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RESUMO 

  

 

 

A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) apresenta grande importância econômica e 

social no Brasil, constituindo a principal fonte de proteína vegetal e ferro na alimentação 

humana. no entanto, as doenças que incidem sobre a cultura causam grandes perdas na 

produção, estando a murcha de Fusarium, causada por Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli, entre as mais importantes. Considerando que os marcadores moleculares vêm 

sendo utilizados para caracterizar diversidade genética em populações de fungos, e que a 

demanda por novas tecnologias que respeitem o ecossistema e não ofereçam riscos de 

contaminação estão se tornando cada vez mais importantes para o controle de doenças, 

este trabalho teve o objetivo de determinar a variabilidade genética por marcadores 

moleculares ISSP, ISSR e RAPD e a inibição por dos extratos de alho, alecrim, arruda e 

gengibre de sobre isolados de F.oxysporum f. sp. phaseoli provenientes do feijão comum 

com sintomas de murcha do Fusarium, coletados em diversos campos de cultivo do 

Estado de Pernambuco. A análise de agrupamento baseada nas distâncias dos três 

marcadores moleculares mostrou pouca variabilidade genética intraespecífica em F. 

oxysporum f. sp. phaseoli. A utilização dos extratos aquosos de alho, alecrim, arruda e 

gengibre apresentou inibição sobre os isolados desse fungo tanto no crescimento micelial 

quanto na produção de conídios. A pouca variabilidade observada com as várias técnicas 

empregadas inviabilizou o reconhecimento de correlações entre grupos e localidade. Os 

extratos podem ter potencial para serem utilizados como alternativa de controle de F. 

oxysporum f. sp. phaseoli, principalmente integrados a práticas de campo, minimizando 

assim, a utilização de agrotóxicos.  

 

 

Palavras-Chave: Feijão. Fusarium.  Marcadores moleculares. Extratos vegetais. 

Atividade inibitória. 



ABSTRACT 

 

 

 

Bean crop (Phaseolus vulgaris L.) has great economic and social importance in 

Brazil, being the main source of vegetable protein and iron in food. Fusarium wilt is 

among the most important bean diseases caused by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

Molecular markers have been used to characterize genetic diversity in populations of 

fungi. The demand for new technologies that respect the ecosystem and poses no risk of 

contamination are becoming increasingly important for disease control. One such 

practice is the alternative control using plant extracts. Thus, the objective of this study was 

to determine the genetic variability using the molecular markers ISSP, ISSR and RAPD, 

and inhibition of extracts of garlic, rosemary, rue and ginger upon isolates of F. 

oxysporum f. sp. phaseoli from common bean, with Fusarium wilt symptoms, collected in 

various crop fields in the state of Pernambuco. Cluster analysis based on distances of the 

three molecular markers showed little intraspecific genetic variability in F. oxysporum f. 

sp. phaseoli. The use of aqueous extracts of garlic, rosemary, rue and ginger showed 

inhibition of the F. oxysporum f. sp. phaseoli isolates studied both mycelial growth and 

conidial production. The low variability observed with the various techniques prevented 

the recognition of correlations between groups and place. The extracts may have potential 

for use as an alternative control of F. oxysporum f. sp. phaseoli, especially integrated to 

field practice, thus minimizing use of pesticides.  

 

  

Key-words: Bean. Fusarium. Molecular markers. Plant extracts. Inhibitory activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) apresenta grande importância econômica e 

social no Brasil, constituindo a principal fonte de proteína vegetal e ferro na alimentação 

humana. Dados disponíveis da Food and Agriculture Organization - FAO (2009) indicam que 

o Brasil foi o maior produtor mundial de feijão no ano de 2009, com destaque para o Nordeste 

que corresponde à segunda maior região produtora no país, ficando atrás apenas da região Sul 

(CONAB, 2009), em volume produzido e área colhida, além de ocupar alto percentual de mão 

de obra familiar. 

Esse volume, no entanto, poderia ser maior se não fossem os vários fatores de 

diminuição da produção e produtividade do feijoeiro, dentre os quais se encontram as 

doenças, com destaque para as causadas por fungos de solo, que podem causar prejuízos 

severos com perdas de até 100%, diminuindo as qualidades físicas, fisiológicas, nutricionais e 

sanitárias do produto colhido, afetando seu preço e sua comercialização (Biazon, 2003).  

A murcha ou amarelecimento de Fusarium está entre as mais importantes doenças do 

feijoeiro causadas por fungos de solo. Essa doença tem como agente o fungo Fusarium 

oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. phaseoli Kendrich & Snyder que sobrevive no solo, no 

interior de sementes, em impurezas associadas às sementes e em restos de cultura (Machado, 

1999; Pereira, 2007). Os sintomas dessa doença manifestam-se por perda de turgescência, 

amarelecimento, seca e queda progressiva das folhas, começando pelas inferiores (Abawi, 

1989).  

Os marcadores moleculares vêm sendo utilizados para caracterizar diversidade 

genética em populações de fungos fitopatogênicos, podendo ser utilizados na avaliação das 

relações filogenéticas intra e interespecíficas, identificação de raças e patógenos, bem como, 

auxiliar a caracterização e taxonomia de fungos (Nozaki et al., 2006). 

Técnicas e marcadores genéticos tem sido desenvolvidos para estimar a estrutura 

genética de populações de fitopatógenos, porém nenhuma técnica é vista como definitiva 

(Mueller; Wolfenbarger, 1999). A utilização das técnicas moleculares vem crescendo 

acentuadamente, e, essas se apresentam como uma alternativa aos métodos tradicionais, pois 

permitem analisar o genoma independentemente do estado fisiológico do organismo e são 

sensíveis para distinguir espécies estreitamente relacionadas. Além disso, o conhecimento 

genético de micro-organismos fitopatogênicos também é realizado como auxiliar nas 

estratégias de controle de doenças. 



O método mais utilizado para controle de doenças no campo ainda é o controle 

químico, porém o uso contínuo e indiscriminado desses produtos tem oferecido riscos 

ambientais e à saúde humana. Sendo assim, a demanda por novas tecnologias que respeitem o 

ecossistema e não ofereçam riscos de contaminação está se tornando cada vez mais 

importantes para o controle de doenças e pragas. Uma dessas práticas é o controle alternativo 

utilizando extratos vegetais, óleos essenciais e outros derivados naturais (Bernardo et al., 

2002). A utilização de produtos naturais na agricultura tem suas vantagens, principalmente em 

função da baixa toxidez e da rápida degradação (Ghini; Kimati, 2000). 

Plantas medicinais possuem compostos que tanto podem ter ação fungitóxica direta 

quanto ativar mecanismos de defesa nas plantas (Schwan-Estrada & Stangarlin, 2005). 

Exemplos de estudos que utilizam essas propriedades incluem o extrato de alho que apresenta 

ação fungitóxica sobre Alternaria solani (Pedroso et al., 2009). O extrato bruto aquoso de 

alecrim que reduz significativamente o crescimento do fungo Rhizoctonia solani (Tagami et 

al., 2009). Os extratos vegetais de folhas e ramos de arruda e bulbos de alho que apresentam 

ação fungitóxica a Colletotrichum acutatum (Almeida et al., 2009) e o extrato de gengibre 

que mostrou ser eficiente no controle do mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum) em alface 

(Rodrigues et al., 2007). 

O uso de produtos vegetais no controle de fungos fitopatogênicos se apresenta como 

um caminho promissor no tratamento das patogenias vegetais, tendo como resultado uma 

agricultura menos dependente de agrotóxicos (Farias, 2004). 

Tendo em vista a utilidade dos métodos moleculares para analisar a variabilidade 

genética e dos extratos vegetais em programas de controle de doenças de campo, o objetivo 

do presente trabalho foi determinar a variabilidade genética pelos marcadores moleculares 

Intron EI1, RAPD e ISSR (GTG5, GACA4 e M13), e a inibição por extratos de plantas 

medicinais sobre isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli provenientes do feijão 

comum com sintomas de murcha do Fusarium  originários de regiões do Agreste do Estado 

de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Feijão 

 

Feijão comum ou de arranca, são os nomes vulgares de Phaseolus vulgaris L., uma 

espécie pertencente à ordem Rosales e à família Leguminosae. Cultivado por pequenos e 

grandes produtores, em diversificados sistemas de produção e em todas as regiões brasileiras, 

o feijão comum reveste-se de grande importância econômica e social (Embrapa Arroz e 

Feijão, 2003). 

Além de ser uma fonte de nutrientes essenciais, o feijão possui constituintes químicos 

que são considerados componentes com ação funcional, como os flavonóides (Lin et al.,. 

2008). Estudos realizados com diversas variedades de feijão demonstraram o seu potencial 

como alimento funcional, devido a sua ação na diminuição dos riscos de doenças 

cardiovasculares e renais, na redução do índice glicêmico para portadores de diabetes, no 

aumento da saciedade e na prevenção do câncer (Lião et al., 2010). 

O feijão é um alimento de baixo custo, essencial na alimentação diária de mais de 300 

milhões de pessoas no mundo. É uma das mais importantes fontes de proteínas, fibras 

alimentares, ferro, carboidratos complexos, minerais e vitaminas para milhões de pessoas em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (Lião et al., 2010). 

Segundo dados mais recentes da FAO (Tabela 1 e Figura 1), o Brasil aparece como o 

primeiro produtor mundial de feijão, com aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de 

feijão em grão anualmente, responsável por cerca de 17% do total mundial, com consumo 

anual médio de 18 kg por habitante/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 1. Lista dos maiores produtores mundiais de feijão no ano de 2009. 
       (adaptado de FAO, FAOSTAT. FAO Statistics Division 2009) 

Posição País Produção 

(preço) 

Produção 

(quantidade) 

1 Brasil 1994017 3486760 

2 Mianmar 1295404 3000000 

3 Índia 1254770 2440000 

4 Estados Unidos da América 671643 1150310 

5 México 596012 1041350 

6 China 551361 1489135 

7 República unida da Tanzânia 398102 948974 

8 Quênia  279866 465363 

9 Uganda 244016 452000 

10 Ruanda 190614 326532 

11 Indonésia 188838 330000 

12 Argentina 176491 312998 

13 Etiópia 163840 284634 

14 Camarões  154799 270000 

15 Angola 135813 247314 

16 Canadá 128086 220200 

17 Nicarágua 122994 213464 

18 República popular democrática da Coréia 118475 216305 

19 Vietnã 116178 209688 

20 Burundi 112782 202934 

Produção (preço)= valor total do produto no país (1000$) 

Produção (quantidade)= em Toneladas 
 

 

 

FIGURA 1.  Produção de feijão no ano de 2009 dos principais produtores mundiais.  
Fonte: FAO, FAOSTAT. FAO Statistics Division 2009  

 

 

A cultura do feijão comum é afetada por vários tipos de patógenos que causam 

doenças e acarretam perdas significativas na produção. As doenças causadas por fungos de 

Maiores produtores mundiais, Feijão-2009 



solo constituem um complexo etiológico caracterizado pelas podridões e murchas que causam 

perdas de estande e vigor das plantas, sendo responsáveis pelas maiores perdas de 

produtividade nas áreas irrigadas (Embrapa Arroz e feijão, 2003). 

A murcha de Fusarium encontra-se entre as mais importantes doenças do feijoeiro 

comum causadas por fungos de solo (Cândida et al., 2009). A ocorrência e severidade dessa 

doença têm aumentado, devido, principalmente, à falta de cuidados necessários com os 

métodos preventivos de controle.  

Os danos provocados pela murcha de Fusarium são muito variáveis, podendo afetar 

apenas algumas plantas ou até 80% da lavoura, isso porque a murcha de Fusarium se inicia 

em pequenas reboleiras e, após alguns anos de cultivo dissemina-se por toda área (Sartorato & 

Rava, 1994). 

 

2.2 Doenças do feijoeiro 

 

As doenças estão entre os fatores limitantes que contribuem para a baixa 

produtividade, a instabilidade na produção e o alto risco de implantação na cultura do 

feijoeiro comum (Pereira, 2007). O feijoeiro comum é hospedeiro de inúmeras doenças de 

origem fúngica, bacteriana, virótica e as incitadas por nematóides.  

As doenças fúngicas estão divididas em dois grupos com base na sua origem. Assim, 

temos as doenças denominadas da parte aérea e cujos agentes causais não sobrevivem no 

solo, e as doenças de solo, cujos agentes causais encontram-se adaptados para sobreviver 

nesse ambiente. De acordo com a Agência de informação da Embrapa-Doenças do feijão 

(2007), as principais doenças fúngicas da parte aérea do feijoeiro comum são a antracnose 

(Colletotrichum lindemuthianum), a mancha-angular (Pseudocercospora griseola = 

Phaeoisariopsis griseola), a ferrugem (Uromyces appendiculatus), o oídio (Erysiphe 

polygoni) e a mancha-de-alternaria (Alternaria alternata). Entre as principais doenças cujos 

agentes causais apresentam capacidade de sobreviver no solo encontram-se o mofo-branco 

(Sclerotinia sclerotiorum), a mela (Thanatephorus cucumeris), a podridão radicular de 

Rhizoctonia (Rhizoctonia solani), podridão radicular seca (Fusarium solani f. sp. phaseoli), a 

murcha de Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli) e a podridão-cinzenta-do-caule 

(Macrophomina phaseolina). 

As doenças de origem bacteriana mais importantes são o crestamento bacteriano 

comum (Xanthomonas axonopodis) e a murcha de Curtobacterium (Curtobacterium 

flaccumfaciens pv. flaccumfaciens). Os vírus do mosaico-comum e do mosaico-dourado são 



os agentes das duas doenças viróticas de maior importância que podem ocorrer na cultura do 

feijoeiro comum, respectivamente mosaico comum e mosaico dourado. Entre as doenças 

incitadas por nematóides, aquela causada pelo nematóide das galhas das raízes (Meloidogyne 

javanica e M. incognita) é a mais importante. 

Com exceção da ferrugem, do oídio, do mosaico-dourado e do nematóide das galhas 

das raízes, todas as doenças, com maior ou menor intensidade, são transmitidas pelas 

sementes (Agência de informação da Embrapa-Doenças do feijão, 2007).  

A murcha de Fusarium no feijoeiro é uma importante doença reportada em 

praticamente todas as regiões do Brasil onde o feijão comum é cultivado. Em condições 

favoráveis para seu desenvolvimento, esta doença pode causar danos em toda a cultura e pode 

ser o principal fator limitante para o cultivo em determinadas áreas (Nunes, 2003). 

O fungo que causa a doença vascular foi primeiramente descrito no Vale do 

Sacramento, Califórnia (EUA), em 1929 por Harter, e foi caracterizada por apresentar murcha 

das plantas, amarelecimento, queda de folhas e completa invasão vascular pelo fungo. Após 

estudos de patogenicidade, constatou-se que o patógeno pode ser distinguido de outras formae 

speciales de Fusarium oxysporum e, então, foi proposto o nome de Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) f. sp. phaseoli Kendrick & Snyder (Kendrick & Snyder, 1942).  

No Brasil o primeiro relato da doença foi realizado na região de Laranjal Paulista, no 

estado de São Paulo, no ano de 1966, em feijão comum e feijão vagem (Kimati & 

Mascarenhas, 1967).  

A penetração do fungo ocorre, geralmente, próximo à ponta das raízes, mas também 

pode ocorrer por ferimentos e aberturas naturais, sendo favorecida pela presença de 

nematóides na área. Em função da colonização dos vasos, o principal sintoma reflexo é o 

amarelecimento progressivo das folhas inferiores para as folhas superiores, e com o progresso 

da doença, as folhas entram em estado de senescência prematura. Quando a doença atinge 

plantas jovens, observam-se redução no desenvolvimento e nanismo, podendo levar à morte 

da planta. O interior dos tecidos vasculares adquire coloração pardo-avermelhada e, em 

condições de alta umidade, desenvolvem-se estruturas de coloração rosada ou alaranjada 

externamente à haste, formada pelo micélio e pelos conídios do fungo (Bianchini et al., 1997). 

 

2.3 Fusarium oxysporum 

 

Os fungos do gênero Fusarium Link (1809) ex Fries compreendem espécies 

filamentosas de ampla distribuição geográfica, com grande importância econômica, que 



comumente podem ser encontradas como fitopatógenas, causando murcha vascular e podridão 

basal em raízes, como saprófitas do solo, associadas à matéria orgânica em decomposição e 

insetos, como patógenos de animais, sendo uma minoria patogênica para o homem (Gómez & 

Ramírez, 2008).  Ocorrem, predominantemente, nas regiões tropicais e subtropicais ou 

em condições de clima frio das regiões temperadas, embora algumas espécies tenham uma 

íntima associação com os hospedeiros (Burgess et al., 1994). 

A posição sistemática é definida como pertencente ao Reino Fungi, Divisão 

Ascomycota, Classe Sordariomycetes, Ordem Hypocreales, Família Nectriaceae, Gênero 

Fusarium (Index Fungorum). 

Todas as espécies de Fusarium possuem um estágio saprofítico e são habitantes 

comuns do solo e uma vez introduzidos no solo, persistem quase que indefinidamente na 

forma de micélio em restos culturais ou como esporos de resistência. A maioria das espécies 

produz tanto macroconídios quanto microconídios e pode também produzir clamidósporos 

(Alexopoulos et al., 1996). 

As espécies de Fusarium que causam murchas vasculares são todas classificadas como 

Fusarium oxysporum (Alexopoulos et al., 1996), as quais formam um complexo de fungos de 

solo, compostos por patótipos classificados em várias formae speciales, com base em critério 

patogênico. São responsáveis por causar doenças em mais de 120 espécies de plantas. Cada 

grupo de formae speciales é patogênico a uma espécie ou a um grupo de plantas em particular 

(Tabela 2), demonstrando o elevado grau de especificidade de hospedeiro (Nelson et al., 

1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 2. Formae speciales de Fusarium oxysporum relatadas no Brasil e seus hospedeiros 

           (adaptado de Mendes et al., 1998 e Liberato et al., 1996). 

 

Formae speciales de Fusarium oxysporum Plantas Hospedeiras 

F. oxysporum f. sp. batatas 

F. oxysporum f. sp.. cattleyae 

F. oxysporum f. sp. cepae 

F. oxysporum f. sp. ciceris 

F. oxysporum f. sp. coffea 

F. oxysporum f. sp. conglutinans 

F. oxysporum f. sp. cubense 

F. oxysporum f. sp. cucumerinum 

F. oxysporum f. sp. cyclaminis 

F. oxysporum f. sp. dianthi 

F. oxysporum f. sp. elaeidis 

F. oxysporum f. sp. herbemonthis 

F. oxysporum f. sp. lupini 

F. oxysporum f. sp. lycopersici 

F. oxysporum f. sp. medicaginis 

F. oxysporum f. sp. melonis 

F. oxysporum f. sp. nicotianae 

F. oxysporum f. sp.  niveum 

F. oxysporum f. sp. passiflorae 

F. oxysporum f. sp. phaseoli 

F. oxysporum f. sp. pisi 

F. oxysporum f. sp. raphani 

F. oxysporum f. sp. ricini 

F. oxysporum f. sp. tracheiphilum 

F. oxysporum f. sp. vasinfectum 

F. oxysporum f. sp. sesame 

Ipomoea batatas 

Orchidaceae 

Allium cepa, Allium fitulosum e Allium sativum 

Cicer arietinum 

Coffea arabica 

Brassica oleracea e Brassica sp 

Musa paradisiaca e Musa cvs. (AAB; AAA; AAAB) 

Cucumis sativus e Cucurbita sp 

Cyclamem persicum 

Dianthus caryophyllus 

Elaeis guineensis 

Vitis sp e Vitis vinifera 

Lupinus sp 

Capsicum annum 

Medicago sativa 

Cucumis melo e Curcubita sp 

Nicotina tabacum 

Citrullus lanatus, Cucumis melo e Curcubita sp 

Passiflora edulis  

Phaseolus vulgaris  

Pisum sativum 

Raphanus sativus 

Ricinus communis 

Vigna unguiculata 

Capsicum sp, Dolichos lab-lab e Gossypium sp 

Sesamum indicum 

 

 

F. oxysporum f. sp. phaseoli é habitante do solo, introduzido em novas áreas 

principalmente por meio de sementes infestadas, resíduos de cultura infectados ou por 

implementos agrícolas contaminados (Sartorato et al., 1987). Sendo o fungo causador da 

doença um patógeno que atua pelo sistema vascular, causa externamente os sintomas reflexos 

ou secundários de perda de turgescência, amarelecimento, seca e queda progressiva das 

folhas, começando pelas inferiores, podendo afetar toda a planta ou apenas parte dela. Em 

corte transversal ou longitudinal do caule da planta doente pode-se notar o sintoma primário 

interno sob forma de descoloração dos feixes vasculares (Kimati, 1980). Muitas vezes F. 

oxysporum f. sp. phaseoli interage com nematóides, o que dificulta o diagnostico da doença e 

o seu controle (Simão et al., 2010). 

 

 

 



2.4 Marcadores Moleculares 

 

O desenvolvimento do processo de amplificação do DNA pela técnica de PCR, 

Polymerase Chain Reaction, tem revolucionado a genética molecular, tanto nas áreas 

aplicadas quanto na pesquisa básica, contribuindo para detecção da diversidade genética, com 

emprego na taxonomia e na filogenia de diversos organismos, principalmente fungos. 

Também tem sido utilizado em programas de melhoramento genético de plantas e animais 

(Sartoretto & Farias, 2010).  

A técnica da PCR consiste na amplificação in vitro de um segmento específico de 

DNA, na presença da enzima DNA polimerase termorresistente, cofatores, 

desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTP's) e oligonucleotídeos utilizados como 

iniciadores (primers) que delimitam a sequência de DNA da fita dupla alvo da amplificação. 

Esses primers são sintetizados artificialmente de maneira que suas sequências de nucleotídeos 

sejam complementares às sequências específicas que flaqueiam a região alvo (Atkins, Clark, 

2004; Ji, Braam, 2010). 

A amplificação por PCR (Figura 2) ocorrerá quando a sequência oligonucleotídica 

reconhecer um sítio de homologia em uma das fitas da molécula de DNA, dentro do intervalo 

limite da PCR de aproximadamente 4 Kb. Os oligonucleotídeos dispostos nas extremidades 

da seqüência a ser amplificada fornecem a extremidade 3' livre para a atuação da enzima 

DNA polimerase. A reação é aquecida a 90-95°C para desnaturação do DNA molde, seguida 

de resfriamento entre 36-60°C para permitir o anelamento dos oligonucleotídeos aos sítios 

apropriados no DNA molde e um  novo  aquecimento de  70-75°C para  que a Taq polimerase 

sintetize  novas fitas de DNA, completando-se assim o primeiro ciclo de amplificação. Nos 

ciclos seguintes, os oligonucleotídeos irão se ligar às fitas originais de DNA e também às 

sintetizadas nos ciclos anteriores. Os produtos da amplificação são separados por eletroforese 

em gel de agarose. Cada fragmento de DNA amplificado é o resultado da interação entre o 

oligonucleotídeo e o DNA molde (Williams et al., 1990).  

 Resumidamente, cada ciclo da PCR envolve três etapas baseadas em variações de 

temperatura: desnaturação, anelamento e extensão. Ao final de cada ciclo, ocorre a duplicação 

do DNA-alvo e depois de 30 a 40 ciclos, obtém-se bilhões de cópias do DNA original. 

 



 

FIGURA 2. Esquema básico de amplificação de um segmento específico de 

DNA pela técnica de Polymerase Chain Reaction (PCR). 
Fonte: Brasileiro, 2003 

 

 Pela sua versatilidade, a técnica da PCR proporcionou um grande avanço nas técnicas 

de diagnóstico molecular, cujo objetivo é revelar a diversidade e, conseqüentemente, detectar 

diferenças entre os indivíduos (Fungaro, 2000). O uso de marcadores moleculares enfoca a 

organização da estrutura genética das populações, podendo mostrar o grau de similaridade 

intraespecífica e interespecífica, evitando o efeito ambiental (Becerra, Paredes, 2000). Esses 

marcadores possibilitam a determinação da variação do DNA por meio de diferenças de 

homologia (presença ou ausência de alelos, padrão de bandas ou diferenças de nucleotídeos 

em uma dada parte do genoma) entre dois ou mais indivíduos (Lanza et al., 2000) 

 

2.4.1 Intron Splice Site Primer (ISSP) 

 

 A maior parte dos genes nucleares em eucariontes contem sequências não codificantes, 

chamadas íntrons, que separam as sequências expressas, chamadas éxons (Figura 3). 

Sequências inteiras dos genes são transcritas em pré RNA mensageiro (pré-mRNA) e, para a 

exportação do mRNA para o citoplasma, os íntrons são removidos por um processo 

denominado de recomposição (splicing), feitas em estruturas macromoleculares chamadas 



spliceossomos, estando ausente, consequentemente, no transcrito final que será traduzido 

(Snustad & Simmons, 2008). Exceto os sítios que são bastante conservados para o 

reconhecimento pelo spliceossomo, as sequências nucleotídicas dos íntrons são altamente 

variáveis. Estas mudanças nos íntrons incluem substituições, deleções e inserções de 

nucleotídeos (De Barros Lopes et al., 1996). 

 

 

 

FIGURA 3. Genes interrompidos em eucariontes: éxons e íntrons.  

Fonte: http://www.genome.gov/Images/EdKit/bio2i_large.gif 

 

Os íntrons podem ser classificados em quatro classes gerais, íntron do grupo I, íntron 

do grupo II, íntron de mRNA nuclear e íntron do tRNA nuclear, baseadas no mecanismo de 

splicing (Cech, 1990; Suga et al., 2000). Os íntrons do grupo I e do grupo II são classificados 

de acordo com suas organizações internas e têm uma capacidade intrínseca de auto-remoção 

por montagem (Brasileiro, 2003). 

 Os oligonucleotídeos dos sítios de remoção dos íntrons tem sido utilizados na 

caracterização genética intraespecífica de fungos (De Barros Lopes et al., 1996; Pataro et al., 

2000). Existem alguns oligonucleotídeos, os quais se encontram na Figura 4, que são bastante 

utilizados na amplificação destes marcadores em todo o genoma, como EI1 

(CTGGCTTGGTGTATGT), EI2 (CTGGCTTGCTACATAC), LA1 

(GCGACGGTGTACTAAC) e LA2 (CGTGCAGGTGTTAGTA), entre outros (De Barros 

Lopes et al., 1996). 

 

 

 



 

FIGURA 4. Esquema indicando as regiões amplificadas pelos primers EI e LA. As 

sequencias dos primers EI1 e EI2 foram baseadas na sequencia 

consenso GTATGT dos 59 exon-intron splice site. As sequencias 

dos primers LA1 e LA2 foram baseadas na sequencia consenso 

TACTAAC.  

Fonte: De Barros Lopes et al. (1996). 

  

Maciel et al., (2010) evidenciaram grande diversidade genética utilizando o primer 

EI1 em isolados de Colletotrichum gloeosporioides de diferentes hospedeiros. Brasileiro et al. 

(2004), utilizando o primer EI1, reportaram que ele foi útil para discriminar isolados de 

Fusarium solani. Chang (2010) utilizou primer EI1 em isolados de origem clínica e 

fitopatogênica de Fusarium verticillioides, e evidenciou grande homogeneidade genética entre 

os isolados de origem clínica, e grande variabilidade encontrada entre os isolados 

fitopatogênicos desse fungo. 

 

2.4.2 Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 

 

RAPD é uma técnica que utiliza como princípio a PCR, empregando iniciadores curtos 

e de sequência arbitrária. Cada iniciador origina um padrão diferente de produtos de PCR, 

com potencial de detectar polimorfismos entre linhagens da mesma espécie. A estratégia é 

utilizar oligonucleotídeos de 10 a 15 pares de base como primers para amplificar o DNA 

genômico. Uma das vantagens desse método é a possibilidade de identificação e 

caracterização, sem o conhecimento prévio de nenhuma sequência do genoma do organismo a 

ser analisado (Welsh, McClelland, 1991).  

O polimorfismo genético gerado pelos marcadores RAPD, por eletroforese em géis de 

agarose, é reconhecido pela presença de um fragmento amplificado em um dos genótipos em 

relação à ausência desse mesmo fragmento em outro genótipo (Milacab, 1998; Jiménez & 



Collada, 2000). Essa técnica tornou-se amplamente utilizada em estudos de diversidade 

genética, identificação de organismos, resolução de grupos taxonômicos e identificação do 

grau de similaridade entre genótipos ao nível inter e intraespecifico (Ferreira, Gratapaglia, 

1996). 

A técnica RAPD é altamente sensível às diferenças de nucleotídeos entre o 

oligonucleotídeo e o molde de DNA, incluindo diferenças em um único nucleotídeo. Além 

disso, os marcadores de RAPD podem ser mapeados em regiões do genoma que são 

inacessíveis para análise de RFLP, pela ausência de sítios de ligação das enzimas de restrição 

(Williams et al., 1990; Wang et al., 1993). Os marcadores RAPD, em geral, apresentam um 

bom conteúdo informativo, isto é, possuem uma boa capacidade multiplex (abrangem o 

genoma em vários loci ao mesmo tempo), identificam um bom número de loci polimórficos 

por reação, o que assegura sua aplicação em análises relacionada à diferenciação de espécies 

(Brasileiro, 2003).  

 Bayraktar et al. (2008) analisaram 74 isolados de F. oxysporum f. sp. ciceris por meio 

de 30 primers RAPD. Os isolados foram divididos em três grupos principais, evidenciando 

uma considerável variação genética entre os isolados, mas sem correlação com as diferentes 

regiões geográficas. 

Utilizando 64 isolados de F. oxysporum f. sp. cubense provenientes do estado de Santa 

Catarina, Silva et al. (2010) verificou que as técnicas moleculares RAPD e SSR foram 

eficientes em separar os grupos distintos, sendo que os membros de cada grupo, em cada uma 

das técnicas, em geral, foram coincidentes, e três dos isolados se apresentaram mais distantes 

geneticamente nos dendrogramas de similaridade. 

 

2.4.3 Inter-simple sequence repeat (ISSR) 

 

As regiões de microssatélites consistem de pequenas sequências simples repetidas 

(SSR – Simple Sequence Repeats), altamente polimórficas com um a seis nucleotídeos, 

encontradas no genoma de vários organismos (Matioli, 2001). 

Uma distintiva peculiariedade dos genomas eucarióticos é o seu alto conteúdo de 

sequências repetidas. Esses marcadores têm revolucionado algumas áreas da genética, sendo 

bastante utilizados para mapeamento genético e físico de genomas, para identificação e 

discriminação de genótipos, além de estudos de genética de populações (Groppe et al., 1995; 

Ferreira, Grattapaglia, 1996). 



Uma diversidade genética ao nível intraespecifíco pode ser constatada utilizando 

diferentes iniciadores complementares às regiões de microssatélites, representados por di-, tri-

, tetra- ou penta-nucleotídeos. Primers de microssatélites amplificam regiões adjacentes à 

SSR, conhecidas como Inter-simple sequence repeat (ISSR) (Ranade, Farooqui, 2002).  

Baysal et al. (2009), trabalhando com 14 isolados de F. oxysporum f. sp. lycopersici e 

F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici coletados de 30 campos de produção de tomate na 

Turquia, caracterizaram os isolados com primers ISSR. Estas análises moleculares indicaram 

diversidade genética nos isolados, separando-os em três grupos, porém, este agrupamento não 

foi relacionado com a distância geográfica entre os isolados.  

 

2.5 Controle Alternativo 

 

A proteção de culturas por meio do uso de agroquímicos apresenta características 

atraentes como a simplicidade, a previsibilidade e a necessidade de pouco entendimento dos 

processos básicos do agroecossistema. Porém, a utilização desses produtos em épocas 

inadequadas e não seletivas, assim como a utilização de super ou subdosagens, seleciona 

resistência em insetos pragas e fungos, levando a necessidade de doses cada vez maiores, 

como também desenvolvimento de produtos mais agressivos que causam um efeito negativo 

sobre o ambiente (Lopes et al., 2004). 

O uso intensivo dos defensivos químicos no controle das doenças de plantas tem 

despertado a preocupação de ambientalistas e profissionais da área rural. Chamam atenção 

fatores como acúmulo de resíduos em alimentos, contaminação de solo e água, 

comprometimento de organismos não alvos e intoxicação de trabalhadores (Frigheto, Toyoko, 

2000). Desta forma, seria fundamental que a agricultura adotasse práticas de manejo 

ambientalmente consistentes, incluindo o controle alternativo em substituição aos produtos 

sintéticos (Gliessman, 2001). 

Nesse sentido, várias técnicas vêm sendo empregadas como medidas preventivas com 

o objetivo de dificultar a ocorrência de fitopatógenos em níveis populacionais que causem 

danos econômicos ao invés de se utilizar medidas curativas, que são usadas apenas quando as 

doenças já ocorrem em níveis economicamente indesejáveis. Ou seja, busca-se corrigir as 

causas ao invés de utilizar medidas para diminuir os efeitos provocados pela ocorrência de 

fitopatógenos. Sob essa perspectiva, o uso de métodos alternativos de controle fitossanitário 

constitui um estágio intermediário rumo ao manejo integrado dos cultivos. Entre as técnicas 

que podem ser utilizadas para essa finalidade citam-se a utilização de agentes 

entomopatogênicos, como fungos, bactérias, vírus para o controle de outros microrganismos e 



insetos, e alguns inimigos naturais, além do uso de substâncias repelentes ou inseticidas, 

naturalmente produzidas por algumas plantas (Santos et al., 2011). 

Fungicidas oriundos de plantas são utilizados há séculos, porém as pesquisas 

envolvendo a busca destes produtos obtidos de plantas só vem aumentando nas últimas 

décadas. Plantas medicinais possuem compostos que tanto podem ter ação fungitóxica direta 

quanto ativar mecanismos de defesa nas plantas (Schwan-Estrada, Stangarlin, 2005). A 

variabilidade de produtos químicos extraídos de plantas medicinais que apresentam princípios 

ativos biocidas, tornam essas plantas fontes potenciais de compostos que podem ser 

empregados na defesa de plantas contra fitopatógenos, bem como contra o próprio agente 

fitopatogênico.  

Além do benefício ao ambiente e às populações de insetos benéficos como inimigos 

naturais e polinizadores, a utilização de métodos alternativos no controle de pragas e de 

doenças agrega valor aos produtos, pois se obtém os produtos isentos de resíduos tóxicos que 

poderiam levar a riscos de surgimento de doenças a humanos e animais. Tem sido crescente, 

principalmente nos últimos anos, a procura por alimentos orgânicos que são produzidos de 

forma mais saudável e com a menor quantidade possível de produtos químicos (Lopes et al., 

2004) 

Em busca de métodos alternativos de controle, diversos autores tem publicado sobre a 

eficiência de extratos vegetais na inibição de fungos fitopatogênicos, a exemplo de Souza et 

al. (2007) para quem os extratos de alho e capim santo reduziram a taxa de crescimento 

micelial e a germinação dos esporos, como também a incidência de Fusarium proliferatum 

em grãos de milho. Os extratos vegetais de folhas de arruda, absinto e bulbos de alho também 

apresentaram potencial fungitóxico para o controle de Colletotrichum acutatum, segundo 

Almeida et al. (2009). Gonçalves et al. (2009), trabalhando com o óleo essencial de gengibre, 

concluiram que ele apresenta atividade positiva no controle de Cladosporium sp, Rhizopus sp 

e Fusarium spp em grãos de soja. Igualmente, Brand et al. (2010) relataram que os extratos de 

alho e de alecrim reduziram o crescimento micelial de Colletotrichum lindemuthianum in 

vitro. Silva et al. (2009), também estudando o efeito de extrato de bulbilhos de alho, 

manjericão e angico em sementes de feijão caupi, mostraram que, nas concentrações 

utilizadas, apenas o extrato de manjericão  inibiu o crescimento micelial de Fusarium 

oxysporum f. sp. tracheiphilum. 

Em vista disso, o uso de produtos vegetais no controle de fungos fitopatogênicos 

apresenta-se como um caminho promissor no tratamento das patogenias vegetais, tendo como 

resultado uma agricultura bem menos dependente de agrotóxicos (Farias, 2004). Entretanto, 



apenas a substituição de um produto químico por um de origem biológica não representa a 

solução para os problemas da agricultura brasileira, mas sim o caminhar para o 

desenvolvimento de sistemas de cultivo mais sustentáveis e, portanto, menos dependentes do 

uso de agrotóxicos (Lopes et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local e Realização dos Experimentos 

 

O trabalho foi realizado nos Laboratórios de Fungos Fitopatogênicos e de Genética 

Molecular de Fungos do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). 

 

3.2 Área de coleta 

 

Foram utilizados raiz e caule do feijão comum com sintomas de murcha de Fusarium 

coletados em regiões do Estado de Pernambuco (Tabela 3). O material vegetal para o 

isolamento foi fornecido pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). 

 

TABELA 3. Área de coleta de raiz e caule do feijão comum 

com sintomas de murcha de Fusarium no 

Estado de Pernambuco 

 

Município Localidade 

Arcoverde Serra das Varas 

Garanhuns Muriçoca 

 Projeto Itacatu 

 Mochila 

 São Pedro 

 Papa Terra 

 Sítio Cruz 

Jucati Distrito de Neves 

São João Várzea do Barro 

 Gameleira 

 Capim Grosso 

 Tiririca 

 Riacho 

Calçado Sítio Mine 

 Melancia 

 Várzea do Gado 

 O. D´água Velho 

 Santa Rita 

 

 

 

 

 

 



3.3 Isolamento e purificação de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli 

 

Pequenos fragmentos de caule e raiz de feijão comum com sintomas de murcha de 

Fusarium foram retirados com o auxílio de um estilete esterilizado e desinfestados 

superficialmente em álcool etílico a 70% por 30 segundos e hipoclorito de sódio 1,5% por 

cinco minutos, em seguida, três lavagens com água destilada esterilizada, e colocados para 

secar em papel de filtro esterilizado. Estes fragmentos foram transferidos para placas de Petri 

contendo meio batata-dextrose-ágar (BDA) suplementado com o antibiótico cloranfenicol 

(100 mg L
-1

) e incubados à temperatura ambiente (25±2 ºC). Após o crescimento do fungo, o 

mesmo foi transferido para novas placas de Petri ou tubos de ensaio contendo meio BDA, 

dependendo da pureza da cultura (Menezes, Silva, 1997).  

 

3.4 Identificação dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli 

 

Para identificação dos isolados fúngicos foi utilizada a técnica de microcultura 

segundo Sutton (1980), e observações de estruturas como micélio, esporos e conidióforo em 

microscópio óptico, confrontando-as com as descrições da literatura micológica e 

fitopatológica (Burgess et al., 1998; Fisher, Cook, 2001). 

 

3.5 Análise da variabilidade genética detectada por marcadores moleculares 

 

3.5.1 Obtenção de micélio para extração do DNA 

 

Os isolados purificados em tubos de ensaio foram transferidos para placas de Petri 

contendo meio BDA, e estas incubadas para o crescimento micelial. 

 

3.5.2 Extração do DNA genômico 

 

A extração de DNA foi realizada seguindo a metodologia empregada por Malosso et 

al. (2006), modificada por Holanda (2011). 

O método de extração direta foi baseado em bead-beating na velocidade de agitação 

de 5,0m/s, durante 60 segundos, em microtubo contendo 700µl de tampão CTAB a 2%, pH 

8,0 (previamente aquecido em 65ºC) e 65mg do micélio. Em seguida, o microtubo contendo o 

micélio triturado foi incubado a 65ºC por 45 minutos e centrifugado a 12.000 rpm, por 10 



minutos, em 24ºC. O sobrenadante foi recuperado e transferido para outro microtubo ao qual 

foi adicionado 650 µl de clorofórmio e álcool isoamílico (24:1) e centrifugado a 12.000 rpm . 

A fase aquosa recuperada foi transferida para outro microtubo ao qual foi acrescido de 

isopropanol absoluto, à temperatura de -20ºC, na mesma proporção do volume recuperado. 

Foi então incubado em -20ºC, por 60 minutos, para precipitação dos ácidos nucleicos. Em 

seguida, foi procedida a centrifugação a 12.000 rpm por 10 minutos, em 24ºC, para formação 

e fixação do sedimento, descartando posteriormente o sobrenadante. 

Para a lavagem do sedimento, foi adicionado 1.000µl de etanol 70% ao microtubo e 

centrifugado a 12.000 rpm, por 5 minutos, em 24ºC. Novamente foi procedido o descarte do 

sobrenadante e incubado em estufa a 37 ºC para completa evaporação do álcool. Após este 

período, foram adicionados 50µl de tampão Tris-EDTA (pH 8,0) ao sedimento para 

ressuspensão espontânea do DNA, a 4ºC por 24 horas sendo preservado sob refrigeração a – 

20°C. 

 

3.5.3 ISSP 

 

Para amplificação na região intron, foram preparadas reações de PCR com volume 

final de 25 µl em tampão 1X (Tris-HCl a 20 mM pH 8,4; (NH4)2SO4 – MgCl2 a 50 mM), 1,5 

mM de MgCl2, 0,25 mM de dNTP, 0,5 mM do primer EI1, Taq DNA polimerase 0,1 U 

(Invitrogen Life Tecnologies) e 25 ηg de DNA. O termociclador foi programado para uma 

desnaturação inicial a 95°C por cinco minutos, 40 ciclos a 95 °C por 30 segundos, 45 °C por 

30 segundos, 72 °C por um minuto e trinta segundos e extensão final a 72 °C por 5 minutos. 

Os produtos amplificados e o DNA ladder de 1Kb plus (Invitrogen Life Tecnologies) foram 

corados com GelRed
TM

, separados por eletroforese em gel de agarose 1,0 %, a 4V.cm
-1

 em 

tampão de corrida TBE 1X (pH 8,0). 

 

3.5.4 RAPD 

 

Foram utilizados os primers dos kits OPA e OPW (Operon Technologies) e as reações 

de amplificação continham um volume final de 25 l, contendo tampão 1X (Tris-HCl a 20 

mM pH 8,4; (NH4)2SO4 – MgCl2 a 50 mM), 3,0 mM de MgCl2, 0,25 mM de dNTP, 0,4 mM 

de cada primer separadamente, Taq DNA polimerase 0,1 U (Invitrogen Life Tecnologies) e 

25 ηg de DNA. Cada reação foi realizada em três repetições e os ciclos de amplificação 

consistiram de uma etapa de desnaturação inicial de cinco minutos a 92 C, seguido de 40 



ciclos de um minuto a 92 C, um minuto e 30 segundos a 39 C, dois minutos a 72 C e um 

etapa de extensão final de cinco minutos a 72 C. Os produtos amplificados e o DNA ladder 

de 1Kb plus (Invitrogen Life Tecnologies) foram corados com GelRed
TM

, separados por 

eletroforese em gel de agarose 1,0 %, a 4V.cm
-1

 em tampão de corrida TBE 1X (pH 8,0). 

 

3.5.5 ISSR 

 

As reações de PCR foram realizadas para a amplificação de regiões inter-sequências 

simples repetidas (ISSR) com a utilização dos primers (GACA)4, (GTG)5 e M13. A 

preparação do mix de cada reação de PCR consistiu num volume final de 25µL em tampão 

1X (Tris-HCl a 20 mM pH 8,4; (NH4)2SO4 – MgCl2 a 50 mM), 0,75 mM de MgCl2, 0,25 mM 

de dNTP, 0,25 mM de cada primer separadamente, Taq DNA polimerase 0,1 U (Invitrogen 

Life Tecnologies) e 25 ηg de DNA, como descrito por De Barros Lopes et al. (1996). Para 

execução da reação, o termociclador foi programado para uma desnaturação inicial a 95 ºC 

por 10 minutos, seguida de 35 ciclos, cada um consistindo de 95 ºC por 30 segundos, uma 

etapa de anelamento a 39 ºC por um minuto e de 72 ºC por dois minutos, com uma extensão 

final a 72 ºC por cinco minutos. Terminada a reação, os produtos amplificados e o DNA 

ladder de 1Kb plus (Invitrogen Life Tecnologies) foram corados com GelRed
TM

, separados 

por eletroforese em gel de agarose 1,0 %, a 4V.cm
-1

 em tampão de corrida TBE 1X (pH 8,0). 

 

3.5.6 Análise estatística NTSYS-PC 

 

Os dados obtidos pelos marcadores moleculares foram analisados pelo programa 

Numerical Taxonomy System of Multivariate Programs - NTSYS-PC (Rohlf, 1988; Bussab et 

al., 1990). Os dados foram introduzidos na forma de variáveis binárias, ou seja, o número 1 

(um) significando presença de banda, e o número 0 (zero), ausência. Dessa forma, o programa 

construiu uma matriz de similaridade, utilizando-se do coeficiente de Jaccard (J) (Fungaro, 

1994), calculado de acordo com a fórmula: 

                                    

 

 

Na qual:  A = número de concordâncias positivas, ou seja, de variáveis presentes; 

                P = número total de variáveis; 

               D = número de concordâncias negativas, ou seja, de variáveis ausentes.                                                   

J =         A            

          (P – D) 

 



 A partir da construção da matriz de similaridade foi gerado um dendrograma pelo 

método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetical 

Average).  

 

3.6 Obtenção de extratos de plantas medicinais 

 

Para obtenção dos extratos foram utilizados bulbilhos de alho (Allium sativum L.), 

folhas de alecrim (Rosmarinus officinalis L.) e de arruda (Ruta graveolens L.), e rizomas de 

gengibre (Zingiber officinale Rosc.).  

O material foi seco em estufa e triturado, posteriormente colocado em água destilada 

fervente (60g/250ml). A mistura permaneceu em repouso por duas horas sendo filtrada em 

seguida.  O líquido filtrado foi acondicionado em vidro âmbar, e mantido em refrigerador, a 

4°C, até o momento da utilização nos bioensaios (adaptado de Almeida et al., 2009). 

 

3.7 Análise da inibição do fungo por extratos de plantas medicinais 

 

Procedeu-se à incorporação de dois, quatro e seis mililitros de cada extrato a 20ml de 

meio BDA fundido, em placas de Petri, a fim de se obter concentrações de 10, 20 e 30% do 

extrato, respectivamente. Para as testemunhas, procedeu-se a incorporação de dois, quatro e 

seis ml de água. Discos de 10 mm de diâmetro, contendo micélio dos fungos, foram 

transferidos para o centro das placas e estas foram incubadas em temperatura ambiente na 

ausência de luz. As avaliações foram realizadas a cada 24 horas, pela medição do diâmetro 

das colônias em dois sentidos perpendiculares com auxílio de uma régua milimetrada. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, 

contendo três tratamentos e uma testemunha. Os dados foram analisados pelo teste F e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), cujos resultados foram expressos em 

relação ao índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) do fungo em cada 

tratamento, calculado pela seguinte equação:   

                                          

Onde,  

 IVCM: Índice de velocidade de crescimento micelial  

D: Diâmetro médio atual  

Da: Diâmetro médio anterior  

N: número de dias de crescimento  

IVCM= Σ (D – Da)/N 



Para verificação da capacidade de esporulação (conídios/cm
2
 x 10

4
), discos de 10 mm 

de diâmetro foram retirados de toda extensão do raio da colônia fúngica na placa de Petri, e 

transferidos para recipientes com 10 mL de água destilada com o espalhante adesivo Tween 

80 a 0,1% (uma gota em 100 mL de água). Estes foram agitados por 3 min. A concentração de 

conídios foi determinada por meio de leitura em Câmara de Neubauer. Foram realizadas três 

repetição com três leituras cada, considerando-se o valor médio destas (Almeida et al., 2009). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli 

Durante as coletas realizadas entre junho e agosto de 2010, período de ocorrência da 

murcha de Fusarium no Estado de Pernambuco, foram obtidos 26 isolados de F. oxysporum f. 

sp. phaseoli (Tabela 4). 

 

TABELA 4. Identificação dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli coletados no Estado de Pernambuco 

 

Isolados Município Localidade Cultivar 

G1 Garanhuns Muriçoca Princesa 

G2 Garanhuns Projeto Itacatu Pérola 

G4 Garanhuns São Pedro Carioca 

G5 Garanhuns Papa Terra Carioca 

G6 Garanhuns Sítio Cruz IPA 11 

G7 Garanhuns Papa Terra Carioca 

JUC 1 Jucati Distrito de Neves Vagem Roxa 

JUC 3 Jucati Distrito de Neves Bico de Ouro 

SJ 1 São João Várzea do Barro IPR Uirapuru 

SJ 2 São João Gameleira BRS Valente 

SJ 4 São João Capim Grosso BRS Campeiro 

SJ 5 São João Tiririca Carioca 

SJ 6 São João Gameleira BRS Supremo 

SJ 8 São João Riacho Quixabinha 

SJ 9 São João Várzea do Barro Carioca 

ARC 2 Arcoverde Serra das Varas IPR Uirapuru 

ARC 3 Arcoverde Serra das Varas Quixaba 

ARC 4 Arcoverde Serra das Varas BRS Cometa 

ARC 5 Arcoverde Serra das Varas Carioquinha 

ARC 6 Arcoverde Serra das Varas IPA 10 

CAL 1 Calçado Sítio Mine BRS Valente 

CAL 2 Calçado Melancia IPA 10 

CAL 3 Calçado Várzea do Gado Quixaba 

CAL 4 Calçado O. D´água Velho BRS Supremo 

CAL 6 Calçado O. D´água Velho IPR Uirapuru 

CAL 7 Calçado Sítio Mine BRS Supremo 

 

 

 

 

 

 



4.2 Variabilidade Genética 

 

4.2.1 Extração de DNA 

 

A Figura 5 indica que todos os 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli 

estudados deram origem a fragmentos de DNA de alto peso molecular, o que é indicativo de 

ausência de degradação. O processamento das amostras possibilitou a obtenção de 

quantidades de DNA genômico, variando de 25 a 250 ng/µl. 

 

 
 

FIGURA 5. Quantificação de DNA de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

Nas pistas A e B, encontra-se o marcador molecular DNA de fago λ nas 

concentrações de 50 e 100 ng/µl, respectivamente; nas pistas G1, G2, G4, G5, 

G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, Arc5, Arc6, 

Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 encontram-se os DNAs dos isolados de 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

 

4.2.2 Análise de regiões ISSP 

 

 Os perfis de amplificação ISSP utilizando o primer EI1 dos DNAs de 26 isolados de 

F. oxysporum f. sp. phaseoli são apresentados na Figura 6. Esses isolados apresentaram 

padrões com seis ou sete fragmentos, com peso molecular variando em torno de 480 a 720 

pares de bases. A região mostrou-se pouco polimórfica, com apenas dois isolados distintos, J3 

(proveniente do Distrito de Neves em Jucati, cultivar Bico de Ouro) e SJ4 (proveniente de 

Capim Grosso em São João, cultivar BRS Campeiro). 

 

 

 



 

FIGURA 6. Perfis da região intron splice site primer de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. 

sp. phaseoli obtidos pela amplificação com o primer EI1. Na pista M, marcador de 

peso molecular de 1Kb plus; nas pistas G1, G2, G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, 

SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 

e Cal7 encontram-se os  DNAs dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

O dendrograma gerado a partir do perfil obtido evidenciou pouca diversidade 

intraespecífica (Figura 7). Houve formação de um grupo com 24 isolados (G1, G2, G4, Cal7, 

Cal6, Cal4, Cal3, Cal2, Cal1, Arc6, Arc5, Arc4, Arc3, Arc2, Sj9, Sj8, Sj6, Sj5, G5, Sj2, Sj1, 

G6 J1 e G7) no nível de similaridade de 100%. O isolado J3 relacionou-se ao grupo com 

aproximadamente 87% de similaridade e o isolado SJ4 com aproximadamente 85% de 

similaridade.  



 

 

 

 



Brasileiro et al. (2004) utilizaram o primer EI1 para detectar o polimorfismo 

intraespecífico em isolados de Fusarium solani. Estes autores relataram que houve formação 

de cinco grupos distintos em um ponto de ramificação em torno de 12,5%, mostrando grande 

diversidade molecular intraespecífica. 

Maciel et al. (2010) utilizaram o marcador EI1 para amplificar DNA de 28 isolados de 

diferentes espécies de Colletotrichum, de diferentes plantas hospedeiras. Houve formação de 

três grupos distintos com 85% de similaridade de tamanho de fragmentos. Esse marcador 

mostrou elevada diversidade genética intraespecífica entre os isolados.  

Medeiros (2009), utilizando o primer EI1 em DNA extraído de diferentes isolados de 

Colletotrichum lindemuthianum de feijão comum, detectou a formação de dois grupos com 

100% de similaridade de tamanho de fragmentos, sem haver correlação com variedades do 

feijão ou local de origem. 

Os primers ISSR (GACA)4, (GTG)5 e M13 e ISSP EI1 foram utilizados no estudo de 

polimorfismos de 15 isolados de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. 

acridum de diferentes regiões e hospedeiros (Lima, 2005). Este autor observou que (GACA)4 

foi mais sensível na detecção de variabilidade intraespecífica entre os diferentes isolados, 

enquanto que (GTG)5 , M13 e EI1 mostraram 100% de similaridade. Não houve correlação 

entre os grupos e região ou hospedeiros.  

 

4.2.3 Análise de RAPD 

 

 Para RAPD, foram testados 30 primers arbitrários da Operon Technologies, 

provenientes dos kits OPW, OPA e OPX, com o DNA total dos isolados SJ6 e Cal4 como 

molde. Porém, apenas os primers OPW-12, OPA-08 e OPA-16 exibiram bom número de 

fragmentos de DNA com alto padrão de nitidez e com boa reprodutibilidade.  

 As Figuras 8, 9 e 10 ilustram os perfis de amplificação de RAPD de 26 isolados de F. 

oxysporum f. sp. phaseoli com os primers OPW-12, OPA-08 e OPA-16, respectivamente.  

A amplificação do DNA dos isolados com o primer OPW-12 de RAPD resultou, após 

eletroforese, na presença de três bandas bem definidas de aproximadamente 300, 390 e 550pb 

para os isolados G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, 

Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal6 e Cal7.  O isolado G2 apresentou uma banda a mais de 

aproximadamente 500pb.  Nos isolados G1 e G4, a banda de 550pb não foi detectada, e no 

isolado Cal4, as bandas de 390 e 550pb foram inexistentes (Figura 8). 

 



 
 

FIGURA 8. Perfis de amplificação de RAPD de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli obtidos com o primer OPW-12. Na pista M, marcador de peso molecular 

1Kb plus; nas pistas G1, G2, G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, 

SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 encontram-

se os  DNAs dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

 

A amplificação do DNA dos isolados com o primer OPA-08 de RAPD resultou, após 

eletroforese, na presença de três bandas de aproximadamente 500, 650 e 780pb para todos os 

isolados, exceto para o isolado SJ4 que apresentou uma banda coincidente de 650pb e outras 

duas bandas divergentes de aproximadamente 800 e 900pb (Figura 9). 

 

 

 
 

FIGURA 9. Perfis de amplificação de RAPD de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli obtidos com o primer OPA-08. Na pista M, marcador de peso molecular 

1Kb plus; nas pistas G1, G2, G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, 

SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 encontram-

se os  DNAs dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

A Figura 10 ilustra os perfis de amplificação com o primer OPA-16 de RAPD dos 26 

isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli apresentando padrões de sete a dez fragmentos, com 

peso molecular variando em torno de 100 a 600 pares de bases.  

 



 
 

FIGURA 10. Perfis de amplificação de RAPD de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli obtidos com o primer OPA-16. Na pista M, marcador de peso molecular 

1Kb plus; nas pistas G1, G2, G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, 

SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 

encontram-se os  DNAs dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

 O dendrograma conjunto (Figura 11) obtido pela análise de agrupamento com os três 

primers selecionados evidenciou a formação de dois grupos, com grande homogeneidade no 

nível de 97% de similaridade. Os isolados G2, SJ4, SJ6, Cal4 e J3 não formaram grupos. O 

isolado J3, mais distantemente relacionado aos grupos, ficou no nível de 86% de similaridade. 

Não houve cor relação entre agrupamento e locais de isolamento. 

 

 

 

 

 





 O uso da técnica RAPD no estudo de populações de Fusarium vem sendo relatado 

como uma ferramenta potencial para analisar a variabilidade genética. Kuramae e Souza 

(2002) estimaram a variabilidade genética existente entre quatro formae speciales de 

Fusarium oxysporum (F. oxusporum f. sp. cubense, F. oxysporum f. sp. lycopersici, F. 

oxysporum f. sp. phaseoli e F. oxysporum f. sp. vasinfectum) e entre duas raças de F. 

oxysporum f. sp. lycopersici pelo uso de RAPD. A variabilidade genética ao nível de DNA 

genômico, utilizando-se o RAPD, foi de até 50% entre as formae speciales e, entre as raças 1 

e 2 de F. oxysporum f. sp. lycopersici foi de 7%. 

Teixeira et al. (2004), visando caracterizar a diversidade genética de dez isolados de 

Acremonium strictum obtidos de sementes de milho, provenientes de diferentes regiões 

produtoras brasileiras, e diferenciá-los de isolados de Fusarium verticillioides, realizaram a 

análise do DNA por meio da técnica de RAPD. Tiveram como resultado o agrupamento de A. 

strictum e sua diferenciação de F. verticillioides, sendo que para a maioria dos casos não foi 

possível correlacionar a similaridade genotípica e a origem geográfica dos isolados de A. 

strictum. 

Singh et al. (2006) isolaram 30 amostras de Fusarium oxysporum f. sp. ciceris de solo 

rizosférico de grão de bico de diferentes localidades no Norte da Índia. A variação genética 

foi avaliada por PCR a partir de 40 primers de RAPD, tendo como resultado pouca 

variabilidade genética entre os isolados, não havendo agrupamento em função da região de 

coleta.  

Bayraktar et al. (2008) estudaram 74 isolados de F. oxysporum f. sp. ciceris de plantas 

doentes de 13 províncias da Turquia. Na análise do DNA por meio de primers RAPD, 

verificaram a formação de três grupos com considerável variação genética entre os isolados, e 

ausência de correlação com as regiões geográficas.  

Silva et al. (2010), utilizando dez iniciadores RAPD para amplificar o DNA de 64 

isolados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense, verificaram formação de sete grupos com 

75% de similaridade, mostrando alta variabilidade genética entre os isolados.  

Seis primers RAPD do kit OPC foi utilizado em 43 isolados de F. oxysporum não 

patogênicos provenientes de feijão comum e patogênicos (F. oxysporum f. sp. phaseoli). O 

dendrograma gerado mostrou a formação de quatro grupos, sendo dois deles formados por 

isolados não patogênicos, um grupo formado tanto por isolados não patogênicos quanto 

patogênicos, e um grupo apenas com isolados patogênicos, não havendo uma significativa 

diferença entre eles (Alves-Santos et al., 2002).  



Zanotti et al. (2006) verificou alta variabilidade genética entre os isolados de F. 

oxysporum patogênicos e não patogênicos de feijão comum no estado de Minas Gerais. O 

dendrograma gerado a partir das análises de RAPD mostrou similaridade de 8 a 76% entre os 

isolados patogênicos, 2 a 63% entre os não patogênicos e 45 a 76% entre os isolados 

patogênicos e não patogênicos.  

Aparentemente os autores tem obtido diferentes comportamentos em relação à 

variabilidade genética dentro das formae speciales de Fusarium. Os resultados encontrados no 

presente trabalho evidenciam grande homogeneidade entre isolados de F. oxysporum f. sp. 

phaseoli, não relacionando-os à localidade geográfica. É possível que a regionalização da 

coleta, concentrada no Agreste Meridional do estado, com exceção do município de 

Arcoverde, tenha contribuído para uma baixa variabilidade entre os isolados estudados. 

 

4.2.4 Análise de regiões ISSR 

 

4.2.4.1 Primer (GTG)5 

 

Os perfis de amplificação das regiões ISSR com o primer (GTG)5 de 26 isolados de F. 

oxysporum f. sp. phaseoli estão ilustrados na Figura 12.  Houve formação de oito a dez 

fragmentos, com peso molecular variando em torno de 100 a 550 pares de bases. 

 

 

 

 
 

FIGURA 12.  Perfis de ISSR de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli obtidos com o 

primer (GTG)5. Na pista M, marcador de peso molecular 1Kb plus; nas pistas G1, 

G2, G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, 

Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 encontram-se os  DNAs dos 

isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

 



O dendrograma (Figura 13), gerado a partir das informações contidas na Figura 12, 

evidenciou a formação de um grupo com 23 isolados ao nível de 100% de similaridade de 

tamanho de fragmentos. O isolado SJ4 relaciona-se com este grupo no nível de similaridade 

de aproximadamente 89%, enquanto que o isolado Arc3, no nível de similaridade de 

aproximadamente 85%. Já o isolado J3, relaciona-se com o grupo no nível de similaridade de 

aproximadamente 75%. Este primer evidenciou pouca variabilidade genética entre os isolados 

dentro da formae speciales. 

 



 
 



4.2.4.2 Primer (GACA)4 

 

A Figura 14 ilustra os perfis de amplificação das regiões de ISSR utilizando o primer 

(GACA)4 para o DNA dos 26 isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli estudados. Foram 

obtidos padrões de cinco a nove fragmentos, com peso molecular variando em torno de 230 a 

500 pares de bases.  

 

 

 
 

FIGURA 14.  Perfis de ISSR de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli obtidos com o 

primer (GACA)4. Na pista M, marcador de peso molecular 1Kb plus; nas pistas 

G1, G2, G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, SJ9, Arc2, Arc3, 

Arc4, Arc5, Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 encontram-se os  DNAs dos 

isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

O dendrograma, gerado (Figura 15) a partir das informações contidas na Figura 14, 

evidenciou a formação de dois grupos no nível de similaridade de 80%. O primeiro grupo 

contem os isolados G1, G2, G4, G5, G6, Cal3, Arc6, Arc5, G7, Arc3, Arc2, SJ9, SJ8, J1, SJ5, 

SJ4, SJ2, J3 e Cal7. O segundo grupo contem os isolados SJ1, SJ6, Cal2, Cal6, Cal1 e Arc4. 

O isolado Cal4 relacionou-se com o primeiro grupo ao nível de similaridade de 

aproximadamente 78%. Com o segundo grupo, o isolado CAL4 se relacionou ao nível de 

aproximadamente 55% de similaridade, evidenciando uma maior variabilidade genética.   

 





4.2.4.3 Primer M13 

 

A amplificação do DNA dos isolados com o primer M13 resultou, após eletroforese, 

na presença de quatro bandas de aproximadamente 390, 420, 500 e 780pb para todos os 26 

isolados, exceto para o isolado SJ4 (proveniente de Capim Grosso em São João, cultivar BRS 

Campeiro) que apresentou três bandas coincidentes de 390, 420 e 780pb, sendo a banda de 

500pb inexistente (Figura 16). 

 

 
 

FIGURA16.  Perfis de ISSR de 26 isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli obtidos com o 

primer M13. Na pista M, marcador de peso molecular 1Kb plus; nas pistas G1, G2, 

G4, G5, G6, G7, J1, J3, SJ1, SJ2, SJ4, SJ5, SJ6, SJ8, SJ9, Arc2, Arc3, Arc4, Arc5, 

Arc6, Cal1, Cal2, Cal3, Cal4, Cal6 e Cal7 encontram-se os  DNAs dos isolados de 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 

 

Na análise dos géis de agarose e, em consequência, dos dendrogramas construídos, 

observa-se que os perfis de fragmentos gerados pelos primers (GTG)5, (GACA)4 e M13 

evidenciaram  homogeneidade genética entre os isolados, não havendo ainda agrupamento em 

função do local de origem ou de variedade de feijão. Apesar do alto nível de similaridade 

apresentado pelos primers de ISSR estudados, (GACA)4 foi o que evidenciou uma maior 

variabilidade genética para esses isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli.  

Baysal et al. (2009) utilizaram os primers de ISSR em 14 isolados de F. oxysporum f. 

sp. lycopersici e F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici e observaram formação de três 

grupos, porém os agrupamentos não apresentaram correlação com as regiões geográficas.   

Gurjar et al. (2009) utilizaram os primers ISSR afim de distinguir isolados de 

Fusarium oxysporum f. sp. ciceris causando murcha em grão de bico de Fusarium 

proliferatum. Os resultados evidenciaram que os três isolados de F. oxysporum f. sp. ciceris 

eram claramente distintos do isolado de F. proliferatum, e os isolados de F. oxysporum f. sp. 

ciceris não diferiram geneticamente entre si, evidenciando, assim, pouca variabilidade dentro 

da formae speciales. 



Zhonghua et al. (2001), utilizando os primers (GTG)5, (GACA)4 e M13 na busca de 

variabilidade entre isolados de Botryosphaeria dothidea, verificaram que esses marcadores 

evidenciaram pouco polimorfismo do DNA desse fungo e apenas uma pequena distância 

genética entre eles. Em contraste, Brasileiro et al. (2004) encontraram alta variabilidade 

genética entre isolados de Fusarium solani obtido de diferentes substratos, utilizando os 

mesmos primers.  

Oliveira et al. (2011) utilizaram três primers UBC de ISSR para diferenciar isolados 

patogênicos e não patogênicos de Fusarium spp. coletados em bananais de diferentes 

municípios do Norte de Minas Gerais, demonstrando que esses primers se mostraram úteis na 

diferenciação desses isolados.  

Tiago et al. (2011) caracterizaram 37 isolados de Metarhizium anisopliae var.  

anisopliae provenientes do Mato Grosso, obtidos de cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar, 

utilizando os marcadores ITS-RFLP, ISSR e ISSP. Obtiveram uma variabilidade entre os 

grupos de 96% para o primer (GTG)5 e 100% para os demais primers.  

Medeiros (2009), utilizando os marcadores (GTG)5 e (GACA)4, para amplificar o 

DNA de isolados de Colletotrichum lindemuthianum provenientes de feijão comum, 

detectaram também alta variabilidade genética,  não encontrando agrupamento em função da 

origem geográfica.  

Leong et al. (2009), utilizando PCR-RFLP de regiões de IST+5.8S e ERIC-PCR para 

caracterizar isolados de  F. oxysporum f. sp. cubense coletados em diferentes cultivares de 

bananeira da Malásia e Indonésia, obtiveram similaridade variando de 42,9 a 100%. Os 

isolados foram intimamente relacionados independentemente da cultivar de bananeira e 

localização. Cramer et al. (2003) também detectou baixa diversidade genética em isolados de 

F. oxysporum f. sp. phaseoli, provenientes das Planícies centrais dos Estados Unidos, 

utilizando marcadores RAPD. 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciaram uma baixa variabilidade genética 

entre os isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli estudados, já encontrada na literatura, 

utilizando diferentes sequências de oligonucleotídeos.. Não foi possível fazer uma distinção 

dos isolados em função da localidade e das variedades de feijão. Aparentemente há alta 

homogeneidade genética entre os isolados no Estado de Pernambuco. 

O conhecimento do grau de variabilidade genética do patógeno é fundamental no 

delineamento de ensaios com agentes controladores (Cramer et al., 2003). O controle de 

patógenos é extremamente difícil, principalmente devido à ampla gama de hospedeiros, alta 

variabilidade genética e sobrevivência no solo por longos períodos. E, ao identificar o grau de 



variabilidade genética, pode-se analisar a ação do agente inibidor in vitro, e planejar formas 

de controle e monitoramento no campo. Desta forma, as diferenças específicas e a 

variabilidade genética podem ser empregadas como critério ou indicação de uso de novos 

produtos com potencial para serem utilizados como alternativa de controle.  

 

4.3 Avaliação da atividade dos extratos de plantas medicinais sobre o crescimento 

micelial e a capacidade de esporulação 

 

Os 26 isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli foram avaliados para a atividade dos 

extratos e após a verificação da homogeneidade dos resultados, foi realizada uma média  

aritmética simples para análise dos dados.   

Nas condições dos ensaios realizados, foi constatada atividade inibitória em relação ao 

crescimento micelial dos isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli, pelos extratos aquosos de 

alho, alecrim, arruda e gengibre (Figura 17). Em todos os tratamentos estudados foi observado 

crescimento vegetativo de F. oxysporum f. sp. phaseoli, porém com diferenças na velocidade 

desse crescimento, em função do extrato e das concentrações empregadas.  A inibição de F. 

oxysporum f. sp. phaseoli pelos extratos foi diretamente proporcional ao aumento da 

concentração dos extratos, exceto para o extrato de arruda, o qual, na concentração 20%, 

provocou um discreto aumento na velocidade de crescimento micelial (Tabela 5). 

As maiores velocidades de crescimento de F. oxysporum f. sp. phaseoli foram 

observadas nas testemunhas (0%), seguidas dos tratamentos onde empregou-se extrato de 

arruda a 10%  e 20%, enquanto que as menores foram registradas nos tratamentos onde se 

utilizou extrato de gengibre e alho a 30% (Tabela 5). 

 

 



 
 

FIGURA 17. Efeito dos extratos de alho, de alecrim, de arruda e de gengibre na 

velocidade de crescimento micelial de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli. Médias seguidas por letras distintas diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. CValho = 4,54%, CValecrim = 4,75%, CVarruda = 

6,90%,  CVgengibre = 12,08%. 

 

 

 

 

 

TABELA 5. Efeito de extratos de plantas medicinais na velocidade do 

crescimento micelial (cm/dia) de Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli  

 

Extrato 0  10%  20%  30%  

Alho 1,1421 a 0,9419 b 0,8266 c 0,7817 d 

Alecrim 1,1356 a 0,9885 ab 0,8500 bc 0,8167 c 

Arruda 1,0155 a 1,0133 a 1,0255 a 0,9645 ab 

Gengibre 1,0133 a 0,9867 a 0,8233 a 0,7533 b 

Médias seguidas com uma mesma letra não são significantemente 

diferentes ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

 

 

Quanto à produção de conídios de F. oxysporum f. sp. phaseoli, avaliada pela 

capacidade de esporulação (CE), verificou-se que em todos os tratamentos houve inibição 

diretamente proporcional ao aumento das concentrações dos extratos (Figura 18).  

 



 
 

FIGURA 18. Efeito dos extratos de alho, de alecrim, de arruda e de gengibre sobre a 

capacidade de esporulação (CE) de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

Médias seguidas por letras distintas diferem significativamente entre si 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. CValho = 3,36%, 

CValecrim = 14,21%, CVarruda = 12,9%, CVgengibre = 15,61%. 

 

 

Os tratamentos em que os isolados de F. oxysporum f. sp. phaseoli mais esporularam 

foram observadas nas testemunhas (0%), seguidas do tratamento onde empregou-se extrato de 

alho a 10%, e, os que menos produziram esporos foram registradas nos tratamentos onde se 

utilizou extrato de alho, alecrim e arruda a 30% (Tabela 6). O extrato de alho quando 

comparado aos outros três tratamentos, foi o que apresentou maior inibição na produção de 

conídios, em relação à testemunha. 

 
TABELA 6. Efeito de extratos de plantas medicinais na esporulação de 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli  

 

Extrato 0  10%  20%  30%  

Alho 89,543 a 65,8 b 43,573 c 5,75 d 

Alecrim 37,893 a 31,157 a 21,867 a 8,167 b 

Arruda 17,897 a 12,28 b 8,4277 c 6,3908 d 

Gengibre 71,273 a 52,35 b 38,31 c 26,072 d 
Médias seguidas com uma mesma letra não são significantemente 

diferentes ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

 

Souza et al. (2007) estudaram diferentes concentrações dos extratos de alho e capim 

santo (Cymbopogon citratus L.) sobre o crescimento vegetativo de Fusarium proliferatum, e 

observaram diferenças na velocidade do crescimento e no diâmetro máximo das colônias, em 



função do extrato e das concentrações empregadas, sendo o menor crescimento para o 

tratamento com alho a 10%. Também verificaram decréscimos nos percentuais de germinação 

dos esporos de F. proliferatum em função do aumento das concentrações dos extratos e do 

tempo de imersão dos esporos nessas soluções.  Novamente, o extrato de alho mostrou efeito 

inibitório maior que o de capim santo.  

 Silva et al. (2009) com a finalidade de avaliar o efeito de extratos vegetais no controle 

de Fusarium oxysporum f. sp tracheiphilum, proveniente de sementes de feijão- caupi 

verificaram que o extrato vegetal de alho extraído a frio a partir de etanol absoluto não inibiu 

o crescimento micelial desse fungo.  

Leite et al. (2011) verificaram o efeito do extrato de alho e do óleo vegetal no controle 

do míldio (Plasmopara viticola) da videira cv. Isabel (Vitis labrusca). Para obtenção do 

extrato, utilizaram bulbilhos de alho triturados em extratora de sucos tipo centrífuga 

doméstica com posterior filtragem em papel-filtro. Após pulverizações sobre o vinhedo 

comercial, observou-se que a germinação dos esporângios de P. viticola variou em função do 

tempo de exposição ao extrato de alho, não apresentando boa eficiência em qualquer 

concentração e o óleo vegetal não influenciou na germinação dos esporângios desse patógeno. 

Para verificação da ação fungitóxica sobre os fungos Aspergillus sp., Penicillium sp., 

Cercospora kikuchii, Colletotrichum sp., Fusarium solani e Phomopsis sp., Venturoso et al. 

(2011)  utilizaram os extratos de alho, arruda, canela, cravo-da-índia, cavalinha, eucalipto, 

hortelã, jabuticaba, melão de são caetano e nim na concentração de 20%. Como resultado, foi 

verificado que apenas a utilização dos extratos aquosos de cravo-da-índia, alho e canela 

apresentaram atividade antifúngica sobre todos os fitopatógenos estudados.  

Almeida et al. (2009) utilizaram extratos vegetais para verificar a inibição sobre o 

fungo Colletotrichum acutatum, causador da flor preta do morangueiro. Observaram que o 

extrato de fumo foi o que exerceu melhor controle sobre o desenvolvimento micelial do 

patógeno, seguido do extrato de arruda e alho. Para a esporulação, os extratos de arruda e 

losna foram os mais eficientes. Os extratos de arruda, gengibre, vinca, losna, cebola, arnica e 

nim foram os que propiciaram melhor inibição da germinação dos conídios, estatisticamente 

diferindo da testemunha. 

Rozwalka et al. (2008) estudaram 20 extratos de plantas na inibição de Glomerella 

cingulata e Colletotrichum gloeosporioides. Observaram os autores que os extratos de 

alecrim, gengibre, calêndula e laranja apesar de pouco eficientes apresentaram potencial de 

inibição sobre os isolados dos patógenos G. cingulata e C. gloeosporioides, enquanto que o 

extrato de cravo-da-índia inibiu completamente os isolados destes patógenos. Estes autores 



ainda enfatizaram que a concentração de princípios ativos não se apresenta uniforme durante 

o ciclo de vida da planta, variando com o habitat, a colheita e a preparação, fato este que pode 

comprometer a qualidade e a quantidade dos princípios ativos das plantas, afetando assim o 

efeito inibitório. 

Em estudos realizados com óleo essencial de alecrim no controle de Botrytis cinerea, 

Fusarium solani var. coeruleum e Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in vitro, 

Daferera et al. (2003) verificaram que nas concentrações estudadas não houve bom 

desempenho na inibição desses micro-organismos, pois só a partir de  606  e 668  μg/mL 

ocorreu redução de 50% do  crescimento micelial dos fungos  B. cineria e  Fusarium, 

respectivamente. 

Efeito antimicrobiano in vitro do gengibre já foi verificado para outros fungos 

fitopatogênicos. Kane et al. (2002) observaram redução de 100% do crescimento micelial 

de Rhizoctonia solani quando utilizaram o extrato de gengibre. Tylkowska & Dorna (2001) 

observaram inibição do crescimento micelial de Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, 

Botrytis allii e Stemphylium botryosum com o extrato dessa planta. Rodrigues et al. (2007) 

constataram atividade antimicrobiana de extratos de gengibre sobre o crescimento micelial e 

produção de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum em alface. 

Os diversos estudos na literatura mostram que a eficiência de um extrato pode ser 

influenciada pela quantidade de material, pela forma que este foi utilizado (seco ou fresco), 

pela temperatura, a qual este foi extraído, e que tipo de solvente foi utilizado na extração. 

Portanto, a discrepância entre os resultados obtidos com extratos vegetais na literatura se 

justifica pela falta de padronização nas metodologias de obtenção dos princípios ativos da 

planta, ou seja, na obtenção dos extratos vegetais assim como a forma de esterilização e 

armazenamento dos mesmos. Além dos fatores acima mencionados, outras características 

como época de coleta das plantas e tipo de solo de cultivo estão diretamente relacionadas com 

a concentração dos compostos ativos presente na planta. Contudo, as variações nas formas de 

extração indicam que novos métodos devam ser testados a fim de obter produtos vegetais com 

maior eficiência de inibição fúngica. 

A importância do desenvolvimento de métodos alternativos no controle de doenças de 

plantas tem por finalidade oferecer alternativas para se diminuir a dependência dos 

agrotóxicos e contribuir para se praticar uma agricultura que seja mais adequada às novas 

exigências de qualidade ambiental e de qualidade de vida da sociedade moderna. Quando 

comparados aos agrotóxicos, esse conjunto de métodos praticamente elimina os riscos de 

contaminação ambiental, os riscos à saúde humana e animal, causam menor impacto na 



biodiversidade e geram menores desequilíbrios biológicos por praticamente não interferirem 

nas populações não-alvo.  

A situação almejada seria incorporar esses métodos em um sistema mais abrangente: o 

sistema de manejo integrado dos cultivos, que agrega o estado nutricional das plantas e a 

ciclagem de nutrientes, a diversidade biológica nos compartimentos solo e plantas, a 

conservação de habitats para inimigos naturais e micro-organismos antagônicos, o uso de 

cultivares resistentes a pragas e doenças, a manutenção adequada das condições físicas e 

químicas dos solos, o uso adequado da água de irrigação e a qualidade das águas superficial e 

subterrânea, e a interdependência de todos esses componentes (Bettiol, 2007). 

De forma geral, concluímos que os extratos obtidos a partir de alho, alecrim e gengibre 

apresentaram ação inibitória, em especial o extrato de alho que em todas as concentrações, 

tanto para a velocidade micelial quanto para a produção de conídios, apresentou ação 

fungitóxica a F. oxysporum f. sp. phaseoli. Isto indica uma aplicação potencial desses extratos 

como alternativa de controle de F. oxysporum f. sp. phaseoli, principalmente integrados às 

práticas de campo, minimizando assim, a utilização de agrotóxicos. 



5 CONCLUSÕES 

 

 A variabilidade genética dos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli é baixa nos 

principais municípios produtores de feijão comum no Estado de Pernambuco. 

 Os extrato de alho, alecrim, arruda e gengibre in vitro inibem o crescimento micelial e a 

produção de conídios de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli em todas as concentrações 

utilizadas. 

 O efeito inibitório dos extratos é diretamente proporcional ao aumento da concentração.  

 O extrato aquoso de alho proporciona maior efeito inibitório em qualquer concentração, 

em relação aos extratos de arruda, alecrim e gengibre. 

 

 

.  

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

 

Abawi, G. S. 1989. Root rots. In: Schwartz, H. F.; Pastor-Corrales, M. A. (Ed.). Bean 

production problems in the tropics. 2. ed. Cali: Centro Internacional de Agricultural 

Tropical, p. 105-157. 

 

 

Agência de informação da Embrapa. Doenças do Feijão. 2007. Disponível em < 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia4/AG01/arvore/AG01_2_982004154412.h

tml>. Acesso em: 10 de novembro de 2011. 

 

 

Alexopoulos, C. J.; Mims, C.W.; Blackwell, M. 1996. Introductory Mycology. New York: 

John Wiley & Sons, Inc. 865p. 

  

 

Almeida, T. F.; Camargo, M.; Panizzi, R. C. 2009. Efeito de extratos de plantas medicinais no 

controle de Colletotrichum acutatum, agente causal da flor preta do morangueiro. Summa 

phytopathologica v. 35, n.3, p. 196-201. 

 

 

Atkins, S. D.; Clark, I. M. 2004. Fungal molecular diagnostics: a mini review. Journal Appl 

Genetic. v. 45, n. 1, p. 3-15. 

 

 

Alves-Santos, F.  M.; Ramos, B.; García-Sánchez, M. A.; Eslava, A. P.; Díaz-Mínguez, J.  M. 

2002. A DNA-based procedure for in planta detection of Fusarium oxysporum f. sp. 

phaseoli. Phytopathology. v. 92, n. 3, p. 237-244. 

 

 

Bayraktar, H.; Dolar, F. S.; Maden, S. 2008. Use of RAPD and ISSR Markers in Detection of 

Genetic Variation and Population Structure among Fusarium oxysporum f. sp. ciceris 

Isolates on Chickpea in Turkey. Journal of Phytopathology. v. 156, 3 ed., p. 146-154.  

 

 

Baysal, O.; Siragusa, M.; İkten, H.; Polat, I., Gümrükcü, E.; Yigit, F.; Carimi, F.; Teixeira da 

Silva, J. A. 2009. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races and their genetic 

discrimination by molecular markers in West Mediterranean region of Turkey. 

Physiological and Molecular Plant Pathology. v.74, p. 68–75.  

 

 

Becerra, V.; Paredes, M. 2000. Uso de marcadores bioquímicos y moleculares en estúdios de 

diversidad genética. Agricultura Técnica v. 60, p. 270-281.  

 

 

Bernardo, R.; Schwan-Estrada, K. R. F.; Povh, F. P.; Salvatori, R. K.; Stangarlin, J. R. 2002.  

Atividade antibacteriana de plantas medicinais. Summa Phytophathologica v. 28, p. 1-

110. 

 



Bettiol, W. 2007. Controle alternativo. Agencia de informação da Embrapa. Disponível 

em:<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/

CONTAG01_23_299200692526.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2011. 

 

 

Bianchini, A.; Maringoni, A. C.; Carneiro, S. M. T. G. 1997. Doenças do feijoeiro (phaseolus 

vulgaris L.) In: Kimati, H., Amorim, L. Bergamin Filho A, Camargo LEA. Rezende 

JAM. Manual de fitopatologia: doença de plantas cultivadas. 3ed São Paulo, 

Agronomica Ceres, v. 2, p. 376-399.  

 

 

Biazon, V. L. 2003. Crestamento bacteriano comum do feijoeiro: efeito da adubação 

nitrogenada e potássica e aspectos bioquímicos relacionados à doença. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Agronômicas) - Universidade Estadual Paulista, São Paulo. 

 

 

Brand, S. C.; Blume, E.;  Muniz, M. F. B.; Milanesi, P. M.; Scheren, M. B.; Antonello, L. M. 

2010. Extratos de alho e alecrim na indução de faseolina em feijoeiro e fungitoxicidade 

sobre Colletotrichum lindemuthianum. Ciência Rural, v.40, n.9. 

 

 

Brasileiro, B. R. T. V. 2003. Variabilidade genética em isolados de Fusarium solani detectada 

com a utilização de marcadores moleculares. Tese (Doutorado em Biologia de Fungos), 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

 

 

Brasileiro, B. T. R. V.; Coimbra, M. R. M.; Morais-Junior, M. A.; Oliveira, N. T. 2004. 

Genetic variability within Fusarium solani specie as revealed by PCR-fingerprinting 

based on PCR markers. Brazilian Journal of Microbiology v. 35, p. 205-210. 

 

 

Burgess, L. W.; Summerell, B. A.; Bullock, S.; Gott, K. P.; Backhouse, D. 1994. Laboratory 

manual. for Fusarium  research, Sydney, University of Sydney. 

  

 

Burgess, L. W.; Liddell, C. M.; Summerell, B. 1998. Laboratory manual 

for Fusarium research. 2º edição. Sydney. University of Sydney. 

 

 

Bussab, W. O.; Miazaki, E. S.; Andrade, D. F. 1990. Introdução à análise de agrupamentos. 

Associação Brasileira de Estatística. 105p. 

 

 

Cândida, D. V.; Costa, J. G. C.; Rava, C. A.; Carneiro, M. S. 2009. Controle genético da 

murcha do fusário (Fusarium oxysporum) em feijoeiro comum. Tropical Plant Pathology, 

v. 34, n. 6, p. 379-384. 

 

 

Cech, T. R. 1990. Self-splicing of group I-introns. Annual Review of Biochemistry v. 59, p. 

543-568. 

 



Chang, S. C. 2010. Comparação entre isolados de Fusarium verticillioides patogênicos de 

plantas e de humanos por marcadores moleculares e presença do gene FUM1. 

Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos). Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife.  

 

 

Cramer, R. A.; Byrne, P. F.; Brick, M. A.; Panella, L.; Wickliffe, E.; Schwartz, H. F. 2003. 

Characterization of Fusarium oxysporum isolates from common bean and sugar beet 

using pathogenicity assays and random-amplified polymorphic DNA markers. Journal of 

Phytopathology, v. 151, p. 352–360. 

 

 

Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. 2009. Oitavo levantamento de Avaliação 

da Safra 2008/2009. Disponível em: < 

http://www.conab.gov.br/conabweb/index.php?PAG=73&NSN=641 >. Acesso em: 10 de 

maio de 2010. 

 

 

Daferera, D. J.; Ziogas, B. N.; Polissiou, M. G. 2003. The effectiveness of plant essential oils 

on the groth of Botrytis cinerea, Fusarium  sp., and Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis. Crop Protect. v. 22, p. 39-44. 

 

 

De Barros Lopes, M.; Soden, A.; Henschke, P. A.; Langridge, P. 1996. PCR differentiation of 

commercial yeast strain using intron splice site primer. Appl and Enviroment 

Microbiology, v. 62, p. 4514-4520. 

 

 

Embrapa Arroz e feijão. Agencia de informação Embrapa. 2003. Disponível em: < 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/feijao/Abertura.html>. Acesso em: 18 de 

dezembro de 2011. 

 

 

Food and Agriculture Organization, FAO. 2009. FAOSTAT. Crops. Cow peas, dry. 

Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>. Acesso em: 15 de janeiro 

de 2012. 

 

 

Farias, M. A. A. 2004. Produtos naturais de Streptomyces spp. e de plantas utilizáveis no 

biocontrole de microorganismos fitopatogênicos. Tese (Doutorado em Produtos Naturais 

e Sintéticos Bioativos) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

 

Ferreira, M. E.; Grattapaglia, D. 1996. Classe de marcadores moleculares para análise 

genética. In: Introdução ao uso de marcadores moleculares em análise genética. Embrapa-

CENARGEN, Brasília, p. 13-68. 

 

 

Fisher, F.; Cook, N.B. 2001. Micologia: Fundamentos e Diagnóstico. Revinter. Rio de Janeiro 

RJ.  



Frigheto, S.; Toyoko, R. 2000. Influência do manejo de agrotóxico no meio 

ambiente. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 25, n. 8, p. 232-233. 

 

 

Fungaro, M. H. P. 1994. Uso do RAPD na taxonomia. In: IX Encontro de geneticistas do Rio 

Grande do Sul. Anais...Caxias do Sul- RS.  

 

 

Fungaro, M. H. P. 2000. PCR na micologia. Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento. v.14, 

p. 1 – 14. 

 

 

Ghini, R.; Kimati, H. 2000.  Resistência de fungos a fungicidas. Embrapa Meio Ambiente.  

 

 

Gliessman, S. R. 2001. Agroecologia: Processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto 

Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS. 

 

 

Gómez, J. A. G.; Ramírez, C. M. 2008. Evaluacíon preliminar de modelos de infeccíon 

cruzada por Fusarium sp., isolados de processos patológicos, en plantas, animales y 

humanos. Monografia (Microbiólogo Agrícola e Veterinário e Microbiólogo Industrial), 

Pontifícia Universidad Javeriana, Bogotá. 

 

 

Gonçalves, G. G.; Mattos, L. P. V.; Morais, L. A. S. 2009. Óleos essenciais e extratos 

vegetais no controle de fitopatógenos de grãos de soja. Horticultura Brasileira, v. 27, p. 

102-S107. 

 

 

Groppe, K.; Sanders, J.; Wiemken, A.; Boller, T. 1995. A microsatellite marker for studying 

the ecology and diversity of fungal endophytes (Epichloë spp.) in Grasses. Applied and 

Environmental Microbiology, v. 61, p. 3943-3949. 

 

 

Gurjar, G.; Barve, M.; Giri, A.; Gupta, V. 2009. Identification of Indian pathogenic races of 

Fusarium oxysporum f. sp. ciceris with gene specific, ITS and random markers. 

Mycologia, v.101, n.4, p. 484–495. 

 

 

Harter, L.L. 1929. A Fusarium disease of beans (Abstr.) Phytopathology 19:82. 

 

 

Holanda, R. A. 2011. Perfil queratinolítico e caracterização molecular de isolados de 

Microsporum. Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

 

 

Index Fungorum. Disponivel em:< http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp>. 

Acesso em: 3 de janeiro de 2012. 

 



Ji, J.; Braam, J. 2010. Restriction Site Extension PCR: A Novel Method for High-Throughput 

Characterization of Tagged DNA Fragments and Genome Walking. Public Library of 

Science ONE, v. 5, n. 5, p. 10577. 

 

 

Jimènez, L.; Collada, C. 2000. Técnicas para la evaluiciòn de la diversidad genetica y su uso 

en los programas de conservación. Methods in Enzimology. v.2, p. 237 – 248. 

 

 

Kane, P. V.; Kshisargar, C. R.; Jadhav, A. C.; Pawar, N. B. 2002. In vitro evaluation of some 

plant extracts againstRhizoctonia solani from chickpea. Journal of Maharashtra 

Agricultural Universities, Pune, v.27, n.1, p.101-102. 

 

 

Kendrich, J. B.; Snyder, W.C. 1942.  Fusarium yellows of beans. Phytopathology v. 32, p. 

1010- 1014. 

 

 

Kimati, H.; Mascarenhas, H. A. A. 1967. Incidência de doenças em ensaios de variedades de 

feijoeiro na cultura das águas no Estado de São Paulo. Bragantia, Campinas, v.26, p.17-

25. 

 

 

Kimati, H. 1980. Doenças do feijoeiro. In: Galli, F.; Carvalho, P.C.T.; Tokeshi, H.; Balmer, 

E.; Kimati, H.; Cardoso, C.O.N.; Salgado, C.L.; Krugner, T.L.; Cardoso, E.J.B.N.; 

Bergamin Filho, A. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. 2.ed. São 

Paulo: Agronômica Ceres, v. 2. p. 295-318. 

 

 

Kuramae, E. E.; Souza, N. L. 2002. Variabilidade genética entre formae speciales de 

Fusarium oxysporum e raças 1 e 2 de F. oxysporum f. sp. lycopersici através de RAPD e 

sequências de regiões ITS e rDNA. Maringá v. 34, p. 1481-1485. 

 

 

Lanza, L. L.; Souza, C. C. L.; Ottoboni, L. M. M.; Vieira, M. L. C.; Souza, A. P. 2000. 

Genetic distance of inbred lines and prediction of maize single-cross perfomance using 

RAPD markers. Theorical and Applied Genetics. v. 94, p. 1023 – 1030. 

 

 

Leite, C. D.; Botelho, R. V.; Faria, C. M. D. R.; Maia, A. J. 2011. Extrato de alho e óleo 

vegetal no controle do míldio da videira. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal - 

SP, v. 33, n. 2, p. 429-436. 

 

 

Leong, S. K.; Baharuddin, S.; Latiffah, Z. 2009. Molecular characterization 

of Fusariumoxysporum f. sp. cubense of banana. American Journal of Applied Sciences, 

New York, v. 6, n.7, p. 1301-1307.  

 

 



Lião, L. M.; Choze R.; Cavalcante, P. P. A.; Santos , S. C.; Ferri, P. H.; Ferreira, A. G. 2010.  

Perfil químico de cultivares de feijão (Phaseolus vulgaris) pela técnica de high resolution 

magic angle spinning (HR-MAS).  Quimica Nova, v. 33, n. 3, p. 634-638. 

 

 

Liberato, J. R.; Costa, H.; Ventura, J. A. 1996. Índice de doenças de plantas do Estado do 

Espírito Santo. EMCAPA, Vitória-ES. 

 

 

Lima, M. L. F. 2005. Caracterização Molecular e Patogênica de Metarhizium spp. sobre 

Diatraea saccharalis. Tese (Doutorado em Biologia de Fungos), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Recife. 

 

 

Lin, S. D.; Liu, E. H.; Mau, J. L. 2008. Effect of different brewing methods on antioxidant 

properties of steaming green tea. Food Science and Technology, London, v. 41, n. 9, p. 

1616-1623. 

 

 

Lopes, P. S. N.; Leite, G. L. D.; Mendes de Sá, G. V.; Silva, A. C.; Soares, M. A. 2004. 

Controle fitossanitário alternativo em comunidades de pequenos produtores rurais no 

norte de minas gerais. Anais ...Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

 

Machado, J. C. 1999. Patologia de sementes. Lavras: UFLA.  

 

 

Maciel, D. B.; Medeiros, L. V.; Medeiros, V. V.; Carneiro Leão, M. P.; Aranha Camargo, L. 

E. A.; Oliveira, N. T. 2010. Amplification of the cap20 pathogenicity gene and genetic 

characterization using different markers molecular in Colletotrichum gloeosporioides 

isolates. Brazillian Archives of Biology and Technology. v.53 n. 6, p. 1255-1265. 

 

 

Malosso, E.; Waite, I.S.; English, L.; Hopkins, D.W.; O'Donnell, A.G. 2006. Microbial 

diversity of Antarctic soils determined using a combination of culture isolation, 

molecular fingerprinting and cloning techniques. Polar Biology, v. 29, n. 7, p. 552 – 561. 

 

 

Matioli, S. R. 2001. Biologia molecular e evolução. Instituto de biociências da Universidade 

de São Paulo. Ribeirão Preto. 

 

 

Medeiros, V. V. 2009. Caracterização molecular de isolados de Colletotrichum 

lindemuthianum provenientes do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.). Dissertação 

(Mestrado em Biologia de Fungos). Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

Mendes, M. A. S.; Silva, V. L.; Dianese, J. C.; Ferreira, M. A. S. V.; Santos, C. E. N. dos; 

Gomes Neto, E.; Urben, A. F.; Castro, C. 1998. Fungos em plantas no Brasil. Brasília, 

Embrapa-CENARGEN.  

 



Menezes, M.; Silva, D. M. W. 1997. Guia prático para isolamento de fungos fitopatogênicos. 

Recife, Pernambuco, Brasil. 

 

 

Milacab, S. K. 1998. Marcador de DNA. Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento. v.5, p. 14 

– 17. 

 

 

Mueller, U. G.; Wolfenbarger, L. L. 1999. AFLP genotyping and fingerprinting. Trends 

Ecology Evolution Amsterdam v. 14, p. 389-394. 

 

 

Nelson, P. E.; Toussoun, T. A.; Marasas, W. F. O. 1983. Fusarium species: An illustrated 

Manual for identification. University Park and London, USA The Pennsylvania State 

University Press. 193p. 

  

 

Nozaki, M. H.; Camargo, M.; Lemos, E. G. M.; Aukar, A. P. A.; Barreto, M. 2006. 

Caracterização molecular através da técnica fAFLP de isolados de Diaporthe citri. 

Summa Phytopathologica v. 32, n. 2, p. 147-150. 

 

 

Nunes, W. 2003. Manejo de fungos de solo na cultura do feijão irrigado. In: Fancelli, A. L.; 

Dourado Neto, D. (Ed) Feijão irrigado: Tecnologia e produtividade. Piracicaba: ESALQ, 

Departamento de produção vegetal, p. 127-151. 

 

 

Oliveira, N.; dos Santos, T.; Lacerda Durães, N.; Alkimim, E.; Costa, M.; Nietsche, S.; 

Xavier, A. 2011. Uso de Marcadores ISSR em populações patogênicas e não patogênicas 

de Fusarium spp. provenientes de Bananais do Norte de Minas Gerais. Fórum de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão. 

 

 

Pataro, C.; Guerra, J. B.; Petrillo-Peixoto, M. L.; Mendonça-Hagler, L. C.; Linardi, V. R.; 

Rosa, C. A. 2000. Yeast communities and genetic polymorphism of Saccharomyces 

cerevisiae strains associated with artisanal fermentation in Brazil. Journal Applied 

Microbiology v. 89, p. 24-31. 

 

 

Pedroso, D. C.; Junges, E.; Menezes, V.,;  Muller, J.; Girardi, L. B.; Tunes, L. M.; Muniz, M. 

F. B.; Dill, A. 2009. Crescimento Micelial de Alternaria solani na Presença de Extratos 

Vegetais. Revista Brasileira de Agroecologia v. 4, n. 2. 

 

 

Pereira, M. J. Z. 2007. Resistência do feijoeiro a Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. Tese 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) - Universidade Federal de Lavras, 

Lavras. 

 

 



Ranade, S. A.; Farooqui, N. 2002. Assessment of Profile Variations Amongst Provenances of 

Neem Using Single-Primer-Amplification Reaction (SPAR) Techniques. Molecular 

Biology Today. v. 3, n. 1, p. 1-10. 

 

 

Rodrigues, E.; Schawan-Estrada, K. R. F.; Fiori-Tutida, A. C.; Stangarlin, J. R.; Cruz, M. E. 

S. 2007. Fungitoxicidade, atividade elicitora de fitoalexinas e proteção de alface em 

sistema de cultivo orgânico contra Sclerotinia sclerotiorum pelo extrato de 

gengibre. Summa Phytopathologica, Botucatu, v.33, p.124-128.  

 

 

Rohlf, F. J. 1988. NTSYS-PC. Numerical taxonomy and multivariate analysis system.  

 

 

Rozwalka, L. C.; Lima, M. L. R. Z. C.; Mio, L. L. M; Nakashima T. 2008. Extratos, decoctos 

e óleos essenciais de plantas medicinais e aromáticas na inibição de Glomerella 

cingulata e Colletotrichum gloeosporioides de frutos de goiaba. Ciência Rural, Santa 

Maria, v.38, n.2, p.31-36. 

 

 

Santos, E. D.; Hendges, E. A.; Moreira, E. F. 2011.  Controle biológico de pragas agrícolas no 

Brasil. Anais do V Colóquio internacional educação e contemporaneidade. São 

Cristovão-SE, Brasil. 

  

 

Sartorato, A.; Rava, C. A.; Yokoyama, M. 1987. Principais doenças e pragas do feijoeiro 

comum no Brasil. Goiânia: Embrapa-CNPAF, 53p. 

 

 

Sartorato, A. ; Rava, C. A. 1994. Murcha ou amarelecimento de Fusarium. In: Sartorato, A.; 

Rava, C. A. (Eds). Principais doenças do feijoeiro comum e seu controle, Brasília. 

Embrapa-SPI. p.175-190. 

 

 

Sartoretto, L. M.; Farias, P. C. M. 2010. Diversidade genética e técnicas biotecnológicas. 

Unoesc & Ciências − ACET, Joaçaba-SC, v. 1, n. 2, p. 155-162. 

 

 

Schwan-Estrada, K. R. F.; Stangarlin, J. R. 2005. Extratos e óleos essenciais de plantas 

medicinais na indução de resistência. In: Cavalcanti, L. S.; Di Piero, R. M.; Cia, P.; 

Pascholati, S. F.; Resende,  M. L. V. ; Romeiro, R. S.  (Eds.) Indução de resistência em 

plantas a patógenos e insetos. Piracicaba p. 125-132. 

 

 

Silva, J. A.; Pegado, C. M. A.; Ribeiro, V. V.; Brito, N. M.; Nascimento, L. C. 2009. Efeito 

de extratos vegetais no controle de Fusarium oxysporum f. sp tracheiphilum em sementes 

de caupi. Ciência agrotecnológica Lavras, v.33 n.2 .  

 

 



Silva, C. M.; Hinz, R. H.; Stadnik, M. J.; Pereira, A.; Tcacenco, F. A. 2010. Diversidade 

genética por marcadores moleculares em Fusarium oxysporum f. sp. cubense no Estado 

de Santa Catarina. Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.12 p.2480-2485. 

 

 

Simão, G.; Orsini, I. P.; Sumida, C. H.; Homechin, M.; Santiago, D. C.; Cirino, V. M. 2010. 

Reação de cultivares e linhagens de feijoeiro em relação a Meloidogyne javanica e 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.5, p.1003-1008. 

 

 

Singh. B. P.; Saikia, R.; Yadav, M.; Singh, R.; Chauhan, V. S.; Arora, D. K. 2006. Molecular 

characterization of Fusarium oxysporum f. sp. ciceri causing wilt of chickpea. African 

Journal of Biotechnology v. 5, p. 497-502. 

 

 

Snustad, D. P.; Simmons, M. J. 2008. Fundamentos de Genética. 4ªed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

 

Souza, A. E. F.; Araújo, E.; Nascimento, L. C. 2007. Atividade antifúngica de extratos de 

alho e capim-santo sobre o desenvolvimento de Fusarium proliferatum isolado de grãos 

de milho. Fitopatologia brasileira. Brasília,  v.32 n.6. 

 

 

Suga, H.; Oyabu, K.; Ito, M.; Kageyama, K.;  Hyakumachi, M. 2000. Detection of intron-like 

sequences in the small subunit rDNA 3’region of Fusarium solani. Mycological Research 

v.104, p. 782-787. 

 

 

Sutton, B. C. 1980. The appressoria of Colletotrichum graminicola and C. falcatum. 

Cannadian. Journal of Botany v. 46, p. 873-876.  

 

 

Tagami, O.; Gasparin, M.; Schwan-Estrada, K.; Cruz, M.; Itako, A.; Tolentino Júnior, J.; 

Moraes, L.; Stangarlin, J. 2009. Fungitoxidade de Bidens pilosa, Thymus vulgaris, Lippia 

alba e Rosmarinus officinalis no desenvolvimento in vitro de fungos fitopatogênicos. In: 

Semina Ciências Agrárias, América do Norte. 

 

 

Teixeira, H.; Vieira, M. G. G. C.; Machado, J. C. 2004. Marcadores RAPD na Análise da 

Diversidade Genética de Isolados de Acremonium strictum. Fitopatologia Brasileira v. 

29, p. 651-655. 

 

 

Tiago, P. V.; Carneiro Leão, M. P.; Lima, M. L. A.; Oliveira, N. T.; Luna-Alves Lima, E. A. 

2011. Polymorphism in Metarhizium anisopliae var. anisopliae (Hypocreales: 

Clavicipitaceae) based on internal transcribed spacer-RFLP, ISSR and intron markers. 

Genetics and Molecular Research v.10, n.3, p. 1565-1575. 

 



Tylkowska, K.;  Dorna, H. 2001. Effects of cinnamon, garlic, greater celandine, ginger and 

chosen fungicides on the growth of pathogenic fungi isolated from onion, cabbage and 

carrot seeds. Phytopathologia Polonica,Skierniewice, n.21, p.25-34. 

 

 

Venturoso, L. R.; Bacchi, L. M. A.; Gavassoni, W. L. 2011. Atividade antifúngica de extratos 

vegetais sobre o desenvolvimento de fitopatógenos. Summa Phytopathologica, v.37, n.1, 

p.18-23. 

 

 

Wang. G.; Whittam, T. S.; Berg, C. M.; Berg, D. E. 1993. RAPD (arbitrary primer) PCR is 

more sensitive than multilocus enzyme electrophoresis for distinguishing related bacterial 

strains. Nucleic Acids Research. v.21, p. 5930-5933. 

 

 

Welsh, J.; McClelland, M. 1991. Genomic fingerprintig using arbitrarily primed PCR and a 

matrix of pairwise combinations of primers. Nucleic acids research. v. 19, p. 5275-5279. 

 

 

Williams, J. G. K.; Kubelik, A. R.; Livak, K.. J.; Rafalski, J. A.; Tingey, S. V. 1990. DNA 

polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic 

Acids research v. 18, p. 6531-6535. 

 

 

Zanotti, M. G. S.; Queiroz, M. V.; dos Santos, J. K.; Rocha, R. B.; de Barros, E. G.; Araújo, 

E. F. 2006. Analysis of genetic diversity of Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli isolates, 

pathogenic and non-pathogenic to common bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of 

Phytopathology. v. 154, p. 545–549. 

 

 

Zhonghua, M. A.; Boehm, E. W. A.; Luo, Y., Michailides, T. J. 2001. Population structure of 

Botryosphaeria dothidea from pistachio and other hosts in California. Phytopathology. v. 

91, p. 665-672. 

 

 

 


