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EXTRATO

MELO, Bruna Luiza de Barros, MS; Universidade Estadual de Santa Cruz. Ilhéus, Maio
de 2012. Genética populacional de Moniliophthora roreri por meio de
microssatélites. Orientadora: Dra. Karina Peres Gramacho. Co-orientadores: Dr. José
Luiz Bezerra e Dra Edna Dora M. N. Luz.

O cacaueiro está sujeito a diversas doenças que limitam sua produção,
uma das principais doenças da cultura é a monilíase do cacaueiro, causada pelo
basidiomiceto Moniliophthora roreri. O uso de marcadores moleculares do tipo
microssaltélites (SSR) associado a analise de genética de populações de
fitopatógenos vem sendo utilizado com sucesso em outros patossistemas
auxiliando tanto na identificação de genótipos patogênicos, como também
permitindo inferir sobre a biologia de fitopatógenos, por ex. inferindo o modo
reprodutivo predominante do patógeno entre outros. Neste contexto, o objetivo
deste trabalho foi otimizar e validar marcadores microssatélites (SSR) visando
estudar a estrutura genética de M .roreri em populações do Equador. Para isso, o
presente estudo foi desenvolvido em dois capítulos. No primeiro capítulo
realizou-se a otimização e validação de 31 marcadores microssatélites (SSR)
inéditos e específicos para a espécie gerando 10 SSR polimórficos. No segundo
capítulo a estrutura e diversidade genética de quatro populações de M. roreri
originárias do Equador foram analisadas utilizando 5 locos microssatélites
desenvolvidos no capítulo 1. Os resultados revelaram alta diversidade genotípica
e gênica e fluxo gênico restrito limitado por barreiras geográficas. A
diferenciação genética entre as populações foi moderada, evidenciou-se através
da analise bayesiana a existência de quatro grupos genéticos distintos. Além

vi

disso, de acordo com os dados encontrados as populações apresentaram
estrutura genética recombinante, indicando predominância de reprodução
sexuada.
Palavras-chave: Monilíase. Fluxo Gênico.SSR. Diferenciação genética. Sistema
reprodutivo.
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ABSTRACT

MELO, Bruna Luiza de Barros, MS; Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Maio
de 2012. Population genetics of Moniliophthora roreri through microsatellites.
Advisor: Dra. Karina Peres Gramacho. Advisor Committe Members: Dr. José Luiz
Bezerra e Dra. Edna Dora M. N. Luz.

The cacao tree is subject to various diseases which limit their production,
among the most important ones is frosty pod caused by the basidiomycete
Moniliophthora roreri. The use of molecular markers such as microsatellites
(SSR) associated with the population genetics studies of plant pathogens has
been used successfully in other pathosystems to infer about the biology and
identification of plant pathogen, among others, helping to clarifying the
reproductive mode. In this context, the objective of this study was to optimize
and validate microsatellite (SSR) markers to study the genetic structure of M.
roreri populations from Ecuador. The dissertation was divided into two chapters.
The first chapter characterized 31 novel microsatellites markers (SSR) specific
for the species were validated generating 10 SSR polymorphisms. In the second
chapter the genetic structure and diversity of four populations of M. roreri from
Ecuador were analyzed using 5 microsatellites loci developed in chapter 1.The
results showed moderate genetic differentiation among M. roreri populations
with restricted gene flow, likely limited by geographical distance. Moreover,
according to the data found in this study three out of the four population showed
to have recombinant structure, indicating sexual reproduction as the main mode
of reproduction.
Key words: Frosty pod rot. Gene flow. SSR. Genetic differentiation. Mating system.
viii

1. INTRODUÇÃO GERAL

O Theobroma cacao é uma espécie originária das cabeceiras do rio
Amazonas (leste do Equador e Peru). Registros arqueológicos indicam que o
cacaueiro foi domesticado há cerca de 2.600 anos na América Central
(BARTLEY, 2005; JUDD, 2002). A produção atual desse produto compreende
três áreas distintas: América Tropical, com ênfase ao Brasil; a costa oeste
africana, destacando-se Costa do Marfim, Nigéria, Gana e Camarões; e, mais
recentemente o sudeste asiático com principais produtores a Malásia e Indonésia
(DIAS, 2001).
Até o início do século XX, as maiores regiões produtoras de cacau do
mundo eram o Equador e o Brasil – com destaque para o Estado Bahia (WOOD e
LASS, 1985). Segundo dados da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação, cerca de 70% da produção de cacau concentra-se na
região Oeste da África, sendo a Costa do Marfim o maior produtor mundial,
responsável por 30% de todo cacau produzido no mundo. O Brasil é o maior
produtor de cacau da América Tropical e o sexto maior produtor do mundo com
uma produção de aproximadamente de 233 mil toneladas de cacau, enquanto o
Equador ocupa a segunda colocação no ranking de produção da América
Tropical e o sétimo em escala global (FAO, 2010).
Onde quer que seja plantado, o cacaueiro está sujeito a diversas doenças
que limitam sua produção e as mais importantes para essa cultura são: a
1

monilíase do cacaueiro, causada por Moniliophthora roreri H.C. Evans, Stalpers,
Samson e Benny (1978), a vassoura-de-bruxa do cacaueiro, causada por
Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime e Phillips-Mora (2005), e a podridão
parda, causada por um complexo de espécies de Phytophthora spp (PLOETZ,
2006). Dentre estas doenças, a monilíase é a mais severa em termos de perdas de
rendimento das plantações (PHILLIPS-MORA e WILKINSON, 2007).
Até o momento, a monilíase foi relatada em 11 países da América tendo
sido registrada pela primeira vez no Equador na década de 10 e em menos de 100
anos alcançou diversos países da América Central e do Sul. Segundo Evans
(2003), M. roreri continua em fase invasiva, sendo uma ameaça às plantações de
cacau do Brasil e da Bolívia, países onde ainda não foram registrados casos da
doença.
As perdas decorridas devido a essa enfermidade sempre foram dramáticas
em todos os países em que foi registrada (VAN DER VOSSEN, 1997). No
Equador, relatam-se perdas de até 95% dos frutos e o total abandono dos cultivos
(DIAZ, 1957). Na Colômbia, as perdas estão entre 20 e 90% dependendo da
região e do grau de tecnificação da plantação (ARGUELLO, 2000). No México,
país em que a doença foi recentemente relatada, estima-se que a queda da
produção tenha sido em torno de 70% (ARIAS, 2007).
A introdução e a disseminação da monilíase no Brasil, e, principalmente na
Bahia, causariam grandes impactos sócio-econômicos e ambientais na região,
tomando-se como referência o histórico do impacto que esta doença causou em
outras regiões produtoras da América do Sul e mais recente na América Central,
onde invariavelmente tornou-se o principal fator limitante da produção do cacau.
Várias estratégias culturais, químicas e biológicas já foram testadas para
controle da monilíase do cacaueiro (ARGUELLO, 2000; KRAUSS e
SOBERANIS, 2002). No entanto, acredita-se que

o

uso

de

variedades

resistentes seja a alternativa mais viável para o controle da doença (PHILLIPSMORA et al., 2009). Para alcançar resultados eficazes em um programa de
melhoramento genético de plantas faz-se necessário tanto o conhecimento do
hospedeiro como também o do patógeno (McDONALD e LINDE, 2002).
2

Os marcadores microssatélites são cada vez mais utilizados para
caracterizar a variabilidade e estrutura de populações de fungos fitopatogênicos
(MALPERTUY, 2003; DAVIS et al., 2005; GRAMACHO et al., 2007; CIAMP
et al., 2008; BERNARDES-DE-ASSIS et al., 2009). A sua importância baseia-se
na ampla distribuição ao longo do genoma, elevado nível de polimorfismo e
herança co-dominante (LI, 1997).
O conhecimento da população de M. roreri em um país onde a doença
existe há muito tempo é estratégico para o Brasil se precaver no caso de uma
eventual introdução da doença no país. Em vista da iminência de introdução do
patógeno no país, o presente estudo teve como objetivo geral otimizar e validar
marcadores microssatélites (SSR) visando estudar a genética de populações de M
.roreri em populações do Equador para auxiliar em possíveis programas de
melhoramento preventivo a moniliase do cacaueiro no Brasil. Os objetivos
específicos foram:

(i) Otimizar e validar primers microssatélites específicos para M. roreri;
(ii) Mensurar a variabilidade existente entre e dentro das populações nas
principais regiões produtoras de cacau do Equador;
(iii) Determinar como a variabilidade genética da população do patógeno
está distribuída nas regiões produtoras de cacau do Equador;
(iv) Fazer inferências sobre o modo reprodutivo da espécie

3

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Biologia de Moniliophthora roreri

Moniliophthora roreri (Cif.) H. C. Evans, Stalpers, Smason & Benny 1978,
pertencente ao filo Basidiomycota, família Marasmiaceae (AIME e PHILLIPSMORA, 2005), é o agente causador da monilíase do cacaueiro. Inicialmente foi
classificado por Ciferri e Parodi (1933) como um ascomiceto anamórfico Monilia
roreri em homenagem ao J. B. Rorer. Evans et al. (1978) com base em caracteres
ultraestruturais como: presença de hifas, septos do tipo doliporo e um evento
único de esporogêneses basípetal, criou um novo gênero – Moniliophthora - para
acomodar a espécie. Aime e Phillips-Mora (2005) demonstraram através da
análise de cinco regiões nucleares (28S rDNA, 18S rDNA, ITS, RPB1 e EF1-α) que
Moniliophthora roreri pertence ao mesmo gênero do agente causal da vassourade-bruxa, Moniliophthora perniciosa, uma das doenças mais importantes da
cultura cacaueira.
Além do Theobroma cacao, M. roreri é patogênico a outras espécies dos
gêneros Theobroma e Herrania como por exemplo: T. bicolor, T. gileri, T.
mammosum, T. baloensis, T. simiarum, T. silvestri, T. angustifolium, H. nitida,
H. purpúrea entre outras (RAM et al., 1989).
A doença provoca perdas diretas por infectar apenas os frutos, causando
podridão aquosa das amêndoas, que ficam agarradas umas as outras à parede
interna dos frutos sendo difícil a remoção, afetando, assim, o valor comercial e
causando perdas na produção que podem alcançar 100%, caso medidas
adequadas de manejo não sejam realizadas (RAM et al., 2004). Os frutos podem
4

ser infectados em qualquer fase do seu crescimento, mas são mais suscetíveis
aqueles com até 90 dias (EVANS, 1981), decrescendo a suscetibilidade com a
idade do fruto (ENRIQUEZ, 2004).
Os únicos propágulos infectivos de M. roreri são os esporos. Estes são
geralmente globosos com paredes grossas, mas podem ser elipsóides com
paredes finas e são produzidos em uma massa pulverulenta na superfície do fruto
- o pseudoestroma, em células especializadas similares a um probasídio (EVANS
et al., 2003). Resistentes à radiação ou a dessecação, podem permanecer viáveis
por até nove meses, mas sobrevivem por períodos mais curtos quando caem no
solo ou em frutos desprendidos das árvores (EVANS, 1986). A densidade de
esporulação pode chegar a 44 milhões de esporos por cm2 no fruto maduro
(CAMPUZANO, 1982).
O ciclo de vida começa com a liberação dos esporos, estes são facilmente
desprendidos dos frutos, e disseminados pelo vento até a superfície de outros
frutos situados nas copas das árvores de forma descendente e em menor
importância por outros agentes dispersores, como o homem (EVANS, 1986;
PHILLIPS-MORA, 2007), os insetos (PHILLIPS–MORA, 2003) e a água
(PORRAS e ENRIQUEZ, 1998). Para que haja infecção os esporos necessitam
de água livre, umidade relativa do ar próximo de 80%, e uma temperatura
variando de 22 a 30ºC (EVANS, 1981). A penetração ocorre de forma direta
através da epiderme ou dos estômatos (CAMPUZANO, 1982) O período de
incubação varia de 6 a 10 semanas (EVANS, 1981; RIOS-RUIZ, 1996).
Externamente, a infecção pode apresentar pequenas lesões circulares que
evoluem para manchas chocolates, e mais tarde tornam-se marrons escuras
(necróticas) que crescem gradualmente por toda a superfície dos frutos (EVANS,
1981; SUAREZ et al., 1993). Após o aparecimento da mancha necrótica na
superfície do fruto, em torno de 5 a 7 dias, desenvolve-se um micélio branco, que
gradualmente torna-se creme, e finalmente cinza formando uma densa massa
pulverulenta (o pseudoestroma) consistindo dos esporos do fungo (Figura 1). Os
sintomas da doença variam com a idade do fruto, quantidade de inóculo e as
condições climáticas locais (MERCHAN, 1981), e também devido à
5

suscetibilidade do hospedeiro (ARÉVALO et al., 2004). O cacau infectado
permanece nos ramos, com o tempo enruga-se e seca, ficando mumificado e
coberto, parcialmente, com o pseudoestroma endurecido do fungo. Um fruto
mumificado pode permanecer viável por até um ano (MENDES e FREITAS,
2005).

Figura 1. Sintomatologia externa da monilíase do cacaueiro.

Moniliophthora roreri é considerado um fungo hemibiotrófico, devido ao
seu ciclo de vida passar por duas fases: uma fase biotrófica, que vai desde a
germinação dos esporos até a invasão intercelular nos tecidos do parênquima
cortical, e uma fase necrotrófica quando o crescimento do fruto diminui e o fungo
coloniza intracelular provocando aparição de necrose interna e externa
(THÉVENIN e TROCMÉ, 1996). Resumidamente ciclo de vida de M. roreri
infectando fruto do cacau pode ser visto na Figura 2.

6

Figura 2. Ciclo de vida do basidiomiceto M. roreri. Autor: Karina Gramacho.

O controle da monilíase é baseado na integração de práticas agronômicas, o
chamado manejo integrado da doença que utiliza a combinação do controle
genético com outros métodos de controle químico, biológico e cultural
(GONZÁLEZ, 2008, SUÁREZ e HERNANDEZ, 2010).
De acordo com Sanchez et al. (2003) em plantações de baixa produtividade,
o controle cultural provou ser eficaz e suficiente para conviver com perdas de
safra abaixo de 15%. Estas práticas incluem, segundo Enríquez (2004), poda
moderada de 3 a 4 vezes por ano a fim de permitir maior incidência de luz e ar;
remoção de frutos a cada duas semanas para evitar a infecção em fase final de
maturação; e coleta de frutos doentes antes da esporulação do fungo.
O controle químico com os fungicidas a base de oxicloreto de cobre e
produtos sistêmicos curativos apresentam eficácia, mas o sucesso da produção
depende de um bom manejo da plantação de cacau e da realização de tratos
culturais para a safra produzir o máximo e o investimento em produtos químicos
ser rentável (ARÉVALO et al., 2004; SUÁREZ et al., 1993).
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O controle biológico é realizado através da utilização de microorganismos
antagônicos, como por exemplo, bactérias do gêneros Pseudomonas e Bacillus, e
fungos do gênero Trichoderma e Clonostachys, que já demonstraram reduzir
significativamente a incidência de monilíase (YÁNEZ, 2004; KRAUSS e
SOBERANIS, 2001).
A integração do controle genético às práticas supracitadas é promissor por
contribuir para reduzir a quantidade de inóculo existente na plantação e com ele a
incidência da doença.. Os clones RB 41, EET 399, UF 296, PA 169, UF 273,
CC137, EET 67, EET 183, EET 75 e EET 233, e ICS-95 tem sido citados como
resistentes à monilíase (SANCHEZ, 1982; BRENES, 1983; PHILLIPS, 1986;
ARAGUNDI et al., 1988), este ultimo apresenta resistência a isolados do Peru,
Colômbia e Costa Rica. O

controle genético da monilíase combinado com

práticas agronômicas adequadas é a estratégia de controle mais viável e
duradoura para os agricultores.

2.2 Marcadores moleculares no estudo da diversidade de M. roreri

Tradicionalmente os marcadores utilizados para estimar a variabilidade de
populações de fitopatógenos são baseados na diversidade fenotípica como:
características morfológicas, virulência, compatibilidade sexual e resistência a
fungicidas (MICHELMORE e HULBERT, 1987). Todavia essas características
são limitadas, uma vez que estão sujeitas a incongruência devido a variações
ambientais e fisiológicas (LEAL-BERTIOLI, 1998). Portanto, o uso de
marcadores moleculares vem auxiliando a análise da variabilidade genética de
fitopatógenos, proporcionando complemento ao estudo de diversidade e
ampliando o conhecimento de outros aspectos que não envolvam somente a
patogenicidade (GOODWIN et al., 2003).
Em populações naturais, a distribuição da variação genética é influenciada
pelo modo de reprodução, tamanho da população, distribuição geográfica e
forças evolutivas (HAMRICK e GODT, 1990). A variação genética é importante,
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pois as populações mais variáveis, geralmente, são mais capazes de adaptar-se as
condições dinâmicas do ambiente. O entendimento desses processos que regem
as mudanças genéticas nas populações de fitopatógenos é crucial para
desenvolver métodos eficazes para manejo de doenças agrícolas (McDONALD
et al., 1989), sendo essencial para o desenvolvimento de estratégias adequadas
para a obtenção de variedades resistentes (PYNDJI, 1993).
Marcadores microssatélites (Simple Sequence Reapts - SSR) possuem
elevado nível de polimorfismo, alto poder discriminativo, herança co-dominante
e distribuição ampla no genoma (LI, 1997; ROSEWICH e MCDONALD, 1994),
por isso tem sido usados em estudos genéticos. Os Microssatélites são seqüências
curtas de nucleotídeos (1 a 6 pares de bases) que são repetidas em tandem. As
mutações em regiões de microssatélites ocorrem em taxas significativamente
mais altas que as observadas para substituições de bases, variando entre 10-2 a 106

nucleotídeos por locos por geração (SCHLÖTTERER, 2000). A alteração do

microssatélite, em geral, segue o modelo passo a passo (Stepwise Mutation
Model – SMM), com aumento ou diminuição de bases decorrentes do
deslizamento da DNA polimerase durante a replicação de DNA que,
primariamente, altera o número de repetições e, portanto, o comprimento da
cadeia de repetição (EISEN, 1999; LEVINSON e GUTMAN, 1987;
SCHLOTTERER e TAUTZ, 1992). Essa ferramenta tornou-se um valioso
marcador genético na área da micologia agrícola e médica para estudos de
mapeamento genético, sistemas de acasalamento, estrutura populacional,
filogenia e diversidade genética. ( BRETAGNE et al., 1997; BUCHELI et al.,
1998; ENJALBERT et al., 2002; FOURNIER et al., 2002; KAYE et al., 2003;
GRAMACHO et al., 2007).
Em populações de microrganismos o estudo da diversidade genética é
composto pela análise de diversidade gênica e genotípica. A diversidade gênica é
função do número e das frequências de alelos por locos na população
(GRUNWALD et al., 2003). Inferências sobre migrações restritas e ou seleção
podem ser realizadas através da observação de diferenças nas frequências alélicas
entre sub-populações (MILGROOM

e- PEEVER, 2003). As estimativas de
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diversidade genotípica são em função tanto do número de genótipos observados
em uma amostra como da uniformidade de distribuição de genótipos dentro da
amostra. Dois índices de diversidade genotípica são mais utilizados para estas
análises: os índices de Stoddart e Taylor (G) e Shannon-Wiener (H´). A extensão
e os padrões de diversidade genotípica dentro de populações podem ser usados
para inferir sobre o tipo de reprodução das populações, auxiliar nos testes de
screening para resistência através da seleção de genótipos a serem usados nos
testes de patogenicidade.
Estudos realizados por Moreira (2006) sobre a estrutura genética de
populações de M. roreri, oriundos do Peru e Equador, empregando
transferibilidade de microssatélites constatou que as populações de M. roreri do
Equador são mais diversas em relação às populações do Peru, havendo maior
frequência de diferentes alelos, o que sugere a atuação de processos evolutivos
como mutação, seleção ou barreiras genéticas sobre as populações do patógeno.
Phillips-Mora et al. (2007) realizaram estudo sobre diversidade genética de
M. roreri com objetivo de determinar o centro de diversidade e origem da
espécie, utilizando para isto marcadores moleculares do tipo AFLP (Amplified
Fragment Length Polymorphisms), ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). O
estudo analisou isolados de diferentes países da América Central e América do
Sul (Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Panamá, Costa Rica, Nicarágua e
Honduras). Os resultados levaram a identificação de cinco grupos genéticos
distintos: a) Grupo Co-Central, constituído de isolados de vários municípios da
região central da Colômbia, também possuindo isolados do Equador e Peru; b)
Grupo Co-Leste, é a linhagem mais preponderante constituído de isolados da de
todos os países, exceto do Peru; c) Grupo Gileri, consiste em isolados obtidos de
Theobroma gileri no noroeste do Equador; d) Grupo Co-Oeste, composto por
isolados da região central do Equador e América Central; Grupo Bolívar,
formado por isolados do Peru,Venezuela, Colômbia e Equador.
Este trabalho ainda detectou uma considerável variação gênica em M.
roreri. A diversidade genotípica calculada pelo índice de Shannon (SHANNON e
WEAVER, 1949) foi considerada alta (I=0,20 ±0,06) na região norte-oriental da
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Colômbia, indicando que esta região representa o centro de diversidade do
fitopatógeno, moderada entre os isolados do Equador (I=0,15 ±0,04), e baixa
(I=0,06 ±0,05) entre os isolados da América Central. Os dados são consistentes
com uma disseminação recente do fungo a partir de uma população fundadora
comum.
Ainda são restritos os estudos que utilizaram marcadores moleculares para
explorar a variabilidade genética intrapopulacional e para esclarecer a hipótese de
acasalamento ao acaso desse fungo. Portanto, estudos com marcadores de alta
resolução permitirão inferir acerca dos mecanismos evolutivos; mutação,
tamanho efetivo da população, fluxo gênico, sistema de reprodução e seleção que
possam estar atuando nas populações de M. roreri. Outra vantagem é utilização
destes na diferenciação intraespecífica e para realizar inferências com relação ao
modo reprodutivo do patógeno.
Evans et al. (2002) documentaram a ocorrência do que parece ser a meiose
durante a esporogênese e germinação dos "conídios" de M. roreri, indicando que
as estruturas anteriormente chamados de conídios (por definição esporos
assexuais) parecem ser produtos da reprodução sexual. Assim, acredita-se que o
ancestral de M. roreri tenha perdido a capacidade para formação de basidioma,
mas manteve a capacidade de realização da meiose. No entanto, Phillips-Mora et
al. (2007) não observaram evidência de recombinação e sugerem que a
reprodução sexual em M. roreri provavelmente só ocorra em condições muito
especiais. Porém, outros estudos são necessários, a fim de esclarecer a hipótese
de acasalamento ao acaso. Também foi observado evidência de migração entre as
regiões geográficas em um mesmo país e entre países. O estudo revela ainda que
as atividades humanas, atualmente, têm sido a principal força responsável pela
dispersão de M. roreri em novas áreas.
Para espécies de Moniliophotora perniciosa, locos microssatélites foram
descritos (GRAMACHO et al., 2007). Para Moniliophtora roreri serão descritos
através deste trabalho. Com esta ferramenta molecular será possível utilizar locos
adequados para identificação de populações, inferências genéticas, e métodos de
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diagnose tomando-se com referência as populações que ocorrem nas principais
regiões produtoras do de cacau do Equador.
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3. Capítulo 1

OTIMIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DEZ
MICROSSATÉLITES PARA O BASIDIOMICETO Moniliophthora roreri,
AGENTE CAUSADOR DA MONILÍASE DO CACAUEIRO *
B. L. B. MELO1, J. T. de SOUZA2, R. M. F. SANTOS,1, S. A. REHNER3, K. H.
SOLIS4, C. SUAREZ4, P. K. HEBBAR5, KARINA P. GRAMACHO*
1

Cocoa Research Center, Itabuna, Brazil; 2Universidade Federal do Recôncavo da

Bahia, CCAAB, 44380-000 Cruz das Almas, Brazil; 3Systematic Mycology and
Microbiology Laboratory, USDA-ARS, BARC-W, Beltsville, MD 20705, USA; 4INIAP,
Pichilingue, Ecuador; 5USDA-APHIS-PPQ, Riverdale, MD 20737.

RESUMO

Moniliophothora roreri, agente causal da monilíase do cacaueiro, é
considerado um dos patógenos mais devastadores da cultura do cacau. Este
trabalho reporta o desenvolvimento e a validação de trinta e um locos
microssatélites desenvolvidos a partir de biblioteca enriquecida. Destes, dez
mostraram-se polimórficos em uma população de 27 isolados de M. roreri, com
média de 3,2 alelos por loco. A heterozigosidade média observada e esperada foi
de 0,03 e 0,43, respectivamente. Os dez microssatélites polimórficos
apresentados aqui podem ser usados como marcadores moleculares para
compreensão da genética populacional da espécie.

Palavras chaves: Moniliophthora roreri, cacao, moniliase, marcadores
moleculares, SSR.
* Artigo em preparação, para ser traduzido e submetido na revista na revista
Molecular Ecology Resource.
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1. INTRODUÇÃO
O basidiomiceto hemibiotrófico Moniliophthora roreri (Cif.) H.C. Evans,
Stalpers, Samson & Benny 1978, infecta apenas os frutos de plantas neotropicais
do gênero Theobroma sp. e Herrania sp. Na espécie Theobroma cacao causa
moniliase do cacau, uma das mais destrutivas doenças da cultura podendo causar
perdas de até 100% na produção de cacau (KRAUSS et al., 2003). Originária da
região norte-oriental da Colômbia (PHILLIPS-MORA et al., 2007), a doença está
presente em 11 países da América Tropical, sendo uma ameaça aos países com
áreas ainda indenes da doença como o Brasil, Bolívia, Trinidad e Tobago,
República Dominicana e Haiti. Segundo Phillips-Mora et al. (2007) M. roreri
possui uma alta variabilidade genética que muda com o país de origem. No
entanto, são escassos os trabalhos que utilizaram marcadores moleculares para
explorar a variabilidade genética intrapopulacional. Estes tipos de estudo
permitirão inferir acerca dos mecanismos evolutivos; mutação, tamanho efetivo
da população, fluxo gênico, sistema de reprodução e seleção (McDONALD e
LINDE, 2002), que possam estar modificando as populações ao nível regional.
Aqui, caracterizamos dez microssatélites (SSRs) polimórficos para análise
genética de populações de M. roreri, os quais representam os primeiros SSRs
desenvolvidos para esta espécie.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Três

isolados

de M.

roreri foram

utilizados

para

obtenção

dos

microssatélites: C23 (Costa Rica), Dis21 e Dis160d (Equador), mantidos na
Coleção fúngica USDA-ARS, Beltsville, MD, EUA. Os isolados foram
cultivados em meio liquido BD (batata-dextrose) durante 7 dias e o DNA foi
extraído seguindo o protocolo de Cambereri e Kinsey (1994). Para a construção
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da biblioteca, o DNA dos três isolados foi combinado em concentrações iguais e
digeridos separadamente com RSA I, HaeIII e EcoRV. Cada reação continha 5 µg
de DNA e 10 U de enzima de restrição, e as digestões foram realizadas de acordo
com as instruções do fabricante (New England Biolabs). As extremidades dos
fragmentos de restrição foram desfosforilados com fosfatase alcalina 2U
(Promega) e ligados com adaptadores SNX (HAMILTON et al., 1999). Os
fragmentos ligados foram amplificados por PCR utilizando iniciadores SNX
(HAMILTON et al., 1999). O processo para enriquecimento dos microssatélites
foi realizado com os oligonucleótideos biotinilados (AAG)x (GTG)x, (GTT)x ou
(GAT)x e a captura realizada com pérolas de avidina (Vectrex) como descrito por
Rehner e Buckley (2003). O DNA eluído foi clonado utilizando o kit de
clonagem Topo-TA,

os insertos foram selecionados

aleatoriamente

e

amplificados por PCR com o primer M13 (Invitrogen) Para purificar os produtos
de PCR, estes foram submetidos a eletroforese em gel de agarose NuSieve 1,5%
(BioWhittaker), excisados do gel e congelados a -80ºC durante 1 hora e
centrifugados a 14.000 rpm durante 15 min. O sobrenadante foi utilizado para a
sequenciamento direto com o BigDye Terminator kit v2.0 em sequenciador ABI
3100 (Applied Biosystems) utilizando o primer M13F. As sequências obtidas
foram editadas usando o software Sequencher 4.1 (GeneCodes) e depositadas em
EMBL (Tabela 1). Trinta e um iniciadores microssatélites foram desenhados com
o software DNASTAR (DNASTAR, Inc.).
Os primers foram testados em uma população composta de 27 isolados de
M. roreri de diversas áreas produtoras de cacau do Equador. O DNA foi extraído
do micélio crescido em meio líquido Malte 50% por doze dias. A extração do
DNA foi realizada de acordo com protocolo de Zolan e Pukkila (1986). As
condições das reações de PCR constaram de 10ng de DNA genômico, 0,2 μM de
cada loco, 200μM dNTPs, 1,0 unidade de Taq polymerase, 1,5 mM MgCl2, e 10x
tampão PCR Taq com (NH4)2SO4 para um volume final de 20μL de reação. As
amplificações foram efetuadas em termociclador Eppendorf Mastercycler
programado para realizar uma desnaturação inicial a 94°C por 4 minutos,
seguidos de 10 ciclos de touchdown a 94°C por 30 segundos, anelamento a 60°C
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com redução de um grau por ciclo e extensão a 72°C por 1 minuto, seguidos de
30 ciclos a 96°C- 48°C-72°C por 60-30-60 segundos e extensão final de 72°C
por 5 minutos. Este procedimento foi utilizado para todos os locos, exceto os
primers MR10 e MR15 que tiveram sua temperatura de anelamento estabelecida
a 56ºC.
Os produtos de PCR foram inicialmente verificados em gel de agarose 3%
corados com brometo de etídio. O resultado foi avaliado por meio de eletroforese
em gel desnaturante de poliacrilamida 6% e corados com nitrato de prata, de
acordo com procedimento descrito por Creste et al. (2001) e Gramacho et al.
(2007). O tamanho dos alelos foram determinados de acordo com o marcador de
tamanho molecular de 10 pb (INVITROGEN).

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os 30 locos microssatélites analisados estão apresentados na tabela 1, sendo
informado a sequência do primers ( 5´- 3´), a temperatura de anelamento (ºC), o
motivo de repetição, o tamanho esperado e observado. Destes 30 locos, 10
(32%) foram polimórficos e 21 (68%) monomórficos para os isolados testados.
Trinta e dois alelos foram observados na população testada com os 10
primers polimórficos, com uma média de 3,2 alelos por loco e alelos por loco
variando de e 2 a 5 (Tabela 2). Desvio de Hardy-Weinberg (EHW) e
desequilíbrio de ligação (LD) foram analisados com o teste exato de Fisher
utilizando o programa Fstat versão 2.9.3.2 (GOUDET, 2001 Observou-se um
significativo déficit de indivíduos heterozigóticos em relação ao esperado pelo
EHW, resultando em estimativas elevadas de f (f=0,91). Não foi detectado LD
entre locos após correção de Bonferroni (P<0.0011). A análise de alelos nulos foi
realizada pelo Microchecker versão 2.2.3 e não revelou a presença significativa
de alelos nulos para nenhum dos locos. Também não foram encontradas
evidências de exclusão alélica ou de erros de nomeação gerados por stuttering.
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Tabela 1. Descrição de 30 locos microssatélites para Moniliopthhora roreri,. Identificação do locos,
sequência dos primers, temperatura de anelamento (ºC), motivo de repetição, tamanho esperado e
tamanho observado (pb).
Nome

Sequencia do primer (5’-3’)

Ta (°C)

Motivo de
Repetição

Tamanho
esperado

Tamanho
observado

TD 60-48

[CTT]5

112

112

56

[GAA]18

283

283

56

[CCA]7

142

142

56

[CCA]7

124

124

56

[CAG]6

135

135

56

[CTT]6

98

98

TD 60-48

[TGATGC]6

106

106

56

[GGT]10

136

136

56

[TGG]8

159

159

56

[TGG]6

110

110

56

[CCA]6[CAA]2

100

100

56

[TGA]8

93

93

TD 60-48

[CAG]8[CAA]6

120

120

56

[CAT]12

133

133

56

[TGA]10[TGG]6

144

144

TD 60-48

[TTC]6

130

130

TD 60-48

[CCA]8[CAA]10

142

142

TD 60-48

[GGT]6[GAT]2

126

126

TD 60-48

[CTT]13

131

131

56

[CAA]8

137

137

142

142

F:AGT GTC CTT TTA GTC TCC TTT GAA

Monomórficos
MR4

R: GAT GAT CTC AGT AGC AAC AG
F:CTA AGG CCT TGC TCG CAG AAG CCC GA

MR5

R:GAG CAC GTT CTT GTT CTT CGG CAA CGC GC
F:GCG GCG AAG GGC TCA TTA CTC T

MR7

R:TTA CTC CGC AAA TCC AAG G
F:AAC GCC TCG AGC CAC ACC AT

MR8

R:CGG ACG AGA CTG CGA AAA AT
F:TTC AGT ATC GCG CAA AAA GAC CA

MR9

R:CTA GCA GAA GCA CCA CCT C
F:GAG CCA ACA TAC CAA ATC CAT AGG

MR14

R:AAG CAG GAG GAG AAG ACG ATG ATT
F:GGT GGC CTT GCT CCG CTA TTT G

MR16

R:GGG CAC CCA CCA CCT CGT CA
F:GCT GTG CCG ATG AAT GGG AAT ACG

MR17

R:ACT CCA CCA GCG GCA GCA ACA CC
F:GTA AAT CAG GCG GCG GCG GTG

MR18

R:ATT CGC CTC CTC CTC CGC CTC AAC
F:GTG GAG AAA GGG GGA TGA CT

MR19

R:GCA CCA ATG CCT GCT CAC AGT TAC TCT
F:CCCCCAGTCCTTCTTAGTCC

MR20

R:GCCTTGCTAGCAGAAGCATT
F:GGA GAG TGT GAC AGC GAT GA

MR21

R:ATC TCC TTC CTC CCA CT
F:GCACAGACAATGTCGATAGCA

MR23

R:CATTGGCATTTGCATGTTGT
F:AGAGATTGGCCAACTTCCTG

MR24

R:GACGAGCTTTCGGAATTGAG
F:CCCTGCTATGGCTCCTGTAG

MR25

R:CCGACTCTTCTTCTTCCCAGT
F:CCTGTGTTGTTGCTGTTTGG

MR26

R:AAGAAACCAGAGGACCAGGAA
F:CCCTACCCGTCATCATCATC

MR27

R:AGGAGGAGGAATACGACGAA
F:TACGGGCGAAGGTAGTTGAG

MR28

R:TCATCACGAGCATCAGTTCC
F:ACTTCCTCCTCTGCTGGTGA

MR29

R:CTGGAAGGCTGGGTTAATGA
F:GTTCCGGATTCCGAAGGTAT

MR32

R:GAGGGGTTTGGTGAAGTGAA

*MR34

F:GTT AGC GAG AGC CAG CCT TT
R:TGA GGA CAA CAA GGA CGA TG

-
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Polimórficos
MR6

F:GCCGTCTCCAGCCATAGTAGG
R:TGAAGCCCAGAGACCCCA TCC

MR10

TD 60-48

[AGA]6

130

127-130

56

[AAC]6

130

127-133

TD 60-48

[GAGAA]12

144

147-153

TD 60-48

[TCT]5

108

132-138

TD 60-48

[GAA]5

133

133-139

56

[GTG]6

157

154-157

TD 60-48

[AAC]6[CAG]3

141

150-159

TD 60-48

[CAA]6[CAG]12

143

149-155

R:CTCGCTGCTCTTCTTCTTCC

TD 60-48

[AGA]5

146

155-158

F:CACTCATCAGCAGCACCAAT
R:AGAAGAGGGAGCCGAAAAAG

TD 60-48

[GAAGGA]4

113

104-113

F:CAGGCGCAACAAGAGGAGTGGAT
R:GCT GCA GCG ACG TCA TTT GTG

MR11

F:TCG GGT GGA TGG TCT AAA TGG
R:AATCCAAAT CCC CCAAAT CCCAGT C

MR12

F:CTA AGG CCT TGC TAG CAG AAG
R: CAA TCA AAT CGG GTT CGC CA

MR13

F:AGA AGC CCC AAG CCG AG
R:CAA AAG AGT CCG GTG CCG

MR15

F:AAT GAG GATGAAGCGGAA GTG TAT
R:AAG GGG CTA CAC AAG ACA CCA CT

MR22

F:AGTGGATGCGTCAACAGATG
R:CAGAAGCCCCAAAACCAGTA

MR30

F:ATGATGGGTGTAGCGATGGT
R:TACTCGTCGTAGCGGATGA

MR31

MR33

F:CAGGATACGAGAGGCTGAGG

Tabela 2.Descrição dos 10 locos polimórficos para Moniliopthhora roreri, informando o número de
alelos encontrados, HO (Heterozigosidade observada), HE (Heterozigosidade esperada), e acesso ao
número do Genebank. Heterozigosidade esperada foi calculada de acordo com Nei (1973).
Acesso ao
Nome
Número de alelos
HO
HE
número do Genebank
Mr6 FN252882
MR6
2
0.04
0.35
MR10

4

0,16

0.52

A ser depositado

MR11

3

0.00

0.37

Mr11 FN252883

MR12

2

0.00

0.28

Mr12 FN252884

MR13

4

0.07

0.58

Mr13 FN252885

MR15

3

0.00

0.50

A ser depositado

MR22

3

0.00

0.37

Mr22 FN252886

MR30

5

0.07

0.60

Mr30 FN252887

MR31

2

0.00

0.30

Mr31 FN252888

MR33

4

0.00

0.38

Mr33 FN252889

3.2

0.03

0.43

Média Geral

Os níveis de diversidade genética encontrados neste trabalho são
semelhantes aos referidos para outras espécies do Reino Fungi, inclusive para M.
perniciosa. (DUTECH et al., 2007; KANCHANAPRAYUDH et al., 2002;
NJAMBERE et al., 2010; GRAMACHO et al., 2007; SILVA et al., 2008).
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4. CONCLUSÃO

Os 10 pares de primers desenvolvidos nesse estudo podem ser usados como
marcadores moleculares para estimar parâmetros genéticos de populações de M.
roreri.
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4. Capítulo 2

GENÉTICA POPULACIONAL DE Moniliophthora roreri DO EQUADOR
POR MEIO DE MICROSSATÉLITES
MELO, B. L. B; SOLIS, K; SUAREZ , C; SILVA, J. T; GOMES, L, I. S;
LEMOS, L. S.; SOUZA, J. T; GRAMACHO, K.P.G.

RESUMO
Moniliophthora roreri é o agente causal da moníliase do cacaueiro, uma das
enfermidades mais devastadoras para o cultivo do cacau. Análises de processos
evolutivos que moldam populações de fitopatógenos podem auxiliar na
compreensão de como estas populações evoluem em resposta a diferentes
estratégias de controle. Atualmente, umas das ferramentas mais utilizadas para
estudos sobre a biologia de fitopatógenos são os marcadores microssatélites.O
objetivo desse trabalho foi estudar a genética populacional de quatro populações
distintas de M. roreri originárias do Equador, através de um conjunto de 5 locos
microssatélites. As quatro populações estudadas (Central, Norte, Oriente e Sul)
apresentaram altos índices de diversidade gênica e genotípica. A maioria dos
genótipos multilocos encontrados foram sítio-específicos, com poucos genótipos
compartilhados entre populações, com evidencia da ocorrência de fluxo gênico
restrito, devido a barreiras geográficas. Foi observada alta diferenciação genética
entre as populações, exceto entre as populações Central e Norte. Observou-se
ainda evidências que nessas populações ocorre recombinação genética. O fluxo
gênico restrito e modo reprodutivo misto nas populações enquadrou o M. roreri
na categoria de alto risco para plantações de cacau.

Palavra-Chaves: Monilíase, Modo Reprodutivo, Populações de Fitopatógenos
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1. INTRODUÇÃO
A monilíase do cacaueiro, umas das cinco doenças mais destrutivas do
cultivo do cacau, foi reportada pela primeira vez no Equador, em 1917 (RORER,
1918), e em seguida na Colômbia em 1930.A rápida disseminação para os países
da América Central foi relatada em diversos países da América Tropical
Venezuela (1941), Panamá (1956), Costa Rica (1978), Nicarágua (1980) e Peru
(1988). No final da década de 90 foi registrado um segundo ciclo de expansão do
fungo, que atingiu Honduras (1997), Guatemala (2002), Belize (2004) (RAM et
al., 2004) e o México em 2005 (PHILLIPS-MORA, 2006).
Em qualquer lugar onde a monilíase ocorra a produção de cacau é
drasticamente afetada, alcançando perdas de até 100% (RORER, 1926), sendo
um entrave à cultura do cacau. O histórico das perdas ocorridas pela doença
demonstra a magnitude dos prejuízos que poderiam resultar se esta fosse
introduzida no principal país produtor de cacau da América, o Brasil. Como
exemplo de país que sofreu grandes perdas devido a monilíase cita-se o Equador,
no qual a produção de cacau diminuiu drasticamente, entre 1915 e 1930, em
torno de 63%, de 40.000 toneladas para 15.000 toneladas (QUINGAÍSA, 2007).
A constatação da doença no lado Oriental da Cordilheira dos Andes em países
fronteiriços com o Brasil e sua devastadora velocidade de disseminação na
America Central,faz da monilíase uma constante ameaça para produção brasileira
de cacau (BRASIL,2008).
A eficácia de um programa de melhoramento genético de plantas que visa
resistência a doenças, deve abarcar não somente o conhecimento do hospedeiro,
mas também do patógeno. Para controlar uma doença, deve-se desenvolver
métodos para controlar a população inteira do patógeno. O conhecimento da
variabilidade genética das populações e a distribuição desta variabilidade permite
inferir o potencial evolutivo da população. Patógenos com maior potencial
evolutivo oferecerem maior "risco" de suplantar genes de resistência ou de
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neutralizar outros métodos de controle, tais como aplicações de fungicidas
(McDONALD e LINDE 2002a).
Patógenos com alto fluxo gênico e reprodução sexuada impõem um risco
maior do que patógenos com baixa diversidade genética e fluxo gênico restrito.
McDONALD e LINDE (2002b). Os eventos de fluxo gênico podem resultar na
introdução e distribuição de isolados mais agressivos os quais aplicações
intensivas de fungicidas devem ser necessárias (KATO et al., 1997). As mutações
tem implicações nos riscos associados com a resistência de populações de
patógenos a fungicidas (OSHIMA et al., 2002).
Inferências também podem ser feitas sobre o modo reprodutivo
predominante do patógeno. Populações com reprodução sexual predominante
têm maior diversidade genotípica. A reprodução sexual promove troca genética e
pode, portanto, acelerar a disseminação de novos genótipos, o que é critico na
interação planta-patógeno (GANDON et al., 1996). Por outro lado, a
autofecundação proporciona vantagem na transmissão de genes devido à rápida
multiplicação dos indivíduos mais aptos em uma população e a assegura
reprodução para organismos que possuem baixa probabilidade de encontrar um
parceiro para acasalamento (GIRAUD et al., 2008).
Estudos sobre a diversidade genética de M. roreri foram recentemente
realizados, mas até a data, não há estudos sob o âmbito da genética populacional.
Phillips-Mora et al. (2007), estudou a diversidade genética através da aplicação
de marcadores moleculares do tipo AFLP e ISSR em 94 isolados coletados na
Colômbia (16), Equador (34), Costa Rica (27), Peru (7) e América Central (13).
Cinco linhagens foram identificadas: (i) Co-Central, (ii) Co-Leste, (iii) Gileri
(Equador), (iv) Co-Oeste, e (v) Bolivar. Ainda, de acordo com este estudo
acredita-se que M. roreri tem uma considerável variabilidade genética, devido
aos resultados de diversidade genotípica calculada pelo índice de Shannon
(SHANNON e WEAVER, 1949).
Por muitos anos M. roreri foi considerado um fungo anamórfico. Porém,
Evans et al. (2002) documentaram a ocorrência do que parece ser a meiose
durante a esporogênese e germinação dos "conídios" de M. roreri. Indicando que
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as estruturas anteriormente chamadas de conídios são de fato meiosporos. No
entanto, Phillips-Mora et al. (2007) não observaram evidência de recombinação e
sugerem que a reprodução sexual em M. roreri provavelmente só ocorra em
condições especiais. Até o momento deste estudo, não é determinado se ocorre
recombinação e se o patógeno é homotálico ou heterotálico. Este trabalho foi
baseado nas seguintes hipóteses:

i)

As populações de M. roreri, originárias do Equador, são geneticamente

homogêneas portanto não subdividas.
ii) As

populações

de

M.

roreri

do

Equador

têm

estrutura

predominantemente recombinamente.
Diante do exposto o trabalho teve como objetivos: (i) conhecer a
distribuição da variabilidade genética das populações de M. roreri do Equador
através da análise de marcadores do tipo microssatélites; (ii) descrever
hierarquicamente a estrutura genética dentro e entre populações de M. roreri,(iii)
inferir sobre o modo reprodutivo predominante nessas populações.

2. MATERIAL E MÉTODOS
As etapas de coleta e obtenção de DNA foram realizadas no Equador no
Instituto Nacional de Investigações Agropecuárias (INIAP), na Estação
Experimental Tropical de Pichilingue - EETP.
2.1 Coleta e isolamento do Moniliophthora roreri
Para o isolamento do fungo M. roreri foi seguido o procedimento descrito
por Evans (1981). Os frutos coletados foram lavados com água e sabão,
consecutivamente desinfestados com hipoclorito de sódio a 2,5% durante 2 min
e, em seguida, lavados com água destilada estéril durante 2 min. Após a
desinfecção, segmentos de 0,5 cm da epiderme e do interior do frutos, na
interseccção entre áreas doentes e sadias foram colocados em placa de Petri
contendo meio BDA (200 g de batata, 20 g de dextrose, 10 g de agar e 1000 ml
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de água destilada) acidificado com 25% de ácido láctico (10 ml/L). As placas
foram incubadas à temperatura ambiente (25° C) durante 15 dias, quando foi feita
a verificação morfológica para confirmacação da espécie. A preservação das
culturas puras foi feita depositando, em condições assépticas, discos de micélio
em tubos de ensaio contendo BDA e posteriormente cobertos com óleo mineral
estéril. Os isolados foram depositados na coleção de cultura do INIAP-EETP.
As coletas foram feitas nas principais áreas de plantio de cacau do Equador,
segundo o Serviço de Informação e o Censo Agropecuário do Equador (SICA).
Os Estados foram agrupados de acordo com zonas agroecológicas (Figura1).
Norte. Localizada a noroeste da cordilheira dos Andes, fazendo divisa com
a Colômbia. Incluem isolados dos estados de Esmeraldas, Manabí, Pichincha e
Cotopaxi. Região caracterizada por intensas precipitações (2000 mm anuais) e
solo vulcânico, com plantações de cacau em idade avançada. A produção de
cacau de Manabi, Pichincha e Esmeraldas representam, respectivamente, 14%,
4%, e, 8% da produção de cacau do país.Central. Ao Centro do Equador,
compreende os estado de Los Rios, considerada área nobre para o plantio de
cacau. Essa região possui solos férteis e profundos e a pluviosidade anual é de
1000 mm, as plantações de cacau são constantemente renovadas. Esse estado
detém 35% da produção de cacau.
Sul: Ao sul do estado de Guayas, compreende as cidades de Tenguel, Balão
Chico. Considerada área marginal para o plantio de cacau com precipitações
entre 500 – 1000 mm anuais, e possui a menor área plantada com cacau.
Oriente. Localizada a leste da Cordilheira dos Andes, fazendo divisa com a
Colômbia. Correspondem aos estados de Napo, Orellana e Sucumbios. Com
precipitações médias entre 2400-3000 mm. Possui plantações de cacau locais e
árvores silvestres. Esta região possui pouca expressividade na produção total de
cacau no Equador.
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Figura 1. Mapa da divisão administrativa do Equador, com destaque para os Estados amostrados
no trabalho. Modificado do site Wikimedia, 2011.

2.2 Extração de DNA

As extrações foram realizadas de acordo com protocolo de Zolan e Pukkila
(1986), com ajustes no tampão de extração (GRAMACHO et al., 2007). Após as
extrações, as amostras foram avaliadas quanto à concentração e qualidade do
DNA, através de gel de agarose 3% corado com brometo de etídio.

2.3 Reações em Cadeia da Polimerase (PCR) e Genotipagem

Para estudos de genética populacional foram utilizados dez

locos

microssatélites polimorficos descritos no capitulo1: MR6, MR10, MR11, MR12,
MR13, MR15, MR22, MR30, MR31, MR33. As condições de reação de PCR
constou 10ng de DNA genômico, 0,2 μM de cada primer, 200μM dNTPs, 1,0
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unidade de Taq polymerase, 1,5 mM MgCl, e 10x tampão PCR Taq com
(NH4)2SO4; para um volume final de 20μL de reação. As amplificações foram
efetuadas em termociclador Eppendorf Mastercycle programado para realizar
uma desnaturação inicial a 94°C por 4min, seguidos de 10 ciclos de touchdown a
94°C por 30 segundos, anelamento a 60°C com redução de um grau por ciclo e
extensão a 72°C por 1 min, seguidos de 30 ciclos a 96°C- 48°C-72°C por 60-3060seg e extensão final de 72°C por 5min. Este procedimento foi utilizado para
todos os primers, exceto os primers MR10 e MR15 que tiveram sua temperatura
de anelamento estabelecida a 56ºC, como as mesmas especificações para os
outras etapas do ciclo. Os produtos de PCR foram primeiramente avaliados
através de gel de agarose a 3% corado com brometo de etídio. Para genotipagem
os produtos resultantes foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida
6% desnaturante e visualizados por meio de coloração com nitrato de prata
(CRESTE et al., 2001).
A classificação dos alelos em categorias de tamanho de fragmento foi feita
manualmente, tomando por base nos tamanhos moleculares do ladder 10 pb. 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.

2.4 Análise dos dados

Devido a alta porcentagem de alelos nulos (33%), 5 (Mr10, Mr15, Mr30,
Mr31, Mr33) dos 10 locos microssatélites polimórficos apresentados no
capitulo1

foram utilizados na genotipagem de134 isolados de M. roreri,

representantes das quatros regiões produtoras de cacau do Equador: População
Central (31), População Norte (39), População Oriente(28) e População Sul (36).
Neste trabalho considerou-se como uma população um conjunto de
isoladosde uma determinada área geográfica ao mesmo tempo (TAYLOR, 2000).
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Variabilidade genética das populações: O polimorfismo de cada loco foi
estimado com base no número de alelos (Na) e na heterozigosidade esperada
(He) (NEI, 1978). A diversidade genotípica foi estimada pelos índices de
Shannon-Wiener (H´), e Stoddart e Taylor (G) (STODDART e TAYLOR, 1988).
Devido ao índice Stoddart e Taylor’s (G) ser influenciado pelo número de
amostras em uma população, este índice

foi escalonado pelo número de

genótipos esperado no menor tamanho amostrado (GRUNWALD et al., 2003).
Para comparar a equitabilidade entre as populações, foi calculado (sem
escalonamento) o índice E5, que consiste em comparar a diversidade de uma
dada amostra com o valor máximo que esta (diversidade) poder·atingir. Os
índices foram calculados usando o R package versão 2.6.2 (R Development Core
Team, 2007). Dois índices de diversidade clonal foram calculados para cada
população: o número de genótipos multilocos diferentes; e a fração clonal (a
proporção de isolados proveniente de reprodução assexuada), calculada como 1 [(Número de diferentes genótipos)/(número total de isolados)]. A diversidade
genética de Nei foi estimada foi calculada pelo programa Genetix Ver. 4.05.2
(BELKHIR et al., 1999).

Descrição da hierarquia da estrutura genética dentro e entre
populações: A partição da variação genética e inferências sobre estrutura da
população foram baseadas nas estatísticas F de Wright (WEIR, 1996). Para
estudar a subdivisão da população e estimar a variabilidade dentro e entre
populações, foi efetuada análise de variância molecular (AMOVA) para theta,
com programa Arlequin 3.11 (EXCOFFIER et al., 2005). A diferenciação
genética entre as populações foi comparada por meio da estatística θ (WEIR e
COKERHAM, 1984) calculada com o programa FSTAT 2. (GOUDET, 2001)
com 1000 bootstraps. Calculou-se o número de migrante diretamente através do
FST.
A estrutura genética de população foi analisada sem a hipótese de um
modelo a priori de estrutura, utilizando-se o programa Structure versão 2.3.3
(PRITCHARD et al., 2000). Para isto, as análises foram realizadas utilizando-se
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um período de burn in de 10.000 permutações e Markov Chain Monte Carlo
(MCMC) com 100.000 permutações. Foram realizadas quatro corridas
independentes para cada valor de K (K=1 a K=8). Para estimar o melhor valor de
K que se ajusta aos dados, o valor de ΔK de Evano et al. (2005) foi calculado no
aplicativo Structure Harvester ( EARL et al. 2012).

Associação multilocos e Teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg: Com
objetivo de acessar a contribuição relativa da recombinação para a estrutura
genética das populações de M. roreri foram analisada associações dentro e entre
os locos através dos testes de equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) e associação
multilocos, respectivamente.
O programa Multilocus V2.1 (2003) foi usado para analisar o desequilíbrio
de ligação. O índice de associação (IA) (BROWN et al., 1980; MAYNARD
SMITH et al., 1993) foi calculado para testar a importância da reprodução sexual
ou clonal dentro de cada população analisada, testando-se a hipótese nula de
completa panmixia (ou seja, de nenhuma ligação entre pares de loci), com base
em 1000 randomizações. Esse índice é calculado medindo as distâncias entre os
pares de locos e comparando valor esperado, assumindo o equilíbrio de
ligação.No entanto, o IA é sensível ao número de locos amostrados, devido a isso
calculou-se também o rd desenvolvido por Agapow e Burt (2001), índice que
independe do número de locos analisados. Para o teste de EHW, foi empregado
um teste análogo ao teste exato de Fisher (GUO e THOMPSON, 1992). As
associações entre locos foram examinadas usando, como teste de desequilíbrio
gamético, o teste exato de Fisher (GARNIER-GERE e DILLMANN, 1992),
baseado em algoritmo MCMC, com 1000 aleatorizações usando o programa
GENEPOP versão 3.4 (RAYMOND e ROUSSET, 1995). Dois locos foram
considerados em desequilíbrio gamético (ou desequilíbrio de ligação) quando
valores de P foram iguais ou inferiores a 0,05.
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3. RESULTADOS
A magnitude da diversidade gênica identificada pelos 5 locos foi superior
aos 10 locos originalmente otimizados no capítulo1, sendo suficientes para
estimar a diversidade gênica de populações de M. roreri do Equador. Para o total
de 5 locos microssatélites observou-se 22 alelos para as 4 populações, com média
de 4,4 alelos por locos. O tamanho dos alelos geralmente diferiu por incrementos
de 3pb. O que foi esperado, pois os locos são trinucleotídeos. A heterozigosidade
esperada por locos variou de 0,17 a 0,63 para os locos Mr31 e Mr33,
respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1. Características de cinco locos microssatélites de Moniliopthhora roreri avaliados em 134
isolados de quatro grupos geográficos. É dado as seqüências do primer, temperatura de anelamento,
motivo de repetição, variação de tamanho em pb para cada locus e He (Heterozigosidade esperada) de
acordo com Nei (1977).
Nome

Sequencia do primer (5’-3’)
F:CAGGCGCAACAAGAGGAGTGGAT

MR10

-

HO

56

[AAC]6[AAC]3

127-133

5

0,58

56

[AGA]6

154-157

3

0,37

TD 60-48

[AGC]11[AAC]6

149-155

6

0,51

TD 60-48

[AGA]6

155-158

2

0,17

TD 60-48

[GGC]7

104-113

6

0,63

R:CTCGCTGCTCTTCTTCTTCC
F:CACTCATCAGCAGCACCAAT

MR33

N°de
alelos

R:TACTCGTCGTAGCGGATGA
F:CAGGATACGAGAGGCTGAGG

MR31

Tamanho
(bp)

F:AAT GAG GATGAAGCGGAA GTG TAT
F:ATGATGGGTGTAGCGATGGT

MR30

Motivo de
repetição

R:GCT GCA GCG ACG TCA TTT GTG
R:CAA AAG AGT CCG GTG CCG

MR15

Ta (°C)

R:AGAAGAGGGAGCCGAAAAAG
Média Geral

-

-

4,4

0,45

Variabilidade genética das populações: A população total do Equador
apresentou 73 genótipos (g) entre os 134 isolados analisados com os cinco locos.
Todos os genótipos multilocos encontrados estão descritos no Anexo 1. Foi
observada alta diversidade genotípica (G = 23,86 para total de no máximo 28
genótipos, com rarefação) e diversidade gênica média de HE = 0,45. O número de
genótipos compartilhados variou de 2 a 5 entre as populações. A população
Central compartilhou três genótipos (g43, g46, g64) com o Norte, dois genótipos
(g28, g46) com Oriente e dois genótipos (g20 e g46) com o Sul. O maior numero
de compartilhamento entre duas populações foi entre a população do Norte e a
população do Sul, com 4 genótipos (g46, g56, g61, g64). A população do Oriente
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compartilhou um único genótipo (g46) com cada uma das populações do Norte e
do Sul. O genótipo G46 foi compartilhado entre todas as populações ( Figura 2.)

Figura 2. Compartilhamento de genótipos entre cada par de população estudada.

Embora as populações Central e Norte tenham apresentado índices
similares de diversidade gênica e genotípica, a população Central (H E = 0,38 e G
= 19,44) foi mais diversa que a população Norte (HE = 0,37 e G = 18,69). Ambas
apresentaram altos valores de equitabilidade (E5 = 0,83 e E5 = 0,74
respectivamente), revelando que seus genótipos estão mais uniformemente
distribuídos nas populações em relação as demais. Três genótipos foram
compartilhados entre as populações e a fração clonalfoi intermediária em relação
às demais 0,32 (Central) e 0,38 (Norte). Foram encontrados dois alelos privados
na população Norte e nenhum na população Central.
A menor diversidade genotípica (G = 16) foi observada na população do
Sul. Tendo diversidade gênica de HE = 0,39. Por outro lado, a fração clonal
associada a essa população foi a mais alta com valor de 0,47. Os dados sobre
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variabilidade genética estão mostrados na Tabela 2. O compartilhamento de
genótipos entre as populações está resumido na Figura 2,

Tabela 2. Medidas de diversidade genotípica e gênica nas quatro populações de Moniliopthhora roreri
do Equador examinadas com 5 locos SSR.

Populações

N

Goa

Fração clonallb

H ec

H´d

G*

E5

P

Central

31

21(5)

0,32

0,38

2,89

19,44

0,83

0

Norte

39

24(5)

0,38

0,37

2,93

18,69

0,74

2

Oriente

28

20(2)

0,28

0,42

2.68

20

0,59

1

Sul

36

19(5)

0,47

0,39

2.64

16

0,67

1

Total

134

73(1)

0, 45

0,45

3,94

23,86

0,68

4

N =Tamanho Amostral por população
a
Número total de genótipos multilocus observados em cada população; entre parêntese a
quantidade de genótipos compartilhados.
b
Fração clonal calculada por 1- [(número de genótipos distintos)/(número total de isolados).
c
Diversidade genética de Nei (ou heterozigosidade) , calculado pelo Genetix 4.0.
d´
Índice Shannon calculado pela fórmula Hmáx = ln(1/S), onde S é número total de genótipos.
G Índice de diversidade genotípica de Sttodart, calculada segundo Stoddart e Taylor (1988). Go =
1/Σpi2, onde pi e a freqüência de um genótipo multilocos particular, escalonado para máximo de 28
amostras.
E5 Índice de equitabilidade baseado na razão entre (G -1)/(N1 – 1).
P Número de alelos privados

Análise de estrutura populacional: Análise de Variância Molecular
(AMOVA) revelou que a maior parte da variação encontrada foi dentro das
populações (82,07%), enquanto que apenas 17,93% foi detectada entre as
populações (Tabela 3).
As populações apresentaram alta diferenciação genética (FST = 0,17), e alta
endogamia FIS = 0,92. A diferenciação genética (theta) par- a- par foi
significativa para todas as combinações, exceto entre as populações do Norte e
Central (FST = 0,09, P>0,05) e a maior diferenciação encontrada foi entre as
populações do Sul e do Oriente (FST = 0,24, P<0,001). O número de migrantes
foi calculado e valor mínimo encontrado foi entre as populações que mais se
diferenciaram (Sul e Oriente), Nm = 0,77; todos os valores estão descritos na
tabela 4.
Tabela 3. Análise de variância molecular (AMOVA) entre 134 indivíduos de 4 populações distintas.
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Fontes de variação

gl

Soma dos
quadrados

Componentes
da variação

Percentagem da
variação

Entre as populações

3

40,583

0.190810

17.93

Dentro das populações

252

228,53

0,90687

82,07

Total

255

269,113

1,10497

(P<0,0001)
(P<0,0001)

Tabela 4. Na diagonal superior encontra-se as medidas de diferenciação genética entre as populações de
Moniliopthhora roreri no Equador, baseadas no FST e na diagonal inferior encontra-se o número de
migrantes entre as populações.

População

Central

Norte

Oriente

Sul

Central

-

0,09ns

0,18*

0,15*

Norte

2,30

-

0,15*

0,15*

Oriente

1,09

1,33

-

0.24*

Sul

1,39

1,35

0,77

-

* Significativo a 1% de probabilidade.

O programa Structure detectou a existência de quatro grandes grupos (K=
4) para amostra utilizada, com ocorrência de mistura entre os indivíduos nas
várias populações (Figura 3). O grupo 1 apresentou o maior número de
representantes, com 66 indivíduos, sendo 45% destes pertencentes à população
Central. Este grupo apresentou um migrante originário da população Norte e um
da população do Oriente. No grupo 2, 80% dos isolados são originários da
população do Norte. O número de migrantes nesse grupo foi o maior, totalizando
5 indivíduos provenientes da população do Norte. O grupo 3 apresentou 23
indivíduos dos quais 78% são representantes da população do Oriente. O número
de migrantes observado neste grupo foi de 2 indivíduos, todos da população do
Oriente. O grupo 4 foi o mais homogêneo, sendo 91% dos indivíduos
provenientes da população Sul, possuindo 4 migrantes da população do Sul e 1
da população do Norte.
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A

B

Figura 3. Analise bayesiana de agrupamento. Painel A: grupos representados por cores distintas.
Painel B: ampliação do painel A, distribuição dos isolados (barras verticais) dentro dos grupos, com os
migrantes sendo marcados com *.

Inferências sobre o modo reprodutivo: Todos os locos estavam em EHW em
três das quatro populações estudadas (Central, Norte e Sul). No entanto, detectou-se um
significante desvio do EHW nos locos Mr10 e Mr33 na população do Oriente.
O índice de associação IA e rd por população e total estão descritos na Tabela 5.
Os valores demonstram que as populações acasalam-se aleatoriamente, exceto a
população do Oriente na qual os locos Mr10 e Mr33 apresentaram desequilíbrio de
ligação.
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Tabela 5. Estimativas do desequilíbrio de ligação por meio do índice de associação e da estatística
alternativa do índice de associação multilocus (rd) entre as populações estudadas e P valor associado e
pares de locos em desequilíbrio.

População

IA

rd

P

Central
Norte

-0,124
-0,068

-0,031
-0,017

Oriente
Sul

0,689
0,084

0,174
0,028

0,84
0,69
<
0,001
0,207

Total

-0,087

-0,022

0,94

Pares de locos em desequilíbrio
0 em 5
0 em 5
2 em 5
0 em 5
-

Significância de 5%

4. DISCUSSÃO

Este estudo representa a primeira análise detalhada sob o prisma da genética
de populações de M. roreri originárias de quatro principais regiões produtoras de
cacau do Equador, empregando cinco locos microssatélites polimórficos inéditos
e específicos para a espécie, os quais apresentaram-se eficientes para distinguir
um grande número de genótipos.
As populações de M. roreri do Equador apresentaram moderada
diferenciação gênica (ɸ=0,17, P<0,0001), alta diversidade

genotípica (G =

23,86) e diversidade gênica média (HE=0,45) com maior diferenciação dentro das
populações. Esses dados rejeitam a hipótese nula de que as populações do
Equador são geneticamente homogêneas. Moniliophthora roreri é um patógeno
pouco estudado, tornando a comparação com outros estudos difíceis. No entanto,
a existência de populações geneticamente distintas no Equador de certa forma
corrobora com o trabalho de diversidade genética de Phillips-Mora et al., (2007),
que encontrou 3 grupos geneticamente distintos no Equador com moderada
diferenciação genética. A distribuição da diversidade genética foi maior dentro
das populações (82,07%), enquanto que apenas 17,93% entre as populações.
Apenas a população do Norte e Central não apresentaram diferenciação genética
significativa. Sendo elevada entre as demais. Altos índices de diversidade
genética e genotípica são evidências de que essas populações não tiveram uma
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introdução recente na área estudada, provavelmente representam o antigo local
de entrada do fitopatogeno na região podendo vir a ser a população fundadora
Dos 73 genótipos identificados, 5 foram compartilhados entre as
populações. O compartilhamento de genótipos indica migração entre as
populações. O fluxo gênico detectado em todas as populações foi maior entre as
populações Central e Norte, e restrito entre Oriente e Sul. A presença de
genótipos únicos em todas as populações e poucos genótipos compartilhados
entre elas (cinco em 73) são evidências de isolamento geográfico e dispersão
limitada do patógeno entre regiões geograficamente distantes. São também
evidência de que a diferenciação genética é provavelmente devido a distância
geográfica, este fato aplica-se principalmente a população do Oriente que é
separada das outras populações devido a uma grande barreira natural: a
Cordilheira do Andes. A Cordilheira dos Andes atravessa o Equador de norte a
sul, dividindo o país em três regiões distintas: Litoral, Serra e Oriente ou
Amazônia (FLOWLER e LÓPEZ, 1949). A região do litoral compreende as
populações da Zona Norte, Central e Sul e a população do Oriente pertence a
região da Amazônia.
As análises através da estatística bayesiana do Structure corroboram com a
observação de que há diferenciação genética entre as populações indicando a
presença de sub-populações dentro do país. O Structure revelou a existência de 4
grandes grupos para amostra analisada (134 isolados), os grupos identificados
demonstram que a divisão genética da espécie é semelhante a divisão geográfica,
proposta inicialmente no trabalho. Foram identificados poucos migrantes nos
grupos.
Considerando o lado oeste do Equador, a maior diversidade genética e
genotípica foi encontrada na população Central. Esta área é considerada
tradicional para o cultivo de cacau, e provavelmente, ocorreram várias
introduções do patógeno, podendo ser considerada a população fundadora neste
país. Corroborando com o histórico da doença de que, segundo relatos históricos,
esta região corresponde ao antigo centro de aparecimento da doença no Equador,
pois o primeiro registro da mesma ocorreu em Quevedo província de Los Rios
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(Zona Central) no começo do século XX, e desde então principal fonte de cultivo
de cacau (AROSEMENA,1991).
As populações das zonas Central e Norte apresentaram índices de
diversidade gênica e genotípica semelhantes, com alto fluxo gênico e ausência de
diferenciação genética. Em vista da facilidade de dispersão de M. roreri, a
disseminação da doença para outras regiões foi inevitável e previsível. É suposto
que o patógeno foi introduzido no Norte através de migrantes do patógeno da
região Central, maior índice de migrantes (Nm=2,30). Entre as principais cidades
das Zonas Central e Norte a distância é de cerca de 250 km, em comparação com
as demais distâncias, essas duas regiões encontram-se mais próxima
geograficamente e não possuem barreira geográfica relevantes. Essas duas
populações (Central e Norte) estão distribuídas uniformemente, misturando e
formando um grupo diversificado, com intenso movimento de material (sementes
e frutos) (GRIFFITH et al., 2003).
Os esporos de M. roreri são transportados pelo ar, tendo grande facilidade
de se dispersarem pelo vento (EVANS, 1981), embora a dispersão possa ocorrer
também através da água, insetos e outros animais (NAUNDORF, 1954). Os
esporos globosos de menor tamanho podem alcançar longas distancias quando
levados pelo vento, mas o homem é citado como o principal dispersor da doença
(PHILLIPS-MORA et al., 2007). A dispersão da doença pelo Equador pode ter
ocorrido pelo vento ou devido a introdução de material infectivo, isso poderia
explicar o baixo compartilhamento de genótipos entre as populaçõesCaso
ocorresse pela dispersão natural do fungo, as infecções seriam isoladas. Da
região Central provavelmente o patógeno chegou a Zona Sul, que revelou os
índices mais baixos de diversidade gênica e genotípica consistente com uma
dispersão mais recente do patógeno a partir de uma população fundadora comum.
Outra hipótese plausível para explicar os baixos índices de diversidade da
população da Zona Sul é o processo de deriva genética em função, talvez, da
menor área plantada. Pois segundo, McDonald e Linde (2002) populações de
patógenos que sofrem redução significativa de tamanho causado por ausência de

37

hospedeiro, clima entre outros são menos diversificadas em relação àquelas que
mantêm grande quantidade de população durante o ano.
Uma surpresa nesse estudo foi o fato da população do Oriente apresentar
maior diversidade genética e genotípica. Não coincidindo com o histórico de
dispersão descrito para o patógeno no país. Evans et al. (2002), acredita que a
dispersão de M. roreri ocorreu da região Norte (província de Manabí) para região
Oriental (província de Napo), provavelmente, por causa da construção do
oleoduto trans-andino na década de 1970, que abriu a região Oriental para a
colonização, assim cultivares infectados de cacau foram transportados da região
do Norte para a região Oriental do Equador. Sendo os primeiros relatos de
aparecimento da doença no lado Oriental apenas na década de 1980 (EVANS et
al., 1998). No entanto, o fato dos primeiros registros da doença ser datado na
década de 1980 não significa que a mesma não existia na região há muitos anos,
pois devido às características naturais da região e a difícil prospecção de pragas
em regiões de mata densa podem ter influenciado no registro da doença.
Considerando o recente relato de que o patógeno é originário da Colômbia e não
do Equador anteriormente relatado (PHILLIPS-MORA et al., 2007), é possível
que tenha havido migrações da Colômbia para o Oriente do Equador ou diversos
eventos de introdução do patógeno na região. Outra hipótese que possivelmente
explicaria a alta riqueza genotípica encontrada no Oriente é a ausência de pressão
de seleção, pois esta região é um ambiente neutro devido a diversidade de
hospedeiro e clima, o que pode contribuir com o aumento da diversidade
genética.
Os dados aqui apresentados revelaram baixa estrutura clonal se comparado
com outros estudos em fitopatógenos (THRALL et al., 2010) e a alta diversidade
genotípica, uma vez que dos 134 genótipos possíveis foram detectados 73, mais
54% das amostras são genótipos únicos. As taxas intermediária e alta de
diversidade gênica e genotípica, respectivamente, são compatíveis com sistema
de acasalamento misto.
O conhecimento sobre os modos de reprodução de uma espécie parasítica é
fundamental para avaliação do potencial evolutivo da mesma. Os marcadores
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microssatélites fornecem dados eficazes para avaliar a real importância da
clonalidade ou da reprodução sexual em populações naturais de fitopatógenos.
Em contraste com as plantas e animais, em que a grande maioria dos organismos
se reproduz sexualmente (BELL, 1982), os fungos têm complexo ciclo de vida,
apresentando diferentes modos reprodução (HEITMAN et al., 2007). Os
principais modos reprodutivos dos fungos são heterotalismo e homotalismo que
promovem

cruzamento

e

endogamia,

respectivamente

(RAPER,

1966;

KRONSTAD e STABEN, 1997; CASSELTON, 2002). No entanto, é
documentado que espécies homotálicas possam cruzar-se (PONTECORVO,
1953) gerando recombinação.
Para entender a contribuição relativa da recombinação para a estrutura
genética das populações dessa espécie foi realizado testes de Equilíbrio de
Hardy-Weinberg (EHW). O teste identificou desvio do EHW em dois dos cincos
locos polimórficos para a população do Oriente, no entanto, após a retirada
desses locos os dados foram re-analisados e não houve desvio EHW nessa
população. Diante disso é possível afirmar que todas as quatro populações de M.
roreri possuem recombinação. O baixo compartilhamento de genótipos e número
baixo de mistura entre os indivíduos também podem indicar a presença de
reprodução sexuada nessa espécie.
Existem várias linhas de evidência que indicam que existe contribuição da
reprodução sexuada nessa espécie. São estas: (i) níveis intermediários de
heterozigosidade observada; (ii) as populações apresentaram baixa estrutura
clonal; (iii) todos as populações encontram-se em EHW.
Por muito tempo acreditou-se que M. roreri seria uma fungo anamorfo. No
entanto, Evans et al. (2002) relataram um mecanismo citológico que permite que
o fungo se submeta a reprodução sexual. Foi observada a ocorrência do que
parece ser uma meiose durante a esporogênese e germinação dos esporos de M.
roreri, indicando que as estruturas anteriormente chamados de conídios (por
definição esporos assexuais) são, de fato, os produtos da reprodução sexual. Os
autores acreditam, ainda, que M. roreri é fungo homotálico, mas que a enorme
quantidade de meiosporos produzidos (44,4 milhões por cm2) asseguraria as
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taxas de variabilidades encontradas no fungo através de recombinação ou
mutação. Portanto, a presença de homotalismo não impede que haja
recombinação entre indivíduos (EKINS et al., 2006). Dessa forma, a
recombinação genética pode estar contribuindo para a alta variabilidade genética
do fungo. Por fim, os dados aqui apresentados demonstram alta variabilidade
genotípica, fluxo gênico restrito entre as populações devido a barreiras
geográficas, mas alto fluxo gênico considerando a dispersão do patógeno,
moderada diferenciação genética e estrutura recombinante nas populações
estudadas. Considerando o modelo de potencial evolutivo de fitopatógenos
proposto por McDonald e Linde (2002a), a espécie M. roreri enquadra-se na
categoria de alto risco. Pois, o fluxo gênico restrito ocorreu em função das
barreiras geográficas, o modo reprodutivo misto promove o surgimento de novas
combinações (por meio de recombinação) e estas, se vantajosas, podem ser
mantidas unidas, elevando rapidamente a frequência do genótipo mais agressivo.
McDonald e Linde (2002b) sugerem que para esse tipo de patógeno haja uma
precaução quanto à aplicação de fungicidas ou seleção genes de resistência.
Estudos futuros devem considerar diferentes populações de patógeno para
seleção de resistência.

5. CONCLUSÕES

1. As quatro populações apresentaram altos índices de diversidade gênica e
genotípica. A maioria dos genótipos multilocos encontrados foram sitioespecíficos, com poucos genótipos compartilhados entre populações, com
evidencia da ocorrência de fluxo gênico restrito, devido a barreiras geográficas.

2. Os dados indicam que a espécie M. roreri possui modo reprodutivo
misto, com predominância de recombinação sexuada.

40

3. As evidencias de fluxo gênico restrito e modo reprodutivo misto nas
populações enquadrou o M. roreri o na categoria de alto risco para plantações de
cacau.
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3. CONCLUSÕES GERAIS

O conjunto de microssatélites validados neste trabalho apresentaram-se
eficientes para estudar a genética populacional de Moniliophthora roreri. Foram
detectados altos índices de diversidade gênica e genotípica nas quatro populações
estudadas. Observou-se ainda, que possivelmente, esse fungo possua modo
reprodutivo misto. Esta constatação somada a evidência de ocorrência de fluxo
gênico restrito entre as populações enquadra o patógeno na categoria de alto risco
para plantações de cacau.
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5. ANEXO
Anexo1. Genótipos multilocos (GM) de microssatelites identificados em Moniliopthhora roreri..
GM
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Genótipo em cada locus microssatélites
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140140
149149
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143143
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146146
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143143
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Contagem por população
Central Norte Oriente Sul
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1
2
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70
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72
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133133
133133
133133
133133
133133
133133
133133
133133
133133
133133
133133
136136
136136
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157157
157157
154154
157157
157157
157157
157157
157157
157157
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140140
140143
143143
149149
149149
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143143
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0
116116
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1
1
1
1
1
1
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2

2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
3
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Alelos em cada loco são representados pelo numero de repetições, possibilitando a diferenciação
entre homozigotos (com duas cópias de um mesmo alelo) e heterozigotos (com dois alelos distintos).
1
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