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EXTRATO

JUCÁ, Francisca Feitosa, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
março de 2009. INFLUÊNCIA DO LOCAL, DO TIPO DE VASSOURA E DE
GENÓTIPOS

DE

CACAUEIRO

NA

ESTRUTURA

GENÉTICA

DE

Moniliophthora perniciosa NA BAHIA. Orientadora: Karina Peres Gramacho.
Co-orientadores: José Luiz Bezerra, José Luis Pires.

A incidência da vassoura-de-bruxa na Bahia tem aumentado nos Scavinas
descendentes. Provavelmente, uma resposta à pressão de seleção imposta
pelo seu hospedeiro. A fim de se testar esta hipótese três experimentos foram
estabelecidos visando à caracterização: (i) fisiológica, (ii) genética, e (iii) da
patogenicidade de isolados de Moniliophthora perniciosa a genótipos de
cacaueiro (Theobroma cacao L.), Scavina descendente e não descendente. Os
isolados foram coletados em 2007 em diferentes áreas de plantio do
CEPEC/CEPLAC: (i) o campo 11, um jardim clonal com cacaueiros
descendentes de Scavina – os TSHs, portanto, representando um local de alta
pressão de seleção; e (ii) o Banco de Germoplasma (BAG), com 1500 acessos
de cacau, Scavinas descendentes e não descendentes, representando local
de baixa pressão de seleção, e de vassouras axilares (VA) e vegetativa (VV).
Para o experimento de caracterização fisiológica mediu-se a taxa de velocidade
de crescimento micelial (TVCM) e a área de degradação de amido (ADA) em
delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os isolados
apresentaram variabilidade no crescimento micelial (P<0.05). A maior TVCM foi
observada para os isolados-TSHs oriundos de VA. Com relação à ADA, os
isolados foram agrupados em dois grupos Scavinas descendentes e não
descendentes (CCN10 e comum). Nas inoculações cruzadas todos os inóculos
testados foram capazes de induzir os sintomas típicos da doença. Também
foram significativos o efeito de genótipo hospedeiro e a interação inóculo x
progênie. Não foram constatadas correlações significativas entre a TVCM e a
patogenicidade dos inóculos. Mas, verificou-se correlação significativa (P<0,05)
entre a ADA e a patogenicidade para todas as variáveis observadas. Esta
correlação

tornou-se

mais

evidente
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entre

os

inóculos

com

maior

(i_TSH6565VA) e menor patogenicidade (i_Sca6VA), sendo estas correlações
positivas e negativas; respectivamente. Para o experimento de caracterização
genética, extraiu-se e amplificou-se o DNA dos 96 isolados que foram
genotipados com 12 primers microssatélites em gel de poliacrilamida corado
com prata. A amplitude alélica foi calculada em pares de bases (pb) e número
de alelos (A) usando o programa Genetix. A influência do hospedeiro na
estruturação da população de M. perniciosa foi investigada usando o método
de análise multidimensional (MDS) do SAS® utilizando PROC MDS. Nos 12
locos testados, oito primers foram polimórficos. Obteve-se um total de 30
haplótipos, com média de 2,5 alelos por locos. A diversidade gênica total (HT) e
a diversidade gênica intrapopulacional (Hs) foram bastante similares entre os
locais de cultivo, genótipo e tecido hospedeiro. A distribuição da diversidade
haplotípica, medida pela riqueza e equitabilidade diferiram entre populações de
diferentes genótipos hospedeiros. Por meio da AMOVA verificou-se evidência
de diferenciação genética quanto à origem do tecido hospedeiro (θ= 0,34;
P<0,0001) e quanto os genótipos hospedeiros (θ= 0,11; P<0,0001). Pode-se
observar que no local com alta pressão de seleção (Campo 11), ocorreu menor
diversidade gênica e maior separação entre as populações de isolados de VA e
VV. Esta diferenciação foi direcional, ou seja, isolados oriundos dos
descendentes de Scavina e de VA foram diferentes geneticamente dos demais
isolados, porém mais similares entre si. Os resultados até aqui obtidos
corroboram com a existência de dois genótipos de M. perniciosa de VV e de
VA, e uma tendência de estruturação com base no hospedeiro de origem TSH
565 convergindo com os resultados de adaptabilidade e especialização do
patógeno.
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ABSTRACT

JUCÁ, Francisca Feitosa, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
março

de

2009.

ANALYSIS

OF

POPULATION

STRUCTURE

OF

Moniliophthora perniciosa BASED ON HOST, REGION AND ORIGEN
TYPE. Adivisor: Karina Peres Gramacho. Adivisor Committee Members: José
Luiz Bezerra, José Luis Pires.

The incidence of witches´ broom disease of cacao in Bahia has increased in
Scavina descendants. Probably, a response to selection pressure imposed by
their host. In order to test this hypothesis three experiments were carried out
with the objectives to characterize the: (i) physiological, (ii) genetics and (iii)
pathogenicity of Moniliophthora perniciosa isolates derived from cacao
genotypes (Theobroma cacao L.), Scavina’s descendent and not descendent.
The isolates were collected in 2007 in two different cacao plantations in
CEPEC/CEPLAC as follow (i) campo 11, a orchard with Scavina descendants the TSHs, thus representing an area of high selection pressure, and (ii) the
Germplasm Bank (BAG) with 1500 accessions of cacao Scavina descendants
and not descendants, representing a field with low local selection pressure.
Isolate were retrieved from axillary (VA) and vegetative (VV) brooms. For the
experiment of physiological characterization the rate of mycelial growth (TVCM)
and area of starch degradation (ADA) were taken in a randomized design with
four replications. The isolates showed variability in radial growth (P <0.05). The
Scavina´s descendent - TSHs isolates showed the highest TVCM. With respect
to the ADA, the isolates were clustered into two groups Scavina descendants
and not descendants (CCN10 and common). In the pathogenicity test, the effect
of isolates were significant (P< 0,05). All inóculo were able to induce the typical
symptoms of the disease. As well as was significant the effect of host genotype
and the progeny x isolate interaction. There were no significant correlations
between the TVCM and pathogenicity.
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Nevertheless, there was significant

correlation (P <0.05) between ADA and pathogenicity. This correlation became
more evident with the inóculo that presented the most (i_TSH6565VA) and the
least (i_Sca6VA) pathogenicity; respectively positive and negative correlations.
For the experiment of genetic characterization, DNA isolates were extracted,
amplified and genotyped with 12 microsatellite loci in a polyacrylamide gel
stained with silver. The extent of allele variation was calculated in base pairs
(bp) and number of alleles (A) using the program Genetix. The influence of the
host in the population structure of Mp was investigated using the method of
multidimensional analysis (MDS) in SAS ® using PROC MDS. In the 12 loci
tested, eight loci were polymorphic. We obtained a total of 30 haplotypes, with
an average of 2,5 alleles per locus. The total genetic diversity (H T) and
intrapopulation gene diversity (Hs) were quite similar among plantations, host
genotype and host tissue. The distribution of the haplotype diversity, measured
by richness and evenness, differed among populations of the different host
genotypes. Through AMOVA there was evidence of genetic differentiation
regarding to the origin of host tissue (θ = 0.34, P <0.0001) and the host
genotypes (θ = 0.11, P <0.0001). The plantation with high selection pressure
(Campo 11), occurred less genetic diversity and greater separation between the
populations of VA and VV. This differentiation was directional, i.e. isolated from
the descendants of Scavina – TSH565 VA was genetically different from other
isolates, but more similar to each other. The results so far obtained confirm the
existence of two genotypes of M. perniciosa fungus of VV and VA, and a
tendency to structure based on the original host converging with the results of
fitness and specialization of the pathogen.
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1. INTRODUÇÃO

A doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro (VBC), causada pelo fungo
Moniliophthora perniciosa (Stahel) (Singer) Aime Phillips-Mora (2005) constitui-se na
principal limitação da produção de cacau na Bahia, provocando grandes perdas na
produção. O impacto econômico, social e ecológico da disseminação da doença na
Bahia foi dramático a ponto de modificar radicalmente a economia e a vida dos
habitantes, devido principalmente a alta densidade de fazendas de cacau nesta
região; às condições climáticas propícias ao desenvolvimento de epidemias
(TREVISAN e SILVA 1995), e a presença de variedades de plantas suscetíveis
(GRIFFITH, 2004). De acordo com Aderbrhan et al. (1998) a resistência é o principal
componente de um sistema para o controle da VBC. No entanto, as variedades até
então liberadas para o cultivo comercial tem sua resistência baseada quase que
exclusivamente em uma única fonte: o clone Scavina 6 (proveniente do Peru).
Paralelamente ao programa de melhoramento genético visando resistência a VBC, a
variabilidade genética deste fitopatógeno tem sido estudada por meio de marcadores
genéticos como os microssatélites para compreender a genética de populações,
devido a sua natureza co-dominante, multi-alélica e pela ampla distribuição no
genoma. Diferenças na capacidade competitiva entre M. perniciosa têm sido
observadas em plantio de cacau na Bahia, a partir de dados obtidos de
monitoramento da sua diversidade populacional nas áreas clonadas e não clonadas
(GRAMACHO et al., 2006). O fungo, M. perniciosa vem passando por processos
evolutivos de adaptação, o que torna vital a necessidade de se controlar, com
especial zelo, a produção de esporos a partir de infecções em materiais resistentes
para não aumentar os tipos mais agressivos do fitopatógeno. Estudos acerca do
comportamento temporal de clones de cacaueiro e seus descendentes também têm
1

mostrado aumento significativo no número de almofadas florais e de vassouras
vegetativas (PIRES, 2003; GRAMACHO et al., 2003). Este incremento é mais notório
nos Scavinas e seus descendentes, os TSHs. Clones oriundos de outras
descendências, como o CCN10 e os CABs, apresentam pouco ou nenhum
incremento na incidência da doença. Contudo, a causa desta mudança
comportamental, que se traduz na instabilidade da resistência, ainda não está
determinada, vez que pode ser causada por fenologia, clima ou simplesmente pela
variação na patogenicidade e ou mecanismos evolutivos do patógeno. A
caracterização da variabilidade genética do patógeno no local onde se realizam os
programas de melhoramento e a seleção das linhagens/genótipos de cacau a fim de
entender a dinâmica da virulência do patógeno contribuirá para a seleção de
genótipos de cacau com resistência durável. Pelo suposto, estabelecemos a
hipótese de que a frequência e a evolução da doença nos clones descendentes de
Scavina, indicado pelo aumento no número de vassouras vegetativas (VV) e de
almofada floral (VA), é devido à adaptabilidade e especialização do patógeno,
provavelmente, uma resposta à pressão de seleção imposta por seu hospedeiro.
Este trabalho teve como objetivo geral estudar o processo evolutivo local de M.
perniciosa, e como objetivos específicos investigar: (i) a existência de populações de
M. perniciosa oriundas de VV e de VA, (ii) se a população está subestruturada de
acordo com o hospedeiro e (iii) investigar, por patogenicidade, marcadores genéticos
e fisiológicos a ocorrência de adaptabilidade ou especialização do patógeno.

2

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. O patossistema cacau x vassoura-de-bruxa

O cacau (Theobroma cacao L., Mavaceae) é uma planta perene, alógama e
dicotiledônea, nativa das florestas tropicais úmidas das Américas Central e Sul, com
seu centro de origem provavelmente nas nascentes dos rios Amazonas e Orinoco
(FIGUEIRA et al., 1992).
A cultura do cacaueiro é de grande relevância por seu valor industrial e
alimentício. A sua importância econômica é traduzida pelo consumo de chocolate
sob as mais variadas formas por todo o mundo, também pela constante utilização de
seus sub-produtos, a manteiga de cacau, a polpa, licor e outros (PURDY e
SCHMIDT, 1996).
Seu cultivo tem se desenvolvido como atividade agrícola de grande impacto
econômico em países do Terceiro Mundo, devido a fatores edafoclimáticos, sociais e
por permitir uma atividade agrícola estável (cultivo perene) em terras pouco
mecanizáveis e ser explorada com mão de obra de baixo custo.
No Brasil, o cacau adaptou-se perfeitamente ao clima e solos do Sul da Bahia,
trazendo muita prosperidade para esta região, constituindo-se num dos pilares do
desenvolvimento regional.
A ocupação desta cultura no Sudeste da Bahia foi progressiva e o seu cultivo
se deu de forma mais tradicional, conhecida como ―cabruca‖ onde o cacaueiro é
plantado na sombra de árvores nativas da Mata Atlântica selecionadas por seu
porte, chegando a um adensamento de cerca de 600 plantas de cacau por hectare.
Este sistema, de custo relativamente baixo, contribui para a manutenção de uma alta
densidade de árvores de sombra, permitindo a conservação e preservação
3

ambiental tanto da Mata Atlântica no sudeste da Bahia, como da Floresta
Amazônica, no norte do país, conservando assim sua fauna e flora (ARAÚJO, 1997
e LUZ et al., 2005).
O cacaueiro onde quer que seja plantado é afetado por doenças. Dentre as
principais doenças que afetam esta cultura a vassoura-de-bruxa (VBC) é uma das
mais importantes, podendo causar danos de até 100% em muitas plantações
(PEREIRA, 1989).
O estado da Bahia é o maior produtor do Brasil, porém sua capacidade
produtiva foi reduzida em até 60% com o advento da vassoura-de-bruxa, causada
pelo fungo fitopatogênico Moniliophthora perniciosa. O Brasil então passou do
patamar de país exportador de cacau para importador, não sendo completamente
auto-suficiente do produto.
Esta doença foi descrita pela primeira vez em 1895, após grandes danos em
plantações costeiras do Suriname (WENT, 1904; STAHELL, 1915; citados por
PEREIRA et al., 1999). E desde a sua introdução na Bahia (PEREIRA et al., 1996)
tem influenciado a produção do cacau na região, principalmente devido à
suscetibilidade do hospedeiro e condições climáticas altamente propícias a
introdução do patógeno (LUZ et al., 1997), consequentemente, a preservação deste
setor econômico passou a ser dependente de fatores tecnológicos ligados a redução
de custos de produção, elevação da produtividade e obtenção de melhores preços
do produto, levando a cacauicultura baiana à decadência e, consequentemente ao
abandono de fazendas ou à conversão para outras culturas, gerando uma séria crise
econômica social, devido ao desemprego no meio rural e migrações do homem do
campo para a cidade (TREVISAN e SILVA, 1995).

2.2. Controle da doença

O controle inclui os métodos químico, cultural e genético. A remoção de todos
os tecidos infectados tem sido adotada com o objetivo de reduzir a fonte de inóculo e
os danos causados por M. perniciosa. Contudo, a eficiência dessa prática depende
de vários fatores, principalmente do nível de infecção da planta (BASTOS, 1996a).
Embora seja eficaz em reduzir a fonte de inóculo, as infecções observadas em áreas
onde foi realizado esse tipo de controle são provenientes das fontes de outras áreas
4

com a presença da doença tornando difícil o seu controle efetivo, tornando
necessária a aplicação de fungicida para minimizar as perdas (ANDEBRHAN e
BASTOS 1980).
O controle com fungicidas não protege os tecidos em crescimento ativo, além
disso, no geral, as aplicações são consideradas pouco eficientes devido às chuvas
tropicais que podem facilmente lavar os fungicidas protetores; a baixa translocação
dos produtos sistêmicos em uma planta lenhosa, à ausência de uma tecnologia de
aplicação apropriada na copa fechada do cacau; e ao elevado custo.
Alternativamente, o controle biológico por meio de micro-organismos
antagônicos, é mais uma opção para o manejo integrado da doença (BASTOS et al.,
1988). Este tem sido usado como medida eficiente em diminuir o inóculo local.
O emprego do controle genético, por meio da resistência, destaca-se como
medida mais duradoura e eficiente (ADERBRHAN et al.,1998). Tendo em vista que a
utilização de plantas resistentes a M. perniciosa pode ser suplantada pelo patógeno,
estudos para um melhor entendimento deste patossistema devem ser mantidos.
Atualmente, as dificuldades no controle da variabilidade genética do patógeno e o
pouco conhecimento das interações com o hospedeiro, são as principais limitações
para a identificação de variedades para o melhoramento, visando à resistência a
VBC.
O melhor conhecimento da variabilidade genética de M. perniciosa poderia
permitir maior entendimento da interação entre este patógeno e as espécies
hospedeiras, bem como de estratégias para controle deste fungo. No entanto, as
variedades até então liberadas para cultivo comercial têm sua resistência baseada
quase exclusivamente em uma única fonte: o genótipo Scavina 6, coletado no Peru
por Pound, na década de 1940 (BARTLEY, 1994), para o qual havia mais
informações disponíveis.
Na Bahia, PIRES (2003) tem estudado a estabilidade temporal dos genótipos
liberados comercialmente (Scavinas e seus descendentes). Estes têm demonstrado
um aumento significativo no número de vassouras de almofada florais (VA) e
vassouras vegetativas (VV) (PIRES, 2003 e GRAMACHO et al., 2003). Genótipos de
outras descendências, como CCN10, e os CABs apresentam pouco ou nenhum
aumento do número de vassouras (PAIM, 2006). Contudo, a causa da instabilidade
da resistência ainda não foi determinada.
O programa de melhoramento do cacaueiro do CEPEC visa à obtenção de
5

variedades de cacau com resistência durável. Para tal é necessário obter genótipos
com diferentes genes de resistência, de forma a evitar a adaptação do patógeno,
identificando acessos de diferentes descendências genéticas.
Um bom programa de melhoramento genético deve levar em consideração a
variabilidade genética do patógeno. Apenas recentemente (Projeto Biomol) este
componente foi incorporado ao programa de melhoramento genético do cacaueiro
da CEPLAC.
Mudanças de comportamento nos descendentes de Scavina já foram
verificadas em diversas propriedades rurais de diferentes municípios da região.
Materiais resistentes de outras fontes genéticas apresentam níveis baixos de
infecção (PIRES, 2003) e não tiveram mudança comportamental no decorrer do
tempo (aumento do número de vassouras) (PAIM, 2006 e PIRES, 2003).

2.3. O fungo Moniliophthora perniciosa

O fungo Moniliophthora perniciosa (=Crinipellis perniciosa) (AIME e PHILLPSMORA, 2005) pertence à divisão Eumycota, subdivisão Basidiomicota, ordem
Agaricales e família Marasmiaceae, que é constituída de espécies com basidiomas
pileados, lignicolas, os quais são capazes de reativação após o secamento quando
são umedecidos (VIANA JUNIOR, 2001a), e onde são produzidos os basidiósporos
(meiósporos), são os únicos propágulos infectivos do fitopatógeno (WHEELER e
MEPSTED, 1988).
O crescimento hipertrófico dos meristemas vegetativos infectados, ―vassoura‖,
é o sintoma mais característico da doença, e as infecções nos frutos podem levar a
grandes perdas na produção, e até provocar a morte da planta quando afetada por
sucessivos ciclos do patógeno (ANDEBRHAN,, 1984; QUEIROZ et al., 2003).
Este fungo possui dois estágios diferentes de infecção: uma fase biotrófica e
outra necrotrófica ou saprofítica. Na fase biotrófica o fungo existe na forma de um
micélio monocariótico intercelular que causa hipertrofia e hiperplasia do tecido,
perda de dominância apical, e proliferação de brotos e raízes axilares, a qual resulta
na formação de uma haste anormal denominada vassoura verde. No segundo
estágio, o fungo muda para a fase saprofítica, com difusão intercelular do micélio
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dicariótico, com presença de grampo de conexão, o qual causa necrose e morte do
tecido distal até o ponto de infecção, formando a vassoura seca (EVANS, 1980).
A produção de basidiocarpos e formação de esporos pode ocorrer em
qualquer tecido necrotrófico infectado após a alternância de períodos secos e
úmidos o que completa o ciclo da doença (ALMEIDA et al., 1997).
Além de T. cacao o fungo M. perniciosa ataca outros hospedeiros, embora
com menor impacto econômico, mas que são considerados como agravantes às
epidemias causadas, pois permite a proliferação de M. Peniciosa. Os principais
hospedeiros são: espécies dos gêneros Theobroma e Herrania, da sub-família
Sterculiocdeae (LOPES et.al., 1998, BAKER e HOLLIDAY, 1957; EVANS, 1977 e
1981; GONÇALVES, 1965; PEGLER, 1978). Foram constatadas também infecções
de M. perniciosa em lianas (BASTOS , EVANS e SAMSON, 1981; EVANS 1977 e
1978; PEGLER, 1978); em Solanum rugosum e S. lasiantherum (BASTOS, 1985);
em Bixa orellana (BASTOS e ANDEBRHAN, 1986);

em colmos mortos de bambu

(PEGLER, 1978); e em madeiras e plantas não identificadas (EVANS, 1978 e
PEGLER, 1978). O micélio de M. perniciosa foi observado crescendo na superfície
de bastões de vidro em câmara úmida com formação de carpóforos (PURDY e
SCHMIDT 1996). Trabalhos realizados no CEPEC (BEZERRA, 1994; BEZERRA et
al., 1996; LOPES et.al., 1998; PEREIRA et.al., 1997; 1999; 2000; RESENDE e
BEZERRA, 1996) ampliaram a lista de hospedeiros, na Bahia.

2.4. Variabilidade genética de fitopatógenos
É sabido que os

agentes fitopatogênicos

apresentam em comum,

características de alta variabilidade. Como resultado desta variação, são
encontrados, em qualquer população de patógenos, muitos biótipos que diferem
entre si em várias características morfológicas, fisiológicas e genéticas. O
conhecimento da variabilidade genética do patógeno tem grande importância em
estudos de patogenicidade, e a avaliação fenotípica e genotípica, acurada de
populações é fundamental. A variabilidade pode ser responsável pelo sucesso
infectivo do fungo, pois suplanta a resistência do hospedeiro (GUSEVA et al., 1979).
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Diversas técnicas têm sido utilizadas para o estudo da variabilidade genética
em fungos patogênicos, que pode ser detectada através da caracterização fisiologia
e também pela caracterização genética.
Assim estudos da variabilidade genética, fisiológica e patogênica são de
grande importância, pois podem fornecer valiosas informações de como o patógeno
interage com a planta hospedeira, permitindo a correta identificação das espécies,
informação necessária para entender a relação patógeno-hospedeiro e possibilitar a
adoção adequada de medidas de controle (MULLER, 2000). Além disso, tais
informações contribuem para o desenvolvimento de outras técnicas que permitem a
identificação molecular do patógeno.
O conhecimento da biologia das populações do hospedeiro e do fitopatógeno
pode, portanto, contribuir para melhor entendimento de como as epidemias se
desenvolvem e, mais a longo prazo, para o manejo mais eficaz das doenças. A
biologia de populações tanto do hospedeiro quanto do patógeno envolve o estudo de
aspectos ecológicos e genéticos (MILGROOM, 1997). Em geral há mais informações
acerca da biologia de populações do hospedeiro, tais como, os aspectos botânicos,
fisiológicos, anatômicos e genéticos.
Por outro lado, pouco se conhece acerca dos aspectos genéticos das
populações de fitopatógenos, ou seja da genética de populações, contudo, com o
advento da biologia molecular este quadro vem sendo modificado. É sabido que a
informação sobre diversidade genética de populações de fitopatógenos é útil ao
manejo racional de doença, para tal, é necessário conhecer os processos que
afetam a dinâmica do espaço temporal da variabilidade genética, ou seja, os
mecanismos que interferem diretamente na coevolução do sistema patógenohospedeiro.

Vários mecanismos podem exercer influência sobre a diversidade

presente em populações de fitopatógenos, entre estes estão: (i) mutação, (ii)
seleção (influência do hospedeiro), (iii) recombinação, (iv) fluxo gênico ou migração
e (v) deriva genética. A atuação ou não de um determinado mecanismo,
isoladamente ou em conjunto, e a quantificação de seus efeitos sobre a população
de um fitopatógeno pode afetar o desenvolvimento de epidemias. As mutações ou
alterações do material genético, que são transmitidas de modo hereditário, ocorrem
naturalmente em taxas que variam conforme a espécie (AGRIOS, 2005).
A respeito da seleção imposta pela população do hospedeiro destaca-se a
influência dos seus genes de resistência sobre a diversidade do patógeno, visto que
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estes genes podem direcionar a seleção/‘evolução‘ da população de fitopatógenos.
A seleção direcional é uma força importante no estabelecimento e manutenção de
diferenças entre as populações (McDONALD et al, 1989). A ocorrência de
recombinação genética, pode interferir em grande parte na dinâmica das epidemias.
Isto é importante, pois pode ocorrer a possibilidade de obtenção de novas
combinações de genes em um indivíduo e ou, a capacidade de eliminar
combinações deletérias de genes. O fluxo gênico entre as subpopulações (formadas
na população pela separação do hospedeiro no tempo e no espaço) é um
mecanismo evolutivo que afeta a variabilidade genética da população. As relações
recíprocas que são partes de modelos co-evolucionários de resistência no
hospedeiro e de virulência no fitopatógeno são virtualmente indivisíveis. Desta
forma, aumentos ou decréscimos na frequência de genes de resistência do
hospedeiro apenas fazem sentido quando considerados à luz de alterações
produzidas na população do fitopatógeno. De mesma maneira, flutuações na
estrutura genética da população de um determinado fitopatógeno, são interpretadas
em termos de mudanças/respostas produzidas no hospedeiro. Um problema
relacionado a este equilíbrio está na possibilidade de desenvolvimento e
permanência na população do fitopatógeno, de raças com amplo espectro de
virulência (i.e., super raças), principalmente nas situações em que se avalia a
possibilidade de utilização de misturas ou multilinhas para o manejo de determinada
doença. A capacidade competitiva de uma raça é segundo alguns autores,
dependente de todo o genótipo do genoma e, não apenas de seus genes de
avirulência ou virulência (STERGARD, 1987; LEONARD, 1977).

2.5. Marcadores moleculares microssatélites na variabilidade genética de
fitopatógenos

A introdução de técnicas de biologia molecular ofereceu uma nova dimensão na
genética de populações de fungos filamentosos (BRIDGE e ARORA, 1998).
Marcadores moleculares estão sendo cada vez mais utilizados para caracterizar
populações de fungos fitopatogênicos (BELABID et al., 2004; JAMES et al., 2004;
HENSEN et al., 2005; DAVIS et al., 2005) e também podem ser usados para avaliar
níveis de diversidade genética e relações filogenéticas intra e inter específicas e
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para identificar raças e patótipos (LEAL-BERTIOLI, 1998). Uma série de técnicas e
marcadores genéticos foi desenvolvida para estimar a estrutura genética de
populações de fitopatógenos, porém nenhuma técnica é vista universalmente como
ideal; cada uma exibe suas vantagens e desvantagens. Desta forma, a escolha da
técnica depende das inferências biológicas inerentes a pesquisa em questão, assim
como do recurso financeiro e do pessoal técnico disponível (MUELLER e
WOLFENBARGER, 1999).
Os microssatélites também conhecidos como SSR (Simple Sequence Repeats)
são poderosos marcadores moleculares com comportamento Mendeliano e
consistem de trechos de DNA de unidades mono-, di-, tri-, tetra- ou pentanucleotídica repetidas ao acaso, dispersas por todo o genoma eucarioto (HAMADA
et al., 1982).
O polimorfismo de locos microssatélites é revelado pela amplificação via PCR
do DNA total usando um par de primers, compostos de 18 a 24 nucleotídeos que
flanqueiam e definem o loco microssatélite (LITT e LUTY, 1989; WEBER e MAY,
1989). O notável valor desta classe de marcadores resulta da sua natureza
multialélica, transmissão codominante, fácil detecção por PCR, relativa abundância,
extensiva cobertura do genoma e necessidade mínima de DNA para análise
genética. Outra vantagem é a facilidade de troca de informações entre laboratórios,
visto que as sequências dos primers proporcionam uma linguagem comum e a
identificação alélica em estudos populacionais é direta e objetiva, em contrapartida
às dificuldades observadas com RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms)
(POWELL et al., 1996). A alta taxa de mutações encontrada nestas regiões ocorre
devido à alta incidência de ―escorregamento‖ na replicação e ―crossing-over‖
desigual, como foi demonstrado in vitro por Schlotterer e Tautz (1992), gerando
locos multialélicos devido ao número variável de repetições.
O conteúdo informático de um loco SSR é bastante alto justamente por se tratar
de sequências de alta taxa evolutiva. Quanto à acessibilidade apresentam limitações
no que se refere ao custo final de obtenção de primers informativos, que serão
utilizados na reação da PCR para amplificar alelos de cada loco. 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).
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Os marcadores SSR têm sido desenvolvidos com sucesso em vários
fitopatógenos, tais como Russula brevipes (BERGEMANN e MILLER, 2002),
Phytophthora infestans (KNAPOVA e GISI, 2002), Orobanche crenata (ROMÁN et
al., 2002), Phialophora gregata (HARRINGTON et al., 2003), Sclerotinia sclerotiorum
(ATALLAH et al., 2004) e Erysiphe necator (CORTESI et al., 2004), Mycosphaerella
musicola (MOLINA et al., 2001), Moniliophthora perniciosa (GRAMACHO et al.,
2007, SILVA et al., 2008), Ustilago scitaminea (RABOIN et al. 2007), Mycosphaerella
fijiensis (YANG e ZHONG, 2008), e Rhizoctonia solani (ZALA et al., 2008).

2.6. Variabilidade de Moniliophthora perniciosa

O estudo da variabilidade de M. perniciosa foi verificada inicialmente de
acordo com suas caracteristicas

morfológicas como: cor e tamanho dos

basidiocarpo (PEGLER, 1978). Wheeler e Mepsted (1998) determinaram

a

variabilidade de M. perniciosa através de testes de patogenicidade. Posteriormente
foram feitos estudos considerando o crescimento micelial (LAKER et al., 1990) e a
compatibilidade somática (GRIFFITH et al., 1994).
Com o uso e surgimento de técnicas moleculares alguns marcadores foram
inicialmente utilizados para detectar variabilidade genética em M. perniciosa

como

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) (ANDEBRHAN e FURTEK, 1993;
ANDEBRHAN et al., 1999; NIELLA et al., 2000; GOMES et al., 2000; GRAMACHO et
al., 2002; ZOILA, 2005); RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) (de
ARRUDA et al., 2003a); ERIC (Repetitive Element Sequence-Based PCR Genomic
Fingerprinting) (ARRUDA et al. 2003a); Nuclear e mitocondrial rDNA (ARRUDA et al.
2003b); AFLP (Análise de Polimorfismos de Comprimento de Fragmento
Amplificado) (PLOETZ et al., 2005); PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis)
(RINCONES et al. 2003), e SSR teloméricos (LANA, 2004). Dentre os marcadores
moleculares utilizados para estudos genéticos da população fúngica, os marcadores
microssatélites, tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos pela sua
reprodutibilidade, natureza co-dominante e por apresentarem alto nível de
polimorfismo (DUTECH et al. 2007). Têm-se mostrado o marcador mais eficaz na
detecção de variabilidade genética em M. perniciosa (MOREIRA, 2006; LANA, 2004
e SILVA et al., 2008), mostrando-se também adequados para o estudo da
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diversidade genética em populações naturais e para diferenciação entre biótipos
deste fitopatógeno demonstrando que os isolados da Bahia apresentam um grau de
variabilidade genética superior a esperada (GRAMACHO et al., 2006, 2007).
Na Bahia, Niella (2000) estudou a variabilidade genética de 10 isolados
monospóricos de M. perniciosa provenientes de seis estados brasileiros (AM, BA,
MG, MT, PA, PA e RO) e detectou três isolados diferentes na Bahia e um no Pará.
Viana-Junior, (2001a) também indicaram a existência de grande diversidade
genética entre os isolados brasileiros da Amazônia, Bahia e Minas Gerais, através
de estudos de compatibilidade. Ferreira (2005) detectou a diversidade genética de
isolados de M. perniciosa provenientes de diferentes estados brasileiros e de
diferentes hospedeiros através de técnicas de compatibilidade somática, permitindo
a classificação de três gupos: (i) isolados do Pará e Rondonia; (ii) Rondônia, Pará e
Amazonas e, (iii) Mato Grosso.
Com base em estudos moleculares e de compatibilidade somática (OLIVEIRA
et al., 2006), ecótipos de M. perniciosa foram correlacionados com a zona de
transição ao plantio de cacau, tendo sido encontradas três subpopulações de M.
perniciosa. Esta variabilidade aliada à presença de transposons (IGNACCHITI et al.
2003), a monocultura, a constante presença de hospedeiros suscetíveis ao longo do
ano e as condições de ambiente favoráveis à doença são os fatores mais prováveis
para justificar tamanha diversidade, por conseguinte, favorecendo a fixação de
qualquer mutante no ambiente, colocam M. perniciosa em uma classe de alto risco
evolutivo facilitando a suplantação de genes de resistência do hospedeiro.
Diferenças genéticas para isolados do patógeno foram encontradas entre
países e entre regiões dentro de países, entre e dentro de municípios da região
cacaueira da Bahia, entre partes de uma mesma planta (frutos, almofada, gema
vegetativa) e entre anos para um mesmo grupo e plantas (GRAMACHO et al. 2003;
2006; 2007; MOREIRA 2006; BRAZ et al. 2006). Na Bahia, com base em estudos de
compatibilidade somática (OLIVEIRA, et al., 2006), SSR, e patogenicidade
(GRAMACHO não publicado) três ecótipos de M. perniciosa foram identificados e
correlacionados com a zona de transição ao plantio de cacau; grupo 1, o mais
agressivo, inclui isolados dos agrossistemas Almada, Camacan e Linhares; grupo 2,
um grupo considerado intermediário, inclui isolados dos agrossistemas de Jiquiriçá e
Valença, e grupo 3, o menos agressivo, formado por isolados do agrossistema Ipiau,
considerado zona de transição ao plantio de cacau.
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Pires (2003) e Gramacho et al. (2003), estudaram a diferenciação genética
entre isolados dos genótipos resistentes e suscetíveis a VBC. Fornecendo
evidências de que o aumento da incidência da doença nos materiais resistentes não
se deve apenas à fenologia da planta ou ao clima, mas a um possível aumento na
produção de inóculos de variantes não comuns, que podem, inclusive, ter uma
frequência proporcional maior que a suposta.
Evidência de adaptação foi também notada em testes de patogenicidade destes
isolados, em ensaios de inoculação cruzada nos clones TSH 1188, CCN10, CCN51
E SIC2. Os isolados oriundos do Sca 6 e do TSH 1188 foram os mais patogênicos.
Porém, ainda, não há indicativos claros de especialização (GRAMACHO, dados não
publicados).
Epidemiologicamente, espera-se que as populações do fitopatógeno mudem à
medida que o hospedeiro e o ambiente mudem. A quebra de resistência devido à
fixação de genótipos do patogeno é bastante conhecida (McDONALD et al., 1989).
É sabido que a variação das populações de fitopatógenos pode estar
diretamente relacionada com a implantação do uso de variedades resistentes e uso
de fungicidas (MILGROOM e FRY, 1997; McDONALD e LINDE, 2002; MILGROOM e
PEEVER, 2003). Estudos de biologia de populações revelaram a ocorrência de duas
linhagens clonais específicas de P. infestans no Brasil (REIS et al. 2003). A partir de
uma perspectiva evolutiva, o estudo da dinâmica populacional de fungos
patogênicos de plantas nos trópicos é um interessante tema de investigação, tendo
em conta a existência de condições ambientais favoráveis à doença ao longo do
ano. Os sistemas de cultivo contínuo, e a constante disponibilidade de inóculo
podem contribuir para aumentar o número de patógenos, em comparação às
gerações passadas. Além disso, a diversidade de hospedeiros silvestres também é
mais esperada nos trópicos. A evolução das populações em tal ambiente é possível
ser em grande parte motivada por uma mutação, seleção e fluxo gênico. Contudo,
os parâmetros evolutivos que moldam estas mudanças não foram estudados.
Dessa forma estudos epidemiológicos são importantes tanto para identificar se
estas populações estão sofrendo algum processo evolutivo (mutação, seleção e ou
adaptação) como também as condições que favorecem o aparecimento de variantes
do patógeno. A quantificação da variabilidade genética também pode ser útil para
inferir sobre a durabilidade de variedades resistentes e do surgimento de isolados
mais agressivos e/ou resistentes a fungicidas e mais adaptados ecologicamente.
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Embora M. perniciosa seja homotálico, os basidiósporos são produtos de meiose,
portanto, recombinação é possivel, neste caso há evidência de algum evento
―criptico de recombinação‖ que pode estar contribuindo para seleção, mutação,
recombinação e fluxo gênico, moldando a variabilidade genética de M. perniciosa na
Bahia. Estes aspectos tão importantes para o entendimento e a dinâmica da
virulência do patógeno serão abordados nesta dissertação.

14

3. CAPÍTULO 1

ADAPTAÇÃO FISIOLÓGICA E PATOLÓGICA DE Moniliophthora perniciosa A
FONTES RESISTENTES DE CACAUEIROS NA BAHIA
Resumo
Estudos acerca de adaptabilidade de Moniliophthora perniciosa a diferentes
genótipos do hospedeiro ainda são incipientes no patossistema cacau x Moniliophthora
perniciosa (agente causal da vassoura-de-bruxa do cacaueiro - VBC). Neste trabalho a
adaptabilidade foi investigada através de vários componentes; (i) taxa de velocidade de
crescimento micelial, (ii) atividade amilolítica de 96 isolados de M. perniciosa obtidos de
vassouras vegetativas (VV) e vassouras de almofada florais (VA) e (iii) patogenicidade
entre inóculos obtidos de cinco genótipos resistentes a VBC, descendentes ou não de
Scavina, e um suscetível. As variáveis analisadas foram: taxa de velocidade de
crescimento micelial (TVCM), atividade amilolítica (ADA), e patogenicidade. Esta última
avaliada através da incidência e severidade da doença. Os experimentos foram
montados em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições e as
médias de todas as variáveis analisadas foram comparadas pelo teste de Tukey.
Houve diferença significativa (P<0.05) na TVCM entre e dentre os isolados oriundos de
VV e de VA. O maior crescimento micelial foi observado para os isolados dos TSHs
obtidos de VA. Com relação à área de degradação de amido, os isolados foram
agrupados em dois grupos Scavinas descendentes e não descendentes (CCN10 e
Comum) no local de cultivo BAG. Não foram constatadas correlações significativas entre
a TVCM e a patogenicidade dos isolados. Mas, foram constatadas correlações
significativas (P<0,05) entre a atividade amilolítica e a patogenicidade, para os isolados
i_TSH565VA, i_Sca6VA tanto para incidência como para severidade. Sendo positiva
para o primeiro e negativa para o segundo isolado. Nas inoculações cruzadas todos os
inóculos testados foram capazes de induzir os sintomas típicos da doença, com exceção
do inóculo i_TSH1188VV, indicando a presença de variabilidade patogênica,
(P<0,0001). Também foram significativos o efeito de progênies e a interação inóculo x
progênies. Os isolados mais patogênicos foram: CPK, i_TSH565VV, i_TSH565VA,
i_TSH516VV e i_SIC17VV, e os inóculos i_Sca6VA, i_SIC17VA e i_TSH1188VV foram
os menos patogênicos, com incidência a doença menor que 10%. Em relação ao
comportamento geral das progênies, e independente dos isolados testados, a progênie
Sca 6 foi a mais resistente. Por outro lado, as progênies mais suscetíveis foram SIC17,
CCN10 e TSH1188. Os inóculos provenientes das progênies Sca 6, SIC17 e TSH1188
não foram tão eficientes em causar doenças. O inóculo i_TSH565VA teve mais sucesso
em causar doença no seu próprio hospedeiro de origem, indicando a ocorrência de
especialização. O inóculo i_SIC17, causou mais doença no seu hospedeiro nativo, o
SIC17, amplamente conhecido como variedade comum do que as linhagens não
nativas, àquelas obtidas das progênies resistentes. Alternativamente, os baixos níveis
de virulência/agressividade do inóculo i_SIC17 nos demais hospedeiros indica que este
isolado é uma linhagem menos agressiva nas outras progênies e que possui menor
prevalência no campo.

Palavras – chave: Theobroma cacao, Moniliophthora perniciosa, epidemiologia
molecular, adaptação, especialização.
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1. Introdução

A doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro (VBC), causada pelo fungo
Moniliophthora (=Crinipellis) perniciosa (Stahel) Aime e Phillips-Mora (2005), é
considerada a principal limitação na produção de cacau em quase todas as regiões
que produzem cacau na América do Sul e Ilhas do Caribe. Em condições de alta
severidade a doença pode causar danos de até 90% na produção (RUDGARD et al.,
1993). Atualmente a doença ocorre nos países das Américas do Sul e Central
(OLIVEIRA, YAMADA e SILVA, 2006). O Brasil é o quinto produtor mundial de
cacau, possuindo também o quinto maior parque chocolateiro do mundo, já tendo
ocupado a segunda posição em termos de produção com 380 mil toneladas anuais,
sendo que na safra de 2004/2005 a produção foi de 165.000 toneladas anuais
(Anuário Estatístico do Brasil, 2005). A Bahia é responsável por 90% da produção de
cacau do Brasil, chegando, em 1986, a produzir 400 mil toneladas anuais. Após a
entrada da vassoura-de-bruxa, nos últimos dez anos, essa produção foi reduzida
para 96 mil toneladas (SANTOS FILHO, et al., 2008).
O impacto econômico, social e ecológico da dispersão da doença na Bahia
foi dramático, a ponto de modificar radicalmente a economia e a vida dos habitantes
desta região devido principalmente a alta densidade de fazendas de cacau e às
condições climáticas propícias ao desenvolvimento de epidemias (TREVISAN e
SILVA 1995) e da presença de material genético suscetível (GRIFFITH, 2004).
Moniliophthora perniciosa, um basidiomiceto da familia Marasmiaceae (AIME
e PHILLPS-MORA, 2005) apresenta variações do aspecto morfológico (PEGLER,
1978; WHEELER e MEPSTED, 1988) e patogênico (NIELLA, 2000; GRAMACHO et
al., não publicado) sendo comumente isolado de frutos, almofadas florais e ramos de
cacau doentes. Os sintomas característicos da VBC são a hiperplasia e hipertrofia
das células, favorecendo o aparecimento de sintomas anômalos chamados
vassoura, superbrotamento e frutos partenocárpicos. Além do cacaueiro, o patógeno
também infecta outras espécies selvagens dos gêneros Theobroma e Herrania
(Sterculiaceae) (BASTOS, ANDEBRHAN e ALMEIDA, 1988). A espécie perniciosa
também tem sido associada à sintomas severos em hospedeiros da família das
solanácaeas (BASTOS e EVANS, 1985), arbustos como Bixa orellana (Bixaceae)
(BASTOS e ANDEBRHAN,1986) e plantas das famílias Bignoniacease (BAKER e
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HOLLIDAY, 1957; EVANS, 1978; BASTOS e EVANS, 1985; BASTOS e
ANDERBRHAN, 1986) e Malpighiaceae (LUZ et al., 1997).
O manejo integrado é feito através do uso dos controles biológico, cultural e
genético. O uso de variedades resistentes é, sem dúvida, a tecnica alternativa
economicamente mais viável para o produtor controlar a doença. Genótipos
resistentes têm sido identificados (BARTLEY, 2001; MARITA et al., 2001, PIRES
2003), mas descendem exclusivamente de uma única fonte - o clone Scavina 6,
proveniente do Peru. Infelizmente, esta resistência tem-se mostrado instável, tendo
sido suplantada pelo patógeno em Rondônia (ANDEBRHAN et al., 1998), no
Equador durante 1980s (WHEELER e MEPSTED, 1988) e recentemente na Bahia
(PIRES, 2003; PAIM, 2006).
Estudos sobre o comportamento temporal de clones de cacaueiro e seus
descendentes também têm mostrado um aumento significativo no número de
almofadas florais infectadas e de vassoura vegetativa (PIRES, 2003; GRAMACHO et
al., 2003). Este incremento é mais notório nos Scavinas e seus descendentes, os
TSHs (Trinidad Selected Hybrids). Clones oriundos de outras descendências, como
o CCN10 (Coleccion Castro Naranjal) e os CABs (Cacau da Amazônia Brasileira),
apresentam pouco ou nenhum incremento na severidade da doença. Contudo, a
causa desta mudança comportamental, que se traduz na instabilidade da resistência
ainda não está determinada, vez que pode ser causada por fenologia, clima ou pelo
patógeno;

patogenicidade

e/ou

mecanismos

evolutivos.

Pelo

suposto,

estabelecemos a hipótese de que a evolução da doença nos clones descendentes
de Scavina, indicado pelo aumento no número de vassouras vegetativas (VV) e de
almofada floral (VA), é devido à adaptação do patógeno. Provavelmente, uma
resposta à pressão de seleção imposta por seu hospedeiro.
Estudos
epidemiológicos

envolvendo
da

doença

a

biologia
podem

do

patógeno

constituir

e

importantes

os

componentes

instrumentos

de

investigação da variabilidade em populações de patógenos, embora seja mais
estudada a adaptação a diferentes genótipos do hospedeiro e a resposta a
fungicidas (BROWN, 1998). Do ponto de vista evolutivo, a variabilidade genética das
populações é importante por determinar o potencial de adaptação do organismo às
condições adversas. Do ponto de vista epidemiológico, a variabilidade patogênica
tem implicações diretas no manejo da doença (McDONALD e LINDE, 2002a). A
existência de variabilidade nas populações de M. perniciosa poderá ter implicações
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no

melhoramento

para

resistência à

vassoura-de-bruxa

especialmente

na

estabilidade e durabilidade da resistência.
Os estudos envolvendo a variabilidade de M. perniciosa são escassos e com
a

utilização

de

pequeno

número

de

isolados,

podendo

comprometer

a

representatividade dos resultados. Wheeler e Mepsted (1988) demonstraram
evidências experimentais da existência de variabilidade patogênica em M. perniciosa
do cacaueiro, proveniente de diferentes países e determinaram à ocorrência de dois
grupos de patótipos: o grupo A formado por isolados do Equador, Colômbia e Bolívia
e o grupo B, formado por isolados do Brasil, Venezuela e Trinidad-Tobago.
Variabilidade patogênica de isolados de M. perniciosa no Brasil foi observada em
cacaueiros de várias regiões da Amazônia Brasileira por Andebrhan e Almeida
(1985), que identificaram em Rondônia, dois grupos de patótipos: o grupo de
isolados de Ouro-Preto d‘Oeste e Jaru e o grupo de Cacoal e Ariquemes. No Pará
não foram encontradas diferenças entre os isolados testados. Na Bahia, somente
um estudo foi realizado, evidenciando um grupo principal, formado com três isolados
(NIELLLA, et al., 2000). Diante do exposto este trabalho teve como objetivos
investigar a variabilidade de M. perniciosa através de componentes (i) fisiológicos:
crescimento micelial e atividade amilolítica, e (ii) e epidemiológicos através da
patogenicidade.

2. Material e Métodos

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia Molecular,
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), Ilhéus – BA.

2.1 Isolados de Moniliophthora perniciosa
Isolados de M. perniciosa foram obtidos de vassouras de almofada floral (VA)
e vassouras vegetativas (VV) de genótipos de cacaueiro (Theobroma cacao L.)
resistentes (Sca 6, TSH1188, TSH565, TSH516 CCN10) e suscetível (COMUM) à
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vassoura-de-bruxa (Figura 1). Os isolados foram coletados em 2007 em diferentes
áreas de plantio do CEPEC/CEPLAC: (i) o campo 11, um jardim clonal com
cacaueiros descendentes de Scavina – os TSHs, portanto, representando um local
de alta pressão de seleção; e (ii) o Banco de Germoplasma (BAG), com 1500
acessos de cacau, scavinas descendentes e não descendentes, portanto,

local

considerado de baixa pressão de seleção.

A

B

Figura 1. Sintomatologia da doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro. (A) Vassoura vegetativa
de amolfada floral, e (B) vassoura vegetativa.

Os clones de cacaueiro utilizados para obtenção dos isolados foram comuns a
ambos locais de coleta. Nos seis genótipos de cacau escolhidos para este estudo
foram coletadas quatro VVs e quatro VAs, totalizando 96 isolados ( 6 genótipos, 2
locais de coleta, 2 tipos vassoura, 4 repetições), cada isolado foi obtido de uma
única vassoura e cada vassoura, de uma única árvore. Os ramos sintomáticos foram
desinfestados com lavagens rápidas com hipoclorito de sódio e seções dos tecidos
infectados foram retiradas e colocadas em meio seletivo de BDA + ANT FUNG
(Batata Dextrose Agar + Estreptomicina 1% + Benomyl 1%). Os isolados foram
sempre mantidos em incubadora 25 °C em ausência de luz. Após alguns dias,
fragmentos destes micélios foram transferidos para o desenvolvimento da cultura
pura de M. perniciosa em meio BDA. Os isolados foram depositados na coleção de
culturas de M. perniciosa do CEPEC – FITOMOL. As culturas foram preservadas em
água destilada e óleo mineral estéril.
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2.2 Variabilidade dos isolados de Moniliophthora perniciosa baseada em
crescimento micelial e atividade amilolítica

2.2.1 Crescimento micelial.

Para obtenção da taxa de velocidade de crescimento micelial (TVCM), discos
de meio BDA com seis mm de diâmetro, de colônias dos isolados de M. perniciosa
com oito dias de cultivo foram transferidos para o centro de placas de Petri contendo
BDA, e mantidas a 25 ± 2 ºC no escuro. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, em esquema fatorial, com quatro repetições por isolado,
sendo cada repetição constituída por uma placa. O crescimento micelial foi
mensurado no sétimo e no 14° dia, a partir do momento da inoculação. O
experimento foi repetido três vezes. A medição foi realizada em posição ortogonal,
com auxílio de uma régua. A TVCM foi calculada utilizando-se a fórmula adaptada
de Oliveira (1991): TVCM=∑[(D-DA)/N]. Sendo:
TVCM= taxa de velocidade de crescimento micelial
D= diâmetro médio da colônia
Da= diâmetro médio da colônia do dia anterior
N= número de dias após a inoculação

2.2.2 Atividade amilolítica

Para determinação da atividade amilolitica, discos de colônia sem meio BDA
com 6 mm de diâmetro, dos isolados de M. perniciosa com oito dias de cultivo foram
transferidos para o centro de placas de Petri contendo 25 mL de meio mínimo
(MMA), o qual teve a glicose substituída por amido (6 g de NaNO3; 1,5 g de
KH2PO4; 0,5 g de KCl; 0,5 g de MgSO4.7H2O; 0,01 g de FeSO4; 0,01 g de ZnSO4;
10 g de amido; 15 g de ágar; Por 1 L de H 2O destilada; pH = 6,8). Foram preparadas
três réplicas (placas) por isolado, as quais permaneceram a 25-28ºC sob luz
fluorescente. Decorridos sete dias de cultivo em MMA, procedeu-se à revelação do
halo de degradação do amido. Para isso, foram vertidos 2 mL de solução de lugol (5
g de KI; 1 g de iodo; 100 mL de H2O) sobre a superfície do meio de cultura. Após 10
minutos, a solução lugol foi descartada e a atividade amilolítica detectada pela
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formação de halo amarelado circundado por uma zona azulada. Com o auxílio de
paquímetro, mensuraram-se os diâmetros perpendiculares do crescimento micelial
mais o halo de degradação do substrato para cálculo de áreas. A área de
degradação do amido (ADA) foi obtida subtraindo-se a área do crescimento micelial
da área de degradação do substrato.

2.2.3 Analise dos dados

As pressuposições da análise de variância foram verificadas por meio de teste
de normalidade e padrão de distribuição de resíduos. As médias de todas as
variáveis analisadas (TVCM e ADA) foram comparadas pelo teste de Tukey
(P<0,05). Todas as análises estatísticas, incluindo a análise de variância, correlação
de Pearson e regressão foram realizadas com o programa SAS.

2.3 Variabilidade dos isolados de Moniliophthora perniciosa baseada em
patogenicidade

2.3.1 Material genético

Progênies de seis clones de cacaueiros (CCN10, Sca 6, TSH1188, TSH565,
TSH516 e Comum) provenientes das introduções do Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), em Ilhéus, BA, foram testadas
quanto à resistência à vassoura-de-bruxa, no período 2008/09.
A progênie do clone Comum foi incluída como padrão de suscetibilidade e as
dos clones CCN10, Sca 6, TSH1188, TSH565, TSH516, como padrão de
resistência.
As sementes foram obtidas de frutos de polinização livre do BAG/CEPEC
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.
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2.3.2 Obtenção e manutenção dos inócuos utilizados neste experimento

Foram utilizados sete inóculos de M. perniciosa, provenientes de vassouras
secas obtidas no campo 11, aqui denominados: i_TSH565VV, i_TSH565VA,
i_TSH516VV, i_SIC17VV, i_SIC17VA, i_Sca6VA, i_TSH1188; significando o clone
(TSH565, TSH516, SIC17, TSH1188 e Sca 6) e o tecido (VV e VA) de onde o
inóculo foi originado.
Além dos sete inóculos, utilizou-se, como elemento comparativo, uma mistura
de inoculo provenientes de vassouras secas de cacaueiros coletadas em diversas
áreas de plantio doe CEPEC. Este inóculo denominado aqui como CPK, tem sido
usado nos testes de patogenicidade visando resistência à vassoura-de-bruxa. As
vassouras coletadas, trazidas para o laboratório, desinfestadas com lavagens
rápidas em hipoclorito de sódio a 0,1% e penduradas em arames esticados
horizontalmente sob um telado (vassoureiro), e então submetidos a um regime diário
de 8 h de molhamento e 16 h de secamento.
Os basidiomas foram coletados, lavados sequencialmente em água destilada,
em solução de cloranfenicol ou streptomicina a 1%, e mais duas vezes em água
destilada esterilizada. Em seguida, foram secos com folhas de papel absorvente.
Dos basidiomas enxutos, retirou-se o píleo, 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 béquer contendo solução MES
(ácido etanolsulfônico) em glicerol a 16%, pH 6,2, sob agitação constante, de modo
que, ao serem liberados, os basidiósporos caiam sobre a solução. A coleta de
basidiósporos foi feita por um período de 20 horas over night. O cálculo da
concentração dos basidiósporos nas suspensões obtidas foi realizado através de um
contador de esporos ou células (Coulter counter). As suspensões de basidiósporos
foram coletadas e estocadas em nitrogênio líquido conforme metodologia descrita
por Dickstein et al. (1990), acondicionadas em recipientes plásticos de 2 mL e
armazenadas em nitrogênio liquido, até o momento da inoculação. As inoculações
foram conduzidas utilizando o método de gota (SURUJDEO-MAHARAJ et al., 2003)
na concentração 2x105 basidiósporos/mL (DICKSTEIN et al., 1987).
Antes de estocar, uma alíquota de 25 μL de cada uma das suspensões de
basidiósporos obtidas era 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 para
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avaliar a germinação dos esporos. Decorridas seis horas de incubação a 25°C, as
placas eram retiradas, procedia-se à leitura ao microscópio ótico e determinava-se a
porcentagem de basidiósporos germinados no momento da estocagem e vinte e
quatro horas antes da inoculação, uma nova alíquota de 25 mL era coletada das
suspensões estocadas procedendo-se igualmente o teste de germinação e
determinação da variabilidade do inóculo.

2.3.3 Inoculação

As plântulas de cacaueiro mantidas em casa de vegetação tiveram 2/3 do
tamanho das folhas cortado, para acelerar o crescimento apical. As plântulas de
cada tratamento foram inoculadas com uma gota de 20 µL da suspensão de inóculos
especifico na concentração de 2x105 basidiósporos/mL, depositada na gema apical
das plântulas. As plântulas testemunhas de cada progênie receberam em lugar dos
inóculo uma gota de agar-água a 0,3%. Após a inoculação, as plântulas de todos os
tratamentos permaneceram por 24 h em câmara úmida, com temperatura em torno
de 25°C e UR de 100%, sendo então transferidas para a casa de vegetação
climatizada onde permaneceram por 30 dias, submetidas à irrigação diária por um
período de 20 minutos às 9:00 e 14:00h e nebulização às 12:00h. Após os 30 dias
foram transferidas para casa de vegetação sob as condições normais do ambiente.

2.3.4 Avaliação

Foram avaliados os sintomas apresentados pelas plantas aos 30 e 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 apresentado qualquer sintoma da doença. È 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 2).
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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; CVT= comprimento da vassoura terminal; NVA= número de vassouras
axilares maiores que 1cm (Figura 2A).

B

A

C

CVT
T

Figura 2: Sintomas da doença vassoura-de-bruxa. 1A - Vassoura Terminal; setas v – Vassoura
axilar; 1B - Vassoura seca. 1C - Inchamento de caule. CVT= comprimento da vassoura terminal

2.3.4 Analise dos dados

Os experimentos foram montados em delineamento inteiramente casualizado,
com quatro repetições de 14 plântulas cada, totalizando 56 plântulas por progênie,
por tratamento (8 inóculos + o tratamento testemunha) em esquema fatorial (8
inóculos x 6 progênies) – totalizando 2688 plântulas por experimento (448 plântulas
de cada genótipo). Foram realizados dois experimentos, um em 08/08/2008 e outro
em 20/12/2008, ambos conduzidos em igualdade de condições. Os dados foram
analisados considerando presença e ausência de sintomas como medida de
incidência da doença e as variáveis V-tot e ID como medidas de severidade da
doença. As análises estatísticas foram conduzidas utilizando modelo linear
considerando todos os fatores como fixos com o procedimento PROC GLM, opção
ANOVA, do programa SAS. As pressuposições da análise de variância foram
verificadas por meio de teste de normalidade e padrão de distribuição de resíduos.
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Os procedimentos estatísticos, incluindo as análises de variância, correlação de
Pearson e regressão foram realizadas com o programa SAS (1999).

3 Resultados
3.1 Taxa de velocidade do crescimento micelial (TVCM) de Moniliophthora
perniciosa
Nas medidas de TVCM foram consideradas as médias dos três experimentos,
as estimativas dos coeficientes de variação (CV%) foram inferiores a 20%. O
crescimento micelial foi proporcional ao tempo, o maior crescimento micelial deu-se
após 14 dias da inoculação, havendo diferença significativa entre isolados de VV e
VA. Isolados oriundos de VA tiveram crescimento micelial maior que os isolados
oriundos de VV (P< 0,05) (Tabela 1). Houve diferença quanto ao clone de origem
dos isolados. Contudo, não houve diferença significativa quanto ao local de coleta
dos isolados. Como também foram significativas as interações local de cultivo x
isolados e tecido hospedeiro x isolados (Tabela 1). Isto é, os isolados comportaramse diferencialmente de acordo com o local de coleta, e tecido hospedeiro. A
interação tripla (local de cultivo x tecido hospedeiro x isolados) não foi significativa,
portanto esta foi adicionada ao erro e ao modelo.
Tabela 1. Análise de variância da taxa de velocidade do crescimento micelial dos isolados de
Moniliophthora perniciosa de dois locais com diferentes níveis de pressão de inóculo de vassoura-debruxa.

GL*

Componentes de
Variância

% de Variância
total

1

0,0196

0,03

0,8545

Tecido hospedeiro
Local de cultivo x Tecido hospedeiro
Isoladosc
Local de cultivo x isolados

1
1
5
5

2,7742
0,3607
3,0607
1,9229

4,75
0,62
5,25
3,29

0,0303
0,4328
0,0001
0,0067

Tecido hospedeiro x Isolados

5

2,6128

4,47

0,0006

Fonte de Variação
Local de cultivo

a
b

P<F

a= Local de coleta dos isolados. Campo 11= Jardim clonal do Cepec com cacaueiros descendentes de Scavinas
– os TSHs, com alta pressão de seleção. BAG = Banco de germoplasma do Cepec/CEPLAC, local com baixa
pressão de seleção; b= Origem dos isolados quanto ao tecido de onde o isolado foi originado; VV= vassoura
vegetativa e VA= vassoura de almofada; c= isolados de Moniliophthora pernciosa oriundos de clones de
cacaueiro com diferentes níveis de resistência (R); CCN10, Sca 6,TSH1188,TSH516,TSH565, e suscetibilidade
(S) (SIC17), à vassoura-de-bruxa; *Grau de liberdade.
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Analisando dentro do campo 11, considerado de alta pressão de seleção, os
isolados i_TSH1188 apresentaram maior TVCM (P<0,05) (Tabela 2), não havendo
diferença significativa entre as médias da TVCM entre os demais isolados, dos
diferentes tecidos hospedeiros. Por outro lado, no BAG, diferenças foram
encontradas entre os isolados oriundos de VV, que com base no teste de Tukey
proporcionou a formação de três grupos diferentes estatisticamente (Tabela 2). O
grupo a, que apresentou maior TVCM, foi formado pelos isolados i_CCN10,
i_Comum e o i_TSH516, o grupo b, com TVCM intermediário, formado pelos
isolados i_Sca6 e i_TSH1188, e o grupo c, com menor TVCM, formado apenas pelo
isolado i_TSH565.
Tabela 2. Média da Taxa de velocidade do crescimento micelial de Moniliophthora perniciosa.

Local de cultivob
Campo 11
Isolado

a

c

BAG

VA

VV

VA

VV

i_CCN10

2.74 A b

2.95 A a

3.30 A a

3.59 A a

i_Comum

2.99 A b

3.67 A a

3.40 A a

3.53 A a

i_Sca6

3.26 A b

2.88 A a

3.47 A a

3.01 A ab

i_TSH1188

4.24 A a

3.52 B a

3.58 A a

3.09 A ab

i_TSH516

3.52 A b

3.41 A a

3.30 A a

3.25 A a

i_TSH565

3.24 A b

2.79 A a

3.27 A a

2.22 A b

Em linha, letra maiúscula, compara-se origem por isolado e local;
Em coluna, letras minúsculas comparam-se isolados por local e tecido;
a= isolados de Moniliophthora pernciosa oriundos de clones de cacaueiro com diferentes níveis de resistência
(R) CCN10, Sca 6,TSHA1188,TSH516,TSH565, e suscetibilidade (S) (SIC17), à vassoura-de-bruxa;
b= C11 (Local de alta pressão de inoculo) e BAG ( Local de baixa pressão de inoculo);
c= Origem dos isolados quanto ao tecido que deu origem aos isolados; VV= vassoura vegetativa e VA= vassoura
de almofada.

3.2 Atividade amilolítica de Moniliophthora perniciosa
Embora todos os isolados tenham crescido em meio mínimo contendo amido,
houve variação quanto a atividade de degradação do amido (P ≤ 0,05) (Tabela 3).
Não houve variação significativa quanto ao tecido dos hospedeiros dos isolados,
contudo, houve variação significativa entre os locais de cultivo e entre isolados
(Figura 3). A interação local de cultivo x isolado foi significativa, indicando que a ADA
não foi à mesma entre isolados de um mesmo local (Tabela 3). Foi realizada a
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comparação entre as médias da atividade amilolítica pelo teste Tukey, houve
variação significativa quanto ao local de cultivo e genotipo hospedeiro entre isolados
do BAG. Comparados aos isolados no Campo 11, os isolados Comum, Sca 6, e
CCN10 do BAG apresentaram maior atividade enzimática, enquanto que os isolados
provenientes dos clones TSHs apresentaram menor atividade enzimática. No
Campo 11 não houve diferença significativa entre os isolados (Figura 3).
Tabela 3. Análise de variância da atividade amilolítica de isolados de Moniliophthora perniciosa de
dois locais com diferentes níveis intensidade da doença vassoura-de-bruxa.

Fonte de Variação
Local de coleta
Tecido hospedeiro
Local de coleta x Tecido
hospedeiro
Isolados
Local de coleta x isolados
Tecido hospedeiro x Isolados

GL
1
1

Componentes de
Variância
67,268
3,3227

% de Variância
total
7,52
0,37

P<F
0,0076
0,5441

1
5
5
5

0,7455
57,02
64,1838
13,3349

0,08
6,37
7,17
1,49

0,7736
0,0001
0,0001
0,2027

*GL : Grau de liberdade

Campo 11
Área de degradação de amido

12

BAG

a
a

10

a

8
A

A

6
A

A

4

b

A

A

b
b

2
0
i_CCN10

i_Comum

i_Sca6

i_TSH1188

i_TSH516

i_TSH565

Isolados

Figura 3. Médias da atividade amilolítica de isolados de Moniliophthora perniciosa em locais com
diferentes pressões de inoculo. Letra maiúscula está relacionada à atividade amilolítica do Campo 11
e minúscula ao BAG.
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3.3 Patogenicidade
Os resultados foram analisados considerando SINT como variável de
incidência à doença, e V-tot e ID como severidade da doença.
Todos os isolados testados foram capazes de induzir os sintomas típicos da
doença. Houve variabilidade patogênica entre os isolados testados (P<0,0001).
Também foram significativos o efeito de progênie e a interação inóculo x progênie
(Tabela 4).
Tabela 4. Análise de variação das variáveis Sintomas, V-tot e Sintoma de isolados de Moniliophthora
perniciosa em cacaueiros resistentes e suscetíveis a vassoura-de-bruxa

GL

Componente de variação

% de Variancia

P-valor

Inóculo

9

1,1893

66,11

<0,0001

Genótipo

5

0,2493

13,86

<0,0001

Inóculo x Progênie

45

0,0587

3,26

<0,0001

Inóculo

9

2,9428

63,75

<0,0001

Progênie

5

0,6383

13,83

<0,0001

Inóculo x Progênie

45

0,1512

3,28

<0,0001

Inóculo

9

9,2003

44,00

<0,0001

Progênie

5

2,1168

10,12

<0,0001

Inóculo x Progênie

45

0,6349

3,04

<0,0001

Sint

V-tot

ID

Sintoma = presença ou ausência de sintomas da vassoura-de-bruxa nas progenies de Theobroma
cacao L.; V-tot = número de vassouras totais (vassoura terminal e, ou, vassouras axilares); Sintoma 1
= índice de sintomas de vassoura-de-bruxa nas progenies de Theobroma cacao L.

O efeito de inóculo pode ser observado na (Figura 4). Houve variação no
comportamento dos mesmos com as médias de incidência à doença variando de
10% (i_TSH1188VV) a 60% (i_CPK) (Figura 4A). Os inóculos mais patogênicos
foram: CPK, i_TSH565VV, i_TSH565VA, i_TSH516VV e i_SIC17VV, os inóculos
i_Sca6VA, i_SIC17VA e i_TSH1188VV foram os menos patogênicos, com incidência
a doença menor que 10%.
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Índice de doença (ID)

A

80
60
40
20
0
i_CPK

Severidade da doença
(V-tot)

Incidência da doença
(%) (SINT)

100

i_565VV

i_516VV

i_565VA

i_SIC17VV

i_Sca6 VA

i_SIC17VA

2

i_1188VV

B

1

0
i_565VV

i_CPK

i_565VA

i_516VV

i_SIC17VV

i_Sca6 VA

i_SIC17VA

i_1188VV

C

2
1,5
1
0,5
0
i_565VA

i_CPK

565VV

i_516VV

i_SIC17VV

i_Sca6 VA

i_SIC17VA

i_1188VV

Inóculos

Figura 4. Porcentagem média de sintoma de vassouras (A), Valores médios de numero de vassoura total (B) e (C)
Valores médios de doença apresentado pelas plântulas de progênies de cacaueiro inoculadas com basidiósporos
de Moniliophthora perniciosa obtidos de clones de cacaueiros resistentes e suscetíveis a vassoura-de-bruxa de VV
e VA.

Analisando em segundo lugar o efeito de progênies e comparando as médias
obtidas para cada uma delas pelo teste de Tukey (P>0,001) foi possível a distinção
entre as mesmas e para todas as variáveis analisadas (Figura 5A-C), e
independente dos isolados testados, a progênie Sca 6 foi a mais resistente. Por
outro lado, as progênies mais suscetíveis foram SIC17, CCN10 e TSH1188.
Chamando atenção para estas últimas que são consideradas resistentes. As
progênies TSH565 e TSH516 tiveram comportamento intermediário em relação às
demais.

29

Incidência da doença (%) (SINT)

100

A

50

0

Severidade da doença (V-tot)

SIC17

CCN10

TSH1188

TSH565

TSH516

2

B

1

0
SIC17

CCN10

TSH1188

TSH565

TSH516

SCA6

C

2

Índice da doença (ID)

SCA6

1

0
TSH1188

SIC17

CCN10

TSH565

TSH516

SCA6

Progênies

Figura 5. Comportamento progenies de Theobroma cacao L. em relação aos inóculos de
Moniliophthora perniciosa obtidos de diferentes clones e tecidos hospedeiros.

A interação inóculos x progênie foi significativa para todas as variáveis
avaliadas (P<0,0001) (Tabela 5). Isto significa que o percentual de plantas doentes,
seja com os sintomas mais típicos da doença ou com algum sintoma, depende da
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origem do inóculo. Também indica variabilidade patogênica entre inóculo das
diferentes progênies. Para auxiliar na interpretação da interação, a média de cada
inóculo foi calculada para cada combinação inóculo-progênie (Tabela 7). Os
resultados de incidência e severidade à doença estão apresentados nas Tabelas 5 a
7 De maneira geral, comparações dentro de um dado inóculo indicaram significante
variabilidade patogênica significativa.
O inóculo originário de vassouras locais, o CPK, foi mais patogênico na
progênie do clone SIC17 e menos patogênico a progênie de Sca 6, para este inóculo
não houve diferença estatística entre as progênies dos TSHs para as variáveis SINT
e V-tot, mas houve diferença significativa em termos severidade (ID). Este foi mais
patogênico na progênie de TSH1188, menos patogênico na progênie Sca 6 e
igualmente patogênico nas demais progênies. Os inóculos provenientes das
progênies Sca 6, SIC17 e TSH1188 não foram tão eficientes em causar doenças
(Tabelas 5-7). Por outro lado os inóculos i_TSH565VA e i_SIC17VV tiveram mais
sucesso em causar doença no seu próprio hospedeiro de origem (Tabelas 5-7).

31

Tabela 5. Incidência da doença com base na presença de qualquer sintoma (Sint) de Moniliophthora perniciosa nas progênies de Theobroma cacao L.

Inóculos
Progênie

i_TSH565VV

i_TSH565VA

i_CPK

i_TSH516VV

i_SIC17VV

i_Sca6VA

i_SIC17VA

i_TSH1188VV

CCN10

85,00 a

76,00 a

75,00 a

53,00 a

29,00 b

18,00 b

0,00 a

0,00 a

SIC17

62,00 ab

38,00 b c

74,00 a

54,00 a

69,00 a

23,00 a b

2,00 a

2,00 a

Sca6

33,00 c

38,00 b c

21,00 c

11,00 b

28,00 b

7,00 b

4,00 a

2,00 a

TSH1188

57,00 b

31,00

c

53,00 b

5,00 b

39,00 b

39,00 a

0,00 a

2,00 a

TSH516

50,00 bc

27,00

c

64,00 a b

54,00 a

38,00 b

11,00 b

4,00 a

2,00 a

TSH565

53,00 b

51,00 b

64,00 a b

38,00 a b

30,00 b

13,00 b

2,00 a

0,00 a

Tabela 6. Severidade da doença com base no numero total de vassoura (V-tot) nas progênies de Theobroma cacao L.
Inóculos
Progênie

i_TSH565VV

i_TSH565VA

i_CPK

i_TSH516VV

i_SIC17VV

i_Sca6VA

i_SIC17VA

i_TSH1188VV

CCN10

1,42 a

1,04 b

1,11 a b

0,69 a

0,47

0,27 a

0,00 a

0,00 a

SIC17

1,23 a

0,60 c

1,29 a

0,67 a

1,11 a

0,34 a

0,04 a

0,00 a

Sca6

0,55 c

0,68 c

0,29 c

0,21 b

0,39

b

0,12 a

0,04 a

0,04 a

TSH1188

0,84 b c

0,48 c

0,87 b

0,78 a

0,55

b

0,32 a

0,00 a

0,00 a

TSH516

0,49 d

0,46 c

0,85 b

0,63 a

0,43

b

0,12 a

0,04 a

0,02 a

TSH565

0,9 b

1,11 a

0,87 b

0,47 a

0,39

b

0,26 a

0,02 a

0,00 a
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Tabela 7. Índice de severidade da doença (ID) nas progênies de Theobroma cacao L. inoculadas com Moniliophtora perniciosa

Inóculos
Progênie

i_TSH565VV

i_TSH565VA

i_CPK

i_TSH516VV

i_SIC17VV

i_Sca6VA

i_SIC17VA

i_TSH1188VV

CCN10

2,14 a

2,12 a b

1,67 a b

1,06 b c

1,09 a b

0,47 a

0,00 a

0,00 a

SIC17

1,93 b

1,06 b

1,78 a b

0,93 b c

2,25 a

0,50 a

0,05 a

0,00 a

Sca6

0,78 c

1,23 b

0,38 c

0,47 c

0,65

b

0,29 a

0,05 a

0,06 a

TSH1188

1,79 b

1,16 b

2,18 a

1,85 a

0,83

b

0,62 a

0,00 a

0,00 a

TSH516

0,77 c

0,92 b

1,51 b

1,47 a b

0,65

b

0,25 a

0,12 a

0,00 a

TSH565

1,35 b c

2,40 a

1,30 b

1,21 b

0,68

b

0,46 a

0,02 a

0,00 a
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Não foram constatadas correlações significativas entre a TVCM e a
patogenicidade dos inóculos. Verificou-se correlação significativa (P<0,12)
entre a atividade amilolítica e a patogenicidade para todas as variáveis
observadas (Figura 6). Esta correlação tornou-se mais evidente entre a
atividade amilotitica e os inóculos com maior (i_TSH6565 VA) e menor
patogenicidade (i_Sca6VA). Sendo positiva para o primeiro e negativa para
segundo (Tabela 8).
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Incidencia à doença - SINT

A

1
0,8
0,6
0,4

y = -0,0711x 2 + 0,8379x - 1,869
R2 = 0,6787

0,2
0
2

3

4

5

6

7

8

Número total de vassoura - V -tot

Área de degradação do amido (ADA)

1

B

0,8
0,6
0,4

y = -0,1221x 2 + 1,4265x - 3,2297
R2 = 0,7488

0,2
0
2

3

4

5

6

7

8

Área de degradação do amido (ADA)

Ínice de doença - ID

2

C

1,5
1
y = -0,2386x 2 + 2,7661x - 6,2775
R2 = 0,8248

0,5
0
2

3

4

5

6

7

8

Área de degradação do amido (ADA)

Figura 6. Regressão da área de degradação de amido (ADA) com patogenicidade; variável
proporção de plantas apresentando qualquer sintoma da doença (Sint) (A); número total de
vassouras (B), seja terminal ou axilar (V-tot ) e índice de doença (ID) (C).
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Tabela 8. Coeficientes de correlações entre a área de degradação do amido (ADA) com a
patogenicidade de inóculos de Moniliophthora perniciosa; variável proporção de plantas
apresentando qualquer sintoma da doença (SINT); número total de vassouras, seja terminal ou
axilar (V-tot ) e índice de doença (ID).
N

Isolados

IVCM

ADA

SINT

V-tot

ID

1
2
3
4
5
6
7

i_SIC17VA
i_SIC17VV
i_Sca 6VA
i_TSH1188VV
i_TSH516VV
i_TSH565VA
i_TSH565VV

2,99 a
3,67 a
3,26 a
3,53 a
3,41 a
3,24 a
2,79 a

3,41 b
7,30 a
3,18 b
3,32 b
4,02 b
5,53 ab
4,30 b

0,02 d
0,49 ab
0,19 c
0,01 d
0,46 b
0,44 b
0,57 a

0,02 e
0,72 b
0,24 d
0,01 e
0,60 c
0,73 b
0,91 a

0,04 d
1,25 b
0,42 c
0,02 d
1,20 b
1,48 a
1,46 a

4 Discussão
Os resultados apresentados evidenciaram a existência de variabilidade
entre os isolados oriundos de genótipos resistentes - Scavinas descendentes e
não descendentes, e principalmente explica a causa do incremento da doença
nos Scavinas descendentes.
A taxa de velocidade de crescimento micelial é um caráter que tem sido
usado para diferenciar isolados de muitos patógenos como Alternaria solani
(SILVA, 2006a; FANCELI, 1992; BOVEDA, 1986), Monilinia fruticola e
Trichoderma roseum (MOREIRA e MAY de MIO, 2007) na detecção de
variabilidade de Alternaria brassicola (MICHEREFF, et al.,2003 ), avaliação da
severidade de Quambalaria eucalypti (ANDRADE et al., 2007), e identificação
de fontes de resistências a Alternaria brasiliensis (QUEIROZ et al., 2004).
(BONDE 1929) como também para diferenciar isolados de M. perniciosa
associados com diferentes genótipos (McGEARY e WHEELER, 1988). Ainda
assim, permitiram identificar variabilidade entre locais. Neste estudo, as
variações observadas entre as médias da TVCM entre os isolados de M.
perniciosa foram bastante especificas, maior crescimento micelial foi observado
no local de alta pressão de seleção no isolado i_TSH1188, e menor para o
isolado i_TSH565 no BAG. A inexistência de correlações significativas entre a
TVCM e a patogenicidade indica a independência entre essas variáveis e
assemelha-se ao verificado em outros patossistemas (GRIFFIN, 1994; PAULA
et al., 2000).
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Por outro lado, um resultado promissor, foi a alta correlação entre ADA e
os componentes epidemiológicos estudados SINT (r=0,64), Vtot (r=0,65), e ID
(r=0,66); (P<0,12), indicando haver uma forte relação entre o consumo de
amido e a patogenicidade.Os isolados mais agressivos foram mais hábeis em
degradar o amido. Os isolados mais patogênicos (i_TSH565VA e i_SIC17VV)
apresentaram maior ADA e dois isolados menos patogênicos (i_Sca6VA e
i_TSH1188VA) apresentaram menor ADA.
De acordo com Dianese (1990), as amilases são comuns em fungos,
permitindo a hidrólise do amido. Fungos podem utilizar o amido para o
crescimento e esporulação (GRIFFINTH, 1994). No entanto a produção de
amilase por fungos filamentosos varia de acordo com o gênero e a espécie
(NWUFO e FAJOLA, 1988). O amido é um polímero de glicose e constitui o
principal polissacarídeo de reserva nas células vegetais. A maioria dos
patógenos produz amilase, que degradam esse polímero em moléculas de
glicose

diretamente

utilizáveis

nas

atividades

metabólicas

desses

microrganismos (PASCHOLATI, 1995). Também Bastos et al. (1988) observou
variabilidade na produção da amilase, quando analisou 7 isolados de M.
perniciosa de cacau. Embora não haja estudos sobre a patogenicidade de
isolados deste estudo, a variabilidade amilolitica entre os isolados estudados
pode vir a estar associada à patogenicidade. O fungo atua na busca por
nutrientes, degradando várias substâncias como celulose, lipoproteínas, e entre
outras o amido, para atender aos requerimentos exigidos às suas atividades
fisiológicas. É nesta fase que as espécies podem se diferenciar no
requerimento de amido, durante o desenvolvimento da patogênese. Pode-se,
pois, levantar a hipótese de que a maior patogenicidade apresentada pelos
isolados no nosso estudo sejam referentes à utilização do amido como reserva
de energia nas rotas metabólicas durante o processo de infecção. Chama-se
atenção, no entanto, para a pequena amostragem, dentro de cada isolado, que
foi usada neste estudo. Mesmo assim, foi possível observar correlação entre
atividade amilolitica e patogenicidade, sendo, portanto, necessário validar este
resultado.
Um dos principais resultados deste trabalho foi a ocorrência significativa
da interação progênies x inócolos para patogenicidade. Esta interação indica
que (i) algumas progênies não são, independentes dos inóculos, estáveis, (ii)
6
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inóculos do patógeno variaram na habilidade de causar doença, esta tratada
aqui como virulência, e (iii) o ranking das progênies depende do inóculo. Os
resultados obtidos neste estudo revelam diferenciação genética tanto ao nível
de

genótipo

hospedeiro

(especialização)

como

também

dentro

da

descendência dos Scavinas (adaptação local) levando ao aparecimento de
variantes mais adaptadas.
Seleção diversificadora em diferentes habitats é considerada o principal
determinante de especialização ecológica (HUTCHINSON, 1959). A progênie
SIC17, amplamente conhecido como variedade comum, é uma seleção local do
Instituto do Cacau, a qual foi selecionada na ausência da doença. Sendo,
portanto considerado neste estudo um hospedeiro nativo ao fungo. Segundo
Sicard et al. (2006) strains adaptam-se ao seu nativo hospedeiro as custas da
infectividade deles nos outros hospedeiros, mas com muito mais vantagem no
seu hospedeiro de origem. Analogamente, no patossistema em estudo,
linhagens nativas de M. perniciosa, oriundas da progênie SIC17, causaram
mais doença no seu hospedeiro nativo do que as linhagens não nativas,
àquelas obtidas das progênies resistentes. O SIC 23 que é um clone do tipo
―comum‖, e que foi bastante afetado pela doença no início da década de 90,
parece

agora

não

estar

sofrendo

a

mesma

pressão

de

inóculo.

Alternativamente, os baixos níveis de virulência/agressividade do inóculo
proveniente da progênie SIC17 nos demais hospedeiros indicam que menor
pressão de seleção do patógeno que estaria procurando adaptar-se aos
genótipos resistentes atualmente plantados pelos agricultores. Similar situação
foi encontrada no patossistema Colletotrichum lindemuthianum x Phaseolus
vulgaris (SICARD et al. 2006).
Pressão de seleção, imposta pelo hospedeiro, causa alteração na
população do patógeno, fazendo com que populações do patógeno evoluam no
sentido de aumentar a virulência em direção a populações do hospedeiro com
restrita base genética (AGRIOS, 2005). Por isso, estudos de virulência são
importantes para identificar genes de resistência, além de detectar mudanças
na virulência, diversidade genética, geográfica e os padrões da população do
patógeno, ajudam a selecionar fontes de resistência durável, que serão
utilizadas no melhoramento genético (NIEWOEHNER e LEATH, 1998; ENNOS
e MCCONNELL, 2003 e McDONALD e LINDE, 2002b).
7

39

De particular interesse para o programa de melhoramento genético do
cacaueiro, foi o fato dos inóculos i_TSH565VA e i_TSH516VV, terem sido
igualmente

patogênicos

nas

cultivares

Scavina

descendentes

e

não

descendentes, em particular a virulência/agressividade de inóculos do cultivar
TSH565 o qual foi mais agressivo no seu hospedeiro de origem , indicando a
ocorrência de especialização.

As informações geradas vêm somar às

evidências de especificidade por hospedeiro em populações de M. perniciosa.
Existem várias razões para justificar a ocorrência de especialização em direção
aos Scavinas: (i) adaptação a estas cultivares foi facilitada pela alta densidade
de plantio dos Scavinas descendentes implantados em várias áreas de
produção de cacau, ou seja, tiveram como principais fatores de resistência
genes procedentes dos Scavinas, e (ii) a natureza homotálica do fitopatógeno,
que facilita o aumento da frequência dos genótipos mais comuns.
Variabilidade patogênica em M. perniciosa tem sido demonstrada por
Wheeler e Mepsted (1988) como a responsável pela suplantação da resistência
em progênies de Scavina 6 no Equador. Na Bahia, variabilidade patogênica
também tem sido apontada como a causa da suplantação de resistência nos
clones Scavinas descendentes (PIRES 2003). Niella (2000) observou variações
na variabilidade patogênica dentro de grupos genéticos do patogeno. Shaw e
Vandenbon

(2006)

demonstraram

haver

considerável

variação

na

especificidade para virulência no patossistema cacau x M. perrniciosa.
Contudo, apesar do aumento no numero de vassouras no Sca 6, apresentada
tanto

em

inoculações

artificiais

como

naturais,

neste

trabalho,

comparativamente aos outros genótipos o Sca 6 manteve alguma resistência.
Bom nível de resistência no Sca 6 também tem sido observado em outros
estudos (PIRES, 2003; PAIM, 2006; FRIAS et al., 1995; SURUJDEOMAHARAJ et al., 2004). Estudos de herança da resistência mostraram que o
Scavina 6 apresenta um fator genético forte condicionando à resistência
(AHNERT, 2001; NIELLA, 2000; FALEIRO et al., 2001b), porém, devem haver
também genes de resistência quantitativa, pois de acordo com Bergamin Filho
et al. (1995) a resistência monogênica não ocorre desacompanhada da
poligênica, neste caso genes de efeito qualitativo e quantitativo estariam
atuando conjuntamente no comportamento de resistência dos descendentes de
Sca 6, conforme sugerido por Surujdeo-Maharaj et al. (2004), e Pires et al.
8
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(1999). Este resultado é bastante importante, vez que confirma o Sca 6 ainda é
considerado uma boa fonte de resistência, pois, segundo Pires (Comunicação
pessoal 2009), durabilidade da resistência é alcançada quando o Sca 6 é
associado com outras fontes de resistência.
As causas do surgimento da variabilidade entre os isolados do patógeno
permanecem desconhecidas. No entanto, é provável que a variabilidade esteja
associada à especificidade por hospedeiro, contudo, com base nas evidências
apresentadas neste estudo, e, embora, não se possa falar de raças, porque
ainda não foram estabelecidos hospedeiros diferenciais, a alta virulência
demonstrada por inóculos das progênies resistentes, Scavinas descendentes e
não descendentes concomitantes com a detectada especialização do patógeno
indicam que o aumento na incidência da doença nos Scavinas descentes é
provavelmente ocasionada pelo aumento na frequência de tipos mais bem
sucedidos do fitopatógeno, no caso os TSH565 e ou TSH516. Explica também
o fato de no campo, o cultivar comum SIC17, o qual é oriundo de seleção local,
pegar menos doença do que os genótipos resistentes. E que esta é uma
linhagem distinta das demais sendo mais eficiente em causar doença apenas
no próprio hospedeiro, ocorrendo em frequências inferiores aos demais. Ainda,
confirma existência de diferentes formas patogênicas (patótipos) de M.
perniciosa. Resultados que devem ser levados em consideração na busca de
resistência durável ao patógeno.
Outro resultado bastante relevante foi o uso da variável, índice de
doença, usada como medida de severidade. Resultados mais consistentes
foram encontrados com esta variável quando comparada a variável V-tot.
Provavelmente, por incluir não somente a formação de vassouras, mas
também o comprimento de vassoura terminal e o número de vassouras
axilares. Portanto, refletindo o comportamento das progênies estudadas em
relação aos sintomas que refletem a severidade da vassoura-de-bruxa no
campo. Assim sendo, sugere-se que a mesma venha a ser rotineiramente
utilizada na avaliação do comportamento de progênies quanto à resistência a
vassoura-de-bruxa do cacaueiro.
Os resultados apresentados evidenciaram a existência de variabilidade
patogênica entre inóculos de M. perniciosa obtidos de progênies de cacau com
diferentes níveis de resistência a vassoura-de-bruxa provenientes do BAG,
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considerando as duas variáveis utilizadas para medidas de incidência (SINT) e
severidade (ID) da vassoura-de-bruxa do cacaueiro.
As informações geradas vêm somar às evidências de especificidade por
hospedeiro em populações de M. perniciosa, e apontar para a possível
participação de enzimas amilolíticas na infecção de M. perniciosa. Este
conhecimento é importante para o programa de melhoramento genético do
cacaueiro visando resistência a vassoura-de-bruxa e reforça a necessidade de
associação de genes/ampliação da diversidade em cultivo.
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4. CAPÍTULO 2

INFLUÊNCIA DO HOSPEDEIRO NA ESTRUTURA GENÉTICA DE
Moniliophthora perniciosa NA BAHIA

Resumo

O melhoramento genético visando resistência à doença vassoura-de-bruxa
do cacaueiro (VBC), causada pelo Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime
Phillips-Mora (2005) é tido como a melhor opção de controle à doença. Contudo,
as variedades resistentes em sua quase totalidade, derivam de uma única fonte, o
clone Scavina 6. Em 2002 foi identificada a redução da resistência de
descendentes deste clone: isolados amostrados em materiais resistentes diferiram
geneticamente dos amostrados em genótipos suscetíveis. Este incremento à
doença é mais notório no número de vassouras axilares. A fim de encontrar
medidas mais duradouras as variações no hospedeiro e no patógeno sob certas
condições ambientais devem ser consideradas sob um ponto de vista da
epidemiologia molecular (genética de população, filogenia, evolução). O objetivo
deste trabalho foi examinar, através de marcadores moleculares-SSR, a
diferenciação genética dentro e entre populações de M. perniciosa provenientes (i)
de vassouras vegetativas e de almofadas florais, (ii) dos genótipos de cacau
resistentes, Scavinas descendente e não descendentes, e suscetíveis à vassourade-bruxa, e (iii) de diferentes locais de plantio (local de alta e baixa pressão de
seleção). A diversidade genotípica foi 0,20, com apenas um loco aleatório,
variando entre 0,82 a 0,95. A diversidade genética sobre todos os locos (Hn) foi
alta, variou de 0,26± 0,24 com número médio de alelos por locos de 2,5. A AFTD
diferenciou os isolados em três grupos: o grupo 1, isolados agrupados por tecido
hospedeiro, e o grupo 2 formado por genótipo hospedeiro. Houve diferenciação
genética quanto à origem (Ө= 0,34; P<0,0001) e quanto aos genótipos
hospedeiros (Ө=0,11; P<0,0001). A diversidade gênica foi similar nos dois locais,
com polimorfismo similar no Campo 11 (58%) e no BAG (50%). Testes de
similaridade (ФST e AMOVA) revelaram que 11% da variabilidade ocorreu entre os
isolados de diferentes genótipos e 88,71% devido a variação intra-populacional.
Não foi encontrada diferença genética entre locais. É hipotetizado que a ampla
distribuição de uma única fonte de resistência impõe uma forte pressão para a
evolução do patógeno levando ao aparecimento de novas linhagens com maior
adaptabilidade e virulência.
Palavras – chave: Moniliophthora perniciosa, Marcadores microssatélites, fungo,
pressão de seleção.
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1. Introdução

Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime Phillips-Mora (2005), pertence a
um grupo restrito de basidiomicetos hemibiotróficos, pois parte do seu ciclo de
vida é biotrófica (n) ou parasítica e outra saprofítica (n + n) (SUÁREZ e
DELGADO, 1993), e reprodução homotálica (GRIFFITH e HEDGER, 1994). O
fungo é o agente causal da doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro
(Theobroma cacao L.) ambos originários da planície Amazônica. Perdas podem
chegar a 90% na produção comercial de cacau (LUZ et al., 2005).
A doença foi reportada pela primeira vez no Suriname, em 1895
(STAHEL, 1919), havendo rápida disseminação para o Equador, em 1921 e em
1928 para Trinidad e Tobago (BAKER e HOLLIDAY, 1957) e posteriormente
para os países da América do Sul e Ilhas do Caribe (GRIFFITH et al., 1994), e
é considerada um dos principais fatores limitantes à produção de cacau. Quase
100 anos depois é registrado um segundo ciclo de expansão do fungo, que
atingiu o Panamá, em 1978, através da Colômbia, e, em 1989, na Bahia
(PEREIRA, 1996).
Atualmente, a doença constitui o maior problema fitopatológico da
cacauicultura do estado da Bahia e, talvez, do Brasil. De 1991 para 2000 o
Brasil teve sua produção anual reduzida de 320,5 mil toneladas para 191,1 mil
toneladas, caindo a sua participação no mercado internacional de 14,8% para
4% [www.agricultura.gov.br/spa/3112b.xls].
O ciclo biológico deste patógeno inicia-se com a liberação de
basidiósporos (meiósporos), únicas estruturas infectivas do fitopatógeno
(PURDY e SCHMIDT, 1996). Estes infectam os tecidos meristemáticos (ramos,
almofadas florais, flores e frutos), penetrando os estômatos e ou aberturas
naturais (FRIAS et al 1995), causando uma gama de sintomas, os quais
dependem do genótipo, órgão infectado, e do seu estádio de desenvolvimento
(SILVA et al., 2003).
A produção de cacau, com cerca de 50 mil hectares na Bahia (SANTOS
FILHO, et al., 2008) tem se recuperado, principalmente, devido ao uso de
variedades resistentes, as quais vêm sendo distribuídas e plantadas em
diferentes agrossistemas da região cacaueira da Bahia, e no uso de controle
biológico do patógeno (PIRES et al., 1999). Estas medidas concomitantemente,
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com o controle cultural têm reduzido o inóculo na região. Cerca de 150.000
hectares de cacau já foram substituídos, através da clonagem, por genótipos
resistentes. Infelizmente, a maioria destes genótipos é descendente de uma
única fonte, os Scavinas, cuja resistência, segundo Bartley (1986), tem sido
considerada monogênica dominante. Situação que leva a suplantação da
resistência. De fato, exemplos de suplantação de resistência no patossistema
cacau-vassoura-de-bruxa já ocorreram em Rondônia na Amazônia Brasileira
(ANDEBRHAN et al., 1998), no Equador durante a década de 1980 (WHEELER
e MEPSTED, 1988), e recentemente na Bahia (PIRES, 2003; PAIM, 2006). Na
Bahia, este incremento da doença é mais significativo no número de almofadas
florais e de vassoura vegetativa dos Scavinas descendentes, fato não
observado em outras descendências, como o CCN10 e os CABs, os quais
apresentam pouco ou nenhum incremento na incidência à doença (PIRES,
2003; GRAMACHO et al., 2003, PAIM,, 2006). Pires (2003) e Gramacho (2006)
mostraram que isolados amostrados em materiais resistentes diferiram
geneticamente

dos

amostrados

em

genótipos

suscetíveis,

conforme

marcadores RAPD. Os autores concluíram que este incremento à vassoura-debruxa, era provavelmente devido à adaptação do patógeno em direção aos
genótipos Scavinas. Contudo, a causa desta adaptação, que traduz na
instabilidade da resistência, ainda não está determinada, vez que pode ser
causada por diferentes mecanismos evolutivos.
Epidemiologicamente, a população de um fitopatógeno é forçada a
mudar em decorrência ou à medida que os hospedeiros e o ambiente mudem.
De acordo com McDonald (1989) seleção (influência do hospedeiro), está entre
os mecanismos evolutivos que mais interferem no estabelecimento e na
manutenção da diferenciação local entre as populações. A respeito da seleção
imposta pela população do hospedeiro destaca-se a influência dos seus genes
de resistência sobre a diversidade do patógeno, visto que estes genes podem
direcionar a seleção/‘evolução‘ da população de fitopatógenos.
Na agricultura, a natureza dinâmica das relações hospedeiro-patógeno
tem sido demonstrada pela frequência com que os fitopatógenos são capazes
de ―quebrar‖ a resistência de plantas. Este fenômeno, ―quebra de resistência‖,
pode ser explicado em parte, pelas mudanças no conjunto de genes das
populações de fitopatógenos. Quebra de resistência devido a fixação de
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determinados genótipos do fitopatógeno é bastante conhecida. A estrutura
genética de Puccinia triticina (ferrugem do trigo) explicou o colapso da
resistência de algumas cultivares de trigo nos Estados Unidos (LONG et al.
1992). O alto fluxo gene/genótipo e o tamanho efetivo da população de P.
triticina são considerados responsáveis pela perda da resistência em campos
de trigo, apenas alguns anos após o plantio. A incidência diferenciada em
vários locais dos Estados Unidos da ferrugem do pinheiro (Cronartium ribicola
Fisch. in Rabenth) é parcialmente atribuída à resistência do hospedeiro.
(RICHARDSON et al., 2008)
Moniliophtora

perniciosa

é

considerado

geneticamente

e

morfologicamente variável (ARRUDA et al., 2003; PLOETZ et al. 2005 e
ANDEBRHAN et al., 1999), baseado em evidência molecular. Estes trabalhos
sugerem a existência de grupos do patógeno geograficamente distintos na
Bahia, Brasil. Os resultados também corroboram a hipótese de que M.
perniciosa foi provavelmente introduzido na Bahia através de isolados da bacia
Amazônica. Variabilidade genética também foi encontrada em relação a genes
de virulência (SHAW e VANDENBON, 2006). Portanto, considerando: (i) o
citado incremento da doença em variedades descendentes de Scavina,
constatado pelo aumento no número de vassouras vegetativas (VV) e de
almofada floral (VA); (ii) a alta densidade de plantio de variedades oriundas de
Scavina, e (iii) a citada diferenciação genética entre isolados de M. perniciosa
derivados de genótipos resistentes e suscetíveis à vassoura-de-bruxa,
estabelecemos a hipótese de que o fitopatógeno, M. perniciosa, vem passando
por processos de adaptação, e que esta adaptação, é, provavelmente, uma
resposta do patógeno à pressão de seleção imposta por seu hospedeiro.
Marcadores moleculares são ferramentas úteis na análise de variação
genética

em

populações

de

fungos

fitopatogênicos

(McDERMOTT

e

McDONALD, 1993; MILGROOM e FRY, 1997), e estão sendo cada vez mais
utilizados

para

caracterizar

processos

de

biologia

de

parasitas,

na

disseminação, sistema de cruzamentos, adaptação e especialização (GIRAUD
et al., 2008) de fungos fitopatogênicos (BELABID et al., 2004; JAMES et al.,
2004; HENSEN et al., 2005; DAVIS et al., 2005). Dentre estes, destacam-se os
marcadores do tipo microssatélites (SSR). Esses marcadores têm sido
desenvolvidos com sucesso em vários fungos patogênicos, tais como
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Mycosphaerella musicola (MOLINA et al., 2001), Moniliophthora perniciosa
(GRAMACHO et al., 2007, SILVA et al., 2008), Ustilago scitaminea (RABOIN et
al. 2007), Mycosphaerella fijiensis (YANG e ZHONG, 2008), e Rhizoctonia
solani (ZALA, et al., 2008). Eles são muito importantes nos estudos de
clonalidade e reprodução sexual de patógenos (GIRAUD et al., 2008). E foram
utilizados para detectar a recombinação em Puccinia triticina (WAHL et al.,
1984) e clonalidade em Puccinia striiforms f. sp. Tritici (HOVMOLLER et al.
2002). Estudos recentes realizados por Moreira (2005) e Silva (2007)
mostraram a aplicabilidade destes SSR em diferenciar isolados de M.
perniciosa.
Diante do exposto, percebe-se que, o estudo da relação patógenohospedeiro e da diversidade genética das populações envolvidas em um dado
patossistema

pode

auxiliar

no

entendimento

da

interação.

Portanto,

contribuindo para a maior eficiência na aplicação de técnicas de manejo de
resistência, que permitam avaliar a capacidade de resposta do fitopatógeno a
diferentes situações e, como consequência, da influência exercida pelos genes
de resistência do hospedeiro sobre a evolução do fitopatógeno.
No patossistema M. perniciosa – cacau pouco se sabe acerca da
influência dos genótipos resistentes na diversidade genética de M. perniciosa.
O principal objetivo deste trabalho foi o de examinar, através de marcadores
moleculares-SSR, a diversidade e a diferenciação genética dentro e entre
isolados de M. perniciosa (i) provenientes de vassouras vegetativas e de
almofadas florais e (ii) de genótipos de cacau resistentes: Scavinas
descencendente e não descendentes, e suscetíveis à vassoura-de-bruxa.

2. Material e Métodos

2.1 Coleta e obtenção dos isolados
Este trabalho foi conduzido no laboratório de fitopatologia molecular –
FITOMOL da seção de fitopatologia do Centro de Pesquisa do Cacau (Cepec).
Isolados de M. perniciosa foram obtidos de vassouras de almofada floral
(VA) e vassouras vegetativas (VV) de genótipos de cacaueiro (Theobroma
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cacao L.) resistentes (Sca6, TSH 1188, TSH565, TSH516 CCN10) e suscetível
(COMUM) à vassoura-de-bruxa. Os isolados foram coletados em 2007 em
diferentes áreas de plantio do CEPEC/CEPLAC: (i) o campo 11, um jardim
clonal com cacaueiros descendentes de Scavina – os TSHs,

portanto,

representando um local de alta pressão de seleção; e (ii) o Banco de
Germoplasma (BAG), com 1500 acessos de cacau, scavinas descendentes e
não descendentes, portanto, local considerado de baixa pressão de seleção.
Os clones de cacaueiro utilizados para obtenção dos isolados foram
comuns a ambos locais de coleta. Nos seis genótipos de cacau escolhidos para
este A
estudo foram coletadas quatro VVs e quatro
B VAs, totalizando 96 isolados (6
genótipos, 2 locais de coleta, 2 tipos de tecido hospedeiro, e 4 repetições), cada
isolado foi obtido de uma única vassoura e cada vassoura, de uma única árvore.
Os ramos sintomáticos foram desinfestados com lavagens rápidas com
hipoclorito de sódio e seções dos tecidos infectados foram retiradas e colocadas
em meio seletivo de BDA + ANT FUNG (Batata Dextrose Agar + Estreptomicina
1% + Benomyl 1%). Os isolados foram sempre mantidos em incubadora 25 °C
em ausência de luz. Após alguns dias, fragmentos destes micélios foram
transferidos para o desenvolvimento da cultura pura de M. perniciosa em meio
BDA. Os isolados foram depositados na coleção de culturas de M. perniciosa
do CEPEC – FITOMOL. As culturas foram preservadas em água destilada e
óleo mineral estéril.

2.2 Extração de DNA
Para extração do DNA genômico, os 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 e colocada em tubos de 1,5 mL, liofilizada e estocada a –20
0

C para uso posterior.
O DNA foi extraído de acordo com o método de Zolan e Pukilla (1986)

com algumas modificações no tampão de extração (Tris-HCl 10mM; EDTA

21

1mM, pH 8.0). A massa micelial de cada isolado foi macerada em nitrogênio
líquido, transferida para tubos de polipropileno, adicionando-se 800 L de
clorofórmio-isoamílico (24:1) para desproteinização. A fase aquosa obtida após
centrifugação a 14000 rpm por 10 minutos foi posteriormente removida e
transferida para tubos de 1,5 mL e adicionou-se isopropanol gelado numa
quantidade equivalente ao volume do sobrenadante, para precipitação do DNA,
sendo as amostras incubadas a –20 0C por 2 horas. O DNA peletizado através
de centrifugação por 10 minutos a 14000 rpm e lavado com 70% de etanol
gelado, o qual o pellet foi seco em ambiente e ressuspendido com 100 L de
água Milli-Q deionizada esterilizada e destilada contendo 10 g/mL de RNAse.
O DNA foi quantificado em espectrofotômetro e a sua qualidade visualizada em
gel de agarose 0.8%.

2.3 Marcadores microssatélites
Doze

marcadores

co-dominantes

do

tipo

microssatélite

(SSR),

representando doze locos de polimorfismo conhecido (GRAMACHO et al., 2007
e SILVA, 2007), foram usados para genotipagem de cada isolado usando gel
de poliacrilamida corado com nitrato de prata de acordo com Creste et al.
(2001) e Gramacho et al. (2003) Para o loco MsCepec11, um novo par de
iniciadores

foi

projetado

para

esse

loco,

como

se

segue:

AATCTGGGACTGGGACTGG F e CATTCCAGGATCTCCACCAC R (Tabela 1)
.
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Tabela 1. Descrição dos locos utilizados para genotipagem dos isolados de Moniliophthora
perniciosa.

Loco
mCpCena4
mCpCena5
mCpCena8
mCpCena11
MsCepec11
mCpCena12
MsCepec_14
MsCepec_15
MsCepec_16
MsCepec_19
MsCepec_22
MsCepec_45

Sequência (5' - 3')

Repetições

F: ATTTGGCTTCGTTGCTGGT
(CCA)11
R: AATCAGAGGCGGGATAGGG
F: CACTCGTCAACTCCGCAAC
(GAG)11
R: AATCAGAGGCGGGATAGGG
F:TCGGAAACCAACCAAGAAG
(TCA)7
R: AGGAAGGAGTCAGAGAGCA
F: ATGCTGATGAAGAGGAAGAG
(ACC)8
R: TGGAAGAGAAGAGATGATGG
F: AATCTGGGACTGGGACTGG
(TGA)11
R: CATTCCAGGATCTCCACCAC
F: GGGACCACCACCATAGAGA
(ACC)8
R: AACAACAGCCCTAACAACC
F: CAGCTCGTACGGATCAACAA
(AGAT)5
R: TACCGATGGTGTGAGGTCAA
F: AAAGGGAGGAAGCGAAGTCT (GAT)7(GAA)6
R: TGTCGAGCACTAGCATGTGA
F: CGCACTTTGGCTGATGTAAA
(GAT)8
R: GTCCCAGAGGGAAAGAGGAT
F: TCCCACAACCCCAAAGATAG
(GAT)8
R: CCCTTCAAGGTCGTATTCCT
F: GAAGCGCAGATCTTTCTTGC
(CTT)6
R: CGCTTCACACCTTACTCTGC
F: ATGACCAGACAAATGAAAC
(AGAT)5
R: CAAAGAGAAATCACAGAGC

Ta (° C)

Tamanho (pb)

Referências

52

292-298

Silva, 2007

52

221

Silva, 2007

52

268-274

Silva, 2007

50

250-259

Silva, 2007

50

189

50

278-284

48

235

Gramacho et al., 2007

48

177-200

Gramacho et al., 2007

48

212-221

Gramacho et al., 2007

48

197-200

Gramacho et al., 2007

48

198-201

Gramacho et al., 2007

51

234-266

Gramacho et al., 2007

Validado neste estudo
Silva, 2007

Temperatura de anelamento (T a)

Reações

da

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., 2003). As
amplificações foram conduzidas em um Eppendorf Mastercycler Gradient, com
―Touch Down‖ PCR iniciado com desnaturação a 94 ° C por 4 minutos,
seguidos por 10 ciclos de desnaturação inicial a 94 °C por 4 minutos,
anelamento do primer a 60 °C e decréscimo de 1 °C a cada ciclo, e extensão a
72 °C por 1 minuto e 30 segundos, e 30 ciclos iniciados com denaturação a 94
°C por 30 segundos, anelamento a 48 °C por 1 minuto, e extensão a 72 °C por
1 minuto e 30 segundos, e extensão final de 4 minutos a 72 °C. A temperatura
de anelamento variou para alguns primers, estes estão mostrados na tabela 1.
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
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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
10 pb. Os primers utilizados neste trabalho foram previamente otimizados e
definidos com base no trabalho de Gramacho et al. (2003) e Silva (2007). A
classificação dos alelos em categorias de tamanho de fragmento foi feita
manualmente, tomando por base os pesos moleculares do ladder 10 pb
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.

2.4 Análise de Dados
Devido à complexidade envolvendo a definição de população em fungos,
considerou-se como uma população um grupo de indivíduos coletados de uma
mesma localidade, ao mesmo tempo, como geralmente definido para
populações de fungos (ANDERSON e KOHN, 1998).

2.4.1 Informações sobre microssatélites e riqueza alélica das
populações

O poder discriminativo dos microssatelites (SSR) utilizados para estimar
a diversidade genética foi estimado a partir da diversidade das frequências
genotípicas (NEI, 1987) versus o número de locos, a fim de se verificar se os
SSR microssatélites utilizados neste estudo foram suficientes para extrair a
máxima diversidade genotípica, utilizando o programa Multilocus 1.3b Betas
(AGAPOW e BURT 2001). A partir de um conjunto de dados, o programa
verifica aleatoriamente as amostras 100 vezes a partir de 1 a m-1 locos (m
sendo o número total de locos) a partir do conjunto de dados, e calcula o
número de diferentes genótipos e a diversidade genotípica embaralhando
aleatoriamente para cada conjunto de dados. Os SSR são considerados como
tendo o máximo poder discriminativo, se a diversidade genotípica obtida em
torno de 1.
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2.4.2 População total

A diversidade genotípica foi estimada pelos índices de Shannon-Wiener (H´)
e Stoddart e Taylor (G) (HILL, 1973; STODDART e TAYLOR, 1988), usando o
SAS (SAS Institute, Cary, NC), descrito por Grunwald et al. 2001 e Grunwald et
al. 2003. Após estimar a frequência alélica para cada loco, a análise da
diversidade gênica não viesada de Nei (1978) foi realizada usando o programa
Genetix (Ver. 4.05.2; BELKHIR et al., 1999).

2.4.3 Análise fatorial de correspondência

A análise fatorial de correspondências (AFTD), obtida com o programa
Genetix, foi usada para definir grupos de populações a partir dos vários
critérios de hierarquização (genótipo hospedeiro), local de cultivo (alta e baixa
pressão de inóculo; respectivamente campo 11 e banco de germoplasma), e
tecido hospedeiro (vassoura vegetativa e vassoura vegetativa de almofada). O
diagrama resultante da AFTD representa, num espaço gráfico bidimensional, a
similaridade entre os genótipos dos indivíduos cujos principais eixos lineares
são combinações de diferentes alelos nos diferentes locos.

2.4.4 Populações subdivididas

A existência de populações foi investigada a partir dos vários critérios de
hierarquização (genótipo hospedeiro), local de cultivo (alta e baixa pressão de
inóculo; respectivamente C11 e BAG), e tecido hospedeiro (vassoura
vegetativa e vassoura vegetativa de amolfada). A distribuição genotípica nos
diversos níveis hierárquicos foi determinada considerando os componentes de
riqueza [E(gn)]; sendo E(gn) o número esperado de genótipos numa dada
amostra de equitabilidade {(E5= H‘/ln [E(gn)]}, diversidade genotípica de
Stoddart e Taylor (1988), [G= 1/∑pi2], e

índice de Shannon-Wiever que é

determinada por H‘ = {- ∑i [pi x ln(pI)]} (1949), onde
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pI é

a

frequência

observada do iésimo genótipo. Os índices foram calculados usando SAS (SAS
Institute, Cary, NC), descrito por Grunwald et al. 2001 e Grunwald et al. 2003.
A estrutura genética das populações de M perniciosa foi analisada
utilizando a análise de variância molecular (AMOVA) (EXCOFFIER et al., 1992)
dos dados genotípicos em níveis hierárquicos: (i) local de coleta; (ii) tecido
hospedeiro e (iii) genótipos hospedeiro, utilizando o programa Arlequin versão
2,000

(SCHNEIDER,

ROESSLI

e

EXCOFFIER,

2000).

Em

locos

microssatélites, o processo mutacional não ocorre de acordo com o que se
admite no modelo de alelos infinitos com baixas taxas de mutação. Por este
motivo, foi utilizada uma análoga a FST, denominada RST (SLATKIN, 1995),
desenvolvida especificamente para dados de microssatélite, considerando o
modelo step wise (―passo a passo‖). Os componentes de covariância foram
usados para estimar os índices de fixação (Φ). Significâncias dos índices de
fixação

foram

estimadas

com

1.000

permutações

não-parametricas.

Diferenciação par-a-par entre populações foi estimada utilizando a estatística
Theta de Weir e Cockerham (1984) com 10.000 randomizações (MULTILOCUS
1.3 AGAPOW e BURT, 2001).
A diferenciação genética entre patógenos que se desenvolvem sobre
genótipos suscetíveis e patógenos que conseguem causar danos em materiais
resistentes foi interpretada através de gráfico tridimensional, produzido por
MDS e SAS GRÁFICO (SAS INSTITUTE, 1988), a partir da matriz de
complementos aritméticos do índice de Jaccard, obtida com a consideração de
marcas moleculares SSR em 96 isolados de M. perniciosa.

2.4.5. Acasalamento aleatório

A evidência de acasalamento aleatório (rD = 0) nas populações de M.
perniciosa foi inferido pelo índice de associação (IA) (MAYNARD SMITH et al.,
1993) usando o programa Multilocus 1.3 (AGAPOW e BURT, 2001). rD, a
versão padronizada do índice de associação, é independente do número de
locos considerados, e varia entre 0 (completa panmixia) e 1 (sem
recombinação). A hipótese de completa panmixia (rD = 0) foi testada com o
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procedimento implementado no software, através da comparação do conjunto
de dados observados aleatoriamente para 100 conjuntos de dados no qual a
recombinação infinita foi imposta por acaso nos alelos entre os indivíduos,
independentemente para cada locos de forma aleatória. As análises foram
realizadas na população total (N = 96).

3. Resultados

3.1. Marcadores microssatélites

O programa Multilocus foi usado para verificar o poder discriminativo dos
microssatélites (Figura 1). A diversidade genotípica chegou a 0,20 com um
único loco aleatoriamente escolhido, e variou de 0,82 a 0,95, com oito a doze
locos; respectivamente (Figura 1A). A proporção de diferentes grupos
multilocus

detectados

na

amostra

total

variou

de

0,02

para

0,48,

respectivamente, com um a 12 locos escolhidos aleatoriamente (Figura 1B).
Indicando que o conjunto de marcadores microssatélites utilizados aqui foi
suficiente para estimar corretamente a diversidade existente.

Proporção de diferentes genótipos
detectados

A

Diversidade genótipica (média)

1.00
0.90
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0.70
0.60
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0.10

B

1
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0.8
0.7
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0.4
0.3
0.2
0.1
0
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Número de locos amostrados

Número de locos amostrados

Figura 1. Poder discriminativo dos doze locos de microssatélites. A – diversidade genotípica
calculada a partir do conjunto total de dados obtidos após 100 amostras aleatórias de um a
doze locos. B - proporção dos diferentes genótipos detectados na coleção total dos isolados
usados neste estudo (GML/N).
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3.2. População total

A diversidade genética foi acessada na população total (N= 96) de M.
perniciosa. Trinta genótipos multilocos distintos foram encontrados entre os 96
isolados analisados. Os índices de diversidade genotípica de Shannon-Wiener
(H´) e Stoddart e Taylor (G´) foram 2,85 e 11,16; respectivamente, foram baixos
e fração clonal considerada elevada (68,5%).
Para cada loco, a frequência alélica na população variou de 0,02
encontrados

em

quatro

locos

(mCpCena4,

mCpCena5,

mCpCena8,

MsCepec_45) a 0,97 no loco MsCepec11. Dos doze locos de microssatélites,
nove

apresentaram

polimorfismo:

mCpCena4,

mCpCena5,

MsCepec_11, mCpCena12, MsCepec_15, MsCepec_16,

mCpCena8,
MsCepec_19,

MsCepec_45. A diversidade gênica (h) sobre todos os locos na população foi
de 0,26 (s.d. ± 0,24). O loco mCpCena12 foi o que mais contribuiu para a
diversidade gênica global (Figura 1B).

3.3. Análise de agrupamento

A análise fatorial de correspondências (AFTD) foi usada para definir
grupos de populações a partir dos vários critérios de hierarquização: genótipo
hospedeiro; local de cultivo (alta e baixa pressão de inóculo; respectivamente
campo 11 e banco de germoplasma), e tecido hospedeiro (vassoura vegetativa
e vassoura vegetativa de almofada). O diagrama resultante da AFTD (Figura 2)
representa, num espaço gráfico bidimensional, a similaridade entre os
genótipos dos indivíduos. Baseado na AFTD houve a formação de grupos entre
isolados do mesmo tecido hospedeiro e genótipo hospedeiro.
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Figura 2. Análise fatorial bidimensional de correspondências realizada no total de
conjunto de dados de isolados Moniliophthora perniciosa. A, Distinção dos isolados
por tecido hospedeiro (●VA; □VV). B, distinção por local de cultivo (♦BAG; □C11) e
C, distinção das populações de isolados por genótipos hospedeiros (●CCN10;
□Sca6; ▲suc; ○TSH1188; x TSH516; ▄TSH565.

3.4. Populações subdivididas

Tanto a diversidade gênica total (HT) como a diversidade gênica
intrapopulacional (Hs) foram bastante similares entre os locais de cultivo,
genótipo e tecido hospedeiro.
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Por meio da AMOVA verificou-se evidência de diferenciação genética
quanto à origem do tecido hospedeiro (θ= 0,34; P<0,0001) e quanto os
genótipos hospedeiros (θ= 0,11; P<0,0001) (Tabela 2). Em ambos os casos,
análise de variância molecular (AMOVA) indicou maior variação genética intrapopulacional que inter-populacional, (65,88% e 88,71%; respectivamente tecido
e genótipo hospedeiro), sendo baixa a variância (11,29%) entre as populações
de M. perniciosa originadas de genótipos distintos e intermediária (65,88) entre
as

populações

de

M.

perniciosa

de

diferentes

tecidos

hospedeiros.

Confirmando a presença de estrutura populacional no conjunto de isolados
avaliados. Não foi encontrada diferenciação significativa para o efeito de local
de cultivo.
Tabela 2. Análise de variância molecular em três populações de Moniliophthora perniciosa
utilizando microssatélite.

Analise Hierárquica
Tecido hospedeiro
Entre populações (VV x VA)
Dentro da população
Local de cultivo
Entre Locais
Entre populações, dentro de
Locais
Dentro de Locais

GL

Estimativa de
variância

Variação
%

1
198

6,53
12,59

1
22
176

Фb

Pc

34,12
65,88

0,34

<0,0001

-0,53

-3,36

-0,03

0,78

9,5
6,99

59,52
43,84

0,56
0,58

<0,0001
<0,0001

Genótipo hospedeiro
Entre populações
5
1,82
11,29
0,11
<0,0001
Dentro de populações
194
14,34
88,71
a= Variância foi dividida em grupos considerando o efeito origem (VV x VA), local C11 x BAG e
planta hospedeira(CCN10, Sca6, TSH516, TSH 565, TSH1188 e SIC).
b= índice de fixação
c= probabilidade de obter igual ou menor Ф, foi determinado por 1000 aleatorizações.

A influência do hospedeiro na estrutura genética de M. perniciosa foi
analisada a partir das distâncias genéticas calculadas com base na matriz de
complementos aritméticos do índice de Jaccard (Figura 3). Nota-se que, pela
dispersão gráfica, há uma tendência de separação por genótipo e tecido
hospedeiro. Contudo, o efeito destes fatores foi mais dependente do genótipo
hospedeiro. Esta diferença é mais claramente notável nos isolados oriundos
dos TSHs, especialmente isolados de TSH565, TSH1188 e TSH516 (Figura 3D, E e F), onde foi notada diferenciação entre os isolados coletados no BAG e
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no Campo 11. Os isolados de TSH565 coletados no campo 11 ocupam uma
posição gráfica diferente daqueles coletados no BAG. Também foi notada
separação entre os isolados que se originam de VA e de VV. Por outro lado os
isolados oriundos de SIC17 e de Sca 6 mostraram maior dispersão, e, os
isolados de CCN10 parecem ocupar uma faixa de dispersão diferente da
preenchida pelos TSHs e o SIC17 (Figuras 3-A, B, D, E e F). A distribuição da
diversidade haplotípica, riqueza e equitabilidade entre as populações de
diferentes genótipos hospedeiros estão apresentadas na Tabela 3.

A

C

E

Figura 3. Distancia genética entre isolados de Moniliophthora perniciosa oriunda de diferentes
genótipos e tecidos hospedeiros e locais de cultivo. A= isolados oriundos do genótipo
hospedeiro CCN10; B= Comum; C= Sca 6; D= TSH1188; E= TSH565 e F= TSH516.
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Tabela 3. Análise multilocus da estrutura de populações de Monoliophthora perniciosa de
diferentes locais, origens e genótipos.

Populaçãoa

N

A

g obs

E5

Het (h)

H'

G

CCN10
Sca 6
SIC
TSH516
TSH1188
TSH565
Total

16
16
16
16
16
16
96

1,63
2,50
2,12
1,87
1,87
2,00
2,5

8
13
12
10
13
9
30

0,66
0,88
0,89
0,92
0,92
0,85
0,85

0,25 ± 0,23
0,38 ± 0,28
0,39 ± 0,22
0,25 ± 0,24
0,36 ± 0,19
0,29 ± 0,23
0,26 ± 0,24

1,72
2,48
2,39
2,22
2,48
2,05
2,34

4,0
10,67
9,84
8,53
10,67
6,74
8,4

a= Populações de M. perniciosa originadas de hospedeiros distintos
N= Número de amostras;
A= Número médio de alelo;
g obs = N de haplótipos com 16 individuos;
E = Índice de Riqueza alélica de acordo com (LUDWIG e REYNOLDS, 1988)
Het (h)= heterozigose de Nei 1978;
H'= índice de diversidade de genótipos de multilocus, Shannon-Wwiener (1949);
G = Número de multilocus observados, Stoddat e Taylor (1988)

Um total de trinta haplótipos foi observado. Os mais altos índices de
diversidade genotípica, apresentados tanto pelos índices de Shannon–Weiner
(H‘) como de Stoddat–Taylor (G), foram apresentados por populações oriundas
de Sca 6 e de TSH1188, H‘=2,48 e G=10,67; respectivamente, e CCN10 (G=
4,0) e TSH565 (G= 6,75) os menores. Como também foram mais baixos os
componentes de riqueza, gobs= 8,0 e de equitabilidade, E5= 0,66 para o CCN10,
e gobs= 9 e E5=0,85 para o TSH565. Tanto riqueza e equitabilidade foram
similares entre os isolados de Sca6 e TSH1188. A baixa estimativa da
diversidade nos isolados de CCN10 e TSH565 foi principalmente devido ao
componente de riqueza (38,46% e 30,76%) mais baixo que a E5 calculada para
o Sca 6; respectivamente, e não da equitabilidade (25,00% e 0,03% mais baixo
do que a equitabilidade (E5) calculada para o Sca 6.
Baseado na diferenciação par-a-par de theta, diferença genética foi
encontrada apenas entre os isolados de CCN10 e os demais isolados. Isolados
de Sca 6 diferenciaram-se geneticamente apenas do isolado TSH 565 (Tabela
4).
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Tabela 4. Análise par a par θST, e distância genética entre isolados de Moniliophthora
perniciosa coletados em diferentes genótipos de cacau.

População

CCN10 a

Sca6

SIC17

TSH565

TSH516

TSH1188

CCN10

***

0,25
(P=0,03

0,28
(P=0,03)

0,62
(P=0,05)

0,21
(P=0,01)

0,30
(P=0,006)

Sca6

0,24

***

0,20
(P=0,58)

0,16
(P=0,03)

0,11
(P=0,25)

0,08
(P=1,0)

SIC17

0,09

0,22

***

0,14
(P=1,0)

0,38
(P=1,0)

0,29
(P=1,0)

TSH565

0,01

0,19

0,09

***

0,20
(P=1,0)

0,19
(P=1,0)

TSH516

0,22

0,22

0,08

0,18

***

0,14
(P=1,0)

TSH1188
0,22
0,12
0,08
0,17
0,08
***
a= Genótipos hospedeiros de Monoliophthora perniciosa
b= Theta par a par (θST) calculada segundo Weir e Cockerham (1984), valores em negrito são
significantivos (P<0,05) após 1000 permutaçoes.

3.5. Acasalamento aleatório

O teste multilocus de desequilíbrio gamético foi estimado para todas as
amostras. A hipótese nula de acasalamento aleatório foi rejeitada (P<0.001), a
estimativa de desequilíbrio de ligação foi baixa, mas significativa IA=0,18; rD=
0,028; P<0,01, sugerindo não haver forte evidência de acasalamento e baixa
possibilidade de ocorrência de recombinação.

4. Discussão

Este é o primeiro estudo usando SSR para investigar a influência dos
genótipos hospedeiro, resistentes e suscetíveis, na estrutura genética de M.
perniciosa na Bahia, Brasil. SSR pode ser considerado como a ferramenta de
melhor poder discriminativo para revelar diversidade genética em M. perniciosa
(MOREIRA 2006, SILVA 2007).
A amostragem cobriu as principais fontes de resistência atualmente
distribuídas e utilizadas no programa de melhoramento genético de cacau. A
quantidade e qualidade dos dados foram considerados altamente informativos
e reveladores (i) a estimativa da diversidade genética usada foi a não viesada,
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e (ii) as análises da diversidade genotípica em função do número de SSR
mostraram que os marcadores utilizados neste estudo foram suficientes para
detectar e caracterizar a maioria da diversidade existente.
Neste estudo testou-se a diferenciação genética entre subpopulações M.
perniciosa em função dos locais com diferente pressão de seleção e em
diferentes genótipos e tecido hospedeiro. Não foi encontrada diferenciação
genética entre locais, mas sim entre tecido e genótipo hospedeiro.
Um dos resultados mais importantes deste estudo foi à moderada
diferenciação genética entre haplótipos de diferentes genótipos (isolados do
fungo) (Rst=0.11, P<0.001), e a existência de subpopulações dentro do
genótipo hospedeiro.

Considerando que a maior fração da diferenciação

genética foi encontrada dentro das populações de genótipos hospedeiros
(88,71%; P < 0.001), é suposto que a presença de sub-populações dá-se,
principalmente, pela alta e significativa diferenciação genética do fator tecido
hospedeiro (Rst=0,34; 34,12%; P < 0.001) (Tabela 5). Diferenças entre orgãos
de uma mesma planta foram observadas por Gramacho et al. (2002) utilizando
RAPD e compatibilidade somática. Interessantemente, como base na UPGMA
e na distância genética, isolados oriundos de vassoura axilar foram
geneticamente mais distantes. Infelizmente, não há relatos de procedimentos
fitopatológicos clássicos para especificidade de isolados de diferentes órgãos
da planta.

Pires (2003), com base na incidência natural, tem relatado a

ocorrência do aumento na incidência de vassoura axilar nos híbridos de
Trinitários: TSH1188, TSH516 e TSH565. Mas, tem se mostrado estável no
CCN10 e no Sca 6.
Os índices AFTD e theta, claramente diferenciaram os isolados em 3
grupos, o grupo 1, formado por isolados do genótipo resistente CCN10; o grupo
2,

por isolados oriundos do genótipo TSH565, e o grupo 3 formado pelos

Scavinas descendentes: Sca6, TSH516, TSH1188, e o suscetível SIC17. Ao
parametrizar a variabilidade genética por genótipo de origem, e com base na
estatística par a par de theta, isolados do CCN10 diferenciaram-se
significativamente dos demias isolados, enquanto que os isolados do Sca 6
diferenciaram-se apenas dos isolados do TSH565 (P< 0,05).
A diversidade genotípica, quando comparada com outros patossistemas
(LINDE

et

al.,

2002) foi considerada moderada para os Scavinas
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descendentes e o SIC 17, e baixa para o CCN10 e o TSH565. Os haplótipos
mais comuns (h10 e h16) ocorrem em alta frequência nos isolados oriundos do
CCN10 (h10=44,40%; h16=38,90%), o h16 foi o segundo mais comum, e
comumente compartilhado entre os demais clones (12,5% para o Sca6, 11,10%
para o TSH516, 26,3% no TSH1188; 31,6% no TSH516 e 23,5% no TSH565 e
SIC17; 31,5% para o TSH1188; e 43,75% para o TSH565; dado não mostrado).
O haplótipo mais frequente, o h10 praticamente só ocorreu no CCN10 (38,9%),
no TSH1188 (21,1%) e em baixas frequências nos demais TSHs. A
diferenciação genética entre isolados de genótipos resistentes e suscetíveis a
vassoura-de-bruxa foi demonstrada por Pires (2003) e Gramacho et al., 2008.
Os autores, com base em RAPD, também observaram que isolados de CCN10
ocupavam uma faixa diferente dos demais isolados. Mesma tendência
observada neste trabalho.
A baixa diversidade genotípica encontrada no CCN10 e no TSH565
pode ser resultado de um processo recente de subdivisão das populações.
Quando uma população é subdividida, cada população resultante torna-se mais
homogênea e divergente da população original devido aos efeitos fundadores,
seleção diferencial ou deriva genética (HARTL e CLARK, 1997). Por outro lado,
a alta diversidade genotípica nos isolados dos genótios Sca6 e TSH1188 indica
que estes podem estar sob seleção.
Assim, considerando: (i) que a maioria da frequência haplotípica diferiu
em apenas um alelo em um dado locos resultando no baixo nível de
diferenciação genética entre isolados, (ii) a presença de genótipos super
representados, (iii) desequilíbrio de ligação (IA), e (iv) a alta proporção de locos
compatíveis sugere mutação como a principal fonte de variabilidade genotípica
e que clonalidade é o predominante modo de reprodução. Qualquer mutação
que ocorra automicamente mudaria o genótipo, por conseguinte aumentado à
diversidade populacional.
Segundo Baker e Crowdy (1943), M. perniciosa é homotálico, ou seja, a
formação do micélio dicariótico se dá por meio de um único micélio
monocariótico em que ocorre plasmogamia entre suas próprias hifas. Neste
caso, um basidiósporo leva a formação de um micélio primário monocariótico
que evolui para um micélio dicariótico com a formação de grampos de conexão
sem a formação de anastomose entre hifas (DELGADO et al., 1976). Contudo,
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formação de heterocários é possível ocorrer através de anastomoses entre
micélios de diferentes origens de basidiósporos, com subsequente aumento da
variabilidade na próxima geração de basidiósporos (FERREIRA, 2005; PEREZ,
2002).
Outro elemento importante é o envolvimento de elementos transponívies
no genoma de M. perniciosa (IGNACCHITI, 2003), que são responsáveis por
alta taxa de mutação detectada em várias outras espécies fúngicas (KAMOUN,
2003, HEINGER e RIGLING, 1994 )
Desequilíbrio genético, além de reprodução assexual, pode resultar de
vários fatores, incluindo subdivisão de populações e seleção. O índice de
associação (IA), uma medida indireta do modo reprodutivo, foi significantemente
diferente de zero, rejeitando a hipótese nula de panmixia, mas não alcançou a
máxima clonalidade. Assim, uma explicação alternativa para a divergência de
recombinação é que genes de patogenicidade estejam sofrendo seleção.
Seleção pode causar desequilíbrio gamético entre genes de patogenicidade se
estes tiverem maior adaptação que outros. Situação similar tem ocorrido em
outros patógenos, por exemplo, Botrytis cinearea (FOURNIER et al. 2008),
Ceratocystis albifundis (WINGFIELD et al. 2004) e C. parasítica (CORTESI e
MILGROOM, 1999)
Com base nos resultados obtidos neste trabalho, é hipotetizado que
novos genótipos são produzidos por eventos de mutação, e que estes
gonótipos são favorecidos pela seleção, aumentando sua frequência nas
próximas gerações. Os genótipos selecionados são então disseminados
através dos basidiósporos, que raramente são disseminados longa distância. O
alelo mutante é então disseminado, a nível regional, entre locais levando a
suplantação da resistência. Considerando a existência de recombinação,
patótipos virulentos podem surgir em um ambiente não favorável para coadaptação de alelos. Neste cenário, patótipos mais virulentos irão surgir
gradualmente, e ainda considerando que a maioria dos clones recomendados
são Scavinas descendentes, a grande maioria da população seria então
formada pela mesma linhagem, levando à especialização e adaptação do
fitopatógeno e consequentemente a suplantação da resistência.
Este trabalho oferece informações adicionais a cerca de M. perniciosa.
Com certeza implicará nas atuais medidas de controle. A ampla distribuição de
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uma única fonte de resistência impõe uma forte pressão para evolução do
patógeno, e o surgimento de maior diversidade genotípica, e com o tempo o
estabelecimento das linhagens mais adaptadas e virulentas do fungo. Nova
pesquisa, utilizando sequenciamento de genes de virulência seria mais
apropriada para confirmar e reconstruir a história evolutiva do patógeno na
Bahia.
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5. CONCLUSÕES GERAIS

Os dados obtidos neste trabalho permitem concluir que:


Foram detectadas diferenças quanto ao crescimento micelial, atividade
amilolitica e patogenicidade entre os isolados oriundos de Scavina
descendente e não descendente;



A inexistência de correlações significativas entre o IVCM e a
patogenicidade indica a pouca validade de utilizar características
fisiológicas na detecção de variabilidade patogênica em populações de
M. perniciosa;



Há indícios que a ADA pode ser utilizada como método alternativo para
selecionar materiais genéticos resistentes, mas, esta relação precisa ser
melhor investigada utilizando um maior número de isolados;



Foram detectadas variações quanto à virulência/agressividade de
isolados de M. perniciosa;



Foi dectada especialização direcional do fitopatógeno;



Os isolados de M. perniciosa apresentaram alta diversidade genotípica;



A AMOVA revelou que a maioria da variância genética encontra-se entre
isolados dentro da população e houve diferenças significativas entre as
populações de M. perniciosa definidas com base no genotipo e tecido
hospedeiro;



Foram detectados variantes do fitopatógeno. Isolados do genótipo
CCN10, além de terem apresentado baixa diversidade genotípica, foram
são geneticamente distintos dos demais;
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Inóculos provenientes de genótipos de cacau resistentes a vassoura-debruxa são mais agressivos nos clones resistentes, por outro lado os
inóculos provenientes de clones suscetíveis causam menos doença nos
genótipos resistentes;



Houve

diferenciação

genética

tanto

ao

nível

de

genótipo

(especialização) como também dentro da descendência dos Scavinas
(adaptação

local)

levando

ao

aparecimento

de

variantes

mais

adaptadas;


Com base no índice de associação (IA) a hipótese de acasalamento
aleatório foi rejeitada entre os isolados de M. perniciosa sugerindo não
baixa possibilidade de ocorrência de recombinação;



Os resultados sugerem que o fungo apresenta moderado potencial
evolutivo o que contribui para a suplantação da resistência dos
genótipos do cacaueiro. Houve variabilidade no comportamento das
progênies (CCN 10, SCA6 e Comum) de ―per se‖ em relação aos
inóculos provenientes de diferentes genótipos de cacau;



As progênies CCN 10, SCA6 e Comum sofreram alteração no
comportamento esperado tendo a progênie de Comum e CCN 10
comportado-se como a mais suscetível;



A progênie de Sca 6 manteve comportamento de resistência,
apresentando menos sintomas a todos os inóculos;



A variável índice de doença demonstrou-se eficiente como medida de
severidade, podendo ser usada nas avaliações rotineiras de genótipos
para selecionar resistência a vassoura-de-bruxa;



Há indícios fortes de que as alterações, que se traduzem na
instabilidade da resistência ocorram devido a mudanças na população
do patógeno em função do genótipo de cacau utilizado.
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