeno.
Tabela 1. Denominação de variação nas plantas e patógenos e como são distintamente
caracterizados segundo AGRIOS, 2005.

Características
Distintivas
Morfologia e
bioquímica

Fungo

Bactéria

Vírus

Nematóides

Plantas

Gênero

Gênero

Gênero

Gênero

Gênero

Espécie

Espécie

Espécie

Espécie

Espécie

Variedade
ou forma
especialis

Variedade
ou patovar

Tipo ou
Strain

Raça ou
biótipo ou
patótipo

Variedade
ou cultivar

Variedades
diferenciais ou
sintomas

Raça

Raça

Strain

Biótipo ou
patótipo

----

População de
campo
localizada

Isolado

Isolado

Isolado

Isolado

----

Único
esporo
derivado
biótipo

Única
colonia
derivada
cepa

Única lesão
local
isolado

Individuo
nematóide

Clone

Morfologia e
bioquímica

Hospedeiro

População
clonal

2.3 Hospedeiros

O gênero Theobroma, possuindo 22 espécies, se destaca pela
diversidade dentro da família Malvaceae, a maioria das espécies possuem
valor comercial, sendo que T. cacao é uma das únicas cujo cultivo alcança
grande expressão pela exploração em larga escala (valor industrial e
alimentício). As espécies hospedeiras dos gêneros Theobroma e Herrania são:
T. cacao (cacau), T. grandiflorum (cupuaçu); T. bicolor (cacau-do-peru); T.
obovatum (cacau cabeça-de-urubu); T. microcarpum (cacau jacaré); T.
subincanum (cupuí); T. speciosum (cacauí); H. albiflora; H. nítida e H. purpúrea
(Figura 4) (HARDY, 1961; THOROLD, 1975; LUZ et al., 1997).
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Figura 4. Espécies hospedeiras de Moniliophthora perniciosa dos gêneros Theobroma
infectados com Moniliophthora perniciosa: (A) T. cacao; (B) T. bicolor; (C) T. grandiflorum
(imagens B e C (LOPES, 2001).

Além do cacaueiro, M. perniciosa é capaz de infectar diversas espécies
de plantas e tem sido encontrado em associação com várias espécies das
famílias Bixaceae, Bignoniaceae, Malpighiaceae e Solanaceae. No caso dos
hospedeiros solanáceos, os sintomas aparecem em uma grande variedade de
plantas incluindo tomate, pimenta, pimentão, berinjela, jiló, etc, embora a
morfologia dos órgãos infectados seja dependente do padrão de crescimento
do hospedeiro (GRIFFITH et al., 2003). A infecção desse patógeno a essa
grande variedade de hortaliças representa uma grande ameaça no campo
econômico principalmente para os grandes e pequenos produtores se tornando
também uma fonte de propagação do patógeno.
Dentre as várias espécies da família Solanaceae que hospedam M.
perniciosa estão: Athanaea aff. pogogena (BASTOS et al., 1991), Solanum
paniculatum (jurubeba) (SILVA et al., 1992); S. gilo (jiló); S. cf. stipulaceum
(falsa caiçara); Solanum sp. (duas solanáceas silvestres) (LUZ et al., 1997); S.
lycocarpum (lobeira) (EVANS; BARRETO, 1996); S. cernum (braço de
preguiça) (PEREIRA et al., 1996); S. melongena (berinjela); Capsicum annum
(pimentão); C. frutescens (pimenta malagueta) (BEZERRA et al., 1998); S.
mauritianum (fumo bravo); S. rugosum (juçara); S. laseantherum (solanácea
silvestre) (BASTOS; EVANS, 1985) (Figura 5). Além desses hospedeiros há
ainda três Malppighiaceae: Stigmaphyllon cf. blanchetii (BEZERRA et al.,1998),
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Heteropterys acutifolia e Mascagnia cf. sepium (cipó malandro) (BASTOS et al.,
1998); uma liana, espécie de cipó não identificado (PEGLER, 1978); Bixa
orellana (urucuzeiro) (BASTOS; ANDEBRHAN, 1986) e Arabidaea verrucosa
(liana da família Bignoniaceae) (GRIFFTH, 1989).

Figura 5. Exemplo de espécies da família Solanaceae infectadas por Moniliophthora
perniciosa: (A) Solanum paniculatum L; (B) Solanum gilo L; (C) Solanum melongena L.

Em relação à patogenicidade, até o momento há confirmação de
patogenicidade ao cacaueiro de isolados provenientes de S. paniculatum
(jurubeba) e Athanaea cf. pogogena tanto na Amazônia, como também na
Bahia (BASTOS et al., 1991; SILVA et al., 1992; LUZ et. al., 1997). Vieira
(1942) e Gonçalves (1965) citam que as infecções no cacaueiro podem ter
vindo do cupuaçuzeiro. No entanto, segundo Fonseca et al. (1985), Bastos,
(1986); Stein, (1996) e Stein et al. (1997), isolados de cupuaçuzeiros não
infectam cacau e vice-versa, mostrando que existem controvérsias sobre o
assunto e que necessitam de esclarecimento.
Estudos realizados por Lopes et al. (2001) revelaram a patogenicidade
cruzada entre isolados provenientes do cacaueiro, cacau-do-peru e cupuaçu.
No entanto, a jurubeba apresentou reações de suscetibilidade somente aos
inóculos dela própria e de cacau. O cupuaçu apresentou sintomas quando
inoculado com basidiósporos obtidos dele próprio, de cacau e de cacau-doperu. O estudo mostra que o inóculo proveniente de cacau foi o mais efetivo a
todos os hospedeiros.
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Atualmente há relatos de cinco biótipos de M. perniciosa, denominados
de biótipo-C, biótipo-S, biótipo-H, biótipo-B e biótipo-L, (GRIFFITH e HEDGER,
1994; GRIFFITH et al., 2003). Dentro da Família Malvaceae pertencentes aos
gêneros Theobroma e Herrania são representantes típicos do biótipo C; os
isolados que infectam as espécies da família Solanaceae são agrupados no
biótipo S (BASTOS; EVANS, 1985); os isolados do biótipo B causam vassourade-bruxa em Bixa orellana (BASTOS; ANDEBEHAN, 1986); o biótipo L inclui os
isolados que foram encontrados em lianas e cipós das famílias Malphighiaceae,
Bignoneaceae e em Arrabidaea verrucosa (cipó) e o biótipo H isolado de
Heteropterys acutifolia (RESENDE et al., 2000). Segundo estudos realizados
por Griffith e Hedger (1994 a) o biótipo C e S são homotálicos e o biótipo L é
heterotálico, e alguns biótipos são capazes de infectar o cacau (RESENDE et
al., 2000). Trabalhos demonstraram a patogenicidade do inóculo de
Heteropterys acutifolia a mudas de cacaueiro. Bastos e colaboradores (1998)
mostraram que o inóculo de Mascagnia cf. sepium é capaz de infectar o
cacaueiro.
Exames dos basidiomas dos biótipos L, C, S e B, não revelaram
quaisquer

diferenças

morfológicas

relevantes,

exceto

pelo

tamanho

ligeiramente maior e a cor mais escura dos basidiomas do biótipo L (HEDGER
et al. 1987). Em 2009 esses resultados foram confirmados por Tarnowski
analisando a morfologia desses biótipos. Vários estudos sobre a variabilidade
genética entre os biótipos de M. perniciosa têm sido realizados com o objetivo
de compreender as diferenças genéticas, onde a doença foi originada, e como
ela se espalhou. Rincones et al. (2006), analisaram a variabilidade genética de
isolados pertencentes aos biótipos C, S e L por meio do perfil microssatélites
teloméricos e da avaliação dos cariótipos por meio de eletroforese em campo
pulsado. Os resultados mostraram maior grau de variabilidade genética e
cromossômica em isolados do biótipo C da Amazônia em comparação com os
isolados do biótipo C da Bahia, e a distinção cariotípica entre os isolados dos
biótipos S e C.
Griffth (1989), estudando diversas análises como polimorfismo de
isoenzimas, compatibilidade somática (MCGEARY, WHEELER, 1988 e
GRIFFTH 1989) e análises de DNA mitocondrial (GRIFFITH et. al. 1994)
sugeriu que a variação genética entre e dentro de isolados dos tipos C e S é
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pequena. Estudos genéticos mais recentes suportam essa hipótese, como a
análise de várias regiões do rDNA que revelaram maior identidade entre os
biótipos C e S, enquanto os biótipos L e H formaram grupos isolados
(NICHOLSON, dados não publicados em GRIFFITH et. al. 2003). Análises da
região IGS (região do espaçador intergênico) realizada por Arruda et. al.
(2003), revelaram que os biótipos S e C, são geneticamente mais relacionados
um com o outro que os demais biótipos.
Considerando a forma como se expande o cultivo do cacau no Brasil,
não há preocupação com a introdução de M. perniciosa em outros hospedeiros,
porém, é preciso entender a relação desse fungo com os hospedeiros
solanáceos já que a família Solanaceae é uma das maiores das angiospermas,
com cerca de 3.000 espécies e 106 gêneros (OLMSTEAD et al.,1999), sendo
um grupo de grande relevância econômica, medicinal e farmacológica, com
diversas espécies cultivadas.
A obtenção de informações a respeito da classificação correta do
patógeno, da gama de hospedeiros e da variabilidade genética do fungo é
fundamental para a adoção de medidas de manejo da doença (Gramacho,
comunicação pessoal). A importância epidemiológica dos hospedeiros
alternativos como fonte de inóculo para o cultivo do cacau necessita ser melhor
estudada. Apesar dos estudos existentes, há dúvidas sobre a “perfeita”
classificação das formas de M. perniciosa que incidem sobre hospedeiros de
famílias diferentes e os trabalhos envolvendo inoculações cruzadas realizadas
até o momento são insuficientes para esclarecer tais dúvidas.

2.4 A variabilidade genética em fitopatógenos

Para explicar a variabilidade genética em fungos, é necessário
entender

a

dinâmica

patógeno-hospedeiro,

onde

ambos

vão

reagir

geneticamente em busca da sobrevivência em seu habitat natural. Essas
respostas de defesa ou ataque que reflete em mecanismos estruturais,
bioquímicos e fisiológicos, irão resultar em mudanças na carga genética do
individuo que com o passar do tempo, vão se fixar na população, tanto do
hospedeiro,

quanto

do

patógeno

resultando

num

processo

chamado

coevolução (CAMARGO, 1995). Em fungos, existem vários mecanismos que
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são diretamente responsáveis pela variabilidade genética nos indivíduos, esses
mecanismos

são:

mutação,

recombinação,

herança

citoplasmática,

heterocariose, etc.
A mutação é a fonte de variabilidade genética em fitopatógenos, que
corresponde a mudanças na sequência de nucleotídeos que compõem o
genoma dos indivíduos, ou seja, é o principal mecanismo gerador de novos
genes (FUTUYMA, 1992). A mutação pode ocorrer tanto na meiose como é o
caso da mutação germinal presente em fungos de reprodução sexuada, como
na mitose, mutação somática que ocorre em fungos e bactéria durante os
processos de reprodução assexuada (CAMARGO, 1995).
A recombinação ocorre quando há o rearranjo de sequência do
genoma ao acaso. Pode acontecer pela combinação independente de
cromossomos e/ou recombinação entre e dentre os cromossomos, evento
denominado

de

crossing

over

(MILGROOM,

1996).

A

combinação

independente de cromossomos e os eventos de crossing over ou permuta,
podem ocorrer durante a meiose, na reprodução sexual, ou mitose, na
reprodução assexual dos fungos.
Existem dois mecanismos do ciclo sexual em fungos, o chamado
heterotalismo que ocorre quando há cruzamento entre indivíduos diferentes, já
que o individuo heterotálico é autoestéril e o homotalismo que designa os
indivíduos auto-férteis (ALEXOPOULOS, 1996; CAMARGO, 1995).
Um importante mecanismo de recombinação é o ciclo parassexual, que
geralmente ocorre em fungos imperfeitos, que não apresentam o ciclo sexuado.
O ciclo parassexual ocorre após a anastomose de hifas de dois indivíduos
geneticamente semelhantes, onde há formação de um núcleo diplóide pela
fusão ao acaso de dois núcleos haplóides, seguido de crossing over mitótico
(CASELA; GUIMARÃES, 1996). Assim, alelos da hifa resultante serão
diferentes dos indivíduos parentais, ou seja, um indivíduo com novo genótipo
surge na população (TEUNISSEN et al., 2002).
A herança citoplasmática também constitui fonte de variabilidade em
fungos, onde organelas presentes no citoplasma possuem genomas próprios,
os quais podem conter genes determinantes de patogenicidade ou virulência e
podem ocorrer novas combinações de núcleos e citoplasmas podendo resultar
em combinações inéditas. Outro exemplo de fonte de variação em fungos é a
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heterocariose que é explicada pela coexistência de núcleos geneticamente
distintos em uma única hifa. A unidade de segregação e recombinação é o
núcleo e não os genes (CAMARGO, 1995).

2.5 Variabilidade genética em Moniliophthora perniciosa

Diversas técnicas de biologia molecular estão disponíveis para a
detecção de variabilidade, verificando-se o polimorfismo genético. A tecnologia
do DNA recombinante e o desenvolvimento da amplificação de segmentos de
DNA via PCR (Polymerase Chair Reation), permitiu a expansão e a mudança
dos estudos da genética sob uma nova ótica.
Marcadores baseados em PCR de sequências específicas, incluindo
PCR de rDNA (gene que codifica o RNA ribossomal) tem mostrado ser uma
ferramenta tecnológica com grande capacidade de decodificar a sequência
completa de moléculas de DNA. O uso da PCR como método de clonagem e
amplificação de DNA necessárias para o sequenciamento, à automatização
dos processos de sequenciamento, a introdução de sistemas de detecção
baseados em marcadores fluorescentes, entre outras metodologias atuais, tem
conduzido a avanços importantes para a análise genética detalhada e para
geração de marcadores moleculares.
Os padrões eletroforéticos de marcadores isoenzimáticos representam
uma expressão direta do genoma de um organismo, podendo ser de valor
considerável na determinação da variação entre grande número de locos de
enzimas (MICALES et al., 1986; BOSHOFF et al., 1996). Este conhecimento
serve também de base para estudos taxonômicos, como complemento aos
marcadores morfológicos, tradicionalmente utilizados na identificação de
fitopatógenos,

permitindo

estimar quantitativamente

a

variabilidade

de

diferentes organismos, dentre eles, os fitopatógenos (REYNOLDS et al., 1983;
MCDONALD; MCDERMOTT, 1993). As isoenzimas constituem ainda um
método adicional na diferenciação de formas especiais e/ou raças fisiológicas
dentro

de

espécies

fúngicas,

muito

bem

documentado

por

vários

pesquisadores (BURDON, MARSHALL, 1981; PETRUNAK; CHRIST, 1992;
FIGUEIREDO et al., 1993; REGO et al., 1994).
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Estudos realizados por Arruda et al., (2003) avaliando variações
genéticas através de análises de DNA ribossomal das regiões ITS, IGS e
mitocondrial (SSU rDNA) em 120 isolados de M. perniciosa procedentes da
Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal e região Amazônica, infectando T. cacao,
H. acutifolia e S. lycocarpum. Foi detectado polimorfismo nas análises das
regiões IGS e rDNA permitindo separação em dois grupos: 1) Cacao e
Solanum e 2) H. acutifolia.
Estudos utilizando associações de técnicas de marcadores do tipo
RAPD e PCR de rDNA possibilitou a classificação de isolados de M. perniciosa
(ANDEBRHAN e FURTEK, 1994; ANDEBRHAN et al., 1999). Andebrhan e
colaboradores (1999), através dessas técnicas, sugerem que poderiam ter
ocorrido duas introduções independentes de M. perniciosa na Bahia e
demonstraram que estas podem ter vindo da Amazônia.
Para estudar e compreender a diversidade do patógeno Pyricularia
grisea (Cooke) Sacc, a partir do início da década de 1990, iniciou-se o
processo de classificação desse fungo utilizando marcadores moleculares de
DNA baseados em sondas de RFLP (polimorfismo baseado no tamanho do
fragmento de restrição) que hibridizam de forma específica com o DNA de P.
grisea. Com isso tem sido possível classificar grupos de isolados de P. grisea
com padrões de bandas de DNA com similaridade superior a 85% em grupos
geneticamente relacionados denominados de linhagens.
Através de análise RAPD (Random Amplifiel Polymorphic DNA) entre
isolados de M. perniciosa, Yamada et al. (1998) estudaram quatro isolados
obtidos de solanáceas (Athenaea aff pogogena, Solanum gilo, S. paniculatum,
S. rugosum) comparando-se com isolados de T. cacao, onde houve separação
de três grupos dentro das solanáceas: 1) S. rugosum de Manaus, 2) S.
paniculatum de Camacan e 3) Resto de cepas coletados na Bahia; e o grupo
de isolados de cacau com um S. paniculatum que se agrupou ao grupo de
cacau.
Através de caracterização molecular (RAPD e rDNA) e por teste de
patogenicidade, Gramacho et al. (2002) detectaram quatro populações de M.
perniciosa em T. cacao, a partir de 25 isolados coletados em diversos órgãos
de uma mesma árvore. Ainda executando outros testes utilizando, isolados
provenientes de Stigmaphyllon blanchetii (Malpighiaceae) e Solanum rugosum
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foram separados dos isolados de M. perniciosa de T. cacao, sendo sugerido
por eles que esses isolados possuem um genótipo diferente daqueles de T.
cacao, na Bahia.

2.5.1 Marcadores microssatélites (SSR) aplicados à micologia

Diversos

marcadores

moleculares

estão

sendo

utilizados

na

caracterização de fungos fitopatogênicos (BELABID et al., 2004; JAMES et al.,
2004), dentre eles estão os microssatélites ou também conhecido como Simple
Sequence Repeat. Este marcador pode ser usado para avaliar níveis de
diversidade genética, relações filogenéticas intra e inter específicas, para
identificar raças e patótipos, estudos de populações e mapeamento genético
(LEAL-BERTIOLI, 1998).
O DNA microssatélite (SSR), consiste de pequenas sequências de
DNA com um a quatro nucleotídeos de comprimento, repetidas em tandem
consecutivamente. De acordo com Brondani et al. (1998), os microssatélites
são bastante atrativos, pois eles combinam várias vantagens, como: 1)
natureza codominante e multialélica; 2) altamente polimórficos, permitindo
discriminações, mesmo de indivíduos altamente relacionados; 3) são
abundantes e uniformemente dispersos em todo o genoma de plantas; 4)
podem ser eficientemente detectados por PCR; 5) a informação do marcador,
baseada nas sequências dos iniciadores, pode ser facilmente repetida e
aproveitadas para táxons próximos, melhorando os esforços cooperativos em
pesquisa e desenvolvimento.
As sequências de DNA que flanqueiam os SSRs são geralmente
conservadas dentro de uma mesma espécie, permitindo a seleção de
iniciadores específicos que amplificam via PCR, fragmentos contendo o DNA
repetitivo

em

todos

os

genótipos.

Quando

os

microssatélites

são

individualmente amplificados, utilizando o par de iniciadores complementar às
sequências únicas que os flanqueiam, eles apresentam extensivo polimorfismo
para tamanho pelo diferente número de unidades repetitivas dentro da
estrutura do microssatélite (MORGANTE & OLIVIERI, 1993; MCCOUCH et al.,
1997; CREGAN et al., 1999; ASHKENAZI et al., 2001). Desse modo, vários
alelos podem ser determinados para uma determinada população. Indivíduos
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homozigóticos possuem alelos com o mesmo número de repetições nos
cromossomos homólogos, enquanto os indivíduos heterozigóticos possuem
número de repetições diferentes nos dois homólogos. Portanto, o loco é
definido pelo par de iniciadores e os vários alelos, pelo tamanho das bandas
amplificadas.
A maior limitação do uso de microssatélites é o desenvolvimento dos
marcadores, pois trata-se de procedimento muito trabalhoso que exige uma
equipe especializada, além de equipamentos para o sequenciamento, tornando
o desenvolvimento dos marcadores SSR um empreendimento de elevado custo
No entanto, uma vez obtidos os primers informativos para uma espécie, os
custos e a demanda de mão-de-obra são reduzidos drasticamente, e os
ensaios laboratoriais são rápidos, aumentando a acessibilidade da técnica
(BUSO, 1998).

2.7 Teste de compatibilidade vegetativa

A compatibilidade vegetativa é uma habilidade geneticamente
controlada de fungos, de uma mesma espécie que permitem a formação de
heterocárions viáveis pela fusão de hifas entre eles, se os mesmos forem
compatíveis vegetativamente (GLASS, et al., 2000). Em áreas de encontro das
colônias, de um mesmo isolado ou entre diferentes isolados, podem ser
verificadas a ocorrência de compatibilidade sexual (reprodução sexual) e
compatibilidade ou incompatibilidade vegetativa (GLASS et al., 2000).
Anastomoses de hifas permitem a troca do conteúdo celular entre indivíduos
diferentes sendo este evento requerido nas reações de compatibilidade, início
da reprodução sexual, formação de heterocarions, ciclo parasexual e a
distribuição de nutrientes no micélio/colônia (GLASS et al., 2000).
A compatibilidade vegetativa é tida como marcador neutro e a
identificação de grupos de compatibilidade vegetativa (GCV) podem ser feitas
visualmente de forma direta e indireta. De forma indireta, a compatibilidade
vegetativa é presumida pela formação de barreira, zona sem crescimento de
hifas, entre colônias de isolados cultivados em conjunto. A observação direta
da compatibilidade vegetativa é feita pelo estabelecimento de um heterocárion
prototrófico em condições de cultivo em que nenhum dos dois componentes
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auxotróficos sobreviva (LESLIE, 1993). Assim, dois indivíduos não crescem em
dado meio de cultura se cultivados isoladamente, mas são capazes de se
desenvolver se cultivados em conjunto, em condição de heterocariose. Preferese marcadores auxotróficos, quando possível, porque se pode distinguir
visualmente o heterocárion de seus componentes auxotróficos (JACOBSON;
GORDON, 1988; LESLIE, 1993). Dentre marcadores auxotróficos, emprega-se
a não utilização de nitrato como fonte de nitrogênio (mutantes nit) para
caracterizar GCV em fungos fitopatogênicos (BROOKER et. al., 1991;
CORRELL et. al.,1987). Essa técnica foi desenvolvida inicialmente para
Aspergillus nidulans (COVER, 1976), foi adaptada para Fusarium oxysporum
(CORRELL et al., 1987) e posteriormente aplicada a outros fungos
fitopatogênicos (BROOKER et. al., 1991). Recentemente, várias técnicas
analíticas envolvendo fisiologia e compatibilidade vegetativa têm sido utilizadas
para estudar a taxonomia, filogenia e as relações patogênicas entre espécies
de Fusarium (ROSALEE et. al., 1999).

2.8 O rDNA nuclear como marcador molecular

Os genes nucleares do rDNA é composto por três genes com
diferentes níveis de sedimentação (5.8S, 18S e 28S) que fazem parte de uma
mesma unidade de transcrição. Essas regiões codificadoras são separadas por
regiões espaçadoras internas (Internal transcribed spacer = ITS). A região ITS
1 separa os genes 18S e 5.8S e a região ITS 2 que separa a região gênica
5.8S da região 28S (Figura 6), as quais são transcritas e processadas para dar
origem ao RNA ribossômico maduro. As múltiplas unidades de transcrição são
separadas por regiões espaçadoras intergênicas (Intergenic Spacers = IGS).
O cluster gênico que codifica para rRNA aparece repetido centena de
vezes no genoma fúngico (60 a 220 cópias em um genoma haplóide). O fato
desse cluster gênico apresentar algumas regiões altamente conservadas e
outras variáveis, tem permitido a análise de variação de diferentes níveis
taxonômicos. As regiões ITS e IGS apresentam maior variabilidade de
sequência, sendo amplamente utilizadas em estudos de sistemática molecular,
enquanto que as regiões codificadoras são altamente conservadas entre
diferentes espécies e gêneros (BERTHIER et al., 1996).
18

Figura 6: Diagrama de organização dos três genes do rDNA 18S, 5.8S, 28S, das regiões de
espaçamento interno ITS e das regiões intergênicas IGS. As setas indicam a posição
aproximada dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) universais que amplificam regiões
codificantes e não codificantes (WHITE et al., 1990).

As regiões ITS evoluem rapidamente e são apropriadas para
discriminar espécies relacionadas ou até mesmo variedades de uma mesma
espécie. O fato das regiões ITS serem flanqueadas por segmentos
conservados, serem relativamente curtas (500 a 800pb) e aparecerem em
grande número de cópias no genoma permite que sejam amplificadas e
sequenciadas com facilidade. Como consequência disso, é grande o número
de sequências ITS de diferentes fungos que estão atualmente disponíveis nos
bancos de dados de sequências de nucleotídeos (AZEVEDO, 1999).
As sequências de DNA que são polimórficas, ou seja, frequentemente
variáveis entre espécies fúngicas, tais como as sequências ITS, são boas
candidatas para a detecção de uma espécie e exclusão de todas as demais.
Por exemplo, diferenças na região ITS têm sido usadas para desenvolver
testes, baseados em PCR que identifica patógenos de plantas, sem o prévio
isolamento do fungo. Devido às sequências de rDNA estarem presentes em
grande número de cópias no genoma, faz com que se tenha alta sensibilidade
no diagnóstico via PCR (SCREENIVASAPRASAD et al.,1996).
A PCR e o sequenciamento direto são técnicas poderosas que
oferecem várias vantagens sobre outras técnicas que estudam a região ITS
(WHITE et al., 1990), tornando possível a detecção de trocas de bases em
determinadas sequências do DNA genômico e mostrando níveis de homologia
entre as regiões. Sherriff et al. (2002), através de estudos de sequenciamento
do DNA ribossomal, analisando as regiões 18S e ITS revelou uma novo grupo
de espécies do gênero Colletotrichum.
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Aime e Phillips-Mora (2005) estudando as duas doenças mais
devastadoras do cacau (Theobroma cacao), que é fonte de produção de
chocolate na América tropical causadas pelo fungo Crinipellis perniciosa
(vassoura-de-bruxa) e Moniliophthora roreri (monilíase) confirmaram através de
extensivo trabalho de análises filogenética das cinco regiões do gene nuclear
(28S, 18S, ITS, RPB1 e EF1-a) que C. perniciosa e M. roreri são táxons irmãos
que pertencem à família Marasmiaceae (euagarics). A partir desses resultados
o patógeno C. perniciosa foi transferido para o gênero Moniliophthora, sendo
renomeado para Moniliophthora perniciosa.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia
Molecular- FITOMOL, nas casas de vegetação e em outras dependências da
Seção de Fitopatologia do Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC), na sede da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), Itabuna – BA.

3.1 Coleta de isolados de M. perniciosa

A presença de solanáceas hospedeiras foi investigada em 25
localidades da região sudeste da Bahia entre novembro de 2009 a março de
2010 (Figura 7).

As coletas foram conduzidas nos principais municípios

produtores de cacau, sendo priorizadas visitas a propriedades comerciais,
assentamentos rurais e propriedades direcionadas a agricultura familiar onde é
comum o cultivo de algumas solanáceas e a ocorrência natural de jurubeba,
uma espécie silvestre, todas assinaladas como possíveis hospedeiros de M.
perniciosa.
Em cada propriedade coletaram-se informações sobre o tipo de
sintomas que ocorriam nessas espécies e as coordenadas geográficas. Os
sintomas apresentados foram os sintomas típicos de vassoura-de-bruxa, como
inchamento e/ou envassouramento dos ramos verdes ou secos, com ou sem
basidiomas. Foram coletadas um total de mais de 100 vassouras de cacaueiro,
100 vassouras de jurubeba, 10 de jiló, e 10 vassouras das demais plantas
hospedeiras: berinjela (4), pimenta (2) e pimentão (4), totalizando 220
amostras. Foram coletadas também outras plantas que apresentaram sintomas
típicos de vassoura-de-bruxa, são elas, pinha, curindiba, coarana, quiabo,
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maxixe, tomate. As amostras coletadas foram armazenadas em sacos plásticos
e devidamente etiquetadas para análise em laboratório. Estas foram usadas
tanto para obtenção de basidiomas, basidiósporos e para obtenção de culturas
puras.
Neste trabalho, o termo isolado foi utilizado tanto para designar as
culturas puras como também os basidiomas e basidiósporos obtidos de cada
planta hospedeira.

Figura 7: Mapa da região sudeste da Bahia onde estão assinalados os locais de coleta dos
hospedeiros com sintomas de vassoura-de-bruxa.

3.2 Isolamento, identificação e preservação das amostras.

O

isolamento

foi

processado

retirando-se

seções

dos

tecidos

sintomáticos, os quais foram passados por assepsia em álcool 70%, hipoclorito
e água destilada esterilizada, sendo logo depois colocados sobre papel de filtro
estéril

e

transferidos

para

placas

de

Petri

contendo

meio

seletivo

Batata+Dextrose+Agar (BDA) + estreptomicina 1% + derosal 1%. As placas
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foram mantidas no escuro a 23 + 2 °C por sete dias e posteriormente, discos
das bordas das colônias em meio seletivo foram transferidos para placas de
Peri contendo BDA, onde foram cultivados para a realização dos testes
posteriores. Foram feitos 160 isolamentos incluindo isolados de cacau e de
outros hospedeiros.
A preservação das culturas puras foi feita depositando, em condições
assépticas, tanto discos de micélio em tubos de ensaio contendo BDA e
posteriormente cobertos com óleo mineral estéril, como também em frascos de
penicilina contendo 15 mL de água- Milli-Q estéril. Os isolados foram
depositados na coleção de culturas de M. perniciosa do CEPEC – FITOMOL.

3.3 Obtenção de basidiomas e basidiósporos utilizados nos experimentos

Basidiomas foram obtidos tando, naturalmente, a partir de vassouras
secas coletadas em cada planta hospedeira, como também foram obtidos
artificialmente através da produção de basidiomas em mantos miceliais
segundo metodologia descrita por Griffith e Hedger (1993) e modificada por
Niella et al (1999). As vassouras secas coletadas foram desinfestadas com
lavagens rápidas em hipoclorito de sódio a 0,1% e penduradas em arames
esticados horizontalmente sob um telado (vassoureiro), os mantos miceliais
(bolachas) foram pendurados em outro vassoureiro no laboratório FITOMOL.
Ambos foram submetidos a um regime diário de 8 horas de molhamento e 16
horas de secamento. Os basidiomas maduros foram coletados, lavados
sequencialmente em água destilada, em solução de estreptomicina a 1%, e
mais duas vezes em água destilada, e posteriormente secados em folhas de
papel absorvente.
Parte dos basidiomas coletados foi usada para os trabalhos de
caracterização morfológica, neste caso, após a secagem, estes foram
acondicionados em placa de petri devidamente etiquetadas e armazenados na
geladeira para uso futuro. A outra parte foi utilizada para obtenção de
basidiósporos: dos basidiomas enxutos, retirou-se os píleos, com auxílio de
escalpelo e pinça, em seguida, os píleos foram fixados com vaselina pastosa
(Silinol SG) em tampas de vidro, com o himênio voltado para baixo, sobre um
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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. Os cálculos
das concentrações de basidiósporos nas suspensões obtidas foram realizados
através de Câmara de Neubauer. As suspensões de basidiósporos foram então
estocadas em nitrogênio líquido, acondicionadas em tubos criogênicos de 2
mL, até o momento de serem utilizadas, conforme metodologia descrita por
Dickstein et al. (1987). A viabilidade dos basidiósporos foi checada no
momento da estocagem: uma alíquota de 25 µL de cada uma das suspensões
de basidiósporos obtidas foi retirada e espalhada com bastão de vidro sobre a
superfície do meio ágar-água a 2% em placas de petri de 5 cm de diâmetro. As
suspensões que apresentaram germinação ≥ 80% foram utilizadas nos testes
de patogenicidade.

3.4 Caracterização morfológica por meio de microscopia de luz,
microscopia eletrônica de varredura e compatibilidade vegetativa.
Basidiomas dos isolados de M. perniciosa previamente selecionados de
acordo com o hospedeiro de origem (cacau, jurubeba, jiló, berinjela, pimenta e
pimentão),

foram

obtidos

naturalmente

e

ou

artificialmente

segundo

metodologia descrita por Griffith e Hedger (1993) e modificada por Niella et al
(1999).
As seguintes características macro e micromorfológicas de valor
taxonômico foram observadas: (i) Basidioma: cor, forma, estrutura e
ornamentação; (ii) himenóforo: estrutura e ou ausência, e ornamentação; (iii)
basidiósporos: presença comprimento, largura, e formato; iv) basídios:
presença ou ausência, e quantidade de esterigma; v) queilocistidios:
presença ou ausência, dimensões e formato; e vi) hifas: características,
presença e ausência de grampos de conexão.
Parte do material foi examinado sob microscopia de luz e a outra sob
microscopia eletrônica de varredura, visando identificar as estruturas presentes
durante o desenvolvimento do micélio e do basidioma.
Para a análise de microscopia de luz (ML), após as amostras terem sido
fixadas em FAA, foram feitas secções à mão livre do basidioma, sob o
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microscópio estereoscópico; as porções seccionadas foram montadas em
lâminas com KOH 3% e lactofucsina + azul de algodão e analisadas em
microscópio com auxílio de ocular milimetrada. Em cada isolado, as medidas
foram tomadas em 70 basidiomas, 50 basidiósporos, e 30 queilocistídios.
Para a análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV), o
micélio retirado do meio BDA e os basidiomas coletados (§ 3.3) foram
individualmente fixados (glutaraldeído 2,5%, em tampão cacodilato de sódio 0,1
M, pH 7,2), pós-fixados em tetróxido de ósmio 1% e desidratados em etanol.
Posteriormente, fez-se a secagem ao ponto crítico com CO2 líquido e levado ao
metalizador para a cobertura com uma fina camada de ouro. As amostras
foram observadas no microscópio eletrônico de varredura, modelo JSM 6390LV, marca JEOL (Centro de Microscopia Eletrônica – FIOCRUZ, SalvadorBahia).
Para as variáveis quantitativas (tamanho de basidioma, basidiósporos e
queilocistídios), realizou-se análise de variância e calcularam-se as médias por
isolado e por grupo de hospedeiros, isto é, a média dos isolados de cacau
versus a média dos isolados de solanáceas cultivadas (SC) versus a média de
isolados de solanáceas silvestres (SS), que foram comparadas por teste de
média de Duncan ao nível de 5% de significância.
Para a variável qualitativa forma de queilocistídios, de cada repetição (30
queilocistídios), estimou-se a frequência dos queilocistídios em cada uma das
categorias de formato e determinou-se a característica predominante (de maior
frequência) no conjunto de queilocistídios avaliados. Todas as análises
estatísticas foram realizadas com o programa SAS versão 8.0. Para a
determinação da morfologia do basidioma utilizou-se literatura especializada:
DECOCK & RYVARDEN, 2003; RYVARDEN 1991, 2000, 2004; NÚÑEZ &
RYVARDEN, 2001; PEGLER, 1973; RYVARDEN & ITURRIAGA, 2003.
Para os testes de compatibilidade vegetativa foi selecionado um
isolado por município e planta hospedeira da família Solanaceae, e foram
selecionados três dos de cacau utilizados para comparação, totalizando 18
isolados. Discos de micélio (7 mm) da margem de crescimento de uma colônia,
de cada isolado foram pareados em placas de petri de 9 cm contendo meio
BDA. Totalizando 324 pares de combinação. (18 isolados pareados entre si em
todas as combinações possíveis). O experimento foi repetido três vezes. As
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culturas foram incubadas a 23 ± 2º C por 30 dias. As reações de
incompatibilidade foram caracterizadas pela formação de uma barreira entre os
dois micélios emparelhados na região de crescimento das hifas.
Os resultados foram analisados pela formação de um dendograma
originado de uma matriz de valores binários, composto dos coeficientes
correspondentes aos vários resultados de compatibilidade somática.
Foram

feitas

análises

comparativas

entre

os

resultados

de

compatibilidade obtidos neste estudo com os do estudo de compatibilidade
entre isolados de cacau da região sudeste da Bahia realizado por Oliveira et al.
(2005), acrescentando-se também um isolado de liana, obtido da micoteca do
FITOMOL. Representantes de cada grupo de compatibilidade obtidos neste
estudo foram pareados com o isolado de liana e com os isolados
representativos de cada um dos três grupos de compatibilidade de cacau da
região sudeste da Bahia.

3.5 Teste de Patogenicidade
Vassouras secas dos hospedeiros em estudo (jiló, jurubeba, berinjela e
pimentão), coletadas nos diversos municípios da região foram obtidas
conforme descrito nos itens § 3.1. Além dos quatro inóculos (Jurubeba, Jiló,
Berinjela e Pimentão), foi utilizado uma mistura de inóculos de vassouras de
cacau coletadas representando os isolados de cacau dos locais amostrados,
totalizando cinco inóculos, que foram aplicados em plântulas da cultivar
catongo (suscetível a M. perniciosa), sendo 56 plântulas por inóculo.
As sementes obtidas de frutos de polinização livre do BAG/CEPEC da
cultivar catongo foram pré- geminadas por 48 horas em serragem esterilizada
umedecida. Após esse período, foram plantadas em tubetes plásticos contendo
aproximadamente 300g de terriço esterilizado. As plântulas foram mantidas em
condições de casa de vegetação, com irrigação por 15 minutos, três vezes ao
dia (às 8, 12 e 16h), por três a quatro semanas, antecedendo a inoculação.
As plântulas de catongo, no estágio do segundo lançamento foliar,
foram inoculadas com suspensões de 2x105 basidiósporos/mL após terem suas
folhas reduzidas a 1/3 do tamanho, para acelerar o crescimento apical. O
inóculo constou de uma gota com volume de 20 µl da suspensão de
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basidiósporos, depositada na gema apical das plântulas (SURUJDEOMAHARAJ et al., 2003). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado, com 24 tratamentos (cinco inóculos mais as testemunhas com 4
repetições cada).

3.5.1 Avaliação
Foram avaliados os sintomas apresentados pelas plântulas 60 dias após
a inoculação, observando-se o tipo de vassoura formada, a quantidade de
vassouras axilares, o diâmetro e a altura das vassouras quando o sintoma
principal era vassoura terminal. Para análise dos dados três variáveis foram
utilizadas;
SINT = proporção de plantas apresentando qualquer sintoma da doença.
É uma variável binária representada pelos valores 0 (ausência) ou 1 (presença)
de sintomas típicos ou não da doença como: vassouras terminais, axilares,
cotiledonares e secas, inchamento do caule, do hipocótilo, dos pecíolos e dos
pulvinos, cancro, superbrotamento ou hipertrofia (Figura 8).
V-tot = número total de vassouras, seja terminal, axilar e ou cotiledonar.
ID= índice de doença, calculada pela seguinte formula: ID= VT+VA
(0,05*CVT) +NVA; VT= número de vassouras terminais; VA= número de
vassouras axilares> 1 cm; CVT= comprimento da vassoura terminal; NVA=
número de vassouras axilares maiores que 1cm (Figura 8).

CVT

Figura 8: Diagrama indicando as medições para obtenção da variável índice de doença (ID).
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Os dados foram analisados considerando presença e ausência de
sintomas como medida de incidência à doença e as variáveis V-tot e ID como
medidas de severidade da doença (JUCÁ, 2009). As análises estatísticas foram
conduzidas utilizando modelo linear considerando todos os fatores como fixos
com o procedimento PROC GLM, opção ANOVA, do programa SAS. Realizouse análise de variância e calcularam-se as médias por isolado e por grupo de
plantas hospedeiras: SS, SC e C. As médias foram comparadas utilizando o
teste de média de Duncan 5%. As pressuposições da análise de variância
foram verificadas por meio de teste de normalidade e padrão de distribuição de
resíduos.

3.6 Caracterização Molecular

Foram realizados três estudos moleculares que envolvem a Filogenia,
análise de identificação de SNPs e a genotipagem com marcadores SSRs
Foram testadas as hipóteses de que isolados de M. perniciosa de espécies
solanáceas são geneticamente homogêneos (portanto não diferenciados) aos
isolados de M. perniciosa de cacau.
Além dos isolados coletados, foram acrescentados nas análises
genéticas alguns isolados de M. perniciosa cedidos pelo laboratório FITOMOL,
como isolados de Liana, Solanum sp, Jurubeba, etc. para auxiliar na
amostragem (Tabela 2). Nos estudos de filogenia e SNPs foram selecionados
os isolados que apresentaram sequenciamento de boa qualidade e para os
estudos de genotipagem com marcadores SSRs foram acrescentados
representantes de isolados de cacau coletados próximos à região onde foram
coletados os isolados dos outros hospedeiros.
Tabela 2. Isolados de Moniliophthora perniciosa usados nos estudos Moleculares.
Família

Solanaceae

Hospedeiro

Registro

Tipo de estudo

S. paniculatum

2505

Filogenia, SNPs e SSRs

S. paniculatum

2509

Filogenia, SNPs e SSRs

S. paniculatum

2500

Filogenia, SNPs e SSRs

S. paniculatum

2507

Filogenia, SNPs e SSRs

S. paniculatum*

51

SSRs

S. paniculatum*

125

SSRs
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Tabela 2 Cont.
Família

Solanaceae

Malvaceae

Hospedeiro

Registro

Tipo de Estudo

S. paniculatum*

116

SSRs

S. gilo

2510

Filogenia,SNPs e SSRs

S. gilo

2494

Filogenia,SNPs e SSRs

S. gilo

2504

Filogenia,SNPs e SSRs

S. gilo

2506

Filogenia,SNPs e SSRs

S. gilo

2501

Filogenia,SNPs e SSRs

S. gilo

2496

SNPs e SSRs

S. gilo

2497

SNPs e SSRs

S. gilo

2493

SNPs e SSRs

C. frutensens L.

2495

Filogenia e SSRs

C. annuum L.

2502

Filogenia,SNPs e SSRs

Solanum sp*

20

Filogenia

T. cacao

2511

Filogenia, SNPs e SSRs

T. cacao

2512

SNPs e SSRs

T. cacao

2513

SNPs e SSRs

T. cacao

2514

SNPs e SSRs

T. cacao

2515

SNPs e SSRs

T. cacao

2516

SNPs e SSRs

T. cacao

2517

SNPs e SSRs

T. cacao

2518

SNPs e SSRs

T. cacao

2519

SSRs

T. cacao

2520

SSRs

T. cacao

2521

SSRs

T. cacao

2522

SSRs

T. cacao

2523

SSRs

T. cacao

2524

SSRs

T. cacao

2525

SSRs

T. cacao

2526

SSRs

T. cacao

2527

SSRs

T. cacao

2528

SSRs

T. cacao

2529

SSRs

T. cacao

2530

SSRs

T. cacao

2531

SSRs

T. cacao

2532

SSRs

T. cacao

2533

SSRs

T. cacao

2534

SSRs

T. cacao

2535

SSRs

T. cacao

2536

SSRs

T. cacao

2537

SSRs

T. cacao

2538

SSRs

T. cacao

2539

SSRs

T. cacao

2540

SSRs

T. cacao

2541

SSRs

T. cacao

2542

SSRs

29

Tabela 2 Cont.

Família

Hospedeiro

Registro

Tipo de Estudo

T. cacao

2543

SSRs

T. cacao

2544

SSRs

T. cacao

2545

SSRs

T. cacao

2546

SSRs

T. cacao

2547

SSRs

T. cacao

2548

SSRs

T. cacao

2549

SSRs

T. cacao

2550

SSRs

T. cacao

2551

SSRs

T. cacao

2552

SSRs

T. cacao

2553

SSRs

T. cacao

2554

SSRs

T. cacao

2555

SSRs

T. cacao

2556

SSRs

T. grandifolium*

91

SNPs

Liana*
Bignoniaceae
412
SSRs
* Isolados cedidos pela micoteca do CEPLAC/CEPEC/FITOMOL e incluídos nas análises.

3.6.1 Extração de DNA
Para extração do DNA genômico, todos isolados foram cultivados por no
máximo 10 dias em meio líquido mineral (10g de glicose, 1g de NH4H2PO4, 0,2g
de CuSO4.5H2O a 5%, 1 ml de ZnSO4.7H2O a 1 % / litro de meio) e novamente
incubados a 23 °C ± 2 °C. Aos 12 dias de crescidos, a massa micelial de cada
isolado foi coletada, filtrada em papel de filtro e lavada com água gelada estéril,
colocada em tubos de 1,5 mL, liofilizada e estocada a 20 0C para uso posterior.
O DNA foi extraído de acordo com o método de Zola e Pukilla (1986) com
algumas modificações no tampão de extração (Tris-HCl 10 mM; EDTA 1mM,
pH 8.0). As amostras foram quantificadas em gel de agarose 0,8% onde foram
visualizadas bandas de DNA genômico total, separadas por eletroforese, como
indicadoras da integridade do DNA extraído. Após esse processo, uma alíquota
das amostras de DNA de cada isolado foi diluída a 10 ng, para posterior
utilização no sequenciamento e na genotipagem por microssatélites.

30

3.6.2 Sequenciamento de regiões do rDNA e Filogenia

Para a identificação molecular e análises filogenéticas, foram utilizadas
sequências de fragmentos dos genes ribossomais referentes à região pequena
subunidade ribossomal (SSU) e o espaçador interno transcrito (ITS) utilizando
os iniciadores NS3 e NS4 e ITS1 e ITS4 (WHITE et al., 1990). As amplificações
foram realizadas em um volume total de 50 μL contendo 50 mM de KCl, 1,5
mM MgCl2, 200 mM de cada dNTP (Promega), 1,5 μL de cada primer (20
pmol), 10 μL de DNA genômico (10ng.μL-1), e 2.0 U de Taq DNA polimerase
(Promega). Todas as reações foram feitas em termociclador PTC-100 (MJ
Research Inc).
As amplificações consistiram de desnaturação inicial a 94ºC por 10min,
10 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, anelamento de primers a 58ºC por
1 min, alongamento a 72ºC por 2 min, seguido por 35 ciclos de desnaturação a
94ºC por 1 min, anelamento a 58ºC por 1 min, alongamento a 72ºC por 10 min.
Os produtos de PCR amplificados foram purificados utilizando a Exonuclease I
(Exo I) para digerir excesso de primers e Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP)
para degradar excesso de nucleotídeos provenientes da PCR.
O sequenciamento com as recomendações do fabricante, e protocolo
otimizado pela equipe do laboratório FITOMOL (GRAMACHO et al., dados não
publicados) em um volume total de 5 μL, contendo 0,5 μL de BigDye, 1 μL de
tampão de seqüenciamento (5X), 2 pmol de primer e 30 ng de DNA. As
reações de seqüenciamento foram feitas em termociclador PTC-100 e
consistiram de 40 ciclos com desnaturação inicial a 94ºC por 1 min,
anelamento a 50ºC por 1 min e extensão a 60ºC por 4 min utilizando os
iniciadores ITS1 e ITS 4. Após a reação de sequenciamento, as amostras
foram precipitadas com 20 μL de isopropanol 65% e a seguir permaneceram no
escuro em temperatura ambiente por 15 min.
Após precipitação as amostras foram centrifugadas por 40 min a 4000
rpm. O sobrenadante foi descartado e a placa invertida sobre papel toalha.
Acrescentaram-se 100 μL de etanol 60% e centrifugou-se à mesma velocidade
por 5 min. O etanol foi descartado e a placa foi centrifugada invertida sobre o
papel toalha até 500 rpm para remover o excesso de etanol. Após secagem, à
temperatura ambiente por 15 min, foram adicionados 10 L de formamida a cada
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amostra e a placa colocada no termociclador para a desnaturação a 94ºC por 3
min. após essa etapa, a placa foi levada ao Sequenciador Automático de DNA,
modelo ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer.
Para a análise das sequências provenientes dos dois primers (forward e
reverse), foi utilizado o programa BioEdit versão 5.0.9 (HALL, 1999) para unir
as sequências. Os alinhamentos foram feitos com o programa clustal x2 versão
1.8 (THOMPSON et al., 1997) e as ferramentas de comparação BLASTn e
BLASTx (ALTSCHUL et al., 1997) para

buscar por sequências homólogas no

banco de dados internacional NCBI GenBank (BENSON et al., 2007), e
comparar as sequências de cada isolado aquelas encontradas nos bancos de
dados públicos.
Os acessos de 17 sequências de isolados de M. perniciosa de diversos
biótipos encontrados nos bancos de dados públicos (Tabela 3) foram utilizados
para fim de comparação com as sequências dos 18 isolados utilizados nesse
estudo totalizando 31 amostras.
O alinhamento dessas sequências foi feito no programa MAFFT e a
obtenção da árvore filogenética pelo programa Mega 4.0, o método de
reconstrução utilizado foi o Neighbor Joining e o modelo evolutivo Jukes-Cantor
e com um Bootstrap de 1000 reamostragens.

Tabela 3. Coleção de sequências retirada do banco de dados públicos para compor o estudo
de filogenia.
o

Espécie

N de Acesso
NCBI

Brasil

M. perniciosa

GQ919146

H. acutifolia

Brasil

M. perniciosa

GQ919150

Liana

Brasil

M. perniciosa

GQ919131

Liana

Brasil

M. perniciosa

GQ919151

Malpighiaceae

Brasil

M. perniciosa

GQ919147

*NC

Guiana

Campanella sp

AY916746

*NC

Equador

C. liliputianus

AY571032

*NC

USA

C. zonata

AY916692

S. cernuum

Brasil

M. perniciosa

GQ919127

S. lycocarpum

Brasil

M. perniciosa

GQ919133

S. lycocarpum

Brasil

M. perniciosa

GQ919126

Solanaceae

Brasil

M. perniciosa

GQ919122

T. cacao

Equador

M. perniciosa

AY916743

Hospedeiro

Origem

Bignoneaceae
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Tabela 3 Cont.
o

Espécie

N de Acesso
NCBI

Brasil

M. perniciosa

GQ919140

T. cacao

Colômbia

M. perniciosa

GQ919116

T. cacao

Equador

M. perniciosa

GQ919137

Equador

M. perniciosa

AY916746

Hospedeiro

Origem

T. cacao

T. gileri
* NC = não consta

3.6.3 Análises visando identificação de polimorfismo de nucleotídeo
único (SNPs)

Os cromatogramas gerados foram compilados, analisados e editadas
pelo programa Sequence Analysis para evitar a identificação de falsos SNPs. A
identificação de SNPs foi executada com o programa Seq Scape (Applied
Biosystems), que salienta apenas os nucleotídeos distintos em relação à
primeira seqüência do alinhamento utilizando os cromatogramas gerados pelo
Sequence Analysis. A identificação dos haplótipos (e dos isolados que os
compartilharam), bem como do número e da posição dos sítios polimórficos foi
realizada com o mesmo Seq Scape.
A sequência de M. perniciosa de cacau foi utilizada como referência no
alinhamento dos demais isolados de cada região gênica: ITS e 18S. As
sequências obtidas, referentes a cada isolado foram reunidas sob forma de
projeto de acordo com a utilização do Seq Scape, e separados por região
gênica de acordo com os três grupos de hospedeiros de Moniliophthora
perniciosa: Cacau, SS e SC. As sequências foram então comparadas por
alinhamento com a sequência referência e os sítios com SNPs foram
identificados. A figura 9 mostra como o alinhamento é obtido com o programa
Seq Scape, identificando um SNP do tipo transição T/A, nos isolados de
berinjela e jurubeba.
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Figura 9: Demonstração ilustrativa da identificação de polimorfismo de nucleotídeo único
(SNP) usando o programa SeqScape (Applied Biosystems).

3.6.4 Genotipagem dos isolados com marcadores SSR
Onze marcadores codominantes do tipo microssatélite (SSR), de
polimorfismo conhecido (GRAMACHO et al., 2007 e SILVA, 2007), foram
usados para genotipagem dos isolados, em gel de poliacrilamida corado com
nitrato de prata de acordo com Creste et al. (2001) e Gramacho et al. (2003)
(Tabela 4).
Tabela 4. Descrição dos locos utilizados para genotipagem dos isolados de Moniliophthora
perniciosa.
Loco
mCpCena4
mCpCena5
mCpCena8
MsCepec11
mCpCena12
MsCepec_14
MsCepec_15
MsCepec_16
MsCepec_19
MsCepec_23
MsCepec_45

Sequência (5' - 3')
Repetições
Ta (° C)
F: ATTTGGCTTCGTTGCTGGT
(CCA)11
52
R: AATCAGAGGCGGGATAGGG
F: CACTCGTCAACTCCGCAAC
(GAG)11
52
R: AATCAGAGGCGGGATAGGG
F:TCGGAAACCAACCAAGAAG
(TCA)7
52
R: AGGAAGGAGTCAGAGAGCA
F: AATCTGGGACTGGGACTGG
(TGA)11
50
R: CATTCCAGGATCTCCACCAC
F: GGGACCACCACCATAGAGA
(ACC)8
50
R: AACAACAGCCCTAACAACC
F: CAGCTCGTACGGATCAACAA
(AGAT)5
48
R: TACCGATGGTGTGAGGTCAA
F: AAAGGGAGGAAGCGAAGTCT (GAT)7(GAA)6
48
R: TGTCGAGCACTAGCATGTGA
F: CGCACTTTGGCTGATGTAAA
(GAT)8
48
R: GTCCCAGAGGGAAAGAGGAT
F: TCCCACAACCCCAAAGATAG
(GAT)8
48
R: CCCTTCAAGGTCGTATTCCT
F: ACCTCCTCATATGGCGTCAC
[TCAG]10
48
R: GCGGTTGGTGACTCTTGATT
F: ATGACCAGACAAATGAAAC
(AGAT)5
51
R: CAAAGAGAAATCACAGAGC

Ta= temperatura de anelamento em celsius
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Tamanho (pb)
292-298

Referências
Silva, 2007

221

Silva, 2007

268-274

Silva, 2007

189

Jucá, 2009

278-284

Silva, 2007

235

Gramacho et al., 2007

177-200

Gramacho et al., 2007

212-221

Gramacho et al., 2007

197-200

Gramacho et al., 2007

202-206

Gramacho et al., 2007

234-266

Gramacho et al., 2007

As reações de polimerase em cadeia (PCR) foram realizadas
separadamente para cada loco SSR em volume de 20 L, contendo 50 ng de
DNA, 0,2 mM de cada primer, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP
(Ludwig Biotecnologia Ltda.), 1X de tampão e 1 unidade de Taq DNA
Polimerase (Ludwig Biotecnologia Ltda.) (GRAMACHO et al., 2007). Os
produtos de PCR foram primeiramente checados através de gel de agarose a
3% corado com brometo de etídio. Os fragmentos obtidos após amplificação
foram separados por eletroforese em gel de acrilamida desnaturante (29:1) a
6%, tendo como tampão de corrida TBE 1X (89 mM Tris, 89 mM de ácido
bórico e 2 mM EDTA). Utilizou-se como marcador de peso molecular o ladder
com 10 pb.
A classificação dos alelos em categorias de tamanho de fragmento foi
feita manualmente, tomando por base os pesos moleculares do ladder que
foram sempre colocados nas laterais de cada gel. Para assegurar a
confiabilidade dos dados, cerca de 10% dos isolados foram amplificados duas
vezes (réplica) para cada combinação de iniciadores e quatro isolados foram
usados como testemunhas e carregados em todos os géis, ao lado do ladder.

3.6.5 Análise de Dados
Para este estudo, considerou-se como uma população de M. perniciosa
a coleção dos isolados obtidos de cacau (biótipo L) de solanácea selvagem
(SS) e solanácea cultivada (SC), compostas por isolados de cacau, jurubeba,
jiló, berinjela, pimenta e pimentão, totalizando 65 isolados.
As informações sobre microssatélites, riqueza alélica das populações,
variações em tamanho de alelos e número total de alelos por loco foram
determinados usando informação de frequência de alelos com o programa
Genetix (Ver. 4.05.2; BELKHIR et al., 1999) e Fstat (ver. 2.9.3; HAMILTON's,
1971).
A estrutura genética das populações de Moniliophthora perniciosa foi
analisada utilizando a análise de variância molecular (AMOVA) dentro e entre
populações de

Moniliophthora

perniciosa

(EXCOFFIER et

al.,

1992).

Posteriormente, o nível de diferenciação genética entre as populações (SS x
SC x C) foi comparado em todas as combinações de pares, usando Slatin´s
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RST. Essas análises foram realizadas com 1023 permutações e foram
implementadas pelo programa ARLEQUIN 3.1 (EXCOFFIER et al., 2006).
Para complementar os dados populacionais, o programa STRUCTURE
(PRITCHARD et al., 2000) foi utilizado para inferir a estrutura populacional que
poderia estar presentes nos isolados de Moniliophthora perniciosa coletados
de SS, SC, e C. Todas as análises foram realizadas utilizando o modelo de
mistura (admixture model), onde cada amostra pode ter ancestrais de mais de
uma população. As análises foram realizadas com dez réplicas (runs)
independentes para cada K (K= 1 a K= 5), com valor de corte (burn-in) de
10.000 permutações seguido de uma extensão de corrida de 100,000
permutações (Markov Chain Monte Carlo).
O máximo valor de Ln P(D) (probabilidade) foi utilizado como critério
para identificar o número de populações (K). Um isolado foi incluído num grupo
específico inferido pelo programa se pelo menos 70% do seu valor genômico,
como medido por seu coeficiente de inclusão Q (membership coefficient),
variando de 0 a 1 foi estimado como pertencente aquele grupo.
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4. RESULTADOS

4.1 Ocorrência de Moniliophthora perniciosa no sudeste da Bahia

Plantas hospedeiras com sintoma de vassoura-de-bruxa foram
constatadas em 12 dos 25 municípios prospectados (48% das áreas
analisadas) Firmino Alves, Ilhéus, Itabuna, Jitauna, Buerarema, Camacan,
Camamu, Ibicaraí, Ipiaú, Itagibá, Ituberá e Una. As visitas foram realizadas em
hortas

comerciais, assentamentos rurais,

propriedades direcionadas à

agricultura familiar, devido a este material estar diretamente ligada à produção
de hortas por pequenos produtores localizadas predominantemente na região
de plantio de cacau.
Foram encontradas 10 tipos de plantas com sintomas de vassoura-debruxa: berinjela, jiló, jurubeba, mandioca, maxixe, pimenta, pimentão, tomate,
curindiba e pinha. Dos 25 municípios amostrados, o jiló foi o hospedeiro mais
encontrado, sendo identificado em 40% dos municípios visitados, em seguida a
jurubeba que foi identificada em 16% dos municípios. A jurubeba tem
ocorrência natural nos municípios de Jitauna, Itagibá, Ipiaú e Buerarema onde
são encontradas com maior frequência. Os demais hospedeiros tiveram
ocorrência esporádica.
As amostras de berinjela, jiló, jurubeba, pimenta, pimentão mostraramse adequadas ao isolamento. Por outro lado, as amostras de plantas de tomate
e coarana encontravam-se inaptas ao isolamento devido à presença de
endofíticos, apresentando contaminações. O maxixe, a pinha e a mandioca
foram negativos para M. perniciosa, já os hospedeiros pimenta, pimentão, jiló,
jurubeba e berinjela foram positivos.
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4.2. Produção de basidiósporos
A produção “in vitro” de basidiomas foi verificada em todos os isolados
coletados dos hospedeiros de solanáceas e de cacau. Os isolados mais
produtivos foram os de cacau, jurubeba e jiló. Os isolados de berinjela, pimenta
e pimentão produziram basidiomas “in vitro”, mas em quantidade insuficiente
para inoculação.

4.3. Caracterização morfológica por meio de microscopia de luz e
eletrônica de varredura

Foram caracterizados morfologicamente os isolados de cacau (3),
jurubeba (3), jiló (7), berinjela (1) e pimentão (1) obtidos de diversos municípios
da região cacaueira. Em relação às características morfológicas dos micélios
(coloração, espessura, presença de grampos de conexão), todos os isolados
apresentaram caracteristicas semelhantes (Figura 10).

Figura 10: Forma das hifas e presença de grampo de conexão em Moniliophthora perniciosa:
(A) ML e (B) MEV).

As semelhanças encontradas nos basidiomas de todos os isolados
foram: píleos finos a delgados, com centro deprimido ou umbilicado, superfície
radialmente fibrilosa, convexos com margens ligeiramente sulcadas e estriadas
(Figura 11).
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Figura 11: Semelhanças na superfície do píleo de Moniliophthora perniciosa em diferentes
hospedeiros – (A) Pimentão, (B) Jiló, (C) Cacau e (D) Berinjela.

Himenóforo com lamelas largas, espaçadas e pouco numerosas (10-13
unidades), lamélulas estreitas e pouco numerosas; nervuras ou dobras
transversais ocasionais. Estipe sólida, creme na parte superior escurecendo ao
marron avermelhado em direção à base, curta e reta ou ligeiramente curvada,
cilindrica, superficie pubescente e base parcialmente inserida ao substrato
(Figura 12).
Basidiósporos 11,3-13,6 x 5,7-7,9 µm elipsoides a oblongo-elipsoides,
hialinos, com parede delgada e conteúdo granular, basídios geralmente com
dois e quatro esterigmas, alguns apresentando esporos na extremidade.
As medidas obtidas correspondem à média de todos os isolados
estudados em todos os hospedeiros. No entanto, apesar da semelhança,
houveram variações significativas entre isolados quanto ao: (i) estipe, tamanho
e cor dos basidiomas; (ii) comprimento e largura dos esporos; (iii) tamanho e
forma dos queilocistídios (Tabela 5).
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Figura 12. Basidiomas de Moniliophthora perniciosa obtidos de cinco hospedeiros: (A) Cacau
(B) Jiló, (C) Jurubeba; (D) Berinjela e (E) Pimentão.
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Tabela 5. Análise de variância dos dados morfológicos diâmetro do basidioma, comprimento x
largura de esporos e queilocistídios de M. perniciosa.

Fonte de Variação
Diâmetro

Comprimento

Largura

GL

QM

F

P valor

4

3,32

33,49

<0,0001

Resíduo

832

0,1

Esporo

4

36,35

Resíduo

593

2,51

Queiloc.
Resíduo
Esporo
Resíduo
Queiloc.
Resíduo

4
353
4
593
4
353

864,85
47,2
74
1,33
61,14
2,85

Basidioma

14,47
<0,0001
18,34
55,38
<0,0001
11,71

Em relação a estipe, tamanho e cor dos basidiomas, os isolados de
cacau apresentaram basidiomas de maior diâmetro (10,2 mm), seguidos pelos
isolados de pimentão (8,0 mm) e pelos isolados de jiló (7,0 mm), jurubeba (6,2
mm) e berinjela (6,0 mm) (Tabela 6). Com base na variabilidade por isolado, os
testes de médias revelaram a formação de três grupos:
Grupo 1: isolados de cacau, apresentando maior diâmetro médio;
Grupo 2: isolados de pimentão, apresentando diâmetro intermediário;
Grupo 3: isolados de jiló, jurubeba e berinjela, apresentando os menores
diâmetros. Quanto à coloração, os isolados de jurubeba, berinjela e pimentão
apresentaram píleos avermelhados escuros enquanto que os isolados de
cacau e jiló eram avermelhados claros a rosados (Figura 13).

Figura 13: Diferenças na coloração do píleo de Moniliophthora perniciosa: (A) jurubeba e (B)
cacau.

O estipe e o píleo dos isolados de jurubeba, berinjela e pimentão foram de
consistência mais firme, e os isolados de cacau e jiló de consistência mais
delicada.(Figura14).
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Tabela 6. Características morfométricas observadas em basidiomas e basidiósporos de Moniliophthora perniciosa obtidos de diferentes espécies vegetais
das famílias Malvaceae e Solanaceae, com sintomas e vassoura-de-bruxa.

Planta hospedeira/Família
Cacau
Theobroma cacao

Jiló
Solanum gilo

Jurubeba
Solanum paniculatum

Berinjela
Solanum melongena

Pimentão
Capsicum annuum L.

Malvaceae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Avermelhado claro

Avermelhado claro

Avermelhado

Avermelhado

Avermelhado

a rosado

a rosado

escuro

Escuro

escuro

Piriforme

Piriforme

Piriforme

Piriforme

10,2 (± 0,24)

6,0 (± 0,33)

6,2 (± 0,28)

7,0 (± 0,41)

8,0 (± 0,25)

Queilocistídios (C)

21,94 (± 7,24)

24,25 (± 6,75)

27,21(± 7,47)

33,04 (± 5,41)

31,30 (± 6,62)

(média) μm

6,40 (± 1,73)

5,60 (± 1,53)

6,82 (± 1,93)

5,70 (± 2,31)

5,00 (± 0,61)

Basidiosporos (C)

11,30 (±1,85)

12,25 (± 1,44)

13,12 (± 1,79)

12,60 (± 1,50)

12,24 (±1,55)

(média) μm

5,75 (±1,19)

6,32 (±1,17)

7,90 (± 1,21)

6,43 (± 1,13)

6,90 (± 0,84)

Características
Coloração do píleo

Morfologia predominante
de queilocistídios
Diâmetro do píleo

Clavada e obclavada

(média) mm

(L)

(L)
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Em relação às dimensões dos basidiósporos, os maiores foram
encontrados nos isolados de jurubeba (13,12 x 7,90 µm); os isolados de
berinjela (12,60 x 6,43 µm), pimentão (12,24 x 6,90 µm) e jiló (12,25 x 6,32 µm)
formaram o grupo de dimensões intermediárias, enquanto os isolados de cacau
(11,30 x 5,75 µm) apresentaram os basidiósporos menores (Tabela 6). A
análise das médias considerando os grupos formados por Cacau x S.
Cultivadas x S. Silvestres, sustentam a formação de três grupos conforme a
análise feita por isolado (Figura 14).

Figura 14. Basidiósporos e basídios de M. perniciosa obtidos de diferentes hospedeiros
seguindo observações em microscopia de Luz – (A-C) e microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) (D-F): (A) cacau, (B) jiló, (C) jurubeba; (D-F) cacau (setas).

Em relação às formas dos queilocistídios, 80% dos isolados de cacau
tinham forma predominantemente clavada a obclavada e 20% pririforme. Nos
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isolados de solanáceas (cultivadas e silvestres) os queilocistídios foram 90%
piriformes e 10% clavados (Figura 15). Em relação à largura dos
queilocistídios, houve a formação de dois grupos, onde os mais largos são
representados por isolados de jurubeba medindo 6,82 µm e os de cacau 6,40
µm, e os menos largos foram representados pelos isolados de berinjela 5,70
µm, os de jiló 5,60 µm e os de pimentão 5,00 µm (Tabela 6). Quanto ao
comprimento, diferenças significativas foram observadas, havendo a formação
de três categorias: longa (Berinjela 33,04 µm e pimentão 31,30 µm);
intermediária (jurubeba 27,21 µm); e curta (cacau 21,94 µm e jiló 24,25 µm).

Figura 15: Forma dos queliocistídios de M. perniciosa obtidos de diferentes hospedeiros
seguindo observações em microscopia de Luz – (A-B) e microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) (C-D): (A) cacau, (B) berinjela, (C) queilocistídios de jurubeba, (D) lamela com
queilocistídios inseridos na superfície.

4.4. Compatibilidade Vegetativa

De acordo com os testes de compatibilidade vegetativa foi observado:
(a) interligamento de micélios, segundo o qual duas colônias estabeleceram
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uma união e a superfície desta teve um aspecto uniforme; e (b) interação
micelial com formação de uma zona de delimitação na região de contato entre
as

colônias

pareadas,

caracterizando,

respectivamente,

reações

de

compatibilidade e de incompatibilidade somática (Figura 16 A e 16 B). Notou-se
variação na intensidade da reação de incompatibilidade: presença e ausência
de pigmentos na zona de reação. Esta intensidade de pigmentação foi
observada predominantemente quando os isolados de cacau foram pareados
com os demais isolados.
A análise de agrupamento permitiu classificar os isolados em três grupos
de compatibilidade vegetativa (GCV: (i) grupo C formado pelos isolados de
cacau; (ii) grupo S formado por isolados de hospedeiros solanáceos, e (iii)
grupo J, formado por um isolado de jiló oriundo de Ibicaraí (Figura 16 C). O
grupo S também foi incompatível com os três grupos de compatibilidade de
isolados de M. perniciosa existentes na região Sudeste da Bahia, e com o
isolado de liana.

/Ibicaraí

Figura 16: Reação de incompatibilidade: isolados de cacau x solanáceas (A) e isolados de jiló
x solanáceas (B). Dendograma baseado no teste de compatibilidade vegetativa (C).
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4.5 Testes de patogenicidade
Houve diferenças significativas (p≤ 0,001) tanto dentro dos grupos de
isolados, como entre os grupos de isolados para todas as variáveis testadas
(Tabela 7).
Tabela 7. Análise de variância dos dados para agressividade (VT), nível de infecção (SINT) e
severidade (ID) da doença.

Fonte de variação
SINT
Resíduo
VTot
Resíduo
ID
Resíduo

GL
8
32
8
32
8
32

QM
0,41
0,002
3550,34
1841
1,73
0,005

F
248,07

P valor
<0,001

192,79

<0,001

340,29

<0,001

Para a variável SINT, a incidência à doença variou de 0,4%
(solanáceas cultivadas) a 96% (cacau); para a variável Vtot, a frequência de
plantas com vassoura variou de 0,4% (solanáceas cultivadas) a 89,3% (cacau)
e a variável ID de 0,01 (sol. cultivadas) a 2,00 (cacau) (Tabela 8).
Inoculações em plântulas de cacau comprovaram a habilidade dos
isolados de jurubeba e jiló de causarem doença em cacau. Entre os inóculos
avaliados, o mais patogênico e também o mais agressivo foi o de cacau. O
inóculo de jurubeba apresentou valores intermediários em relação aos demais
grupos de isolados (Tabela 8). Em relação às solanáceas cultivadas apenas os
isolados de jiló foram capazes de induzir sintomas da doença. De 56 plântulas
inoculadas, três apresentaram vassoura terminal, sendo este o primeiro relato
de patogenicidade de isolados de jiló em cacau.
Tabela 8. Porcentagens médias de incidência de vassoura-de-bruxa (SINT), de agressividade
da vassoura-de-bruxa (Vtot); e valores médios do índice de doença (ID) apresentados pelas
plântulas de progênies de cacaueiro variedade catongo inoculadas com basidiósporos obtidos
de vassouras provenientes de diversos hospedeiro isolados.
Inóculo

SINT (%)

Vtot (%)

ID

Cacau

96 A

89,3 A

2,0 A

Sol. Sel.

20 B

17,9 B

0,3 B

Sol Cul.

0,4 C

0,43 C

0,01 C
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4.6 Caracterização Genética

4.6.2 Filogenia

A árvore filogenética foi obtida baseando-se no alinhamento das
sequências codificadoras do gene ITS 1 e 4 de M. perniciosa com outras 3
sequências nucleotídicas deste mesmo gene, duas de espécies do gênero
Crinipellis e uma do gênero Campanella utilizadas no trabalho de Aime-Phillips
Mora (2005), essas três espécies foram selecionadas, neste estudo, como
grupo externo. O produto da amplificação obtido através de PCR com os
primers ITS 1 e ITS 4 resultaram em fragmentos de 606 pb para todos os
isolados analisado. As sequências utilizadas para o estudo foram avaliadas
quanto à homologia e similaridade onde foi obtido valores acima de 90%
confirmando assim, se tratar da espécie M. perniciosa.
Alguns isolados apresentavam pequenas variações no tamanho do
fragmento amplificado e foram retirados da análise, resultando numa
amostragem menor. O resultado do alinhamento das sequências pelo método
MAFFT mostrou que algumas sequências são idênticas, estas sequências
foram agrupadas e apresentadas entre parênteses no filograma (Figura 17).
O resultado do filograma mostra que as sequências utilizadas para este
estudo foram alocadas em um único grande clade (destacados em negrito), os
isolados do biótipo C não se diferenciam dos isolados do biótipo S (Figura 17).
Esse resultado não era o esperado, já que os estudos de morfologia,
patogenicidade, compatibilidade vegetativa e marcadores SSR apresentaram
um resultado contrastante, onde existe separação desses biótipos.
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Figura 17. Filograma mostrando isolados de Moniliophthora e Crinipellis de diversos
hospedeiros. O alinhamento de 606 sítios foi feito no programa MAFFT e a árvore no Mega 4.0.
Método de reconstrução – Neighbor Joining. Modelo Evolutivo Jukes-Cantor. Bootstrap com
1000 reamostragens. Somente valores acima de 70% são apresentados (isolados
apresentados entre parênteses são idênticos e provenientes do mesmo hospedeiro).
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4.6.3 Identificação de SNPs

Foram identificados 18 SNPs em 9 de 23 isolados utilizados neste
estudo, sendo 4 correspondentes a região ITS e 14 à região 18S (NS). Cerca
de 83% dos SNPs foram identificados nos isolados de solanáceas cultivadas,
39% em solanáceas silvestres e 22% em isolados de cacau (Figura 18 A). Dos
18 SNPs identificados, 11 corresponderam a indels e sete corresponderam à
mudança de base. Todos os isolados que apresentaram SNPs tiveram mais de
um SNP identificado em sua sequência. Dos 11 Indels identificados, cinco
foram inserções e seis corresponderam a deleções (Tabela 9).
Tabela 9. Resumo da variação de sequência baseada em Isolados de família Malvaceae e
Solanaceae.
Gene

SNPs

Isolados

ITS

Jurubeba Itagibá
4 (Transição)

Jurubeba Jitauna
Berinjela FA

18S (NS)

Cacau Buerarema
Cacau Camacan
3 (Transversão)

Jiló Camacan

11(Indel)

Jurubeba Jitauna
Jurubeba Nr
Pimentão Jitauna

Total

18

Dos 18 SNPs candidatos, 33,4% foram deleções e 22,3% foram
transições. Das deleções encontradas houve uma frequência de 16,7% de
deleção de adenina (Figura18 B). Das substituições do tipo transição, houve
uma maior frequência de substituições de citosina por timina (Figura 18 B).
Dos cinco SNPs do tipo inserção, 80% ocorreram nas sequências de jiló.
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Figura 18. (A) Frequência de indels e mutações; (B) Frequência das inserções, deleções,
transições e transversões nos grupos de hospedeiros de Moniliophthora perniciosa.

4.6.3 Estimativas da estrutura genética populacional
Do total de onze locus SSR avaliados, apenas cinco mostraram
polimorfismo entre as populações usadas nesse estudo. O número médio de
alelos por locus foi 5, variando de 3 (MsCepec_16) a 7 (mCpCena4) alelos, nas
populações analisadas. Os valores de PIC variaram de 0.41 a 0.77 (Tabela 10)
O isolado de Liana foi usado apenas para análise comparativa aos demais
isolados.

50

Tabela 10. Descrição dos locos utilizados para genotipagem dos isolados de Moniliophthora
perniciosa oriundos de diferentes espécies hospedeiras.
Numero de alelos / população
SS
SC
C
L
PIC
a
N =7
N=11
N=47
N=1
mCpCena4
(CCA)11
0,48
292-313
1
3
2
2
mCpCena8
(TCA)7
0,67
268-280
2
1
2
1
mCpCena12
(ACC)8
0,60
275-284
2
3
2
2
MsCepec_16
(GAT)8
0,41
218-224
1
1
1
1
MsCepec_23
(GAT)8
0,77
198-222
2
2
3
2
a
N, tamanho amostral (número de isolados) de cada população.
SS=grupo de isolados de Solanácea Silvestre;
SC= grupo de isolados de Solanácea Cultivada;
C= grupo de isolados de Cacau;
L= isolado de Liana
Loco

Repetições

Variação de
tamanho (pb)

Número
total de
alelos
7
4
5
3
6

Vinte e quatro genótipos multilocos distintos foram encontrados entre os
65 isolados analisados. A heterozigosidade esperada (HE, diversidade genética
de Nei) variou de 0,27 a 0,35 entre populações (Tabela 11). A população de
cacau teve a maior HE, enquanto que as populações de SS e SC, além de não
diferirem entre si, tiveram as menores HE. A população de cacau exibiu
também os maiores níveis de riqueza alélica (1,9), e a de SS exibiu o menor
nível (1,6).
Tabela 11. Estimativas de diversidade genética de quatro populações de Moniliophthora
perniciosa de diferentes espécies hospedeiras com base em marcadores microssatélites.
População*

Tamanho
amostral

SS
SC
C
Total

7
11
47
65

Número de
genótipos

Riqueza
alélica

HE

Fis

Fit

Fst
(theta)

4
6
14
24

1,6
1.8
1,9
2,9

0,27
0,27
0,35
0,30

0,27
0,18
0,42
0,38

0,78

0,63

*(Solanácea silvestre-SS, solanácea cultivada-SC, e cacau-C).

A análise de AMOVA revelou que 86,39% da diversidade genética total
foi encontrada dentro de populações, e 13,61% entre populações (Tabela 12).
Tabela 12. Distribuição da diversidade genética (AMOVA) entre populações de Moniliophthora
perniciosa de diferentes espécies hospedeiras na Bahia.
Fonte de Variação

GL

Percentagem

ᶲ

P valor

Entre as populações
Dentro das populações
Total

2
127
129

86,39
13,61
...

0,863
...
...

<0,0001
...
...
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As análises de componentes principais (PCA) e a análise de
comparação par-a-par usando RST do Slatkin’s mostraram uma não
diferenciação entre as populações de SS e SC (RST = 0,075 e P = 0,08) (Figura
19, Tabela 13).

0.3

Coordenada 2

0.2
0.1
0
-1

-0.5

-0.1

SS
0

0.5

1

1.5

2

SC
C

-0.2
-0.3

-0.4
-0.5

Coordenada 1
Figura 19. Análise de correspondência principal de 65 isolados de Moniliophthora perniciosa
de três populações (Solanácea silvestre-SS, solanácea cultivada-SC, e cacau) usando 5 locos
microssatélites polimórficos. Análise foi feita usando o Genetix 4.05.

As diferenças encontradas foram significativas entre a população de
cacau e as populações de solanáceas, porém não foram significativas
comparando solanáceas cultivadas e solanáceas silvestres (Tabela 13).
Tabela 13. Medidas de diferenciação entre populações de Moniliophthora perniciosa de
diferentes espécies hospedeiras do Sudeste da Bahia, baseadas em RST.
População*

(C) Cacau

(SS) S. Silvestre

(SC) S. Cultivada

C

...

0,0001

0,0001

SS

0,876

...

0,98

SC

0,873

-0,075

...

*(Solanácea silvestre-SS, solanácea cultivada-SC, e cacau-C).

O programa STRUCTURE 2.3.3 (PRITCHARD et al., 2010) foi usado
para identificar as prováveis populações existentes de M. perniciosa de
diferentes espécies de plantas hospedeiras. A maior probabilidade de K [Ln
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P(D)] encontrada para os indivíduos das espécies amostradas, e a menor
variação entre populações dentro de grupos permitiu a escolha de K igual a
três clusters, representado pelas cores verde, vermelho e azul na figura 20.
Grupos de indivíduos baseados em populações pré-definidas são
representados por cores diferentes. Cada barra vertical representa um genótipo
multilocos. Cada cor representa o ancestral mais provável do grupo do qual o
genótipo (ou parte dele) foi derivado. O comprimento da barra indica o Q do
genótipo com relação às populações (coloridas distintamente). As duas
populações de solanáceas foram identificadas dentro de um agrupamento,
formando uma única população, e os isolados de cacau foram identificados em
dois grandes grupos representados no cluster vermelho e azul (Figura 20).
Os valores de Q para cada localidade amostrada por meio do programa
STRUCTURE podem ser observados na Tabela 14.
Tabela 14. Valores de atribuição (membership-Q) obtidos do programa STRUCTURE para K=
3 clusters (cluster 1- verde e cluster 2 – azul), para cada população de Moniliophthora
perniciosa.
Pontos na
Figura
1

Cluster 3 (Q)

Número
amostral
7

Cluster 1 (Q)

Cluster 2 (Q)

0.025

0,972

0,003

2

0.009

0.987

0,002

11

3

0.451

0.001

0,548
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O valor de Q corresponde ao coeficiente de parentesco entre os isolados
de Moniliophithora perniciosa em relação aos dois grupos genéticos
apresentados pelas cores verde e azul. Grupo 1 é composto por indivíduos
quase puros para o cluster 1, representados pela cor azul, incluindo a
população de cacau. O grupo 2 abrange as populações SS e SC para o cluster
2, representado pela cor verde (Figura 20).
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5. DISCUSSÃO

Moniliophthora perniciosa tem sido identificado causando vassoura-debruxa em vários hospedeiros pertencentes às famílias Malvaceae, Bixaceae,
Malpighiaceae, Bignoniaceae e Solanaceae. Embora tenha ocorrência
esporádica, hospedeiros solanáceos são abundantemente representadas na
Bahia. No entanto, ainda existiam dúvidas se estes isolados de M. perniciosa
de solanáceas na Bahia pertencem a esse táxon ou fazem parte de um grupo
subespecífico.
Este estudo representa a primeira análise detalhada das solanáceas
hospedeiras de M. perniciosa na região cacaueira baiana.

Os isolados de

solanáceas na Bahia foram caracterizados, levando-se em consideração uma
abordagem

polifásica,

incluindo

análises

morfológicas,

testes

de

patogenicidade e moleculares (sequenciamento de ITS-rDNA, marcadores
moleculares do tipo SSR e SNPs).
A estratégia de amostragem selecionada para a obtenção desses
isolados foram representativas das áreas produtoras de solanáceas da região
cacaueira. Plantas hospedeiras com sintomas típicos de vassoura-de-bruxa
(inchamentos e envassouramentos) foram verificadas em propriedades como
assentamentos rurais e hortas cultivadas por pequenos produtores onde foi
verificado também, que a doença vassoura-de-bruxa causa a morte dessas
plantas e, devido a esse fator, é difícil localizar amostras de plantas infectadas,
já que os produtores ao verificar a doença na plantação, retiram e eliminam o
material infectado, dificultando o trabalho de coleta e identificação desses
patógeno. Dos 25 municípios amostrados, somente em 12 (Firmino Alves,
Ilhéus, Itabuna, Jitauna, Buerarema, Camacan, Camamu, Ibicaraí, Ipiaú,
Itagibá, Ituberá, Una) foram encontradas espécies de plantas que podem ser
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hospedeiras de M. perniciosa. Confirmou-se, que na Bahia, ocorrem
naturalmente outros hospedeiros de M. perniciosa como: Solanum paniculatum
L. (jurubeba), S. gilo (jiló), S. melongena L. (berinjela), Capsicum annuum L.
(pimentão)

e

C.

frutescens

L.

(pimenta

malagueta),

corroborando,

respectivamente, com os relatos de Silva et al. (1992), Bezerra (1994) e Luz et
al. (1997). O histórico das coletas realizadas mostram uma maior frequência de
isolados de jiló e jurubeba e uma menor frequência em pimenta, pimentão e
berinjela. A ocorrência natural de infecção por M. perniciosa em solanáceas
cultivadas e silvestres no sudeste da Bahia é de grande importância
epidemiológica. Dentre as implicações evolutivas da variabilidade, tem-se a
possibilidade do estabelecimento de populações com especificidade para
hospedeiros, nas quais eventuais processos de especiação poderiam ocorrer
em longo prazo.
Foram

encontradas

diferenças

morfométricas

significativas,

para

diâmetro do píleo, comprimento e largura dos esporos e queilocistídios, que
permitiu a separação dos isolados em três grupos aqui nomeados como Grupo
C para os isolados de cacau; grupo SS, isolados de solanácea silvestre e
grupo SC, isolados de solanáceas cultivadas.
A variabilidade na morfologia dos basidiomas, basidiósporos e
queilocistídios de isolados de Moniliophthora perniciosa também têm sido
verificadas em outros trabalhos com este patógeno. Diferenças quanto ao
tamanho dos basidiomas e formas dos queilocistídios foram observadas por
Hedger et al. (1987) e por Griffith e Hedger (1994) para tentar separar isolados
do biótipo C dos do biótipo L, e do biótipo L dos do biótipo S, respectivamente.
Variações na cor e tamanho de basidiomas foram suficientes para
Pegler (1978) reconhecer um novo táxon sub-específico em nível de
variedades: M. perniciosa var. perniciosa, M. perniciosa var. ecuadoriensis
(Stahel) Pegler, comb. Nov, e var. citriniceps Pegler, var. Nov. Diferenças
morfológicas e filogenéticas entre os isolados do biótipo C com o isolado H.
acutifolia foi suficiente para Arruda et al. (2005) propor uma nova espécie
Crinipellis brasiliensis Por outro lado, Tarnowski (2009) não encontrou
diferenças significativas suficientes para separar os biótipos C e S,
provavelmente esse resultado atribui-se as espécies solanáceas que foram
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utilizada, S. lycocarpum e S. cernum, que são distintas das utilizadas no
presente estudo.
As características morfológicas dos isolados baianos de M. perniciosa
obtidos de cacau e de solanáceas estão em conformidade com as observadas
em outros estudos (PEGLER, 1978). Portanto, pode-se assumir que a
variabilidade observada está dentro da relatada para indivíduos da espécie, e
que se trata da espécie tipo segundo Pegler (1978). Entre as características
utilizadas para a identificação, às dimensões, a cor dos basidiomas,
basidiósporos, e a forma dos queliocistídios são consideradas importantes para
agrupar espécies Crinipelóides (KEREKES et al, 2009). No presente trabalho,
as características acima apesar de serem insuficientes para apoiar a
subdivisão em nível de espécie, mostraram-se significativas para sustentar a
formação de grupos intra-específicos.
Segundo

Aime

(2005),

a

variabilidade

morfológica

pode

ser

influenciada pela especificidade do fungo, tempo de armazenamento dos
isolados, idade do basidioma, umidade e outros fatores ambientais. Todos os
isolados coletados apresentavam aproximadamente a mesma idade, tendo sido
coletados na mesma época, portanto, os fatores mencionados por Aime (2005)
não podem ter influenciado as variações morfométricas aqui relatadas.
Neste trabalho, o teste de compatibilidade vegetativa, separou os
isolados em dois grandes grupos; o grupo S, formado com a maioria dos
isolados de plantas solanáceas e o grupo C, todos os isolados de cacau.
Estudos de compatibilidade somática em M. perniciosa isolados de cacau
foram realizados por Oliveira et al. (2005) na região cacaueira baiana, onde
foram analisados 135 isolados e verificou-se a existência de, pelo menos, três
grupos de compatibilidade. Compatibilidade vegetativa é um marcador
morfológico neutro amplamente utilizado para estudar relações genéticas nas
populações fúngicas (LESLIE, 1993), incluindo vários importantes fungos
patógenos de plantas dos gêneros Fusarium (CORREL, 1987; PUHALLA,
1985), Verticillium e M. perniciosa (OLIVEIRA et al., 2005).
Os grupos de compatibilidade vegetativa observados possuem
correlação com o hospedeiro de origem, com exceção de um isolado de jiló que
se mostrou incompatível com todos os demais isolados, dando indício da
existência de variabilidade nos isolados desse hospedeiro. Indica, ainda, que
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os isolados pertencentes a um mesmo GCV são mais similares geneticamente
do que isolados em diferentes GCV. É relatada na literatura a associação de
GCV

com

importantes

fenótipos

como

especificidade,

hospedeiro,

patogenicidade (LESLIE, 1993) e forma especialis (CORELL et al., 1987;
PUHALLA, 1985). Por exemplo, em Verticillium dahliae (Kleb), os GCVs
definidos mostraram-se associados ao hospedeiro de origem e foram
correlacionados com a patogenicidade (KOROLEV et al., 2000).
As diferenças na patogenicidade de M. perniciosa sugerem haver
especificidade do biótipo C ao cacaueiro. Este resultado era esperado, pois
este é um patógeno que coevoluiu com o cacaueiro (POUND, 1943, BAKER;
HOLLIDAY 1957). Assim como, já era esperado a patogenicidade dos de S.
paniculatum (SILVA et al 1997; LOPES et al 2001). O diferencial deste trabalho
foi o fato dos isolados de S. panilculatum não terem causado sintomas leves no
cacaueiro como observado por Lopes et al (2001), e sim vassouras típicas da
doença.
Comprovou-se pela primeira vez que isolados de jiló podem infectar o
cacaueiro. O fato de isolados de jiló terem sido capazes de causar doença em
plântulas de cacaueiro é de grande relevância epidemiológica, porque além de
confirmar o jiló como hospedeiro de M. perniciosa, permitindo a sobrevivência
do fungo neste hospedeiro, o torna uma potencial fonte de inóculo para está
cultura. Os demais isolados obtidos das outras solanáceas não foram capazes
de causar doença em cacaueiro. A ausência de patogenicidade encontrada nos
isolados do presente trabalho pode ser atribuída à concentração de
basidiósporos utilizada (2x105). Concentrações mais altas, semelhantes à
utilizada por Lopes et al. (2001), necessitam de testes para comprovar se estes
isolados podem ou não causar doença ao cacaueiro. Estudos adicionais estão
sendo conduzidos para compreender a patogenicidade desses isolados em
cacaueiro.
Quanto aos parâmetros moleculares utilizados (marcadores SSR,
SNPs e sequenciamento), foram obtidos resultados notáveis. A partir do
BLAST das sequências no banco de dados público, e da construção do
filograma baseado na região ITS foi possível confirmar que os isolados
coletados pertencem à espécie Moniliophthora perniciosa. Rejeitando a
hipótese de que os isolados do biótipo C e S pertenciam a táxons distintos,
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pois os isolados de M. perniciosa se agruparam em um único clade, o que não
era esperado levando-se em consideração os resultados dos estudos
morfológicos, patogênicos e de compatibilidade vegetativa. Provavelmente,
esse fato ocorreu devido à escolha do gene ITS para as análises, concordando
com a sugestão de outros autores que realizaram trabalhos de filogenia
molecular de M. perniciosa em outras espécies de plantas (Arruda et al 2005).
Contudo a região ITS é altamente conservada na espécie, mas é variável entre
espécies, como foi verificado que os dois biótipos comparados são da mesma
espécie, seria interessante construir novas árvores como outros genes
utilizando outros métodos de reconstrução filogenética como Evolução Mínima,
Máxima Parcimonia ou WPGMA para fazer uma comparação entre as árvores
geradas.
Muitas regiões nucleares têm sido utilizadas para estudos filogenéticos
em espécies de fungos. Entretanto, nem todas elas possuem igual valor na
análise de eventos evolutivos e nas relações filogenéticas. Segundo Zhou &
Kleinhofs (1996), a região a ser utilizada deve ser, suficientemente, grande e
consistir de um número razoável de unidades funcionais, as quais de alguma
forma devem ser independentes umas das outras no sentido evolutivo.
As mutações observadas na identificação de polimorfismo único
(SNPs) nas sequências de nucleotídeos de solanáceas cultivadas podem
explicar porque os isolados de Jiló tornaram-se patogênicos ao cacaueiro.
Essa hipótese precisa ser confirmada utilizando outros genes. Na literatura há
relatos que isolados que sofreram mutações podem tornar-se menos
agressivos (DAUB; EHRENSHAFT, 2000) e resistentes a fungicidas ou ainda
afetar a evolução. Baayen et al. (2000) observaram que raças de uma f. sp.,
podem ter origens independentes, com patogenicidade e virulência evoluindo
mais que uma vez através de mutações, transposições, ou disseminação para
organismos menos relacionados através de parassexualidade ou transferência
horizontal de genes.
A segunda hipótese deste trabalho foi que isolados de M. perniciosa de
solanáceas spp. são geneticamente homogêneos (portanto não diferenciados)
aos isolados de M. perniciosa de cacau. Esta hipótese foi testada utilizando
análise multilocos obtida pelos SSRs. Os biótipos baianos S e C de fato
populações distintas, com fluxo gênico restrito, pois houve uma separação
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nítida nos clusters que representam a população de cacau e as de
solanáceas, e indica ainda uma subpopulação dentro do cluster de cacau
confirmando que existem variações dentro deste grupo. Os atuais níveis de
subdivisão entre as populações, o baixo fluxo genético e a existência de GCV
entre as populações reforça a ideia de que estas populações possam estar
em processo de especiação. Ainda revela que a população de isolados
baianos de solanáceas, provavelmente é mais recente, tendo evoluído
daquela do cacaueiro.
As evidências morfométricas, patológicas e genéticas apresentadas neste
estudo refletem a existência de duas populações distintas: àquelas obtidas de
solanáceas (SS+SC) e àquelas obtidas de cacau. Variáveis taxonômicas
consideradas importantes que separam os grupos, à existência de populações
distintas demonstradas pela presença de GCV, análises multilocos, a maior
frequência de mutações entre isolados baianos de solanáceas, propõe-se a
formação de um novo táxon subespescífico M. perniciosa var solanacearum
var nov.
Diante dos resultados apresentados, é necessário

que estudos

relacionados com os hospedeiros de solanáceas sejam melhor estudados, a
fim de consolidar essa proposta aqui levantada. Novas coletas precisam ser
feitas para aumentar a amostragem assim como, estudos filogenéticos podem
resolver questões evolutivas que envolvem o biótipo C e o biótipo S. Teste de
patogenicidade cruzada entre todas as espécies coletadas também serão
importantes para avaliar se existe patogenicidade do cacaueiro em solanáceas.
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6. CONCLUSÕES

1.

Confirmou-se que Solanum paniculatum L. (jurubeba), S. gilo (jiló), S.

melongena L. (berinjela), Capsicum annuum L. (pimentão) e Capsicum.
frutescens L. (pimenta malagueta), são hospedeiros de M. perniciosa na
Bahia;

2.

Foi possível confirmar que os isolados da família Solanaceae coletados

no estudo pertencem à espécie Moniliophthora perniciosa, rejeitando assim, a
hipótese de que os isolados do biótipo C e S pertenciam a táxons distintos;

3.

Rejeitou-se a hipótese de que os isolados de Moniliophthora perniciosa

de espécies solanáceas são geneticamente idênticos aos de M. perniciosa de
cacau, comprovados pela análise structrure que divide os dois biótipos (“C” e
“S”) em duas populações distintas;

61

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRIOS, G. N. Plant pathology. New York: Academic Press, 2005. 635p.
AIME, M. C.; PHILLIPS-MORA, W.: The causal agents of witches’ broom and
frosty pod rot of cacao (chocolate, Theobroma cacao) form a new lineage of
Marasmiaceae. Mycologia, v. 97, p.1012-22, 2005.
ALEXOPOULOS, C. J., MIMS, C. W. & BLACKWELL, M. Introductory
Mycology. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1996.
ALTSCHUL, S. F., MADDEN, T. L., SCHAFFER, A. A., ZHANG, J., ZHANG, Z.,
MILLER, W., & LIPMAN, D. J. Gapped BLAST and PSI-BLAST: A new
generation of protein database search programs. Nucl. Acids Research., 25,
3389-3402. 1997.
ANDERBHAN, T.; FURTEK, D. Random amplified polymorphic DNA (RAPD)
analysis o Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer isolates from different hosts.
Plant Pathology.v. 43. p. 1020-1027. 1994.
ANDEBRHAN, T.; FIGUEIRA, A.; YAMADA, M.M.; CASCARDO, J.; FURTEK,
D.B. Molecular fingerprinting suggests two primary outbreaks of witches’ broom
disease (Crinipellis perniciosa) of Theobroma cacao in Bahia, Brazil. European
Journal of Plant Pathology. v. 105, p. 167-175, 1999.
ARRUDA, M. C. C.; GERMAN F. SEPULVEDA ; MILLER, R. N. G.; FERREIRA,
M. A. S. V.; SANTIAGO, D.V.R.; RESENDE, M.L.V.; DIANESE, J. C.; FELIPE,
M. S. S. Crinipellis brasiliensis, a new species of Crinipellis based on
morphological and molecular data. Mycologia, by The Mycological Society of
America, Lawrence, KS, v. 97, n. 6, p. 1348-1361, 2005.
ARRUDA, M. C. C. de; FERREIRA, M. A. S. V.; MILLER, R. N. G.; RESENDE,
M. L. V.; FELIPE, M. S. S. Nuclear and mitochondrial rDNA variability in
Crinipellis perniciosa from different geographic origins and hosts. Mycological
Research, Cambridge, v.107, n.1, p.25-37, 2003.
ASHKENAZI, V.; CHANI, E.; LAVI, U.; LEVY, D.; HILLEL, J.; VEILLEUX, R.E.
Development of microsatellite markers in potato and their use in phylogenetic
and fingerprinting analyses. Genome, v.44, p.50-62, 2001.

62

AZEVEDO, A. C. S. Caracterização molecular de Paecilomyces
fumosoroseus e P. tenuipes. Dissertação Mestrado, Londrina: UEL. 99p.
1999.
BAAYEN, R.P. et al. Gene genealogies and AFLP analyses in the Fusarium
oxysporum complex identify monophyletic and non-monophyletic formae
speciales causing wilt and rot diseases. Phytopathology, v.90, p. 891–900,
2000.
BAKER, R.E.D; CROWDY, S.H. Studies in the witches’broom disease of cocoa
caused by Marasmius perniciosus Stahel.: Introduction, symptons and
etiology. Port-of-Spain. ICTA, 1943.
BAKER, R.E.D.; HOLLIDAY, P. Witches’ broom disease of cocoa (Marasmius
perniciosus Stahel). Kew England.29. Commonwealth Mycological Institute,
Phytopathological, n. 2, 42p., 1957.
BASTOS, C. N.; EVANS, H. C. A new pathotype of Crinipellis perniciosa
(Witches’broom disease) on solanaceous host. Plant Pathology, Oxford, v.34,
n.2 , p.306-312,1985.
BASTOS, C. N. Comparação morfológica e patológica de isolados de Crinipellis
perniciosa (Stahel) Singer. In Belém, CEPLAC/ DEPEA. Informe Técnico, p.
45-49, 1986.
BASTOS, C. N.; ANDEBRHAN, T. Urucum (Bixa orellana): nova espécie
hospedeira da vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa) do cacaueiro.
Fitopatologia Brasileira, v. 11, p. 963-965, 1986.
BASTOS, C. N.; SILVA, S.D.V.M.; ALMEIDA, O.C. Ocorrência de vassoura-debruxa em solanácea silvestre na região cacaueira da Bahia. Agrotrópica, v. 3,
p.109-110, 1991.
BASTOS, C. N.; FONSECA, S. A.; MELO, W. F. Mascagnia cf. sepium, cipó
nativo da Amazônia brasileira, hospedeiro de Crinipellis perniciosa.
Fitopatologia Brasileira, v.23, n. 4, p. 504, 1998.
BELABID, L. et al. Pathogenic and genetic characterization of Algerian isolates
of Fusarium oxysporum f. sp. lentis by RAPD and AFLP analysis. African
Journal of Biotechnology, Kenya, v.3, n.1, p.25-31, 2004.
BELKHIR, K. Genetix: Logiciel sous WindowsTM pour la génétique des
populations. Laboratoire Génome, Populations, Interactions. CNRS UPR 9060,
1999.
BENSON DA, KARSCH MI, LIPMAN DJ, OSTELL J, WHEELER DL. GenBank.
Nucleic Acids Research, v. 35, D21-25, 2007.
BERTHIER, Y., BRUCKART, W.L., CHABOUDEZ, P. LUSTER, D.G.
Polymorphic patterns of ribosomal internal transcribe spacers in the biocontrol
63

fungus Puccinia carduorum correlate with weed host origin. Applied and
Environmental Microbiology 62:3037-3041 1996.
BEZERRA, J.L.; ALMEIDA, O.C.; SILVA, S.D.V.M. Hospedeiros colaterais de
C. perniciosa na Bahia, Brasil. Fitopatologia Brasileira, p. 23-228,1998.
BOSHOFF, W.H.P. et al. Isozyme variability among isolates of Phaeoisariopsis
griseola in southern Africa. Plant Pathology, v. 45, p.344-349, 1996.
BOWERS, H.J.et al. The impact of plant diseases on world chocolate
production.Plant
Health
Progress,
2001.
Available
in:
http://www.apsnet.org/online/feature/cacao/. Accessed: 10 out. 2005
BRONDANI, R.P.V. et al. Development, characterization and mapping of
microsatellite markers in Eucalyptus grandis and E. urophylla. Theoretical and
Applied Genetics, v. 97, p. 816-827,1998.
BROOKER, N. L.; LESLIE, J. F.; DICKMAN, M. B. Nitrate non-utilizing mutants
of Colletotrichum and their use in studies of vegetative compatibility and genetic
relatedness. Phytopathology, v.81, p.672-677, 1991.
BURDON, J.J.; MARSHALL, D.R. Isozyme variation between species and
formae speciales of the genus Puccinia. Canadian Journal of Botany, v.59,
p.2628-2634, 1981.
BUSO, G.S.C.; RANGEL, P.H; FERREIRA, M.E. Analysis of genetic variability
of South American wild rice populations (Oryza glumaepatula) with Isozymes
and RAPDs markers. Molecular Ecology, v.7, p.107-117, 1998.
CAMARGO, L. E. A. Análise genética da resistência e da patogenicidade. In:
BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. (Eds.). Manual de
Fitopatologia, v.1, p.470-492, 1995.
CASELA, C. R.; GUIMARÃES, F. B. Especialização fisiológica de fungos
fitopatogênicos.1996. In: LUZ, W. C.; FERNANDES, J. M.; PRESTES, A. M.;
PICININI, E. C. (Eds.). Revisão anual de patologia de plantas. Passo Fundo.
p. 75-93, 1996.
CORRELL, J. C., KLITTICH, C. J. R. & LESLIE, J. F. Nitrate nonutilizing
mutants of Fusarium oxysporum and their use in vegetative compatibility tests.
Phytopathology, v. 77, p.1640-1646, 1987.
COVER, D. J. Chlorate toxicity in Aspergillus nidulans. Molecular and General
Genetics, v. 146, p.147-159, 1976.
CRESTE, S.; TULMANN NETO, A.; FIGUEIRA, A. Detection of single sequence
repeat polymorphisms in denaturing polyacrylamide sequencing gels by silver
staining. Plant Molecular Biology Reporter. Athens, v. 19, p. 1-8, 2001.

64

CREGAN, P.B. et al. An integrated genetic linkage map of the soybean
genome. Crop Science, v.39, p.1464-1490, 1999.
DAUB, M.E.; EHRENSHAFT, M. The photoactivated Cercospora toxin
cercosporin:contribution to plant diseases and fundamental biology. Annual
Review of Phytopathology, v.38, p.461-490, 2000.
DECOCK, C.; RYVARDEN, L. Perenniporiella gen. nov. segregated from
Perenniporia, including a key yo neotropical Perenniporia species with pileate
basiciomes. Mycological Research, v.107, n.1, p. 93-103. 2003.
DELGADO, J. C.; COOK, A. A. Nuclear condition of the basidia, basidiospores,
and mycelium of Marasmius perniciosus. Canadian Journal Botanic, v.54,
p.66-72, 1976.
DICKSTEIN, E. R.; PURDY, L. H.; FRIAS. G. A. Crinipellis perniciosa, the
cacao witches’ broom fungus: Inoculum production and storage,
Phytopathology, v. 77, p.1747, Abstract, 1987.
EVANS, H. C. Witches’ broom disease of cocoa (Crinipellis perniciosa) in
Ecuador: I. The fungus. Annals of Applied Biology, v.89, p.185-192, 1978.
EVANS, H. C. Pleomorphism in Crinipellis perniciosa, causal agent of witches’
broom disease of cocoa. Transactions of the British Mycological Society,
v.74, p.515-523, 1980.
EVANS, H. C.; BARRETO, R. W. Crinipellis perniciosa: a much investigated but
little understood fungus. Mycologist, v.10, p. 58-61.1996.
EXCOFFIER, L.; SMOUSE, P.E.; QUATTRO, J.M. Analysis of molecular
variance inferred from metric distances among DNA haplotypes: application to
human mitochondrial DNA restriction data. Genetics, v.131, p.479-491, 1992.
EXCOFFIER, L.; LAVAL, G.; SCHNEIDER, S. ARLEQUIN version 3.01: an
integrated software package for population genetics data analysis. Bern:
University
of
Bern,
Zoological
Institute,
2006.
Disponível
em:
<http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin3>.Acesso em: 21 mar. 2007.
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAODATA.
Disponível em: <www.fao.org>. Acesso em: 15 jan. 2010.
FIGUEIREDO, G. et al. Variabilidade isoenzimática de isolados
de Colletotrichum lindemuthianum com diferentes níveis de virulência. Arquivo
de Biologia e Tecnologia, v.36, p.793-808, 1993.
FONSECA, S.E.A.; ALMEIDA, L.C. de.; ANDEBRHAN, T. Patogenicidade de
isolados e avaliação de resistência de clones de cacau a Crinipellis perniciosa.
In: Anais, 9a. International Cocoa Research Conference, 1984, Lomé,
Lagos:Cocoa producers'Alliance, p. 233-236,1985.

65

FRIAS, G.A.; PURDY, L.H.; SCHMIDT, R.A. Infection biology of Crinipellis
perniciosa on vegetative flushes of cacao. Plant Disease. v. 7, n. 6, p. 552-556,
1991.
FUTUYMA, D. J. Biologia evolutiva. 2.ed. Ribeirão Preto: Sociedade
Brasileira de genética – SBG,631p. , 1992.
GONÇALVES, J.R.C. Theobroma grandiflorum (Spreng.) Schum. as source of
inoculum of witches’ broom disease of
Theobroma cacao L. Tropical
Agriculture, v.42, p.261-263, 1965.
GLASS, N. L.; JACOBSON, D. J.; SHIU, P. K. T. The genetics of hyphal fusion
and vegetative incompatibility in filamentous Ascomycete fungi. Annual
Rewiew of Genetics, v.34, p.165-186, 2000.
GRAMACHO, K. P. et al. Caracterização molecular (RAPD, rDNA) e patogênica
de isolados de Crinipellis perniciosa em cacaueiro e outros hospedeiros.
Fitopatologia Brasileira, Suplemento, Brasília, v. 27, p. 290, 2002.
GRAMACHO, K. P. et al. Development of microsatellite markers for the genetic
analysis of Crinipellis perniciosa. In: International Cocoa Research Conference,
Proceeding, Gana: Cambery, V. 14. 2003.
GRAMACHO, K. P. et al. Characterization of microsatellites in the fungal plant
pathogen Crinipellis perniciosa. Molecular Ecology Notes, v.7, p.153–155,
2007.
GRIFFTH, G. W. Population structure of the cocoa pathogen Crinipellis
perniciosa (Stahel) Sing. Unpublished PhD thesis, University of Wales,
Aberystwyth, Wales. 1989.
GRIFFITH, G. W.; HEDGER, J. N. A novel method for producing basidiocarps
of the cocoa pathogen Crinipellis perniciosa using a bran-vermiculite medium.
Netherlands Journal of Plant Pathology, London, v. 99, p. 227-230, 1993.
GRIFFTH, G. W.; HEDGER, J. N. The breeding biology of biotypes of the
witches’ broom disease of cocoa Crinipellis perniciosa. Heredity, v.72, p. 278 –
289, 1994.
GRIFFTH, G.W. et al. Witches’ brooms and frosty pods: two major pathogens of
cacao. New Zealand Journal of Botany, v. 41, p. 423–435, 2003.
HALL, T.A. Bio Edit: a user-friendly biological sequence alignment editor and
analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series,
v.41, p. 95-98, 1999.
HAMILTON, W. D. Selection of selfish and altruistic behavior in some extreme
models. In: Man and Beast: Comparative Social Behavior (eds Eisenberg JF,
Dillon WS), pp. 57–91. Smithsonian Institute Press, Washington DC. 1971.

66

HARDY, F. Enfermedades fungosas del cacao y su controle. In Manual de
Cacao. Turrialba, Costa Rica, IICA. p. 253-286, 1961.
HEDGER, J. N.; PICKERING, V.; ARAGUNDI, J. Variability of populations of
the Witches’ broom disease of cocoa (Crinipeliis perniciosa). Transaction of
the British Mycological Society, Cambridge, v.88, n.4, p.533-546, 1987.
HOLLIDAY, P. Spread of pod rot of
Phytopathological News, v.3, n.1, p.12, 1957.

cocoa.

Commonwealth

HOLLIDAY, P. Crinipellis perniciosa. C. M. I. descripcion of pathogenic fungi
and bactéria. London: Commonw. Mycologia. Inst., 1970. 2p.
JACOBSON, D. J.; GORDON, T. R. Vegetative compatibility and selfincompatibility within Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Phytopathology,
v.78, p.668-672, 1988.
JAMES, T. Y.; LIOU, S.-R.; VILGALYS, R. The genetic structure and diversity of
the A and B mating-type genes from the tropical oyster mushroom, Pleurotus
djamor. Fungal Genetics and Biology, Orlando, v.41, n.8, p.813–825, 2004.
JUCÁ, F. F. J. Influência do local, do tipo de vassoura e de clones de
cacaueiro na estrutura genética de Moniliophthora perniciosa na Bahia.
2009, 95p. Dissertação (Mestrado em Genética e Biologia Molecular) –
Programa de Pós graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade
Estadual de Santa Cruz, 2009.
KEREKES, J.F. AND DESJARDIN, D.E. A monograph of the genera Crinipellis
and Moniliophthora from Southeast Asia including a molecular phylogeny of the
nrITS region. Fungal Diversity. 37: 101-152. 2009
KOROLEV, N.; KATAN, J.; KATAN, T. Vegetative compatibility groups of
Verticillium dahliae in Israel: Their distribution and
association with
pathogenicity. Phytopathology, v. 90, p. 529-536, 2000.
LEAL-BERTIOLI, S. C. de M. O enfoque molecular na sistemática de fungos.
Revisão Anual de Patologia de Plantas, Passo Fundo, v.6, p.197-230, 1998.
LESLIE, J. F. Fungal vegetative compatibility.
Phytopathology, v.31, p.127-150, 1993.

Annual

Rewiew

of

LOPES, J. R. M.; LUZ, E. D. M. N.; BEZERRA, J. L. Suscetibilidade do
cupuaçuzeiro e outras espécies vegetais a isolados de Crinipellis perniciosa
obtidos de quatro hospedeiros diferentes no sul da Bahia. Fitopatologia
Brasileira, Brasília, v.26, n.3, p.601-605, 2001.
LUZ, E. D. M. N.et al. Cacau (Theobroma cacao L.) Controle de doenças. In:
Ribeiro do Vale, F.X. & Zambolim, L. (Eds.) Controle de Doenças de PlantasGrandes Culturas. Viçosa. UFV, v.2, p. 617-622, 1997.

67

MARITA, J.M.; NIENHUIS, J.; PIRES, J.L.; AITKEN, W.M. Analysis of genetic
diversity in Theobroma cacao with emphasis on witches' broom disease
resistance. Crop Science, v.41, p.1305-1316, 2001.
MCDONALD, B.A.; McDERMOTT, J.M. Population
pathoghenic fungi. Bioscience, v.43, p.311-319, 1993.

genetics

of

plant

MCGEARY, F. M.; WHEELER, B. E. G. Growth rates of and mycelial interation
between, isolates of Crinipellis perniciosa from cocoa. Plant Pathology. v. 37,
p. 489-498,1988.
MCCOUCH, S.R. et al. Microsatellite marker development, mapping and
applications in rice genetics and breeding. Plant Molecular Biology, v.35,
p.89-99, 1997.
MEINHARDT, L.W. et al. In vitro production of biotrophic-like cultures of
Crinipellis perniciosa, the causal agent of witches’ broom disease of Theobroma
cacao. Current Microbiology, v. 52, p.191-196, 2006.
MICALES, J.A.; BONDE, M.R.; PETERSAON, G.L. The use of isozyme
analysis in fungal taxonomy and genetics. Mycotaxon, v.27, p.405-449, 1986.
MILGROOM M.G. Recombination and the multilocus structure of fungal
populations. Annual Review of Phytopathology, v.34, p. 457-477, 1996.
MORGANTE, M.; OLIVIERI, A.M. PCR-amplified microsatellites as markers in
plant genetics. The Plant Journal, v.3, p.175-182, 1993.
NIELLA, G. R. et al. Aperfeiçoamento da metodologia de produção artificial de
basidiomas de Crinipellis perniciosa. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 24,
p. 523-527, 1999.
NÚÑEZ, M.; RYVARDEN, L. East Asian polypores 2. Polyporaceae s. lato. —
Synopsis Fungorum, v.14, p. 170–522, 2001
OLIVEIRA, M. L.; GRAMACHO, K. P.; SILVA, V. R. Compatibilidade somática
entre isolados de Crinipellis perniciosa originários da região cacaueira da
Bahia. Agrotrópica, v. 17, p. 53-62, 2005.
OLIVEIRA, M. L.; LUZ, E.D.M.N. Identificação e manejo das principais
doenças do cacaueiro no Brasil. Ilhéus: CEPLAC/CEPEC/SEFIT, 132 p.,
2005.
OLMSTEAD, R.G. et al. Phylogeny and provisional classification of the
Solanaceae based on chloroplast DNA. Pp. 111–137 in: NEE, M. et al. (eds.),
Solanaceae IV: Advances in Biology and Utilization. Royal Botanic Gardens,
Kew, 1999.
PEGLER, D.N. Aphyllophorales IV: Poroid Families In: The Fungi, An Advanced
Treatise. Vol. 4B. London: Academic Press, 1973.
68

PEGLER, D. N. Crinipellis perniciosa (Agaricales). Kew Bulletin, v.32, p. 731736. 1978
PEREIRA, J.L., DE ALMEIDA, L.C.C. AND SANTOS, S.M. Witches-broom
disease of cocoa in Bahia-attempts at eradication and containment. Crop
Protection, (15): 743-752, 1996.
PETRUNAK, D.M.; CHRIST, B.J. Isozyme variability in Alternaria solani and
Alternaria alternata. Phytopathology, v.82, p.1343-1347. 1992.
POUND, F.J. Cacao and witches’ broom disease (Marasmius perniciosus):
report on a recent visit to the Amazon territory of Peru. In: RHODES, A.L. (Ed.).
Cacao agronomist. Port of Spain: Government Printer, Department of
agriculture, 14p, 1943.
PRITCHARD J. K., STEPHENS, M., DONNELLY, P. Inference of population
structure using multilocus genotype data. Genetics, 155, 945–959. 2000
PUHALLA, J.E. Classification of strains of Fusarium oxysporum on the basis of
vegetative compatibility. Canadian Journal of Botany, v.63, p.179-183, 1985.
PURDY, L. H.; SCHMIDT, R. A. Status of cacao witches’ broom: biology,
epidemiology, and management. Phytopathology, v.34, p.573-594, 1996.
REGO, A.M.; MAFFIA, A.L.; ALFENAS, A.C. Virulência e análise de isoenzimas
de C. orbiculare. Fitopatologia Brasileira, v.19, p.552-559,1994.
RESENDE, M. L. V. et al. Crinipellis perniciosa proveniente de um novo
hospedeiro Heteropterys acutifolia é patogênico ao cacaueiro. Fitopatologia
Brasileira, Brasília, v.25, n.10, p.88-91, 2000.
REYNOLDS, M.; WEINHOLD, A.R.; MORRIS, T.J. Comparison of anastomosis
groups of Rhizoctonia solani by polyacrilamide gel electrophoresis of soluble
proteins. Phytophatology, v.73, p.903-906, 1983.
RICONES, J. et al. Genetic variability and Chromosomal-length polymorphism
of the Witches’ broom pathogen Crinipellis perniciosa from various hosts in
South America. Mycological Research, v.110, p. 821-832, 2006.
ROCHA, H. M.; WHEELER, B. E. J. The water balance as an important factor in
basidiocarp production by Crinipellis perniciosa, the causal fungus of cocoa
witches’ broom. In International Cocoa Conference, 8. Proceedings. Cartagena,
Colombia. pp. 381-386. 1982.
ROSALEE, A.; COELHO, N.; DHINGRA, O.D. Grupos de compatibilidade
vegetativa entre insolados de Fusarium oxysporum não patogênicos ao feijoeiro
e de F. oxysporum f. sp. phaseoli. Fitopatologia Brasileira, v.24, p.546548,1999.

69

RYVARDEN L. Neotropical polypores Part 1. Synopsis Fungorum 19. Oslo,
Fungiflora, 229p., 2004.
RYVARDEN, L.; ITURRIAGA, T. Studies in neotropical polypores 10. New
polypores from Venezuela. Mycologia 95: 1066-1077, 2003.
RYVARDEN L. Studies in neotropical polypores 8. Poroid fungi from Jamaica- a
preliminary check list. Mycotaxon, v.76, p. 349-360, 2000.
RYVARDEN L. Genera of Polypores. Nomenclature and taxonomy. Synopsis
Fungorum, Oslo, Fungiflora, 226p. 1991.
SHERIFF, S. et al. Predominant role by CaM kinase in NPY-Y1 receptor
signaling: involvement of CREB. Peptides, v.23, p. 87–96, 2002.
SILVA, S.D.V.M, GRAMACHO, K.P. & ALMEIDA, O.C.de. Solanum
paniculatum hospedeiro de Crinipellis perniciosa na região Sul da Bahia.
Agrotrópica. 4: 17-20. 1992.
SILVA, S.D.V.M. Histologia e seleção de variáveis para avaliar resistência
de cacaueiro a Crinipellis perniciosa. 1997. 93 f. Tese (Doutorado em
Fitopatologia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1997.
SILVA, S. D. V. M. et al. Indicações de resistência à murcha-de-ceratocystis em
genótipos de cacaueiros no sul da Bahia, Brasil. In the 15th International Cocoa
Research Conference.San José, Costa Rica: Cocoa Producer's Alliance,
Proceedings, vol. 2. p. 967, 2007.
SINGER, R. A monographic study of the
“Chaetocalathus”. Lilloa, v.8, p. 441-514, 1942.

genera

“Crinipellis”

and

SREENIVASAN, T.N. and DABYDEEN, S.S. Modes of penetration of young
cocoa leaves by Crinipellis perniciosa. Plant Disease. 73: 78–81.1989
SREENIVASAPRASAD, S.PCR-based detection of Colletotrichum acutatum on
strawberry. Plant Pathology. 45: 650-655. 1996
SURUJDEO-MAHARAJ, S. et al. An optimized screening method for identifying
levels of resistance to Crinipellis perniciosa in cocoa (Theobroma cacao). Plant
Pathology, Oxford, v. 52, n. 4, p. 464-475, Aug. 2003.
STAHEL, G. Marasmius perniciosus Nov. Spec., the cause of the krulloten
disease of cacao in Surname. Transl. AMW ter Laag, Dep. Van den
Landbouw, Suriname. Bull, n.25, p.25, 1915.
STEIN, R. L. B. Vassoura-de-bruxa do cupuaçuzeiro ações de pesquisa e
resultados. In: Anais, 1, Workshop sobre as Culturas de Cupuaçu e
Pupunha na Amazônia, Manaus. AM, EMBRAPA/CPAA, Documentos, v. 6.
pp.149-157,1996.

70

STEIN, R. L. B.; ALBUQUERQUE, F. C.; NASCIMENTO,R. M. Vassoura-debruxa do cupuaçuzeiro: observações de campo. In: SEMINÁRIO
INTERNACIONAL SOBRE PIMENTA-DO-REINO E CUPUAÇU, 1., 1996.
Belém. Anais... Belém : Embrapa-CPATU/JICA, p. 333-339. 1997.
TARNOWSKI, T. L. B. Using molecular analysis to investigate phylogenetic
relationships in two tropical pathosystems: Witches' broom of cacao, caused by
Moniliophthora perniciosa, and mango anthracnose, caused by Colletotrichum
spp. Ph.D., UNIVERSITY OF FLORIDA.237 p. 2009.
TEUNISSEN, H. A. S. ; VERKOOIJEN, J. ; CORNELISSEN, B. J. C. ; HARING,
M. A. Genetic exchange of avirulence determinants and extensive karyotype
rearrangements in parasexual recombinants of Fusarium oxysporum.
Molecular Genetics and Genomics. 268: 298-310. 2002.
THOMPSON, J. D. et al. The Clustal X Windows interface: Flexible strategies
for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. Nucleic Acids
Research, v.24, p. 4876-4882, 1997.
THOROLD, C. A. Disease of Cocoa. Oxford, England, Clarendon Press, 423p,
1975.
VIEIRA, J. T. “Lagartão” ou “vassoura-de-bruxa”. Boletim da Sociedade
Brasileira de Agronomia, v. 5, p.393-400, 1942.
WHITE T. J. et al. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA
genes for phylogenetics. In: INNIS, M.A. et al. PCR protocols, a guide to
methods and applications. San Diego, California: Academic Press. p. 315322. 1990.
YAMADA, M. M.; ANDERBRAHN, T.; FURTEK, D. B. Genetic variability among
isolates of Crinipellis perniciosa from solanaceous hosts and their relationship
to isolates from Theobroma cacao. Agrotrópica, v.10, p.123-126,1998.
ZHOU, J.; KLEINHOFS, A. Molecular evolution of nitrate reductase genes.
Jounal of Molecular Evolution, v.42, p.432-442, 1996.
ZOLAN, M. E.; PUKKILA, P. J. A rapid, high yield mini-prep meted for isolation of
total genomic DNA. Molecular Cell Biology. Bethesda, v.6, p.195-200, 1986.

71

72

