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RESUMO 

 

A podridão-verde do inhame (Dioscorea spp.) é uma doença do tipo pós-

colheita, causada pelo fungo Penicillium sclerotigenum, espécie descrita no Japão nos 

anos 50, tendo sido assinalada e redescrita no Brasil nos anos 70, em ambos os casos, 

com base em elementos taxonômicos obtidos de um único isolado. Trata-se de uma 

doença severa, podendo ser limitante para às exportações brasileiras. Apesar da 

importância fitossanitária de P. sclerotigenum, muitas informações sobre a patogenia e 

biologia desse organismo ainda são desconhecidas. Os objetivos da presente pesquisa 

foram estudar aspectos básicos da patogenicidade e distribuição geográfica de P. 

sclerotigenum no Brasil, bem como apresentar a caracterização morfofisiológica e 

enzimática dessa espécie fúngica, com base em 50 isolados, originários de túberas 

infectadas de D. cayennensis cv. da Costa e D. alata cv. São Tomé, com amostras 

obtidas em sete diferentes estados brasileiros, perfazendo quatro regiões. Dentre as 

culturas experimentalmente infectadas por P. sclerotigenum, destacaram-se a maçã e 

pêra, pois ambas, segundo a literatura, são excelentes substratos para a produção por P. 

expansum, em condições naturais, da micotoxina patulina, também produzida, apenas in 

vitro, por P. sclerotigenum. No que concerne a distribuição geográfica do patógeno, 

observou-se que P. sclerotigenum foi a única espécie desse gênero a causar podridão-

verde do inhame no Brasil, tendo sido assinalada nos Estados da Bahia, Distrito Federal, 

Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Penicillium 

sclerotigenum infectou indistintamente D. cayennensis e D. alata, não existindo raça 

fisiológica para essa espécie, embora a doença tenha se mostrado mais severa em D. 

cayennensis, mesmo quando inoculada com isolados de D. alata. Foram observadas 

variações micro e macromorfológicas e diversidade de colônia entre os 50 isolados 
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brasileiros, independente da espécie de inhame e do local de origem do isolado. 

Com base no tipo da colônia, foi possível classificar os isolados em quatro grupos 

morfológicos distintos, sendo o mais freqüente o grupo I, que era o típico da espécie. 

Quanto à caracterização enzimática em substratos sólidos, observou-se que todos os 

isolados apresentaram atividade amilolítica, com halo médio acima de 5 mm. Quanto a 

detecção de atividade proteolítica, apenas os isolados PE 24 e PE 35 apresentaram 

resultados negativos. Por outro lado, a atividade lipolítica foi negativa para a maior 

parte dos isolados, sendo positiva em um ou alguns isolados de cada Estado brasileiro. 

Dessa forma, a variabilidade de atividade enzimática em substratos sólidos encontrada 

entre os isolados brasileiros de P. sclerotigenum foi independente da espécie de inhame 

e do estado de origem do isolado. A caracterização de um perfil isoenzimático espécie-

específico para P. sclerotigenum foi obtida para as enzimas fosfatase alcalina e alfa e 

beta - esterases, sendo observado um padrão de bandas distinto, a considerar as espécies 

de Penicillium assinaladas na Nigéria infectando (Dioscorea spp.). Em conclusão, pode-

se afirmar que o presente trabalho reportou também a primeira descrição de um perfil 

enzimático para P. sclerotigenum e a detecção de diversidade morfológica no tipo de 

colônia, por meio de observações em 50 isolados brasileiros, de diferentes Estados.  
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ABSTRACT 

 

The green-rot of yams (Dioscorea spp.) is a post-harvest disease caused by  Penicillium 

sclerotigenum. This fungus species was described in Japan in the fifties on Dioscorea 

batatas, and reported and re described in Brazil in the sixties, in both cases on the basis 

of taxonomic data obtained from a single isolate. The disease is very severe and may be 

a limiting factor for export. In spite of the economic importance of P. sclerotigenum, 

many informations on pathogenicity and biology of this organism remain unknown. The 

objectives of the present investigation were to study pathogenicity and geographical 

distribution of P. sclerotigenum in Brazil, considering seven Brazilian states, as well as 

its morphological and enzymatic characterization, on the basis of 50 isolates. The results 

pointed out that among the crops experimentally infected by P. sclerotigenum, were 

apple and pear, both, according to the literature, good substrates for the mycotoxin 

patulin production by the species P. expansum. This mycotoxin is also produced, but  

only in vitro, by P. sclerotigenum. It was found out that the green-rot of yams occurs in 

all surveyed states, and consequently P. sclerotigenum remains as the only species in 

constant association with the disease in Brazil, being now registered in the states of 

Bahia, Distrito Federal, Paraiba, Pernambucio, Rio Grande do Norte, Rondonia and São 

Paulo. Penicillium sclerotigenum infected both D. cayennensis and D. alata and 

physiological races for this fungus species were not observed, even though the disease 

was more severe on D. cayennensis, even when inoculated with isolates obtained from 

D. alata. Morphological variation (micro and macro) and diversity of colony type 

among the 50 Brazilian isolates, independently of the yam species and the isolates 

origin were also observed. According to the obtained  data,  it was possible to classify 

the isolates into four morphological groups, being group I the most frequent, which 
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presented the typical characteristics of the species. In the enzymatic characterization on 

solid substrates, it was found that all isolates presented amilolitical activity, with a halo 

averaging 5 mm. In relation to the detection of proteolytic activity, only the isolates PE 

24 and PE 35 proved to be negative while lipolytic activity was negative for the 

majority of the isolates, been positive in one or very few isolates from each state. Under 

these circumstances, the variability of the enzymatic activity on solid substrates found 

among the Brazilian isolates of P. sclerotigenum was independent on yam species and 

state of origin of the isolates. A species specific characterization isoenzymatic profile 

for the species P. sclerotigenum was obtained for the first time for the enzymes alkaline 

phosphatase and alpha esterase, being the latter the more appropriate to present a pattern 

of bands distintic among the species of Penicillium reported infecting yam in Nigeria. 

This paper also reports for the first time the high diversity of colony type of P. 

sclerotigenum on the basis of 50 Brazilian isolates. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
            O inhame (Dioscorea cayennensis Lam.) cv. da Costa é uma cultura de importância 

social e econômica para a região nordeste do Brasil por ser um alimento de excelentes 

qualidades nutritivas, possuidor de todas as vitaminas do complexo B, amido em grande 

quantidade e sais minerais (SILVA, 1965). O inhame Dioscorea alata L. cv. São Tomé é o 

segundo mais consumido no Brasil. Ademais, o inhame Da Costa vem sendo, há muitos 

anos, produto de exportação para diversos países, incluindo-se os Estados Unidos, Reino 

Unido, Países Baixos e França (SANTOS, 2002).  

Uma cultura bem conduzida de inhame da Costa é muito rentável, superando as 

demais da Zona da Mata do Nordeste, sendo os problemas fitossanitários ainda fatores 

limitantes da cultura. Entre esses, destaca-se a podridão-verde, causada pelo fungo 

Penicillium sclerotigenum Yamamoto, doença do tipo pós-colheita, de alta severidade, 

incidente durante o transporte e armazenamento de túberas comerciais e sementes. Essa 

doença foi descrita no Brasil ocorrendo em Pernambuco por MOURA et al. (1976), 

ocasião em que foi feito breve diagnóstico micológico do patógeno, criada a denominação 

da doença em português (podridão-verde) e mencionados os fatores de predisposição da 

doença. Até o momento nenhum levantamento sobre distribuição geográfica de P. 

sclerotigenum no Brasil foi realizado. 

ADENIJI (1970) e OGUNDANA et al. (1971) e relataram ocorrências de outras 

espécies de Penicillium causando podridão em inhame, ainda não assinaladas no Brasil 

associadas à dioscoreáceas. Do ponto de vista epidemiológico, observações não 

experimentais têm indicado que a podridão-verde é menos incidente e severa em D. alata 

do que em D. cayennensis. Por outro lado, o fato de D. alata não ser parasitada por 
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nematóides, outro grupo de patógenos de importância para a cultura do inhame, sugeriu a 

possibilidade de especialização fisiológica em P. sclerotigenum.  

Acredita-se que P. sclerotigenum apresenta especificidade parasitária para espécies 

do gênero Dioscorea, por não existir na literatura assinalamentos desse patógeno em outras 

espécies botânicas, não se conhecendo, portanto, sua gama de hospedeiro. Finalmente, 

tem-se como agravante dessa doença a possibilidade da produção da micotoxina patulina 

no patossistema P. sclerotigenum-inhame, pois essa substância é citada na literatura como 

produzida também por P. sclerotigenum, porém em meio de cultura. A patulina é tóxica ao 

homem, termoestável, mas, como visto, ainda não foi verificada no patossistema P. 

sclerotigenum-inhame.  

A descrição morfológica de P. sclerotigenum foi realizada por YAMAMOTO et al. 

(1955), no Japão, utilizando um isolado obtido de Dioscorea batatas Dec., havendo uma 

segunda feita no Brasil, fundamentada também em dados de um único isolado (MOURA et 

al. 1976). A mais recente descrição morfológica de P. sclerotigenum foi realizada por 

SAMSON & FRISVAD (2004) com base em apenas oito isolados, não permitindo 

avaliação de variabilidade intraespecífica.  

A análise eletroforética de isoenzimas em Penicillium subg. Penicillium 

(CRUICKSHANK & PITT, 1987; BANKE et al., 1997) tem se revelado importante 

ferramenta para identificação de espécies estreitamente relacionadas. BANKE et al. 

(1997), estudando vinte e uma isoenzimas de P. chrysogenum e outras espécies 

relacionadas, sugeriram que P. chrysogenum var. dipodomyis é uma espécie distinta de P. 

chrysogenum, sendo a enzima alfa - beta - esterase a única que apresentou um padrão de 

bandas espécie-específico, sem a existência de bandas em comum entre as espécies. Até o 

momento, não foi publicado qualquer estudo enzimático com a espécie P. sclerotigenum, 
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não se conhecendo, portanto, seu perfil isoenzimático nem a possibilidade de variabilidade 

intraespecífica, segundo esta técnica. 

 Apesar de P. sclerotigenum ser um patógeno que afeta significativamente uma 

cultura de alta importância para o Brasil e demais países produtores de inhame, pode-se 

afirmar que ainda são poucos os trabalhos publicados sobre essa espécie fúngica, 

predominando, especialmente no Nordeste, informações referentes  ao controle químico da 

podridão-verde por meio de fungicidas. 

  

OBJETIVOS: 

 

1. Definir a distribuição geográfica de Penicillium sclerotigenum em relação à ocorrência 

de podridão-verde do inhame no Brasil. 

2.  Investigar a possibilidade de ocorrência de outras espécies de Penicillium causando a 

doença, no Brasil. 

3.  Estudar a patogenicidade de P. sclerotigenum em relação a outras espécies botânicas de 

importância econômica para o país. 

4.  Definir a existência ou não de raça fisiológica para P. sclerotigenum. 

5.  Caracterizar morfofisiologicamente  isolados brasileiros de P. sclerotigenum. 

6. Caracterizar enzimaticamente P. sclerotigenum, estabelecendo um padrão isoenzimático 

espécie-específico.        
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

1. A CULTURA DO INHAME (DIOSCOREA SPP.) 

 

As culturas de plantas tuberosas, na grande maioria amiláceas, ou seja, aquelas em 

que o componente principal do armazenamento é o amido, formam um grupo diversificado 

de plantas produtoras de túberas. Essas plantas encontram-se mais distribuídas nas regiões 

tropicais (PEDRALLI, 2002), onde se valorizam nas categorias de cultivo de subsistência, 

cultivo de importância étnica ou cultural e de importância econômica. Uma mesma cultura 

tuberosa pode apresentar diferentes formas de valorização, em diferentes países do mundo. 

Essa valorização é dependente da região geográfica onde é produzida, pois, em algumas 

regiões, uma determinada espécie pode ser considerada de subsistência e em outra de 

importância econômica.  

Entre as culturas tuberosas, destacam-se os inhames (Dioscorea spp.), cultivados 

principalmente na Ásia, África, México, Caribe e América do Sul, onde o Brasil é o maior 

produtor, com os principais campos de cultivo localizados na região nordeste, 

especialmente nos estados da Paraíba e Pernambuco, primeiro e segundo maiores 

produtores do país, respectivamente (SANTOS, 2002). O Estado da Paraíba possui uma 

área plantada de 6.697 hectares, com uma produção de 74.290 t e produtividade de 10.958 

kg/ha (SANTOS & MACÊDO, 2002). Espécies e variedades comestíveis de inhame 

produzem alimentos básicos para muitas populações em muitos países do oeste da África, 

Caribe, regiões norte, central e sudeste da Ásia, incluindo-se parte da China, Japão, 

Malásia, Vietnã e Oceania (SANTOS, 2002; OKIGBO, 2002).  
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De acordo com dados da FAO (2005) a produção mundial de inhame atualmente é 

40 milhões de toneladas anuais, sendo 90 % originária de três países africanos: Nigéria, 

Gana e Costa do Marfim. A Nigéria é o maior produtor, sempre com médias anuais 

correspondentes a três quartos do total mundial. Segundo ADESUYI (1997), o nome desta 

cultura derivou de “niam” do dialeto Mande ou de “en yame” do Temme. Esses termos 

teriam sido adaptados para o português na forma de inhame e para o espanhol “name”, no 

francês “igname” e no inglês “yam”, línguas faladas em países que por muitas décadas 

exerceram forte influência política, social e econômica nos países do oeste africano, que 

eram colônias, quase todos produtores de inhame. 

            No Brasil, diferentes denominações vulgares para a cultura ocorrem por 

regionalização. Por exemplo, a palavra inhame, no sul e centro sul do Brasil, é aplicada à 

espécie comestível, de valor econômico apreciável, Colocasia esculenta (L) Schott, 

pertencente à família Araceae Adans, também referida por taro (MESQUITA, 2002). Em 

São Paulo, particularmente, cultiva-se muito D. alata, que é conhecida por cará, palavra de 

origem Tupi (ká rá). Inicialmente o termo cará era  referente às túberas de D. trifida L. 

(MESQUITA, 2002).  No Nordeste, a palavra inhame também, muitas vezes, é substituída 

por cará, especialmente em referência às tuberas de D. alata (cará São Tomé e cará 

Nambu) (SILVA, 1965). Para evitar duplicidade de termos, ficou estabelecido por ocasião 

do I Simpósio Nacional sobre as Culturas do Inhame e do Cará em 2001,  que no meio 

técnico-científico nacional, a partir daquela data, o termo cará seria substituído 

definitivamente por inhame e o inhame (C. esculenta) denominado definitivamente de taro 

(CARMO, 2002).  Ao longo do presente trabalho, será seguida essa orientação.  

O inhame é uma monocotiledônea tuberosa, pertence à família Dioscoreaceae 

(R.Br.) Lindley que possui entre seis e nove gêneros e 850 a 900 espécies, ocorrendo no 
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Brasil cinco gêneros e 625 espécies (PEDRALLI, 1988). A maioria dessas espécies não 

serve para alimentação humana. Entretanto, em muitas espécies as túberas possuem 

taninos, alcalóides, substâncias alergênicas, mucilagem e diosgenina que é a matéria-prima 

utilizada para síntese de esteróides, resultando em apreciável valor farmacêutico 

(PEDRALLI, 1988). As espécies de Dioscorea produtoras de diosgenina não servem para 

alimentação humana. As espécies comestíveis do gênero Dioscorea mais cultivadas no 

Brasil são: D. cayennensis Lam., D. alata, D. bulbifera L, D. dumetorum (Kunth) Pax., D. 

trifida, D. laxiflora Griseb e D. microbotrya Griseb sendo as duas primeiras as mais 

comercializadas para alimentação humana (SANTOS, 2002).  

Os inhames são cultivados em periferias de florestas úmidas, em solos de textura 

arenosa, suficientemente profundo bem drenados e arejados, férteis, ricos em matéria 

orgânica, com pH entre 5,5 a 6,0 (SANTOS, 1996).  

O ciclo do inhame é anual e uma planta pode produzir dois tipos de túberas: as 

comerciais, colhidas cinco a seis meses após o plantio, e as sementes, colhidas três meses 

após as túberas comerciais (SILVA, 1965). Estas constituem-se em produto agrícola de 

apreciável valor comercial no mercado interno e externo, sendo um alimento rico em 

carboidratos, especialmente amido, sais minerais e vitaminas do complexo B. As túberas 

sementes, conhecidas pelos agricultores como mamas, são produzidas por meio de uma 

técnica denominada de capação, que consiste na retirada da túbera comercial, deixando-se 

suficiente quantidade de tecidos no local da extirpação, para possibilitar a formação de um 

aglomerado de pequenas túberas, que são colhidas três meses após (SILVA, 1965). Essas 

túberas são produzidas por um número limitado de agricultores que comandam esse tipo de 

mercado, com apreciáveis lucros econômicos. Dioscorea cayennensis, com uma única 

variedade, conhecida por inhame da Costa, é a preferida para o consumo no Nordeste e 
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única nos programas de exportação. Dioscorea alata possui três variedades difundidas na 

região nordeste; inhame São Tomé e inhame Nambu (antigos cará São Tomé e Nambu) e a 

Roxo de Ilhéus, muito bem aceitas como alimento, porém pouco cultivadas na Paraíba e 

Pernambuco por serem altamente suscetíveis à doença requeima, de alta severidade e 

etiologia ainda desconhecida, ocorrente, aparentemente, apenas nesses Estados (SANTOS, 

2002).  

O inhame São Tomé comercializado no Nordeste é originário das regiões norte, sul 

e sudeste do país, nesse caso, principalmente, do Estado de São Paulo. A pouca exploração 

dessa espécie no Nordeste é fato relevante, a considerar a importância de D. alata para 

consumo in natura ou industrializado em muitos países (EL-DASH et. al 1978; IGE & 

AKINTUNDE, 1981; RAVINDRAN & WANASUNDERA, 1992 e  ALVES & 

GROSSMANN, 2002. Com relação à industrialização de túberas de D. cayennensis, no 

Brasil, CÂMARA FILHO et al. (1967) relataram pioneiramente resultados de pesquisas 

que revelaram o aproveitamento da farinha do inhame da Costa no preparo de farinhas 

mistas panificáveis, indicando a possibilidade de misturas da ordem de até 50% com a 

farinha de trigo, sem alterações das características organolépticas e de panificação.  

Os dois tipos de inhame mais usados na alimentação no Brasil são comercializados 

nas Centrais de Abastecimento (CEASAS), feiras livres e supermercados, com 

carregamentos oriundos dos estados produtores, em função das épocas de produção. Os 

exportadores possuem infra-estrutura própria, diferenciada, para ações de “packing house” 

que envolvem a seleção, tratamento fitossanitário, embalagem e armazenamento.  

Segundo SANTOS (2002), no Brasil, a maior parte do inhame é comercializada 

internamente e outra parte exportada para os Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, 

Canadá, França e Áustria. Tomando-se o ano de 1998 (período janeiro a dezembro) o 
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volume de inhame exportado foi de 3.078.325 kg no valor de US$ 2.244.998,00 (dois 

milhões, duzentas e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito dólares). Os 

Estados Unidos são o principal importador, responsável, naquele período, por 54,95 % das 

exportações brasileiras (1.691.427 Kg); seguido do Reino Unido com 25,80 %, Países 

Baixos com 11, 33%, Canadá com 7,70 % e França com 1,22%. Os índices de exportação 

para esses países encontram-se estáveis, com indicações de diminuição. As exigências 

quanto à qualidade das túberas com relação à sanidade (ausência total de sintomas de 

doenças), aspecto geral (uniformidade, tamanho e peso) e toxicologia (ausência de resíduos 

de agrotóxicos) têm aumentado bastante nos últimos anos, indicando a necessidade de 

maiores incentivos à pesquisa para que os agricultores possam receber melhores 

orientações técnicas que favoreçam a obtenção de colheitas mais racionais e 

conseqüentemente produtos finais de melhor qualidade para  seleções de exportação.  

 

2. PODRIDÃO-VERDE DO INHAME: 

 

           O cultivo do inhame da Costa em todas regiões produtoras do mundo, incluindo-se 

o Nordeste, é afetado significativamente pela ocorrência de doenças bióticas e abióticas, 

com destaques para as micoses e nematoses, todas limitantes da produtividade, caso 

medidas preventivas não sejam aplicadas (RITZINGER et al. 2003; MOURA, 2005). Entre 

as doenças fúngicas, destacam-se a queima das folhas ou pinta preta, causada por 

Curvularia eragrostides (P. Henn.) Mayer, originalmente descrita no Nordeste como 

causada por Curvularia maculans (Bancroft) Boedijn var. macrospora (MEDEIROS & 

NASCIMENTO, 1964), denominação que passou a sinonímia de C. eragrostides, a partir 

do trabalho de ELLIS (1966). Trata-se de uma doença epidêmica, de ocorrência regular, 
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que exige controle químico preventivo obrigatório. Seus efeitos se refletem em baixa 

produtividade, com redução significativa do tamanho das túberas e alterações negativas nas 

características organolépticas (MOURA, 2005).  

A segunda mais relevante doença fúngica da cultura no Nordeste é a podridão- 

aquosa, descrita por MOURA (1987) que tem como agente etiológico Rhizopus oryzae 

Went & Prinsen Geerl, só assinalada em D. cayennensis, sendo de ocorrência regular, nos 

anos chuvoso. As incidências de podridão-aquosa ocorrem principalmente quando fortes 

precipitações pluviométricas inundam áreas baixas dos campos de plantio. No solo, na 

presença de altos teores de umidade, muitas túberas, rapidamente, passam a apresentar 

podridão do tipo mole, sem odor, com abundante desenvolvimento micelial e grande 

quantidade de esporângios na superfície, logo após serem colhidas (MOURA, 2005) 

Uma terceira doença fúngica, de máxima importância econômica, é a podridão- 

verde, incidente em túberas comerciais e sementes, causada por Penicillium sclerotigenum, 

descrita em Pernambuco por MOURA et al.( 1976), ocasião em que foi dado à doença o 

nome de podridão-verde, descrita a sintomatologia, apresentadas as condições de 

predisposição e feita uma breve descrição do patógeno. A podridão-verde é problema 

fitossanitário de pós-colheita, com o patógeno penetrando sempre por ferimentos, 

resultando em altas perdas durante o transporte e armazenamento de túberas comerciais e 

sementes. As perdas são permanentes e a doença ocorrendo sempre com altos índices de 

incidência e severidade, especialmente em épocas chuvosas, que promovem altos teores de 

umidade nos armazéns. Perdas também ocorrem em porões de navios, por ocasião das 

longas travessias oceânicas, durante as exportações, fato que exige eficientes medidas 

preventivas de controle.   
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A podridão-verde quando em túberas-sementes, induz estiolamento de pré e pós-

emergência, obrigando os agricultores a efetuarem replantio, 45 dias após o plantio, 

trazendo, como conseqüência, a presença de túberas comerciais em diferentes estádios de 

maturação por ocasião da colheita, o que gera prejuízos ao consumidor por adquirir túberas 

imaturas que possuem sabor amargo e são de difícil cocção (SANTOS, 2002).  

Em geral, o primeiro sintoma perceptivo da podridão-verde do inhame é uma pequena 

mancha úmida, sempre associada a ferimento na túbera. Nessa fase o patógeno já 

penetrou e encontra-se colonizando os tecidos internos, originando uma lesão profunda, 

úmida, de coloração marrom (MOURA, 2005). Cortando-se transversalmente túberas 

com os sintomas descritos da periferia para a parte interna, verifica-se necrose dos 

tecidos, com aspecto de podridão úmida, de coloração marrom, que se estende a alguns 

centímetros do raio da lesão, semelhante ao observado em meio de cultura, quando do 

isolamento do fungo. Esta observação confirma a produção de pigmento solúvel 

marrom pelo fungo (observações pessoais). A podridão evolui rapidamente e em pouco 

tempo toda a túbera fica comprometida, tornando-se imprestável para o consumo 

humano (SANTOS, 1996). A fase de reprodução do patógeno tem início com o 

aparecimento sobre a lesão de uma camada de cor verde, formada por conidióforos e 

conídios. Mais tarde, ao iniciar a saprogênese, P. sclerotigenum pode produzir grande 

quantidade de esclerócios dentro dos tecidos colonizados, já secos, sendo a presença 

dessas estruturas uma das principais características do fungo.  

Penicillium sclerotigenum só foi assinalado até os dias de hoje em Dioscorea spp., 

não havendo registro de qualquer outro hospedeiro ou substrato natural.  ADENIJI (1970), 

na Nigéria, assinalou a presença de P. oxalicum Currie & Thom, entre outros fungos 

associados à podridão do inhame em D. cayennensis, D. alata e D. rotundata Poir. O autor 
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referiu-se a doença pela denominação “soft- rot”. Esse fato foi registrado pela segunda vez 

por OKIGBO & IKEIUGWU (2000) na África, mas não o foi ainda no Brasil.  

Aparentemente, D. cayennensis é mais susceptível à podridão-verde do que D. 

alata, mas, até o momento, esta afirmação não possui fundamentação experimental, sendo 

fruto de observações casuais. Dioscorea cayennensis é também fisiologicamente muito 

distinta de D. alata, a considerar o fato da primeira ser altamente suscetível aos nematóides 

endoparasitos sedentários Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood, M. 

javanica (Treub) Chitwood, causadores da meloidoginose, e aos endoparasitos migradores 

Scutellonema bradys (Steiner & Le Hew) Andrassy e Pratylenchus coffeae (Zimmermann) 

Fillipjev & Stekhoven, agentes etiológicos da casca preta. Tratam-se de   organismos com 

tipos de parasitismo totalmente diferentes. Dioscorea alata aparentemente é imune a todos 

os citados nematóides, pois não há registro até o momento de tais doenças nessa espécie de 

Dioscorea.  (MOURA, 2005). Esses nematóides são importantes problemas fitossanitários 

do inhame da Costa, sendo limitantes da produção. As baixas incidências de P. 

sclerotigenum em D. alata e o não parasitismo desta espécie por nematóides, enseja a 

hipótese da existência de raças fisiológicas em P. sclerotigenum. Os efeitos do parasitismo 

desses nematóides sobre as túberas são as principais causas de predisposição em relação às 

incidências da podridão-verde.  

           Segundo ADESUYI (1997), as perdas de inhame na Nigéria por deterioração 

microbiana durante o armazenamento são altas e as causas principais são as infecções por 

fungos, bactérias e nematóides. O autor afirmou ainda que os índices podem chegar a 56%, 

após as túberas permanecerem seis meses no mesmo armazém. 

No Nordeste do Brasil, as perdas regularmente são da ordem de 10 a 20 % em 

média, durante três meses de armazenamento, passando a ser muito mais elevadas quando 
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o período atinge seis meses (dados de campo, Engenho Várzea Grande, Condado, PE, não 

publicados). Incidência e severidade da podridão-marrom atingem níveis mais altos 

durante os meses de chuva, quando a umidade do ar torna-se mais alta dentro dos 

armazéns, que geralmente possuem pouca ventilação e luz. Excetuando-se ocorrências de 

bactérias patogênicas, ainda não assinaladas no Brasil, a etiologia das podridões do inhame 

no Nordeste em muito se assemelham àquelas descritas na África. Alguns fungos têm sido 

isolados de lesões necróticas do inhame da Costa no nordeste do Brasil, a exemplo de 

Fusarium moniliforme Wollen & Reink, Aspergillus niger Van Tiegh e A. flavus  Lark ex 

Fr., Rhizopus stolonifer (Enrenb. ex Fr.) Lind., R. oryzeae, Rhizopus sp. e Lasiodiploidia 

theobromae (Pat) (MOURA et al., 1976). Porém as observações anuais têm mostrado que a 

espécie mais virulenta é, sem dúvida, P. sclerotigenum. Afora os nematóides, os 

ferimentos ocorridos durante a colheita e transporte e as galerias de brocas são importantes 

fatores de predisposição para as podridões de pós-colheita (MOURA, 2005). 

O controle preventivo da podridão-verde pode ser realizado colhendo-se e 

manuseando-se com cuidado túberas comerciais e sementes após a colheita e mantendo-se 

boas condições sanitárias durante o armazenamento (MOURA, 2005). MOURA (1980), 

verificou que o tratamento por imersão das túberas-sementes em solução de Benomyl, nas 

concentrações de 0,0125 e 0,025% de princípio ativo, durante 30 minutos, controlou a 

doença durante o armazenamento e essa prática tem sido utilizada pelos exportadores com 

relativo sucesso. Controle químico da podridão-verde com resultados satisfatórios foi 

obtido também por NNODU & NWANKITI (1986) ao compararem a eficiência de cinza 

de madeira e Hipoclorito de sódio em substituição ao uso de Benomyl e Thiabendazole. A 

aplicação de Bacillus subtilis (Enrenberg) Cohn em túberas comerciais de D. rotundata 
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controlou com sucesso P. sclerotigenum, L. theobromae e F. moniliforme durante cinco 

meses de armazenamento após o tratamento (OKIGBO, 2002). 

Embora há muito assinalado em túberas de D. cayennensis e D. alata no Brasil  

(MOURA et al. 1976) até o presente não foi realizado estudo de ocorrência de P. 

sclerotigenum em outros estados brasileiros, suscitando a possibilidade de outras espécies 

de Penicillium ocorrerem nas síndromes da doença, conforme assinalaram alguns autores 

na África (ADENIJI, 1970; OKIGBO, 2004). Segundo informações pessoais fornecidas em 

2005 por Philippe Vernier, especialista em raízes e tubérculos do CIRAD (Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Dévelopement, França), a 

podridão-verde continua causando grandes prejuízos às exportações nos países produtores 

de inhame, com o agravante de, aparentemente, o patógeno ter se tornado resistente aos 

Thiabendazoles, grupo de fungicidas com conhecida ação de controle da doença 

(MOURA, 1980; PUMBLEY et al., 1984).  

 

3. Penicillium  Link 

 

 Espécies do gênero Penicillium, estabelecido por Link em 1809, têm sido 

reportadas causando podridões de túberas em Dioscorea spp. Este gênero pertence à 

família Trichocomaceae e caracteriza-se pela produção de conídios em cadeias no vértice 

de fiálides, com os conidióforos apresentando estrutura morfológica semelhante a 

pequenos pincéis. O gênero Penicilium possui ampla distribuição na natureza (FRISVAD 

& SAMSON, 2004) e o primeiro trabalho que sumarizou todas as espécies de Penicillium 

com descrição morfológica de cada espécie  foi o de RAPER & THOM (1949).  
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O gênero anamorfo Penicillium está relacionado com os gêneros teleomorfos 

Eupenicillium e Talaromyces, esses com 45 e 24 espécies aceitas, respectivamente (PITT 

et al., 2000). Atualmente 225 espécies são aceitas como pertencentes ao gênero 

Penicillium, com 347 sinônimos (WANG et al., 2004). Esse gênero é ainda subdividido em 

quatro subgêneros entre os quais destaca-se o subgênero Penicillium, que apresenta 

conidióforos triverticilados, ou seja, com dois estágios de ramificação, no mínimo, e bom 

crescimento em meio Czapek. Todas as espécies deste subgênero apresentam intensa 

esporulação e freqüentemente são fasciculados, crescendo bem em baixas temperaturas e 

baixo pH e pouco à 37oC (FRISVAD & SAMSON, 2004). Os outros subgêneros de 

Penicillium são: Aspergilioides Dierckx (monoverticilado), Furcatum Pitt (biverticilado), 

ambos encontrados em solo e em podridões de raízes de plantas e Biverticillium Dierckx  

(biverticilado), encontrado em florestas (PITT, 1988). 

Atualmente no subgênero Penicillium são aceitas 58 espécies, formando seis seções 

fenotipicamente distintas e 17 séries (FRISVAD & SAMSON, 2004) (Tabela 1). 

Penicillium persicinum L. Wang, H. Zhou, Frisvad & Samson é a mais recente espécie 

descrita desse subgênero (WANG et al., 2004). 

A taxonomia de Penicillium subg. Penicillium é considerada difícil, apesar de 

agrupar espécies muito comuns na natureza. A chave de classificação proposta por 

FRISVAD & SAMSON (2004) é a mais aceita atualmente, e considera: características 

micro- e macro-morfológicas, fisiológicas (crescimento em diferentes temperaturas e em 

meio de cultura com 5% NaCl), nutricionais e análise de metabólitos secundários e 

micotoxinas. A classificação atual de Penicillium subg. Penicillium em seções e séries 

encontra-se na Tabela 1. Segundo FRISVAD & SAMSON (2004), em geral, a associação 

da caracterização morfológica (morfometria de conídios, fiálides, metula e ramo) e 
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produção de metabólitos secundários é mais diagnóstica e consistente para a identificação 

de espécies, sendo as caracterizações fisiológica e nutricional importantes para a 

confirmação da espécie.  

Tabela 1. Classificação seccional de Penicillium subg. Penicillium. 

 SEÇÃO SÉRIE 

Coronata Olsonii 

Roqueforti Roqueforti 

Chrysogena Chrysogena 

 Mononematosa 

 Aethiopica 

 Persicina 

Penicillium Expansa 

 Urticicolae 

 Claviformia 

 Itálica 

 Gladioli 

Digitata Digitata 

Viridicata Viridicata 

 Corymbifera 

 Verrucosa 

 Camemberti 

     Solita 

              Fonte: Frisvad & Samson, 2004. 

Ademais, PETERSON (2000) observou também consistência entre características 

ecológicas nos subgêneros Penicillium, Biverticillium, Furcatum e Aspergilioides e 

seqüências de DNA das regiões ITS do DNA ribosomal. SAMSON et al. (2004) estudaram 

a seqüência parcial do gene da beta-tubulina para as 58 espécies do subgênero Penicillium 

tentando encontrar marcador molecular que justificasse a classificação em seções e séries 

do subgênero. Os autores observaram que as seqüências do gene da beta-tubulina 
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mostraram-se excelentes marcadores filogenéticos, correlacionando-se consistentemente 

com as características fenotípicas das espécies, bem como com a distribuição em seções e 

séries, sendo esse estudo o trabalho mais atual e completo da análise filogenética do 

subgênero Penicillium.  

Os estudos moleculares em Penicillium subg. Penicillium, principalmente a análise 

eletroforética de isoenzimas (CRUICKSHANK & PITT, 1987; BANKE et al., 1997) e 

sequenciamento de regiões do DNA ribossomal (SKOUBOE et al., 1999) ou mitocondrial 

(HONG et al., 2000), têm se revelado importantes ferramentas para identificação de 

espécies estreitamente relacionadas. BANKE et al. (1997), estudando 21 isoenzimas para 

P. chrysogenum e espécies relacionadas, sugeriram que P. chrysogenum var. dipodomyis é 

uma espécie distinta de P. chrysogenum. Entre as enzimas testadas para obtenção de perfil 

enzimático espécie específico, os autores observaram que nove prestavam-se a este 

propósito em especial a alfa - beta – esterase, a única enzima que apresentou um padrão 

único para cada espécie sem a existência de bandas em comum entre as espécies. Não foi 

publicado, até o momento, qualquer estudo enzimático com a espécie P. sclerotigenum, 

não se conhecendo o perfil isoenzimático e nem a possibilidade de variabilidade dentro da 

espécie. 

A eletroforese de isoenzimas pode ser aplicada ainda para estudos filogenéticos e 

de variabilidade genética em fungos (MICALES et al., 1986). Apesar das comprovadas 

contribuições, a utilização da eletroforese de proteínas (isoenzimas) no gênero Penicillium 

ainda é incipiente, quando comparada a outros gêneros fúngicos, sendo relatados poucos 

trabalhos na literatura (BENT, 1967; ANNÉ & PEBERDY, 1981; CRUICKSHANK & 

PITT, 1988; GEISEN, 1995; BANKE et al., 1997).  
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 Dentre as espécies do subgênero Penicillium que já foram assinaladas associadas à 

podridão em inhame, P. sclerotigenum destaca-se por ser a mais freqüente e virulenta 

(OKIGBO, 2004). Outras espécies de Penicillium foram identificadas na Nigéria como 

agentes etiológicos de podridões em inhame mas ainda não foram assinaladas no Brasil 

sendo essas: P. chrysogenum Thom, P. expansum (Link) Thom, P. italicum Wehmer e P. 

oxalicum (OKIGBO, 2004). 

 

4.  Penicillium sclerotigenum Yamamoto 

 

Penicillium sclerotigenum foi descrito no Japão (YAMAMOTO et al. em 1955), 

causando podridão em túberas de inhame chinês (Dioscorea batatas Dec.). O artigo, 

redigido na língua japonesa, apresentou um abstract em inglês, rico em detalhes.  

MOURA et al. (1976) fizeram descrição morfológica de P. sclerotigenum em 

Pernambuco, Brasil, fundamentada em um único isolado. Os dados morfométricos para o 

isolado brasileiro estudado foram compatíveis com os descritos para o material tipo no 

Japão. Penicillium sclerotigenum por ser uma espécie aparentemente restrita ao 

parasitismo de um único gênero de planta, não sendo conhecida, portanto, até o momento, 

a possível gama de hospedeiros e, por outro lado, por ocorrer em regiões pobres, com 

dificuldades em financiamento de projetos, não recebeu muitas atenções. A primeira 

citação desse fungo em manuais para identificação de espécies de Penicillium aconteceu 

em 1979, na ocasião da publicação de Pitt, para taxonomia de espécies dos gêneros 

Penicillum, Eupenicillium e Talaromyces. Penicillium sclerotigenum não seria incluída nas 

edições posteriores. Nessa publicação P. sclerotigenum foi classificado inicialmente como 

pertencente ao subgênero Furcatum devido à presença de condióforos biverticilados 
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assimétricos (PITT, 1979). Porém, em culturas recentes de P. sclerotigenum muitos 

conidióforos triverticiliados foram observados sendo a espécie posteriormente 

reclassificada como pertencente ao subgênero Penicillium, série Gladioli, por produzir 

esclerócios (SAMSON & PITT, 2000).   

Não há referência na literatura sobre a existência da forma teleomorfa de P. 

sclerotigenum. 

Em 1983, P. sclerotigenum foi colocada na sinonímia de P. turbatum Westling por 

STOLK & SAMSON. Estes autores consideraram que os conídios das duas espécies 

apresentavam dimensões idênticas, bem como mesmo padrão biverticilado de conidióforo, 

além de esclerócios. Porém, PETERSON (2000), analisando seqüências de nucleotídeos 

com aproximadamente 1240pb, correspondendo às regiões ITS 1 e ITS2, 5,8S DNAr e 

parte da subunidade maior do DNA ribossomal, observou considerável distância genética 

para o DNAr entre as duas espécies que foram classificadas separadamente. Penicillium 

turbatum ficou no subgênero Aspergilioides (grupo ITS 4) e P. sclerotigenum foi agrupado 

no subgênero ainda na época Furcatum (grupo ITS 6).  A espécie geneticamente mais 

próxima de P. sclerotigenum foi P. digitatum, classificada também como pertencente ao 

grupo ITS 6. Ambas são patogênicas a plantas, apresentam condióforo biverticilado e 

produção de metabólitos secundários. 

FRISVAD & SAMSON (2004) durante a revisão de Penicillium subg. Penicillium 

levando em consideração as características morfofisiológicas, nutricionais e moleculares 

agruparam P. sclerotigenum na série Expansa, formada pelas espécies P. expansum e P. 

marinum Frisvad & Samson. Nesta série as espécies apresentam conidióforos bi ou 

triverticilados, conídios subglobosos, ramos longos com parede lisa, ocasionalmente 
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rugosa em meio de cultura MEA. As três espécies da série Expansa apresentam aparência 

geral da colônia semelhante e produção de patulina, roquefortina C e geosmina. 

A mais completa descrição de P. sclerotigenum foi publicada por FRISVAD & 

SAMSON (2004), utilizando-se de oito isolados. Além dos dados morfológicos, foram 

apresentadas pelos autores informações outras, tais como produção e identificação de 

metabólitos secundários e sequenciamento do gene da beta-tubulina. No Brasil, não houve 

ainda um diagnóstico micológico completo para esta espécie, muito embora seja um 

importante fitopatógeno da cultura do inhame, reconhecida como de valor econômico para 

o Nordeste. Não existem dados na literatura acerca do perfil eletroforético isoenzimático 

para P. sclerotigenum, podendo este perfil ser utilizado como adjuvante na identificação da 

espécie, bem como em estudos de variabilidade morfológica ou mesmo enzimática, entre 

isolados obtidos de espécies de Dioscorea no mundo. 

  Penicillium sclerotigenum aparentemente apresenta especificidade patogênica, com 

alguns assinalamentos apenas em Dioscorea spp., não sendo descrito outros hospedeiros 

além do gênero Dioscorea. As cultura puras do fungo mostram colônias de crescimento 

rápido, com micélio denso, verde acinzentado e depois cinéreo-oliváceo, com área sub-

marginal com ou sem exsudatos transparentes, produzindo abundantes esclerócios 

globosos e marrons; difundindo pigmento no meio; conidióforos frouxos oriundos do 

micélio aéreo, septados, formando pincéis bi ou triverticilados; cada verticílio com 2 a 5 

metulas e em cada metula, fiálides com conídios em cadeia, elipsóides e pálidos (MOURA 

et al. 1976). 

Por se tratar de uma espécie do gênero Penicillium, gênero reconhecidamente 

produtor de antibióticos, possivelmente algum metabólito secundário com atividade 

antimicrobiana poderia ser isolado de P. sclerotigenum, sendo esta indicação confirmada 
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com o trabalho de CLARKE & MCKENZIE (1967). Esses autores identificaram a 

produção de griseofulvina em extratos de micélio de isolados de P. sclerotigenum, após 

bioensaio com Botrytis allii Munn. Outras espécies de Penicillium também produzem 

griseofulvina, sendo a principal P. griseofulvum Dierckx.  

Outras substâncias de importância médica, além dos antibióticos, e produzidas por 

várias espécies do gênero Penicillium, são as micotoxinas. Estas são produtos naturais de 

baixo peso molecular, produzidas como um dos metabólitos secundários durante o 

crescimento de fungos flilamentosos (DINIZ, 2002). Dentre as várias micotoxinas 

identificadas e que apresentam efeitos tóxicos para homens e animais, a patulina é a única 

descrita até o momento como sendo produzida, embora não exclusivamente, por P. 

sclerotigenum (FRISVAD et al., 2004).   

A patulina foi isolada na década de 40 a partir de P. patulum Bainier (P. 

griseofulvum), sendo produzida por mais de 60 espécies de fungos distribuídos em 30 

gêneros (MOAKE et al., 2005). Durante a década de 50 foi comprovado que a patulina, 

além de apresentar atividade antimicrobiana, antiviral e antiprotozoária, também era tóxica 

à plantas e animais, sendo classificada em 1960 como micotoxina. Hoje, P. expansum 

Link, que causa podridão em maçã, pêra, cereja e outras frutas, é reconhecidamente uma 

das espécies que produz patulina mais comuns de Penicillium (BENETT & KLICH, 2003). 

Nos animais a patulina possui efeito hepatotóxico, afeta rins, baço e cérebro. No homem, 

apresenta provavelmente ação carcinogênica, mutagênica, teratogênica e fetotóxica 

(GONÇALEZ et al., 2001). Patulina é comum em sucos de frutas (especialmente maçã e 

pêssego), trigo, pó de cacau, queijo, salame, feijão, soja, milho, cevada, doces refrigerados 

e congelados, presunto, amendoim, plantas forrageiras e para silagem (DINIZ, 2002). 
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Penicillium sclerotigenum é reconhecido como produtor não apenas de patulina, 

mas também de roquefortina C e D, moléculas que, originadas de triptofano, histidina e 

terpeno (DMA-dimetialil), apresentam potencial farmacêutico com atividade antibiótica e 

podem ser neurotóxicas (FRISVAD & FILTENBORG, 1990). Além da produção de 

patulina e roquefortina C e D, P. sclerotigenum ainda produz gregatinas, moléculas 

consideradas fitotoxinas e com potencial ação antibiótica (SAMSON et al., 2004), todas 

produzidas em meio de cultura, não sendo descrita ainda detecção no inhame.  

JOSHI et al. (1999) identificaram a produção de esclerotigenina a partir do ácido 

antranílico, por isolados de P. sclerotigenum, sendo esta substância classificada como 

benzodiazepina com atividade inseticida. Eles atribuíram a produção de esclerotigenina, 

também chamada aurantine B, à longevidade dos esclerócios como uma forma de proteção 

destes. Entretanto, LARSEN et al. (2000) observaram a produção de esclerotigenina em 

conídios e micélio de isolados de P. sclerotigenum que não produziram esclerócios, sendo 

a esclerotigenina encontrada intra e extracelularmente. 
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 18 

RESUMO 19 

 20 

 Foi realizado um levantamento de ocorrência da podridão-verde do inhame em 21 

diferentes Estados brasileiros, com análise dos tipos de colônia do patógeno,  em 50 22 

isolados obtidos de Penicillium sp., usados para identificação. Os isolados foram 23 

originados de túberas infectadas das duas espécies de inhame Dioscorea cayennensis e 24 

D. alata. Constatou-se que a doença ocorre em todos os Estados estudados, sempre 25 

ocasionada por P. sclerotigenum, único organismo em constante associação com a 26 

* Parte da tese de doutorado apresentada ao Curso de Doutorado em Ciências Biológicas, UFPE 
– PE. 
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doença. Os isolados do fungo apresentaram diversidade na aparência das colônias, 27 

independente da espécie de Dioscorea e local da coleta da amostra. 28 

Palavras – Chave: Dioscorea cayennensis, Dioscorea alata, prevalência, podridão-29 

verde.  30 

  31 

Abstract 32 

 33 

Geographic distribution and cultural diversity of Penicillium sclerotigenum of 34 

yams in Brazil 35 

                A survey was carried out to determine the occurrence of soft-rot  of yam, in 36 

different states of Brazil.  Fungus isolates were isolated from diseased tubers of two 37 

edible yam species, Dioscorea cayennensis and D. alata. Observations were carried out 38 

to identify the 50 isolates of Penicillium obtained. It was concluded that the disease 39 

occurred in all surveyed states and P. sclerotigenum is the only species in constant 40 

association with the disease. The pathogen isolates studied presented high colony 41 

variation , independently of the yam species and collecting place. 42 

______________________________________________________________________ 43 

 44 

INTRODUÇÃO 45 

 46 

A cultura do inhame (Dioscorea spp.) tem sido explorada comercialmente nas 47 

regiões sudeste e nordeste do Brasil, há muitas décadas, e anualmente novos grandes 48 

projetos têm sido iniciados com financiamento por agências de fomento. Os estados 49 

com maiores taxas de produção no Nordeste são Paraíba, principal produtor, 50 

Pernambuco, Bahia, Alagoas e Maranhão. A grande maioria dos plantios ainda constitui 51 
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atividade agrícola tipicamente familiar, mas que gera renda e trabalho, empregando, em 52 

média, 1,25 homem/hectare/ano (Santos, 2002). Além dos empregos diretos, a cadeia 53 

produtiva do inhame envolve outros setores como armazenamento, transporte e 54 

comercialização. Dessa forma, pode-se afirmar que a cultura do inhame apresenta 55 

grande importância econômica e social para o desenvolvimento daquela região.  56 

Entre os problemas fitossanitários mais importantes que podem restringir 57 

sobretudo o comércio exportador do inhame da Costa, encontra-se a podridão-verde, 58 

doença do tipo pós-colheita, de alta severidade, que incide sobre túberas comerciais e 59 

sementes dos inhames da Costa e São Tomé (Moura, 2005). O agente etiológico é o 60 

fungo Penicillium sclerotigenum Yam., descrito no Japão por Yamamoto et al., 1955, 61 

parasitando inhame chinês (Dioscorea batatas Dec). No Brasil, essa doença foi 62 

assinalada por Moura et al. (1976) em Pernambuco, ocasião em que foi criada a 63 

denominação podridão-verde, apresentada a sintomatologia, relatadas as condições de 64 

predisposição e feita breve descrição do patógeno, fundamentando-se os autores em 65 

isolado único. 66 

O primeiro sintoma perceptivo da podridão-verde é uma pequena mancha úmida, 67 

sempre associada a ferimento na túbera. Nessa fase o patógeno já penetrou e encontra-se 68 

colonizando os tecidos internos, originando uma lesão profunda, úmida, de coloração 69 

marrom. A fase de reprodução do patógeno tem início pelo aparecimento sobre a lesão 70 

de uma camada de cor verde acinzentado, formada por conidióforos e conídios. Mais 71 

tarde, ao iniciar a saprogênese, P. sclerotigenum pode produzir grande quantidade de 72 

esclerócios dentro dos tecidos colonizados, uma das principais características da 73 

espécie. A podridão evolui rapidamente e em pouco tempo toda a túbera fica 74 

comprometida (Santos, 1996). Ferimentos em túberas são freqüentes, provocados, 75 

principalmente, no ato da colheita, armazenamento e transporte. A doença torna a túbera 76 



 

 

44 

 

comercial imprópria para consumo e nas sementes a brotação é comprometida, 77 

ocasionando falhas no plantio (Moura et al., 1976).  78 

São poucas as informações epidemiológicas disponíveis sobre a podridão-verde 79 

do inhame. Ogundana et al.(1970) mencionaram P. sclerotigenum entre outros fungos, 80 

como causadores de podridão do inhame na Nigéria sendo, na ocasião, assinalada a 81 

espécie P. italicum Wehnmer associada à doença. Adeniji (1970) reportou alta 82 

ocorrência de P. oxalicum Currie & Thom, causando podridão de túberas do inhame 83 

também na Nigéria. Essas espécies ainda não foram registradas ocorrendo em inhame 84 

no Brasil, onde não existem também dados sobre distribuição geográfica da doença nem 85 

informações sobre diversidade em tipos de colônia de isolados do patógeno. Por outro 86 

lado, são inexistentes registros na literatura mundial de estudos envolvendo mais de oito 87 

isolados de P. sclerotigenum, não tendo sido relatada pelos autores de assinalamentos, 88 

nem pelos demais, até o momento, diversidade morfológica nas estruturas taxonômicas, 89 

nem em tipos de colônias (Yamamoto et  al., 1955; Moura et al., 1976; Samson & 90 

Frisvad, 2004).  91 

À luz de tais informações, os objetivos da presente pesquisa foram: estudar 92 

ocorrência da podridão-verde do inhame em diferentes estados brasileiros, investigando-93 

se a distribuição geográfica da doença, a prevalência de P. sclerotigenum como o 94 

patógeno, bem como sua diversidade cultural. Ao mesmo tempo, foi investigada a 95 

possível ocorrência de outras espécies do gênero Penicillium causando podridão-verde 96 

em inhame no Brasil.  97 

 98 

 99 

 100 

 101 
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MATERIAL E MÉTODOS 102 

 103 

Coleta de túberas comerciais de inhame  104 

A pesquisa teve início com a coleta de túberas comerciais de inhame da Costa e 105 

São Tomé, portadoras de sintomas da podridão-verde, em Centrais de Abastecimento, 106 

feiras livres e supermercados nos estados da Bahia, Distrito Federal, Paraíba, 107 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Uma vez coletadas, as 108 

amostras eram acondicionadas em sacos plásticos individualizados, rotulados e 109 

transportados para laboratório.   110 

 111 

Isolamento de Penicillium 112 

Pequenos fragmentos retirados de margens de ferimentos naturais infectados de 113 

túberas de inhame da Costa e São Tomé foram devidamente lavados com água e sabão e 114 

em seguida procedido isolamento para fungos fitopatogênicos, conforme descrito em 115 

Menezes & Assis (2004). Para tanto, os fragmentos foram desinfestados 116 

superficialmente por meio de uma passagem em etanol a 50%, seguindo-se outra em 117 

hipoclorito de sódio diluído 1:3 com água destilada, lavando-se, em seguida, em água 118 

destilada esterilizada. Após a desinfestação, os fragmentos foram implantados nos 119 

meios BDA (Batata - Dextrose - Agar) e MEA [Blakeslee Malt Extract Autolysate - 120 

extrato de malte (3,0%), peptona (0,1%), glicose (2,0%), CuSO4.5H2O (0,0005%), 121 

ZnSO4.7H2O (0,001%), Agar (2,0%)]. Obtidas culturas puras, os isolados foram 122 

catalogados, utilizando-se códigos referentes às siglas dos Estados de origem, em 123 

numeração seqüencial. Cada isolado era posteriormente submetido a testes de 124 

inoculação em seções circulares de inhame da Costa ou São Tomé, de 1,5 cm de 125 

espessura, para confirmação da patogenicidade. Nesses testes, usaram-se câmaras 126 
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úmidas, mantidas em laboratório por sete dias para, em seguida, procederam-se aos 127 

reisolamentos.  128 

 129 

Identificação de isolados de Penicillium sp. 130 

A identificação dos isolados de Penicillium ao nível de espécie foi realizada de 131 

acordo com a chave de classificação descrita por Samson & Frisvad (2004). 132 

Inicialmente, em condições assépticas, propágulos de cada isolado foram implantados 133 

em três pontos eqüidistantes, em placa de Petri, contendo cada um dos meios de cultura 134 

utilizados. Os meios usados e que são indicados para identificação de espécies do 135 

subgênero Penicillium, foram: MEA, CYA [Czapek Yeast Autolysate – NaNO3 (0,3%), 136 

extrato de levedura - Difco (0,5%), sacarose (3,0%), K2HPO4. 3H2O (0,13%), MgSO4. 137 

7H2O (0,05%), KCL (0,05%), FeSO4. 7H2O (0,001%), CuSO4. 5H2O (0,0005%), 138 

ZnSO4 . 7H2O (0,001%), Agar (1,5%)], YES (Yeast Extract Sucrose – extrato de 139 

levedura (2,0%), sacarose (15,0%), MgSO4.7H2O (0,05%), CuSO4.5H2O (0,0005%), 140 

ZnSO4.7H2O (0,001%), Agar (2,0%)] CREA [Creatine Sucrose - creatina (0,3%), 141 

sacarose (3,0%), K3PO4.7H2O (0,16%), MgSO4. 7H2O (0,05%), KCl (0,05%), FeSO4. 142 

7H2O (0,001%), CuSO4.5H2O (0,0005%), ZnSO4.7H2O (0,001%), púrpura de 143 

bromocresol (0,005%), Agar (1,5%)] e CYAS (Czapek Yeast Autolysate com 5% de 144 

NaCl). A temperatura de incubação dos isolados em todos os meios foi 25oC, porém as 145 

placas de CYA foram também incubadas à 30oC. Os isolados cresceram em condições 146 

de luz natural, por sete dias, com exceção para os cultivados no meio CREA que foram 147 

avaliados aos sete dias, quanto à produção ou não de ácido, e aos 14 dias, quanto à 148 

produção ou não de base, seguindo-se Samson & Frisvad, (2004). Para completar a 149 

identificação da espécie, foram realizadas micrometrias das estruturas taxonômicas do 150 

gênero Penicillium. Como complemento, foi verificada a produção de esclerócios nos 151 
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meios MEA e CYA, principal estrutura taxonômica diferenciadora da espécie P. 152 

sclerotigenum (Samson & Frisvad, 2004). Todos os isolados foram preservados em 153 

subculturas periódicas, em tubos de ensaio contendo meio CYA, em óleo mineral 154 

esterilizado, à temperatura ambiente e, também, em água destilada esterilizada, à 4oC 155 

(Figueiredo, 2001). 156 

 157 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 158 

 159 

A partir das amostras de túberas de inhame da Costa e São Tomé com sintomas 160 

de podridão-verde, coletadas em diferentes Estados brasileiros, foi obtido um total de 50 161 

isolados de Penicillium sp. que, após identificação específica, foram depositados na 162 

Coleção de Culturas Fúngicas (Micoteca) do Departamento de Micologia da 163 

Universidade Federal de Pernambuco, cadastrada no CMI (Comnonwealth Mycological 164 

Institute, Inglaterra) com a sigla URM (University Recife Mycology).  165 

Do ponto de vista epidemiológico, a podridão-verde foi assinalada em todos os 166 

Estados brasileiros onde as amostras foram coletadas, a saber: São Paulo, Bahia, 167 

Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia. Foram obtidos 168 

15 isolados (30%) de D. alata provenientes dos Estados de Pernambuco (2), Rio Grande 169 

do Norte (1) e Rondônia (12), e 35 isolados (70%) de D. cayennensis provenientes de 170 

todos esses Estados, com exceção de Rondônia (Tabela 1). A menor freqüência de 171 

isolados em D. alata deveu-se, provavelmente, à sua maior resistência à doença 172 

(Oliveira et al., 2005a) e por ser a espécie D. cayennnesis  mais cultivada,  havendo, 173 

portanto,  maior oferta no mercado.  174 

Quanto à sintomatologia da doença, não houve variação nas diversas amostras 175 

coletadas observando-se sempre o crescimento micelial externo, de cor verde bem 176 
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evidente, formando sinais da doença (Figura 1A). A necrose marrom interna era sempre 177 

profunda, de grande extensão lateral (figura 1D), com aspecto úmido e progressão 178 

rápida em D. cayennensis e restrita em D. alata, confirmando o observado por Oliveira 179 

et al., (2005a). Não foram observados esclerócios em túberas, apenas em meio de 180 

cultura ( Figuras 1E e 1F).  181 

Em associação constante com a doença, entre os 50 isolados, foi identificada 182 

unicamente P. sclerotigenum (Figura 1B e 1C), sendo todos os isolados patogênicos à 183 

espécie de inhame de origem, após inoculações em seções de túberas comerciais (Figura 184 

1D). 185 

O crescimento de todos isolados de P. sclerotigenum nos meios de cultura CYA, 186 

MEA e YES utilizados para identificação da espécie foi considerado muito bom, com 187 

diâmetro da colônia acima de 40mm, aos sete dias a 25oC, conforme observado por 188 

Samson & Frisvad (2004). A maioria dos isolados produziu pigmento marrom solúvel, 189 

quando em meio BDA (Figura 1E), não sendo observada produção de pigmento nos 190 

meios de cultura utilizados para a identificação de Penicillium spp. Vários isolados 191 

produziram ácido no meio CREA (Figura 1G), não tendo sido observada produção de 192 

base por nenhum dos isolados, corroborando os resultados obtidos por Samson & 193 

Frisvad (2004) ao estudarem o comportamento fisiológico de oito isolados de P. 194 

sclerotigenum, oriundos de diferentes países, não incluído o Brasil. Observou-se 195 

diversidade morfológica nos tipos de colônias dos isolados testados no meio CYA 196 

(Figura 2), independente da espécie de inhame e do local de origem, sendo este o 197 

primeiro relato na literatura de diversidade cultural para P. sclerotigenum. Não foi 198 

observada variação na aparência das colônias entre os isolados em meio CYAS, sendo 199 

este meio o único em que P. sclerotigenum desenvolveu-se fracamente, confirmando 200 

Samson & Frisvad (2004).  201 



 

 

49 

 

Os dados micrométricos obtidos confirmaram a identificação dos isolados como 202 

pertencentes à espécie P. sclerotigenum. Diferentemente do que afirmaram Samson & 203 

Frisvad (2004) a produção de esclerócios nos meios MEA e CYA ocorreu à temperatura 204 

de 30oC e não 25oC, sendo mais intensa nas culturas contendo meio CYA inclinado 205 

(Figura 1F) do que em placa de Petri.  O favorecimento da produção de esclerócios por 206 

temperaturas mais altas, provavelmente, foi devido à aclimatação do fungo ao ambiente 207 

quente (M  ± 30°C) e úmido (M = ± 80%) ocorrente na Zona da Mata do Nordeste, onde 208 

a cultura encontra-se implantada há séculos. Temperaturas entre 28° e 30oC foram 209 

consideradas mais favoráveis à incidência da doença e desenvolvimento das lesões, 210 

segundo Oliveira et al. (2004).  211 

Após a identificação dos isolados de Penicillium sp., verificou-se que a única 212 

espécie presente como agente etiológico da podridão-verde foi P. sclerotigenum, 213 

independentemente da espécie de inhame e da origem da amostra. Não foram, portanto, 214 

assinaladas outras espécies em associação com a podridão-verde, em contraste aos 215 

relatos na Nigéria (Ogundana et al., 1970 e Adeniji, 1970). 216 

É importante a determinação da distribuição de P. sclerotigenum no Brasil, pois, 217 

além das perdas naturais impostas à cultura do inhame, esse patógeno causa também 218 

podridão em outras culturas, a exemplo de maçã, pêra e banana, conforme 219 

demonstraram Oliveira et al. (2005b). Assim, aumenta a possibilidade de alimentos, 220 

além dos já mencionados, estarem contaminados com patulina, micotoxina também 221 

produzida por P. sclerotigenum, constatada, até o momento, em meio de cultura 222 

(Samson & Frisvad, 2004). A patulina pode induzir no homem sintomas agudos 223 

(convulsão, edema, náusea, ulceração e inflamação intestinal) e supostamente crônicos 224 

(neurotoxicidade, imunosupressão, teratogenicidade e carcinogenicidade) (Moake et al., 225 



 

 

50 

 

2005). Pela importância do assunto, novas pesquisas estão programadas para detecção 226 

de patulina em inhame. 227 

 228 
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 298 

Figura 1. A. Túbera comercial de inhame da Costa com podridão-verde; B. Crescimento 299 

de P. sclerotigenum em meio MEA, a partir de fragmentos de inhame da Costa, após 300 

isolamento; C. Colônia típica de P. sclerotigenum em meio de cultura CYA, após sete 301 

dias, a 25oC; D. Teste de patogenicidade positivo, mostrando o crescimento micelial e 302 

também a extensão da lesão, com presença de pigmento marrom; E. Reverso da colônia, 303 

em meio BDA, mostrando intensa produção de pigmento marrom e esclerócios; F. 304 

Intensa produção de esclerócios a 30oC, em tubo contendo CYA; G. Reverso da colônia 305 

em meio CREA a 25oC, mostrando a produção de ácido, após sete dias (área amarela 306 

circundando as colônias) . 307 
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Tabela 1. Ocorrência da podridão-verde do inhame (Dioscorea spp.), causada por 308 

Penicillium sclerotigenum, em municípios de sete Estados brasileiros. 309 

Código do isolado Hospedeiro 
 

Município 
 

Estado 
 

SP 2 D. cayennensis Piracicaba São Paulo 
BA 1 D. cayennensis Ilhéus Bahia 
BA 2 D. cayennensis Ilhéus Bahia 
BA 14 D. cayennensis Jequié Bahia 
BA 16 D. cayennensis Itabuna Bahia 
BA 28 D. cayennensis Cruz das Almas Bahia 
BA 30 D. cayennensis Cruz das Almas Bahia 
DF 1 D. cayennensis Brasília Distrito Federal 
DF 2 D. cayennensis Brasília Distrito Federal 
PB 1 e PB 2 D. cayennensis João Pessoa Paraíba 
PB 5 D. cayennensis João Pessoa Paraíba 
PE 1 D. cayennensis Vitória de Santo Antão Pernambuco 
PE 2 D. cayennensis Vitória de Santo Antão Pernambuco 
PE 3 D. cayennensis Vitória de Santo Antão Pernambuco 
PE 4 D. cayennensis Catende Pernambuco 
PE 5 D. cayennensis Catende Pernambuco 
PE 6 D. cayennensis Vicência Pernambuco 
PE 7 D. cayennensis Vicência Pernambuco 
PE 8 D. cayennensis Vicência Pernambuco 
PE 13 D. alata Moreno Pernambuco 
PE 20 D. cayennensis Moreno Pernambuco 
PE 22 D. cayennensis Moreno Pernambuco 
PE 24 D. cayennensis Moreno Pernambuco 
PE 35 D. cayennensis Condado Pernambuco 
PE 36 D. cayennensis Condado Pernambuco 
PE 38 D. cayennensis Condado Pernambuco 
PE 39 D. cayennensis Catende Pernambuco 
PE 46 D. cayennensis Catende Pernambuco 
PE 47 D. cayennensis Catende Pernambuco 
PE 48 D. cayennensis Condado Pernambuco 
PE 50 D. cayennensis Gravatá Pernambuco 
PE 54 D. alata Gravatá Pernambuco 
RN 2 D. cayennensis Mossoró Rio Grande do Norte 
RN 3 D. cayennensis Mossoró Rio Grande do Norte 
RN 4 D. alata São José do Mipibu Rio Grande do Norte 
RN 5 D. cayennensis São José do Mipibu Rio Grande do Norte 
RN 6 D. cayennensis São José do Mipibu Rio Grande do Norte 
RO 1 e RO 2 D. alata  Porto Velho  Rondônia 
RO 4 a RO 12 D. alata  Porto Velho  Rondônia 
RO 14 D. alata  Porto Velho  Rondônia 

 310 
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 327 

Figura 2. Diversidade na aparência das colônias de isolados de Penicillium 328 

sclerotigenum, provenientes de sete estados brasileiros, em meio de cultura CYA, após 329 

cultivo à 25oC, por sete dias. 330 

 331 
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______________________________________________________________________ 

RESUMO 

 Foi estudada a patogenicidade do fungo Penicillium sclerotigenum, agente 

etiológico da doença podridão-verde do inhame, em quinze diferentes hospedeiros, 

usando-se inoculações artificiais, um isolado do fungo, reconhecidamente virulento, e 

técnicas rotineiras de fitopatologia. As avaliações foram feitas mediante uso de uma 

* Parte da tese de doutorado apresentada ao Curso de Doutorado em Ciências Biológicas, 
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escala crescente de notas, indicando severidade, de 1 a 3. Os resultados demonstraram 

que a maçã, a pêra e a banana, além das testemunhas relativas inhame da Costa e 

inhame nambu, foram suscetíveis. As demais espécies estudadas foram moderadamente 

suscetíveis: batata inglesa, beterraba, berinjela e taro, ou resistentes: chuchu, cenoura, 

mamão, pepino, abobrinha, batata doce e aipim. Estes resultados ressaltaram a 

necessidade de serem evitadas contaminações de ambientes onde se armazenam pêra e 

maçã, especialmente nos trópicos onde o inhame é muito cultivado e a podridão-verde 

altamente disseminada. Os resultados obtidos indicaram também que, além das perdas 

durante o armazenamento, P. sclerotigenum poderá ter uma gama de hospedeiras mais 

ampla com maiores possibilidades de produção da micotoxina patulina, cuja atividade 

mutagênica, carcinogênica e teratogênica foi demonstrada experimentalmente em 

animais, sendo a pêra e a maçã bons substratos para produção dessa substância, também 

produzida por P. sclerotigenum. 

 Palavras – chaves adicionais: podridão-verde, gama de hospedeiro, 

susceptibilidade, grau de severidade. 

 

ABSTRACT 

Pathogenicity of  Penicillium  sclerotigenum on different hosts.  

The aim of this investigation was to study the pathogenicity of the fungus 

Penicillium sclerotigenum, the causal agent of the green-rot of yams (Dioscorea spp.) 

on different hosts. It was used artificial inoculations, a high virulent isolate of the 

fungus and routine methods of plant pathology. To measure severity it was applied a 

disease index ranging from 1 to 3. The results pointed out that apple, pear and banana 

were highly susceptible and the others low susceptible or resistant. These results 

indicated the need of control methods to avoid contaminations in the storage houses of 
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these susceptible fruit crops, specially in the tropics where yams are largely cultivated 

and the green rot highly prevalent. So far, P. sclerotigenum has been reported only on 

yams and these new finding also indicate that besides storage losses of apple, pear and 

banana. These new possible pathosystem involving these susceptible fruit crops and P. 

sclerotigenum may result in the production of patulin, a mycotoxin highly harmful to 

human health produced by isolates of P. sclerotigenum. Previous reports show that 

apple and pear fruits infected by others microrganisms proved to be good substrates for 

patulin production. 

 Additional keywords: green-rot, host range, susceptibility, severity level. 

______________________________________________________________________ 

Penicillium sclerotigenum Yamamoto é um fungo, agente etiológico da doença 

podridão-verde do inhame (Dioscorea spp.), descrita no Brasil por Moura et al. (1976) 

incidindo em túberas sementes e comerciais de D. cayennensis Lam., o inhame da 

Costa. Trata-se de uma doença que ocorre durante o armazenamento de túberas 

comerciais e sementes, causando perdas nas exportações, comércio interno e plantio, 

neste caso, por induzir estiolamento de pré e pós-emergência (Santos, 2002). A 

denominação podridão-verde deve-se ao desenvolvimento micelial que ocorre 

superficialmente na área infectada, com a presença de conidióforo e conídios de 

coloração verde. Utilizando inoculações artificiais, Moura et al. (1976), não 

conseguiram infectar outras plantas, possivelmente devido o período de avaliação ter 

sido de apenas sete dias, concluindo que provavelmente P. sclerotigenum possuía 

patogenicidade específica, causando podridão úmida, profunda, de coloração marrom, 

apenas em túberas de inhame da Costa e São Tomé (D. alata L.), neste, com menor 

virulência. Segundo Adeniji (1970) na Nigéria, Oeste da África, além de P. 
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sclerotigenum, P. oxalicum Currie & Thom causa sintomas semelhantes em Dioscorea 

spp., porém, no Brasil, tal  ocorrência ainda não foi ainda constatada.  

O objetivo da presente investigação foi estudar a suscetibilidade das frutíferas: 

maçã (Malus domestica Borkhausen), pêra (Pyrus communis L.), banana (Musa sp. var. 

maçã) e mamão (Carica papaya L.); raízes e tubérculos: aipim (Manihot esculenta 

Crantz), beterraba (Beta vuglagris L.), cenoura (Daucus carota L.), batata inglesa 

(Solanum tuberosum L.), batata doce (Ipomoea batatas L.), inhame da Costa (D. 

cayennensis Lam.), inhame nambu (D. alata L.) e taro (Colocasia esculenta (L.) 

Schott); e as hortaliças: abobrinha (Cucurbita pepo L.), berinjela  (Solanum melongena 

L.), chuchu (Sechium edule L.) e  pepino (Cucumis sativus L.). A justificativa de tal 

investigação prendeu-se ao fato de P. sclerotigenum possuir alto poder de disseminação, 

causar elevadas perdas, a par de produzir micotoxinas, especialmente patulina (Frisvad 

& Samson, 2004). Resultados positivos ressaltariam a importância de rígidas medidas 

de controle para serem evitadas introduções deste patógeno em ambientes de 

armazenamento de produtos agrícolas, principalmente nos trópicos; onde o inhame é 

muito cultivado e a podridão-verde altamente disseminada.  

O material botânico utilizado neste estudo para inoculações foi adquirido em 

supermercados e as cultivares eram comerciais, não identificadas. Para as inoculações, 

utilizou-se o isolado (BA-30) obtido do inhame da Costa, proveniente do estado da 

Bahia. Este isolado apresentou intensa produção de esclerócios e pigmento marrom em 

meio BDA, características típicas da espécie P. sclerotigenum. As superfícies dos 

materiais foram desinfestadas com água e sabão, e em seguida, tratadas com álcool 

etílico a 70%. Após a secagem total das superfícies, as mesmas foram inoculadas. 

Utilizaram-se cinco repetições para cada espécie botânica estudada, tomando-se o 

inhame da Costa e inhame nambu como testemunhas relativas, para termo de 
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susceptibilidade. Para a deposição do inóculo sobre à corte de infecção, aplicou-se um 

disco de micélio em BDA, com 5mm de diâmetro, proveniente de cultura pura do 

isolado, após sete dias de cultivo. Na ocasião, o ponto para a inoculação foi marcado por 

uma pequena e uniforme incisão, com cerca de 1 cm de comprimento, nas três posições 

de maturação do fruto, tubérculo ou raiz; parte apical, intermediária e basal. O motivo 

da incisão foi o fato de ter sido constatado que P. sclerotigenum penetra sempre no 

inhame por ferimentos (Moura et al., 1976). Seguiu-se a aplicação individual de câmara 

úmida, para cada material inoculado, que foi mantido em ambiente de luz natural e 

temperatura média de aproximadamente 28°C. Para avaliação da severidade, usou-se 

uma escala crescente de notas, de 1 a 3, aplicada do seguinte modo: 1 = ausência de 

sintomas (resistente), 2 = infecção discreta: área colonizada menor do que o dobro da 

área inoculada (moderadamente suscetível); 3 = infecção severa: área colonizada maior 

do que o dobro da área inoculada (suscetível), isto 10 dias após a inoculação para as 

frutíferas e hortaliças e 20 dias para raízes e tubérculos. Após a aplicação das 

respectivas notas, foi realizado o reisolamento para todas as espécies vegetais estudadas, 

usando-se meio de cultura BDA e o método de isolamento de fungos fitopatogênicos 

descritos em Menezes & Assis (2004).  

Os resultados de severidade encontram-se na Tabela 1 e a Figura 1 mostra as 

reações de resistência ou suscetibilidade, além da reação na testemunha, o inhame da 

Costa. A susceptibilidade, especialmente da maçã e da pêra, destacaram-se em 

importância pelo fato desses frutos serem reconhecidamente bons substratos para 

produção de patulina, micotoxina estudada no patossistema envolvendo o fungo P. 

expansum Link (Sommer et al., 1974). Tal substância é produzida também por P. 

sclerotigenum, tendo sido relatada em cultura tipo da espécie, pertencente à coleção 

internacional, sem, contudo, ser feita a indicação do substrato de onde foi feito o 
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isolamento (Frisvad & Samson, 2004). Além desta micotoxina, sabe-se que P. 

sclerotigenum também produz gregatinas, esclerotigenina e roquefortina C e D (Frisvad 

& Samson, 2004). Conclui-se que novas pesquisas devem ser realizadas para análises 

qualitativas e quantitativas de metabólitos de P. sclerotigenum produzidos nestes novos 

hospedeiros e também no inhame. Os materiais que apresentaram suscetibilidade 

moderada foram: beterraba, berinjela, taro e batata inglesa, e os resistentes: chuchu, 

mamão, abobrinha, pepino, batata doce, macaxeira e cenoura.  Estes resultados 

conflitam com os obtidos por Moura et al. (1976), em relação à batata inglesa. Além 

disso, Samson & Frisvad (2004) utilizaram entre outras características, a podridão em 

maçã como diferenciadora entre as espécies Penicillium sclerotigenum e P. expansum, 

uma vez que, segundo os autores, apenas a segunda espécie induziria podridão em 

maçã. Os resultados deste trabalho mostram que P. sclerotigenum também é capaz de 

induzir podridão em maçã, independente da espécie de inhame de onde o isolado foi 

obtido, pois as inoculações em pêra, banana e maçã foram posteriormente repetidas com 

isolados oriundos de D. cayennensis e D. alata, sendo a podridão também induzida 

nestes hospedeiros pelos dois outros isolados de P. sclerotigenum.  

Esta pesquisa indicou a necessidade de serem aplicadas rígidas medidas de 

exclusão para evitarem-se contaminações de ambientes que armazenam pêra, banana e 

maçã, especialmente nos trópicos, onde o cultivo de Dioscoreae spp. é intenso e a 

podridão-verde muito prevalente. 
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Tabela 1. Patogenicidade de Penicillium sclerotigenum em diferentes hospedeiros após 

10 e 20 dias de inoculação. 

 

Hospedeiros D. A. I. G. S. Reação 

Inhame da costa 20 3 
Suscetível 

Inhame nambu 20 3 
Suscetível 

Taro 20 2 
M S 

Batata doce 20 1 Resistente 

Batata inglesa 
20 2 

M S 

Macaxeira 20 1 Resistente 

Cenoura 20 1 Resistente 

Maçã 10 3 
Suscetível 

Pêra 10 3 Suscetível 

Banana 10 3 Suscetível 

Mamão 10 1 Resistente 

Abobrinha 10 1 Resistente 

Berinjela 10 2 M S 

Chuchu 10 1 Resistente 

Beterraba 20 2 
M S 

Pepino 10 1 Resistente 

 

Siglas: D. A. I. = dias após a inoculação, G. S. = graus crescentes de severidade (1 a 3), 

MS = moderadamente suscetível. 
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Figura 1. Reações de susceptibilidade induzidas experimentalmente em diferentes 

hospedeiros aos 10 dias (frutas e hortaliças) e 20 dias (raízes e tubérculos). A – Inhame 

da Costa (testemunha relativa de suscetibilidade), B - Taro (moderadamente suscetível), 

C – Maçã (suscetível), D – Banana (suscetível), E – Pêra (suscetível), F – Batata inglesa 

(moderadamente suscetível), G – Abobrinha (resistente), H – Beterraba (suscetível).
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RESUMO 22 

 23 

 Estudaram-se as reações do inhame Dioscorea alata cv. São Tomé e D. 24 

cayennensis cv. da Costa em relação à severidade da podridão-verde, causada pelo 25 

* Parte da tese de doutorado apresentada ao Curso de Doutorado em Ciências Biológicas, 
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fungo Penicillium sclerotigenum. Ao mesmo tempo, foi pesquisada à ocorrência de 26 

especialização fisiológica do agente causal, em relação à patogenicidade, nas 27 

mencionadas espécies de inhame. Para complementar esse estudo, analisou-se, in vitro, 28 

o crescimento micelial de P. sclerotigenum em três meios de cultura semi-sintéticos, 29 

sendo dois à base de extrato de túberas das espécies de inhame supracitadas e o terceiro 30 

de batata inglesa (Solanum tuberosum L.), todos complementados com dextrose e ágar. 31 

Observou-se que a severidade da podridão-verde foi menor em D. alata do que em D. 32 

cayennensis, não sendo constatada especialização fisiológica nos isolados de P. 33 

sclerotigenum. Corroborando com esses resultados, o crescimento e desenvolvimento 34 

dos isolados de P. sclerotigenum no meio D. alata – Dextrose – Ágar foi 35 

significativamente menor do que nos meios Batata – Dextrose - Ágar e D. cayennensis – 36 

Dextrose – Agar, esses mais favoráveis para crescimento do fungo.  37 

 Palavras-chaves: inoculação cruzada, especialização parasitária, crescimento in 38 

vitro, Dioscorea alata, D. cayennensis. 39 

 40 

ABSTRACT 41 

 42 

Severity of the green rot of yellow and water yams and physiological specialization of 43 

Penicillium sclerotigenum. 44 

 45 

It was evaluated the degree of severity of the green rot on two yam species, 46 

Dioscorea alata and D. cayennensis. The causal agent of this disease is the fungus 47 

Penicillium sclerotigenum, a high virulent pathogen on D. cayennensis in the yam 48 

producing areas all over the world. Also, by cross inoculations, the occurrence of 49 

physiological adaptation of the fungus in relation to its pathogenicity on the mentioned 50 
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species of yams was investigated. To complement this study, the mycelial growth of P. 51 

sclerotigenum was evaluated on three culture media, two based on extracts of the yam 52 

species examined and the other one on potato (Solanum tuberosum) in all added 53 

dextrose and agar. The results pointed out that the green rot was less severe on D. alata 54 

than on D. cayennensis and no physiological adaptation in relation to the pathogenicity 55 

of P. sclerotigenum to both yam species was found. Potato-dextrose-agar and D. 56 

cayennensis-dextrose-agar were the best substrates for P. sclerotigenum development 57 

and growth. 58 

______________________________________________________________________ 59 

  60 

 A cultura do inhame da Costa (Dioscorea cayennensis Lam.) é de alta 61 

significância econômica para o Nordeste, pois a túbera comercial, exportada para os 62 

Estados Unidos e países da Europa, possui preço estável no mercado interno, mesmo 63 

com alta demanda, e é consumida por todas as classes sociais (Santos, 1996; Mesquita, 64 

2002). Dois tipos de inhame têm destaque no mercado brasileiro: o inhame da Costa, 65 

único utilizado nas exportações, e o São Tomé (Dioscorea alata L.), este menos 66 

cultivado na região. No Nordeste, problemas fitossanitários, especialmente nematóides e 67 

fungos, dificultam grandemente o cultivo do inhame da Costa (Ritzinger et al., 2003 ; 68 

Moura, 2005). Uma doença epidêmica, de alta severidade e de etiologia ainda 69 

desconhecida, denominada requeima, torna o cultivo do inhame São Tomé, único 70 

suscetível ao mal, um investimento de alto risco econômico na Região. Não foram 71 

encontradas referências bibliográficas que explicassem a restrição da requeima ao 72 

cultivo do inhame São Tomé.  73 

O parasitismo dos fitonematóides Meloidogyne incognita (Kofoid & White) 74 

Chitwood, M. javanica (Treub) Chitwood, Pratylenchus coffeae Filipjev & Stekhoven e 75 
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Scutellonema bradys (Steiner & Le Hew) Andrassy é comum em plantios de inhame da 76 

Costa em todas as áreas de produção do Nordeste e em países africanos e caribenhos, 77 

sempre promovendo perdas significativas (Acosta & Ayala, 1975; Jatala & Bridge, 78 

1990; Moura, 2005). Esses organismos, que possuem hábitos parasitários e hospedeiros 79 

distintos, evidenciam diferenças fisiológicas entre as duas espécies de Dioscorea em 80 

questão. O inhame da Costa é altamente suscetível a esses fitonematóides, enquanto a 81 

cultivar São Tomé mostra-se aparentemente imune, pois nunca houve registro de 82 

ocorrência de nematose nesse genótipo no Brasil (Moura, 2005). A literatura 83 

internacional reportou suscetibilidade de D. alata em relação a esses nematóides sem 84 

mencionar, entretanto, o nome da cultivar (Jatala & Bridge, 1990). Por outro lado, 85 

observações realizadas em túberas de inhame da Costa em armazenamento no Nordeste 86 

têm revelado ser essa cultivar altamente suscetível à podridão-verde, doença de alta 87 

incidência e severidade, que se inicia sempre por ferimentos, na maioria resultante do 88 

parasitismo dos fitonematóides, e das práticas inerentes à colheita, limpeza e transporte 89 

(Moura et al., 1976). No local do ferimento, após a penetração do patógeno e início da 90 

infecção, forma-se uma área de consistência aquosa, externa, que evolui internamente 91 

para uma lesão circular, profunda, de coloração marrom e aspecto úmido (Figura 1G). 92 

Na parte externa correspondente, após alguns dias do início da infecção, forma-se um 93 

denso e vigoroso micélio verde que mais tarde pode produzir abundante quantidade de 94 

esclerócios. No inhame São Tomé a patogênese ocorre de modo semelhante, mas a 95 

evolução da lesão é lenta, possibilitando a hospedeira limitá-la pela formação de tecidos 96 

corticosos (Figura 1I). A podridão-verde, que ocorre apenas durante o armazenamento, 97 

tem como agente etiológico o fungo Penicillium sclerotigenum Yamamoto, relatado no 98 

Brasil por Moura et al. (1976) em túberas comerciais e sementes de Dioscorea spp. 99 

Acredita-se que a natureza da reação diferenciada dos dois inhames em relação aos 100 
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citados patógenos possa ser de origem morfológica, como espessura da epiderme da 101 

túbera, por exemplo, ou fisiológica, pela presença de substâncias químicas pré-102 

existentes, ou produzidas em resposta à infecção.  103 

Com base nessas informações, os objetivos deste estudo foram verificar, por 104 

meio de inoculações artificiais, o grau de severidade da podridão-verde no inhame São 105 

Tomé, comparativamente ao inhame da Costa, e, ao mesmo tempo, verificar a possível 106 

existência de especialização fisiológica em P. sclerotigenum, por meio de testes de 107 

patogenicidade cruzada, de acordo com os conceitos de Agrios (1997). Além disso, foi 108 

estudado o crescimento micelial de P. sclerotigenum em meios de cultura semi-109 

sintéticos, dois dos quais contendo, como fonte de carbono, extratos de túberas de 110 

inhame D. alata e D. cayennensis, para confirmar o restritivo desenvolvimento de P. 111 

sclerotigenum em D. alata, em condições naturais.  112 

Nesse estudo, foram utilizados quatro isolados de P. sclerotigenum: dois 113 

originários de D. alata (RO 1 e RO 9) e dois de D. cayennensis  (BA 30 e DF 2), 114 

selecionados aleatoriamente, a partir de uma coleção com 50 isolados, obtidos em sete 115 

Estados brasileiros. Em laboratório, os isolados foram mantidos em meio CYA (Czapek 116 

Yeast Autolysate Agar), segundo Pitt (1988), identificados ao nível de espécie, de 117 

acordo com Samson & Frisvad (2004) e depositados na Coleção de Culturas Fúngicas 118 

(Micoteca – URM) do Departamento de Micologia, Universidade Federal de 119 

Pernambuco, com os seguintes registros: RO1 (5041 URM), RO9 (5040 URM), BA30 120 

(5043 URM) e DF2 (5042 URM). Todos eram comprovadamente patogênicos, 121 

conforme testes de inoculação nas espécies de inhame de origem e provenientes de três 122 

estados: Rondônia (RO 1 e RO 9), Bahia (BA 30) e Distrito  Federal (DF 2). Antes da 123 

pesquisa, observou-se que os isolados apresentavam-se morfologicamente similares e 124 

possuíam aspectos culturais em comum, a saber, bom crescimento nos meios de 125 
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identificação de espécies de Penicillium, que são o CYA, MEA (Malt Extract 126 

Autolysate Agar) e YES (Yeast Extract Sucrose Agar), segundo Samson & Frisvad 127 

(2004), e abundante quantidade de esclerócios, característica típica da espécie. 128 

Para avaliar o grau da severidade da podridão-verde em D. alata e D. 129 

cayennensis foram realizadas inoculações com os quatro isolados em ambas espécies. 130 

Para tal, túberas comerciais foram selecionadas visualmente quanto ao tamanho, idade e 131 

sanidade. Em laboratório, foram lavadas com água e sabão, desinfetadas com álcool a 132 

70%, e secas à temperatura ambiente. As inoculações foram executadas após a 133 

realização de uma delicada incisão circular sobre a cutícula, com um vazador metálico, 134 

de aproximadamente 1cm de diâmetro, nas regiões basal, intermediária e de 135 

crescimento. No centro desses pequenos círculos formados pela incisão, foram 136 

depositados 50 uL de uma suspensão de conídios, contendo 107 unidades/mL, em água 137 

destilada esterilizada, sendo adicionado 0,01% de Tween 80. Seguiu-se a incubação em 138 

câmara úmida individual, em saco plástico negro para redução da luminosidade. O 139 

mesmo tipo de tratamento, porém, omitindo-se o fungo, foi utilizado como testemunha. 140 

O delineamento estatístico foi do tipo inteiramente casualizado com oito tratamentos e 141 

cinco repetições. O experimento permaneceu em condições ambientais de laboratório, 142 

com temperatura de 28 ± 2° C, por 21 dias, quando se avaliou a severidade da podridão-143 

verde e a virulência dos isolados. Para tal, removeu-se a casca entre os pontos de 144 

inoculação, do modo mais uniforme possível, para observação da área necrosada 145 

interna, que é naturalmente circular (Figura 1A – E). Em seguida, em cada túbera, nos 146 

três locais de inoculação, tomaram-se as medidas de dois diâmetros perpendiculares, 147 

com uma régua milimétrica, estabelecendo-se, ao final, a média dos diâmetros das 148 

lesões da túbera. A profundidade foi medida após corte transversal passando no centro 149 

da lesão. A severidade foi estabelecida mediante o cálculo do volume de um cilindro, 150 
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formado por tecidos necrosados, tomando-se a área da lesão como base e a 151 

profundidade como a altura do cilindro, avaliando-se, ao final, as medidas da 152 

profundidade, áreas, e volume das lesões, por meio das respectivas fórmulas 153 

geométricas. Os dados referentes às citadas variáveis foram submetidos à análise de 154 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05). 155 

Para o estudo comparativo de crescimento radial do micélio nos diferentes meios 156 

de cultura, os isolados RO 1 e DF 2 foram plaqueados nos três meios de cultura semi-157 

sintéticos, contendo diferentes fontes naturais de carbono, duas das quais extrato de 158 

túberas de D. alata e D. cayennensis e a terceira de batata inglesa (Solanum tuberosum 159 

L). Os meios testados foram: D. alata-dextrose-agar (DADA), D. cayennensis-dextrose-160 

agar (DCDA) e Batata-dextrose-agar (BDA); sendo 200g de inhame ou batata, 20g de 161 

dextrose e 20g de ágar, em 1l de água destilada. Cultivou-se o fungo em placas de Petri, 162 

contendo 25 ml de meio, mantidos à temperatura de 28 ± 2 oC, sob luz natural com 163 

cinco repetições. As aferições dos diâmetros das colônias foram feitas com a mesma 164 

régua milimetrada, a cada dois dias, durante oito dias. O experimento foi conduzido 165 

segundo delineamento do tipo inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 × 2 (três 166 

meios × dois isolados). Modelos lineares, logarítmicos e quadráticos foram testados na 167 

tentativa de descrever o crescimento micelial dos isolados RO1 e DF2 nos três meios 168 

anteriormente citados. 169 

Os resultados demonstraram que as duas espécies de inhame foram suscetíveis à 170 

podridão-verde, sendo a doença mais severa em D. cayennensis do que em D. alata 171 

(Tabela 1). Não foi constatada especialização fisiológica entre os isolados oriundos das 172 

duas espécies de inhame, pois os resultados das inoculações cruzadas mostraram-se 173 

positivos, ocorrendo apenas variações quanto à severidade da doença, conseqüência da 174 

agressividade dos isolados (Tabela 1), infectando as duas espécies de inhame. 175 
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Entretanto, DF2 foi o menos agressivo e BA 30, RO 1, e RO 9 os mais agressivos em D. 176 

cayennensis, a considerar os conceitos de van der Plank (1967) (Tabela 1). Conforme 177 

visto, BA 30 e DF 2, bem como RO 1 e RO 9 eram oriundos de D. cayennensis e D. 178 

alata respectivamente, indicando que independentemente da origem dos isolados, a 179 

severidade da podridão-verde foi maior em D. cayennensis do que em D. alata. Em D. 180 

alata, também independentemente da origem não houve diferença significativa entre os 181 

isolados quanto à virulência (Tabela 1). 182 

Com relação ao crescimento do fungo nos três meios de cultura não foi 183 

verificada interação significativa entre isolados e meios de cultura. Penicillium 184 

sclerotigenum desenvolveu-se melhor em BDA, seguido por DCDA e DADA, sendo o 185 

modelo linear o que mais se adequou para descrever o crescimento micelial dos dois 186 

isolados estudados (RO 1 e DF 2) nos três meios testados (Figura 2). Ademais, ainda 187 

com relação ao desenvolvimento micelial em meio de cultura, pôde-se observar que P. 188 

sclerotigenum em BDA (Figura 1F) formou colônias com aspecto típico da espécie, 189 

com abundante presença de esclerócios, produzidos após cinco dias de crescimento. 190 

Houve alta produção de pigmento marrom solúvel no meio BDA, pouca em DCDA e 191 

ausência em DADA (Figura 1I). No meio DADA, o micélio desenvolveu-se lentamente, 192 

mostrando-se escasso, pouco denso e com produção retardada de esclerócios, observada 193 

apenas após 40 dias de cultivo. Esses resultados podem ter relação com o fato da 194 

podridão-verde ser mais rara e de progresso mais lento em D. alata em condições 195 

naturais (Figura 1H). 196 

Observou-se que as túberas de D. alata constituem substrato pouco favorável ao 197 

desenvolvimento de P. sclerotigenum. A explicação para essa diferença fisiológica entre 198 

as duas espécies de Dioscorea poderá estar no conteúdo de sacarose presente nas suas 199 

túberas. Ogundana et al. (1971), observaram que P. sclerotigenum, Botryodiplodia 200 
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theobromae Pat. e Aspergillus niger Tiegh., causadores de podridão de túberas de 201 

inhame na Nigéria, utilizaram sacarose mais adequadamente para seu crescimento em 202 

meio líquido (peso seco de micélio) do que outros açucares (maltose, glicose e frutose). 203 

Os referidos autores constataram também que D. cayennensis possui maior teor de 204 

sacarose por peso seco em discos de túberas (0,0084mg/g) do que D. alata 205 

(0,0050mg/g). Estudo semelhante com outras espécies do gênero Penicillium foi 206 

desenvolvido por Stange et al. (2002) ao pesquisarem os efeitos de extratos de casca de 207 

citros acrescentados ao meio BDA, em relação ao crescimento de P. italicum Wehmer, 208 

P. digitatum Sacc. e P. expansum Link. Os autores concluíram que P. digitatum e P. 209 

italicum são fisiologicamente adaptados para crescerem na presença dos muitos 210 

compostos bioativos produzidos na casca de citros, sendo esses compostos estimulantes 211 

de crescimento, enquanto que P. expansum não conseguiu se desenvolver bem, nessa 212 

condição. Estes autores afirmaram ainda que a maioria das espécies patogênicas de 213 

Penicillium possui limitada gama de hospedeiros, sugerindo a existência de adaptação 214 

patogênica para cada espécie do fungo à determinada espécie de planta. É possível que 215 

esta adaptação possa explicar a pouca susceptibilidade de D. alata a P. sclerotigenum. 216 

Informações dessa natureza precisam ser pesquisadas para subsidiar estudos de 217 

melhoramento genético dessas dioscoreáceas na busca de cultivares resistentes à 218 

podridão-verde, principal causa de perdas de túberas comerciais e sementes durante o 219 

transporte e armazenamento.  220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 
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 284 

 285 

Figura 1. Severidade da podridão-verde do inhame em túberas comerciais, 21 dias após 286 

as inoculações cruzadas, com isolados de P. sclerotigenum em D. cayennensis (Dc) e D. 287 

alata (Da) (A- E). A = Testemunha de Dc e Da; B = RO1; C = RO 9; D = BA30; E = 288 

DF2. F = Colônias de P. sclerotigenum em três meios de cultura. G = Infecção natural 289 

de P. sclerotigenum em D. cayennensis mostrando a expansão da lesão. H = Infecção 290 

natural de P. sclerotigenum em D. alata mostrando a lesão restrita. I = Reverso das 291 

colônias de BA30 e RO1, enfatizando a produção de pigmento marrom nos meios de 292 

cultura BDA e DCDA e ausência em DADA. 293 
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 315 

Figura 2. Representação pelo modelo linear do crescimento micelial de dois isolados de 316 

Penicillium sclerotigenum (RO 1 e DF 2) em três meios de cultivo.  317 
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Tabela 1. Severidade da podridão-verde do inhame (Dioscorea spp.), medida por meio 318 

de inoculações cruzadas, utilizando-se quatro isolados de Penicillium sclerotigenum, 319 

sendo dois obtidos de D. cayennensis (BA 30 e DF 2) e dois de D. alata (RO 1 e RO 9).  320 

 321 

Diâmetro da lesão Profundidade da lesão Área da lesão (cm2) Volume da lesão (cm3) 
Isolado 

DC DA DC DA DC DA DC DA 

BA30 3,10 a A 1,39 b A 2,74 a A 2,01 b B 7,74 a A 1,54 b A 21,13 a A 3,06 b A 

DF2 1,88 a B 1,48 a A 2,01 a B 1,72 a B 2,80 a B 1,77 a A 5,61 a B 3,04 a A 

RO1 3,27 a A 1,90 b A 2,16 a B 2,18 a AB 8,70 a A 2,94 b A 18,74 a A 6,49 b A 

RO9 2,81 a A 1,69 b A 2,47 a AB 2,65 a A 6,45 a A 2,30 b A 15,92 a A 6,11 b A 

 322 

Na mesma linha, onde se compara severidade da doença, médias seguidas de uma 323 

mesma letra minúscula, e na mesma coluna, onde se compara virulência dos isolados, 324 

ambas em D. cayennensis e D. alata, médias seguidas por uma mesma letra maiúscula, 325 

não diferem estatisticamente ao nível de P < 0,05 pelo teste de Tukey.  326 

DC = Dioscorea cayennensis. DA = Dioscorea alata. 327 

 328 

 329 

 330 

 331 

 332 

 333 

 334 
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 336 

 337 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA E ENZIMÁTICA DE ISOLADOS 

BRASILEIROS DE PENICILLIUM SCLEROTIGENUM 

 
 
 

Artigo a ser enviado para a revista Summa Phytopathologica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

  

 CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA E ENZIMÁTICA DE 1 

ISOLADOS DE PENICILLIUM SCLEROTIGENUM 2 

 3 

IDJANE S. OLIVEIRA1*, EDNA DORA M. N. LUZ2 , ROMERO M. MOURA, JOSÉ 4 

LUIZ BEZERRA2, ADRIANA P. MELO, GUSTAVO C. R. TORRES &  5 

LEONOR C. MAIA3,  6 

 7 

1Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Santa Cruz,  8 

CEP. 45600-000, Ilhéus –BA, email.: idjaneoliveira@yahoo.com, 2Seção de 9 

Fitopatologia/CEPEC, CEPLAC, CEP. 45650-000, Itabuna – BA. 3Departamento de 10 

Micologia, Universidade Federal de Pernambuco, CEP. 50670-420, Recife – PE.  11 

 12 

Autor para correspondência: Idjane Santana de Oliveira, email: 13 
idjaneoliveira@yahoo.com 14 

 15 

RESUMO 16 

Foram estudados aspectos da morfologia, fisiologia e bioquímica do fungo 17 

Penicillium sclerotigenum, considerando-se elementos taxonômicos macro e micro 18 

morfológicos, e enzimáticos, em 50 isolados, obtidos em sete Estados brasileiros e de 19 

duas espécies de inhame (Dioscorea cayennensis e D. alata). Pesquisou-se, também, um 20 

perfil enzimático específico para P. sclerotigenum para diferencia-lo de outras espécies 21 

de Penicillium que infectam o inhame, ainda não assinaladas no Brasil. Os resultados 22 

demonstraram que P. sclerotigenum apresentou populações formadas por quatro grupos 23 

morfológicos distintos, não relacionados a padrões enzimáticos. Neste trabalho, foram 24 

* Parte da tese de doutorado apresentada ao Curso de Doutorado em Ciências 
Biológicas, UFPE – PE. 
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apresentados pela primeira vez um padrão enzimático espécie específico para P. 25 

sclerotigenum e a ampla variabilidade morfológica em tipo de colônia. 26 

ABSTRACT 27 

Aspects of the morphology, physiology and biochemistry of the fungus 28 

Penicillium sclerotigenum were studied considering macro and micro taxonomic 29 

characters and enzymatic reactions on 50 isolates of this organism, obtained in seven 30 

states of Brazil e from two yam species (Dioscorea  cayennensis e D. alata). It was also 31 

determined an enzymatic profile specific for P. sclerotigenum to differentiate this 32 

species from the others Penicillium species that cause yam rot, reported in this for paper 33 

the first time.  The results pointed out that the populations of P. sclerotigenum were 34 

composed of four morphological groups on the basis of colony types, not related to 35 

enzymatic patterns. This paper reported for the first time an enzymatic pattern specific 36 

for the species P. sclerotigenum and  the large morphological variation on colony types.  37 

______________________________________________________________________ 38 

 39 

INTRODUÇÃO 40 
 41 

A espécie Penicillium sclerotigenum Yamamoto foi descrita no Japão, em 1955, 42 

causando podridão de túberas de inhame chinês (Dioscorea batatas Dec.). Por ser um 43 

patógeno de alta virulência sobre Dioscorea spp., causando a doença “soft-rot of yam”, 44 

esse fungo viria a ser assinalado com freqüência nos trópicos (OGUNDANA et al. 45 

1970, ADENIJI, 1970, PLUMBLEY, 1984), principalmente na Nigéria, maior produtor 46 

mundial de inhame  (FAO, 2005). O agente etiológico, P. sclerotigenum não sofreu 47 

alterações taxonômicas, restringindo-se os autores dos novos trabalhos a estudar 48 
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aspectos diversos da doença, enfatizando principalmente, o controle químico. No Brasil, 49 

MOURA et al. (1976) assinalaram P. sclerotigenum causando podridão em túberas 50 

comerciais de inhame da Costa (D. cayennensis Lam.) e São Tome (D. alata L.), no 51 

Estado de Pernambuco. Na ocasião, entre outras informações, os autores apresentaram a 52 

denominação podridão-verde para a doença e apresentaram a descrição morfológica 53 

para P. sclerotigenum, fundamentando-se em dados obtidos de um único isolado local. 54 

Recentemente, SAMSON & FRISVAD (2004) publicaram na série “Studies in 55 

Mycology” uma revisão mais completa sobre a taxonomia do subgênero Penicillium, 56 

com a inclusão de P. sclerotigenum, lançando um sistema de classificação para as 57 

espécies, utilizando características macro e micromorfológicas, fisiológicas e 58 

nutricionais, complementadas pela produção de metabólitos secundários. Os autores 59 

fizeram ainda uma análise filogenética do subgênero, com base nas seqüências de partes 60 

do gene da beta-tubulina. No trabalho, não foi contemplado um estudo enzimático para 61 

P. sclerotigenum e a descrição morfológica baseou-se em apenas oito isolados. 62 

               Do ponto de vista fisiológico e bioquímico, pouco existe na literatura sobre P. 63 

sclerotigenum. Sabe-se, por exemplo, que esse fungo produz a micotoxina patulina e 64 

gregatinas (fitotoxinas também com ação antibiótica) (FRISVAD et al. 2004), 65 

griseofulvina (CLARKE & McKENZIE, 1967), roquefortina C e D (FRISVAD & 66 

FILTERBORG, 1990) e esclerotigenina, substância benzodiazepínica, de ação 67 

inseticida (JOSHI et al. 1999). Todos esses compostos foram detectados apenas em 68 

meio de cultura, não havendo observações de produção no patosisstema P. 69 

sclerotigenum/Dioscorea spp. Até o momento, não foi relatada uma caracterização 70 

bioquímica - enzimática para essa espécie. 71 
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             Dando continuidade às pesquisas no Brasil sobre a podridão-verde do inhame e 72 

seu agente causal, o fungo P. sclerotigenum, foi proposto, neste trabalho, a 73 

caracterização morfológica e enzimática da espécie, a partir de uma coleção de 50 74 

isolados, obtidos de túberas comerciais de inhame da Costa e São Tome em diferentes 75 

municípios, de sete Estados brasileiros, provenientes de cinco regiões geográficas. 76 

Definiu-se ainda um padrão enzimático característico da espécie.  77 

 78 

MATERIAL E MÉTODOS 79 
 80 

Isolados de Penicillium 81 

 Para a caracterização morfofisiológica e enzimática de P. sclerotigenum foram 82 

utilizados 50 isolados obtidos das espécies de inhame D. cayennensis e D. alata, 83 

provenientes de sete estados brasileiros, localizados em cinco regiões geográficas,. 84 

Alem dos 50 isolados, também utilizou-se o isolado 3236, proveniente da micoteca 85 

URM da UFPE-PE, que serviu como padrão para a eletroforese de isoenzimas.  86 

Seis isolados de outras espécies de Penicillium foram incluídos para 87 

comparações na caracterização enzimática de P. sclerotigenum, a saber: P. expansum 88 

Link (4024 URM), P. chrysogenum Thom (3754 URM), P. oxalicum Currie & Thom 89 

(4254 URM), P. turbatum Westling (4880 URM e 4642 URM), P. citrinum Thom 90 

(4216 URM). Penicillium expansum, P. chrysogenum e P. oxalicum foram citadas na 91 

literatura como causadoras de podridão em túberas de inhames (Dioscorea spp.) 92 

(OKIGBO, 2004) e foram cedidas juntamente com o isolado 3236 de P. sclerotigenum 93 

para esta pesquisa pela micoteca URM/UFPE. 94 

 95 
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Caracterização morfofisiológica 96 

 A caracterização morfofisiológica da espécie P. sclerotigenum foi realizada 97 

seguindo-se chave de classificação de FRISVAD & SAMSON (2004). Inicialmente, 98 

usaram-se, simultaneamente, cinco meios de cultura, indicados para identificação 99 

específica do fungo, CYA [Czapek Yeast Autolysate – NaNO3 (0,3%), extrato de 100 

levedura - Difco (0,5%), sacarose (3,0%), K2HPO4. 3H2O (0,13%), MgSO4. 7H2O 101 

(0,05%), KCL (0,05%), FeSO4. 7H2O (0,001%), CuSO4. 5H2O (0,0005%), ZnSO4 . 102 

7H2O (0,001%), Agar (1,5%)], MEA [Blakeslee Malt Extract Autolysate - extrato de 103 

malte (3,0%), peptona (0,1%), glicose (2,0%), CuSO4.5H2O (0,0005%), ZnSO4.7H2O 104 

(0,001%), Agar (2,0%)], YES (Yeast Extract Sucrose – extrato de levedura (2,0%), 105 

sacarose (15,0%), MgSO4.7H2O (0,05%), CuSO4.5H2O (0,0005%), ZnSO4.7H2O 106 

(0,001%), Agar (2,0%)] CREA [Creatine Sucrose  -  creatina (0,3%), sacarose (3,0%), 107 

K3PO4.7H2O (0,16%), MgSO4. 7H2O (0,05%), KCl (0,05%), FeSO4. 7H2O (0,001%), 108 

CuSO4.5H2O (0,0005%), ZnSO4.7H2O (0,001%), púrpura de bromocresol (0,005%), 109 

Agar (1,5%)] e CYAS (Czapek Yeast Autolysate com 5% de NaCl). A temperatura de 110 

incubação dos isolados em todos os meios foi 25oC, com exceção dos cultivados em 111 

CYA que tiveram também incubação à 30oC. Os isolados cresceram em condições de 112 

luz natural, por sete dias com exceção para os cultivados no meio CREA, que foram 113 

avaliados aos sete dias, quanto à produção de ácido, e aos 14 dias, quanto à produção de 114 

base, seguindo-se FRISVAD & SAMSON (2004).   115 

Ao fim do período, foram avaliados os seguintes parâmetros constantes de uma 116 

ficha de identificação de P. sclerotigenum: crescimento micelial nos cinco meios 117 

supracitados (diâmetro da colônia em mm); relação de crescimento CYA 30oC / CYA 118 

25oC e CYA / CYAS; cor da colônia (frente e reverso) em CYA; textura das colônias 119 
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nos meios CYA e MEA a 25oC; grau de esporulação no meio YES após sete dias, que se 120 

fundamenta na intensidade de esporulação da colônia em três níveis (0 = ausência, 1 = 121 

esporulação no centro da colônia, 2 = esporulação em mais de 90% da colônia); 122 

produção de pigmento, exsudatos e esclerócios em CYA a 25oC. A cor das culturas 123 

(frente e reverso da placa) foi estabelecida utilizando-se o Atlas de Cores de 124 

VILALOBOS-DOMINGUEZ & VILALOBOS (1947).  125 

As micrometrias foram realizadas em lâminas preparadas com azul de Amann, 126 

com material de colônias desenvolvidas durante sete dias em meio MEA. As estruturas 127 

taxonômicas de P. sclerotigenum medidas foram: conídio, fiálide, metula, ramo e 128 

esclerócio. Vinte unidades de cada estrutura e de cada isolado foram medidas, afim de 129 

obter um valor médio para o isolado e ao final das medições obter um valor médio para 130 

cada estrutura com base nos cinqüenta isolados, representando P. sclerotigenum no 131 

Brasil. Além disso, foram observados o padrão de ramificação dos conidióforos, 132 

ornamentação dos conídios e dos ramos. 133 

 134 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 135 

Para observações em microscopia eletrônica de varredura de conidióforos, 136 

conídios e esclerócios, foram retirados discos de ágar contendo micélio (5mm de 137 

diâmetro) de culturas puras de P. sclerotigenum, com sete dias de crescimento, a 25oC, 138 

em meio MEA. Em seguida, para obtenção de esclerócios, foram adicionados 10mL de 139 

água destilada e esterilizada ao restante que ficou na placa, para,  por meio de raspagem,  140 

ser feita remoção do micélio. Após filtragem desse material obtido em camada dupla de 141 

gaze, adicionando-se água destilada e esterilizada, obteve-se uma suspensão a qual 142 

foram adicionadas duas gotas de Tween 80. Esse material foi deixado decantar por 143 
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alguns minutos. Em seguida, parte da água foi descartada, e o restante passado por papel 144 

de filtro whatman n.1, que retinha os esclerócios. Estes foram postos a secar em 145 

temperatura ambiente e mais tarde armazenados a 4oC. Os fragmentos de micélio e os 146 

esclerócios foram fixados por 48h em câmara úmida de tetróxido de ósmio a 1%, em 147 

tampão fosfato pH 7,0. Em seguida, as amostras foram desidratadas em acetona diluída 148 

(20, 40, 60, 80, 95 e 100%), secas ao ponto-crítico, e metalizadas com partículas de 149 

ouro, sendo em seguida observadas ao microscópio eletrônico de varredura LEO 150 

435VP.     151 

 152 

Atividade enzimática em substratos sólidos 153 

Foram determinadas atividades enzimáticas em substratos sólidos para todos os 154 

isolados de Penicillium, avaliando-se as atividades amilolítica, proteolítica e lipolítica, 155 

seguindo-se protocolos descritos em MENEZES & ASSIS (2004). As medições do halo 156 

formado em torno das colônias foram feitas, porém a atividade foi considerada positiva 157 

ou negativa independente do diâmetro do halo.  158 

 159 

Cultivo dos isolados e obtenção do extrato protéico 160 

Todos os isolados de Penicillium foram cultivados em 100mL de meio liquido 161 

CY, durante seis dias, a temperatura de 25oC, sem agitação e em luz natural. O micélio 162 

de cada isolado foi coletado por filtração em papel de filtro whatman n.1, após duas 163 

lavagens com água destilada e esterilizada. Em seguida, 300mg de micélio foram 164 

congelados em nitrogênio líquido e triturados em almofariz com adição de 100mg de 165 

PVP (polivinilpirrolidona) até formar um pó. Cem miligramas do pó de micélio foram 166 

transferidos para um microtubo de 1,5mL e adicionados 500 µL de tampão de extração 167 
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a 4oC, pH 8,0 (20mM Tris, 10mM NaHCO3, 10mM MgCl2.6H20, 0,1mM 168 

Na2EDTA.2H20, 10mM de β-mercaptoetanol, 1% de sacarose, 0,1% de triton X-100), 169 

conforme descrito em BANKE et al. (1997). As amostras foram centrifugadas a 13. 000 170 

rpm, por 40 minutos, a 4oC e o sobrenadante transferido para outro microtubo e 171 

congelado a –20oC. A obtenção do extrato protéico de amostras de esclerócio seguiu o 172 

mesmo procedimento para obtenção de esclerócios livres de micélio, conforme descrito 173 

na MEV. Em seguida, os esclerócios foram macerados em nitrogênio líquido seguindo o 174 

mesmo protocolo descrito para amostras miceliais, guardando-se a proporção de 175 

material biológico que foi 0,1g para cada isolado e 0,3g para o pool de esclerócios 176 

formados por vários isolados de RO e PE, representando isolados oriundos de D. alata e 177 

D. cayennensis, respectivamente. 178 

 179 

Eletroforese de isoenzimas 180 

 A eletroforese foi realizada em sistema contínuo em géis de poliacrilamida a 7%, 181 

com Tris-Glicina 0,125M pH 8,2 utilizado como tampão de corrida (MENEZES & 182 

ASSIS, 2004). Inicialmente, vinte microlitros de cada amostra contendo os extratos 183 

protéicos foram aplicados individualmente nas cavidades do gel. O azul de bromofenol 184 

a 1% foi o marcador da corrida elertoforética, realizada a 4°C, sob corrente elétrica 185 

constante de 30mA, sendo a corrida interrompida quando o corante marcador migrou 186 

6,0 cm do gel.  187 

 188 

Coloração dos géis de Poliacrilamida 189 

Os géis foram corados individualmente para detecção das enzimas α e β-esterase 190 

(EST) E.C. 1.1.1.40, fosfatase ácida (ACP) E.C. 3.1.3.2., fosfatase alcalina (ALP) E.C. 191 
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3.1.3.1. e peroxidase (PER) E.C. 1.11.1.7. A coloração para cada enzima seguiu 192 

protocolos descrito em ALFENAS et al. (1991). Para a avaliação do perfil eletroforético 193 

foram considerados os seguintes parâmetros: número de bandas, intensidade da cor e 194 

mobilidade relativa (Rf) no gel de poliacrilamida, determinada pela fórmula: Rf = (d/D) 195 

x 100, onde, d = distância percorrida pela molécula e D = distância percorrida pelo 196 

corante marcador (MENEZES & ASSIS, 2004).  197 

 198 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 199 
 200 

Caracterização Morfofisiológica   201 

 202 

 Os dados relativos ao crescimento micelial dos 50 isolados de P. sclerotigenum 203 

nos cinco meios de identificação para espécies de Penicillium subgênero Penicillium, 204 

encontram-se na Tabela 1. Todos os isolados apresentaram crescimento muito bom nos 205 

meios de cultura CYA, MEA e YES e fraco nos meios CYAS e CREA, concordado 206 

com os dados de FRISVAD & SAMSON (2004). No meio CYA, observou-se 207 

variabilidade das colônias, possibilitando classificar os isolados em quatro grupos 208 

morfológicos distintos, com base na aparência das colônias (Figura 1- série 1 A-D). 209 

Todos os grupos morfológicos apresentaram intensa produção de esclerócios. 210 

O grupo I foi o mais comum (23 isolados), sendo possuidor das características 211 

típicas das colônias de P. sclerotigenum em CYA, segundo descreveram FRISVAD & 212 

SAMSON, (2004). Neste grupo, ficaram os isolados cujas colônias apresentaram 213 

micélio com textura aveludada nos meios CYA e MEA, cor ET 10-4o – XLII verde 214 

cinza azulada, com pequena área sub marginal clara, reverso cor O 6-3o – XL marrom 215 
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oliva. Sete dos 50 isolados testados pertenciam ao grupo morfológico II que apresentou 216 

micélio nas mesmas colorações de frente e reverso que o grupo I, porém com textura 217 

floculosa. O grupo III apresentou micélio floculoso, com pouca área central verde, e 218 

extensa área sub marginal clara. Quinze isolados ficaram neste grupo. Os cinco isolados 219 

do grupo morfológico IV possuíam micélio com cor e textura semelhantes ao grupo I, 220 

porém apresentou ainda estrias radiais, partindo do centro da colônia, e áreas sub 221 

marginais claras e concêntricas. Essa ampla variabilidade morfológica pela primeira vez 222 

descrita para essa espécie, ressalta, em importância, por ser P. sclerotigenum 223 

pertencente a mesma série Expansa, da qual também faz parte P. expansum, principal 224 

espécie produtora da micotoxina patulina e cuja variabilidade morfológica já foi descrita 225 

(BERNY & HENNEBERT, 1985).  226 

Quanto ao grau de esporulação no meio YES, proposto por FRISVAD & 227 

SAMSON (2004), a maioria (47 isolados) apresentou grau 2 (Figura 1) e apenas três 228 

isolados apresentaram grau 1  (Tabela 1). O grau de esporulação 2 foi o observado por 229 

FRISVAD & SAMSON (2004) para a espécie P. sclerotigenum. Porém, P. expansum 230 

apresentou segundo os autores entre os oito isolados estudados, os três graus de 231 

esporulação, indicando intensa variação fisiológica para essa espécie. 232 

No que concerne a produção de ácido em meio CREA, aos sete dias de 233 

incubação, 15 isolados, obtidos de cinco Estados, produziram ácido, e 35 não 234 

produziram, nestes, estavam incluídos todos os isolados da Bahia e Rio Grande do 235 

Norte (Tabela 1). Estes resultados demonstraram também a variabilidade fisiológica em 236 

P. sclerotigenum, uma vez que FRISVAD & SAMSON (2004) não observaram 237 

produção de ácidos entre os oito isolados estudados. Não se observou produção de base 238 
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nos 50 isolados estudados, após 14 dias de incubação, estando este resultado em 239 

conformidade com o observado pelos autores supracitados. 240 

 Muitos isolados não produziram pigmento marrom (42) ou exsudatos (39) no 241 

meio CYA à temperatura de 25°C (Figura 1), em placas de Petri, porém todos 242 

produziram a 30°C, em tubo de ensaio, contendo meio CYA inclinado. Todos os 243 

isolados produziram abundante quantidade de esclerócios em meio CYA a 30oC e não a 244 

25oC, conforme observaram FRISVAD & SAMSON (2004). 245 

Os dados morfométricos dos 50 isolados de P. sclerotigenum, comparados com 246 

os de YAMAMOTO et al. (1955) e MOURA et al. (1976) encontram-se na Tabela 2. 247 

Pela análise geral, concluiu-se que, apesar da variabilidade na aparência das colônias, os 248 

valores médios das estruturas taxonômicas dos diferentes isolados foram consistentes, 249 

com baixos coeficientes de variação e estavam de acordo com os dos autores 250 

supracitados, com pequenas variações, não significativas. 251 

As culturas puras dos 50 isolados em meio MEA apresentaram micélio 252 

densamente entrelaçado, com conidióforos bi e triverticilados, com predominância do 253 

primeiro (Figura 1 série 3C e D); ramos lisos e rugosos, predominando o segundo tipo; 254 

conídios em cadeia, com superfície lisa, formando pequenos pincéis, típicos do gênero, 255 

duas a cinco metulas com uma a seis fiálides; esclerócios gregários ou algumas vezes 256 

isolados, globosos ou elipsóides, castanhos a marrom escuro (Figura 1 série 3A e B). 257 
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Caracterização enzimática 258 

  259 

Todos os isolados de P. sclerotigenum apresentaram atividade amilolítica com 260 

halo médio de 5 mm, com pequenas variações entre os isolados. Este fato confirma a 261 

hipótese de que tal atividade é um caráter relativo à evolução do sistema patógeno-262 

hospedeiro, haja vista ser o inhame muito rico em amido (83,06mg/100g de base seca) 263 

CEREDA (2002). Por outro lado, apenas dois dos isolados, PE 24 e PE 35, provenientes 264 

de D. cayennensis, não apresentaram atividade proteolítica e a atividade lipolítica foi 265 

negativa para a maioria dos isolados, num total de 32 (Tabela 1). Os valores químicos-266 

quantitativos de proteínas e lipídios em inhame são 0,09 e 0,10 mg/100mg de base seca, 267 

respectivamente. Não foi observada qualquer relação entre atividade enzimática, local 268 

de origem do isolado, espécie de inhame ou mesmo classificação dos quatro tipos 269 

morfológicos.  270 

 Quanto à eletroforese de isoenzimas, as enzimas fosfatase ácida e peroxidase não 271 

apresentaram padrão de banda diferenciador entre as espécies de Pencillium avaliadas, 272 

nem detectaram variabilidade entre os cinqüenta isolados de P. sclerotigenum. 273 

Resultados semelhantes foram obtidos por BANKE et al. (1997) ao aplicar entre outras 274 

enzimas, a peroxidase e fosfatase ácida, para tentar diferenciar isoenzimaticamente 275 

espécies relacionadas a P. chrysogenum.  276 

As enzimas alfa e beta-esterases e fosfatase alcalina mostraram-se promissoras 277 

na diferenciação enzimática entre as espécies de Penicillium passíveis de infectar o 278 

inhame. As características quanto ao número de bandas, intensidade e mobilidade 279 

relativas para as sete espécies de Penicillium estudadas, encontram-se na Tabela 3.   280 
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Para as enzimas esterases, as espécies P. sclerotigenum, P. chrysogenum , P. 281 

turbatum e P. citrinum apresentaram a mesma banda EST 6 em comum com mobilidade 282 

relativa correspondente a Rf = 58,2. A banda EST 9 (Rf = 67,3) foi comum a P. 283 

oxalicum e P. expansum. A banda EST 10 (Rf = 72,7) foi comum a P. expansum e P. 284 

turbatum. Não houve uma banda de esterase comum a todos as espécies de Penicillium 285 

estudadas, no entanto, apesar de P. sclerotigenum apresentar 2 bandas EST (6 e 8) em 286 

comum com outras espécies, cada espécie apresentou perfil esterásico próprio (Tabela 3 287 

e Figura 2A). BANKE et al. (1997) encontraram resultados semelhantes, uma vez que 288 

as enzimas esterases foram as mais polimórficas, dentre as nove que se prestaram para 289 

diferenciação de P. chrysogenum e espécies relacionadas, sugerindo que P. 290 

chrysogenum var. dipodomyis e P. chrysogenum var. nalgiovense eram espécies 291 

distintas e não variedades de uma mesma espécie.  292 

Entre os 50 isolados de P. sclerotigenum estudados, não houve variação quanto 293 

ao Rf das bandas esterásicas, apenas variação na intensidade e número das bandas, que 294 

variou entre três e quatro bandas, independente do local de origem dos isolados e da 295 

espécie de inhame (Tabela 3). O padrão esterásico com três bandas fracas (EST 4, 6 e 8) 296 

foi o mais comum (Figura 2B). Os isolados PB5, DF2 e RO 10 apresentaram padrão 297 

com a banda EST 8 (Rf = 65,4) mais forte que as demais (Tabela 3 e Figura 2B). Os 298 

demais isolados dos Estados do RN, PB, RO, BA e PE, com exceção de PE 13, 299 

apresentaram um padrão de bandas com intensidade forte para as bandas EST 6 e 8 (Rf 300 

= 58,2 e Rf = 65,4). Os isolados PE 13 e RO 9, ambos oriundos de D. alata, 301 

apresentaram a banda EST 13 (Rf = 81,8) com intensidade mais forte em relação aos 302 

demais isolados (Figura 2B). O padrão eletroforético isoesterásico das amostras de 303 

esclerócios dos isolados de P. sclerotigenum oriundos de D. alata e D. cayennensis 304 
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mostrou-se idêntico ao padrão micelial dos mesmos isolados e de um pool de 305 

esclerócios de vários isolados, bem como não mostrou diferença por ser outra estrutura 306 

do ciclo de vida do fungo. 307 

Não foi observada variabilidade para a enzima fosfatase alcalina entre os 50 308 

isolados de P. sclerotigenum, quanto ao número de bandas, intensidade e mobilidade 309 

relativa (Figura 2D). A banda ALP 4 Rf = 27,3 foi comum a P. expansum e P. 310 

chrysogenum.  P. turbatum apresentou duas bandas, ALP 7 Rf = 43,6 e ALP 10 Rf = 311 

61,8, em comum com P. chrysogenum e P. expansum, respectivamente. Penicillium 312 

oxalicum e P. citrinum apresentaram a banda ALP 9 Rf = 54,5 em comum (Tabela 4). 313 

Apesar do fato de três bandas terem sido comuns entre algumas espécies de Penicillium, 314 

não houve qualquer banda coincidente de P. sclerotigenum (ALP 1 e ALP 8 ) com as 315 

outras espécies de Penicillium (Tabela 4 e Figura 2C). 316 

Em conclusão, pode-se afirmar, à luz da análise de 50 isolados, que P. 317 

sclerotigenum é uma espécie prevalente no Brasil, única no patossistema P. 318 

sclerotigenum/Dioscorea spp., com populações formadas por múltiplos biótipos, que 319 

podem ser classificados em grupos morfológicos, não relacionados enzimaticamente. 320 

Pela análise morfométrica e enzimática não foram constatadas variações significativas 321 

entre os 50 isolados desse fungo, oriundos de quatro regiões geográficas, e obtidos de 322 

duas espécies de inhame, confirmando o diagnóstico original da espécie. Este trabalho 323 

reportou pela primeira vez um padrão enzimático espécie-específico para P. 324 

sclerotigenum. 325 

 326 

 327 
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Tabela 1. Dados morfofisiológicos de cinqüenta isolados de Penicillium sclerotigenum oriundos de sete estados e de quatro regiões brasileiras. 423 

ISOLADOS de  
P. sclerotigenum CYA 25* CYA 30* CYAS* CYA30/25 CYA/CYAS MEA* YES* CREA* YES-GE P. AC. PIG EXSUD AMILO LIPO PROTEO GM 

SP2 61,7 28,0 22,3 0,4 2,8 69,3 50,7 30,7 2 S N S P N P 1 

BA1 42,7 23,3 17,7 0,5 2,4 58,7 50,3 28,7 2 N N N P N P 1 

BA2 46,3 21,6 20,3 0,5 2,3 46,7 43,7 28,0 2 N N N P N P 1 

BA14 62,3 25,3 24,3 0,4 2,6 51,0 56,7 27,3 2 N N S P P P 1 

BA16 39,3 22,0 16,7 0,6 2,3 46,3 52,7 28,7 2 N N N P P P 4 

BA28 46,7 27,0 16,3 0,6 2,9 50,0 66,7 35,7 2 N S N P N P 4 

BA30 43,3 23,3 19,3 0,5 2,2 45,7 49,0 29,3 2 N S N P N P 2 

DF1 63,0 35,0 22,7 0,5 2,8 66,7 69,3 23,3 2 S N N P N P 3 

DF2 40,3 23,0 21,7 0,6 1,9 47,0 68,3 33,3 2 S N N P N P 4 

PB1 62,6 27,6 22,3 0,4 2,8 48,3 69,3 26,6 2 N N S P P P 3 

PB2 35,6 18,3 17,3 0,5 2,0 47,3 40,0 29,6 2 N N N P N P 1 

PB5 58,3 22,7 18,7 0,4 3,1 47,0 46,7 31,7 1 S N S P P P 3 

PE1 30,0 21,0 19,3 0,7 1,6 56,0 41,3 31,0 2 N N N P P P 3 

PE2 39,7 20,3 18,3 0,5 2,2 50,0 48,3 32,3 2 N N N P P P 3 

PE3 54,7 29,7 19,7 0,5 2,8 52,3 50,7 29,3 2 N N N P N P 3 

PE4 47,3 24,7 19,0 0,5 2,5 58,0 51,3 31,7 2 N N N P N P 1 

PE5 54,0 25,7 20,7 0,5 2,6 51,7 47,3 32,6 2 N N N P N P 3 

PE6 39,0 20,3 17,7 0,5 2,2 40,7 50,3 30,7 2 N N N P N P 3 

PE7 33,7 26,3 15,7 0,8 2,1 49,7 39,7 29,7 2 N N N P N P 3 

PE8 42,6 23,3 14,3 0,5 2,9 49,3 47,7 34,3 2 N N N P P P 3 

PE13 36,3 26,7 14,0 0,7 2,6 50,0 63,3 33,0 2 S N N P P P 3 

PE20 58,3 29,7 21,0 0,5 2,8 46,3 44,3 33,3 2 S N N P N P 1 

PE22 40,3 21,3 15,3 0,5 2,6 55,3 42,3 21,0 2 N N N P N P 3 

PE24 40,7 22,0 23,3 0,5 1,7 53,0 50,3 31,3 2 N N N P P N 1 

PE35 40,3 24,7 15,7 0,6 2,6 53,7 45,7 35,7 2 N N N P P N 1 

PE36 61,7 31,3 23,7 0,5 2,6 43,7 48,7 29,7 2 N N S P P P 1 

PE38 56,3 26,0 21,3 0,5 2,6 40,0 57,6 34,6 2 N N S P P P 1 
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PE39 51,6 35,3 22,0 0,7 2,3 57,7 49,7 33,7 2 S N S P N P 2 

PE46 41,3 25,7 16,3 0,6 2,5 57,7 50,6 35,3 2 N N N P N P 4 

PE47 43,3 25,7 15,7 0,6 2,7 62,7 63,7 33,7 2 N N N P N P 1 

PE48 46,7 26,7 17,7 0,6 2,6 46,7 51,7 35,7 2 N N S P N P 1 

PE50 52,7 23,3 27,3 0,4 1,9 60,0 49,3 31,3 2 N N N P N P 1 

PE54 59,7 23,7 22,0 0,4 2,7 50,3 40,0 28,7 2 S N N P N P 1 

RN2 36,0 17,0 23,3 0,5 1,5 35,3 51,3 36,7 2 N N N P N P 2 

RN3 38,3 22,3 16,7 0,6 2,3 38,7 49,3 35,3 2 N N N P P P 2 

RN4 39,7 24,7 13,7 0,6 2,9 55,7 44,0 25,7 2 N N N P N P 1 

RN5 40,0 23,3 19,3 0,6 2,0 39,7 59,0 29,3 2 N N N P N P 1 

RN6 48,6 25,3 18,7 0,5 2,6 45,0 41,3 31,3 1 N N S P N P 1 

RO1 59,3 25,7 23,7 0,4 2,5 67,3 62,3 29,3 2 N S S P N P 1 

RO2 45,0 22,7 16,3 0,5 2,8 56,7 47,7 28,3 2 N S N P P P 1 

RO4 52,6 26,0 20,0 0,5 2,6 48,7 43,3 26,0 2 S S N P P P 1 

RO5 46,7 24,0 17,7 0,5 2,6 59,7 43,7 30,7 1 S N N P N P 2 

RO6 64,3 29,3 23,3 0,4 2,8 57,3 48,7 31,0 2 N S N P P P 1 

RO7 34,7 27,3 16,3 0,8 2,1 54,7 48,3 30,3 2 N N N P N P 2 

RO8 63,3 24,3 25,3 0,4 2,5 55,0 52,7 33,3 2 N N S P N P 2 

RO9 39,3 27,3 15,7 0,7 2,5 50,3 46,7 36,7 2 S S N P N P 3 

RO10 46,3 26,7 16,0 0,6 2,9 58,3 43,0 36,0 2 S N N P P P 3 

RO11 43,3 25,3 16,7 0,6 2,6 43,0 47,3 32,0 2 S N N P N P 3 

RO12 45,3 30,7 18,3 0,7 2,5 51,7 45,6 31,6 2 S N N P N P 4 

RO14 58,3 28,3 21,7 0,5 2,7 60,3 49,3 32,0 2 S S N P P P 1 

Média 47,5 25,2 19,2 0,5 2,5 51,7 50,4 31,1         

Amplitude 30,0-64,3 17,0-35,3 13,7-27,3 0,4-0,8 1,5-3,1 35,3-69,3 39,7-69,3 21,0-36,7         

Desvio-padrão 9,4 3,6 3,2 0,1 0,4 7,4 7,7 3,4         

Intervalo confiança 44,9 - 50,1 24,2 - 26,2 18,2 - 20,2 0,5 2,4 - 2,6 49,6 - 53,8 48,3 - 52,5 30,2 - 32         

Frisvad & Samson, 2004 40,0-62,0 16,0-29,0 22,0-34,0 0,3-0,5 1,5-2,6 16,0-70,0 53,0-80,0 33,0-45,0         
Legenda: YES-GE (grau de esporulação no meio YES), P. AC. (produção de ácido), PIG (produção de pigmento), EXSUD (produção de exsudatos), AIMLO (atividade amilolítica), LIPO 424 

(atividade lipolítica ), PROTEO (atividade proteolítica), GM (grupo morfológico).* Medidas do diâmetro de três colônias (mm).425 

Continuação da Tabela 1.  Dados morfofisiológicos de cinqüenta isolados de Penicillium sclerotigenum oriundos de sete estados e de quatro regiões brasileiras. 
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Tabela 2.  Morfometria de cinqüenta isolados de Penicillium sclerotigenum em meio MEA. 426 
 427 

Variáveis * 
Conídio Fiálide Metula Ramo Esclerócio 

Isolado de P. 
sclerotigenum 

comp. largura comp. largura comp. largura comp. largura comp. largura 
SP2 4,3 3,5 10,6 3,1 15,0 3,1 14,7 3,2 203,2 174,0 

BA1 3,9 3,2 10,8 3,1 11,1 3,1 14,6 3,1 202,5 167,7 

BA2 4,5 3,4 10,9 3,2 14,5 3,1 18,9 3,3 259,0 224,2 

BA14 4,7 3,5 10,8 3,2 13,0 3,2 19,7 3,1 180,2 148,1 

BA16 4,1 3,2 10,4 3,1 12,9 3,1 21,0 3,2 185,6 162,7 

BA28 4,3 3,6 10,8 3,3 15,5 3,3 17,2 3,6 179,5 147,0 

BA30 3,7 3,1 10,4 3,3 14,2 3,3 17,9 3,3 198,8 168,6 

DF1 4,3 3,1 10,7 2,4 12,8 2,7 18,4 3,0 177,8 153,1 

DF2 4,7 3,6 10,7 2,2 12,7 2,7 19,3 2,8 167,2 140,5 

PB1 4,3 3,7 10,2 2,5 14,8 2,9 18,8 3,2 190,2 162,2 

PB2 3,8 3,1 11,7 2,7 15,1 3,0 19,9 3,1 172,4 150,8 

PB5 4,3 3,4 11,0 2,6 13,8 3,0 20,0 3,5 153,8 134,1 

PE1 4,5 3,7 10,8 2,6 12,2 3,1 22,0 3,6 186,2 150,7 

PE2 4,1 3,3 10,9 2,8 13,4 3,0 20,4 3,0 249,6 208,4 

PE3 4,4 3,5 10,8 2,5 13,0 2,6 20,7 2,7 234,0 214,5 

PE4 4,2 3,1 10,8 2,5 13,2 2,9 20,7 3,3 209,0 168,2 

PE5 4,2 3,3 11,0 2,7 13,0 2,8 20,1 3,1 228,0 171,1 

PE6 4,5 3,6 10,7 3,0 13,1 3,1 19,8 3,1 200,2 181,1 

PE7 4,4 3,4 10,9 2,9 14,5 3,0 20,2 3,2 214,5 178,2 

PE8 4,2 3,3 10,6 2,9 13,0 2,9 20,3 3,1 190,4 158,5 

PE13 4,2 3,1 10,8 3,0 13,5 3,0 20,3 3,0 207,8 172,7 

PE20 4,4 3,4 10,7 2,7 12,9 3,0 21,1 3,3 219,6 198,8 

PE22 4,0 3,1 10,5 2,5 13,0 3,1 21,5 3,2 209,0 171,4 

PE24 4,0 3,1 10,4 2,7 13,0 2,9 21,3 3,1 185,8 153,6 

PE35 4,7 3,8 10,5 2,5 14,0 3,1 21,8 3,2 222,9 191,5 

PE36 4,2 3,7 10,4 2,7 13,3 3,0 21,5 3,2 202,2 160,1 

PE38 4,1 3,4 10,3 2,7 14,1 3,0 20,2 3,2 214,1 194,3 

PE39 4,1 3,4 10,6 2,8 13,4 3,0 20,8 3,1 151,3 130,1 

PE46 3,8 3,3 10,4 2,7 12,3 2,9 21,8 3,2 175,8 152,6 

PE47 4,2 3,3 10,5 2,8 13,3 3,0 21,1 3,2 176,6 143,8 

PE48 4,7 3,8 10,7 2,9 13,6 3,0 20,9 3,2 262,0 227,0 

PE50 4,6 3,7 10,6 2,8 13,4 3,1 19,1 3,2 309,4 260,0 

PE54 4,4 3,5 10,4 2,8 12,2 2,9 21,5 3,2 309,4 259,3 
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RN2 4,7 3,4 10,6 2,7 13,6 2,9 20,8 3,1 247,7 226,0 

RN3 4,4 3,3 10,5 2,5 12,8 3,0 21,6 3,2 258,0 223,8 

RN4 4,4 3,6 10,7 2,9 13,4 3,1 21,2 3,2 187,9 159,6 

RN5 4,1 3,4 10,5 2,7 13,0 3,0 22,0 3,1 209,4 174,3 

RN6 4,3 3,4 10,7 2,7 13,9 3,1 21,8 3,2 216,7 185,6 

RO1 4,4 3,5 10,4 2,5 12,9 3,1 21,8 3,3 162,2 133,7 

RO2 4,2 3,3 10,0 2,5 12,7 3,1 21,4 3,2 249,2 220,6 

RO4 4,4 3,3 10,4 2,5 12,2 2,9 21,6 3,1 214,8 186,4 

RO5 4,2 3,3 10,3 2,4 12,7 2,8 20,5 3,2 216,3 183,2 

RO6 3,9 3,2 10,5 2,5 12,9 2,8 21,3 3,1 166,0 148,1 

RO7 4,4 3,4 10,4 2,6 13,7 2,9 21,3 3,2 188,7 161,5 

RO8 4,5 3,6 10,8 2,8 13,1 2,8 20,7 3,2 143,2 129,3 

RO9 4,5 3,4 10,4 2,8 13,0 3,1 21,9 3,2 223,6 189,2 

RO10 4,4 3,4 10,6 2,6 13,6 3,0 21,5 3,2 264,5 210,2 

RO11 4,4 3,2 10,3 2,7 13,5 3,0 20,8 3,2 228,2 195,7 

RO12 4,7 3,7 10,2 2,8 12,8 2,9 21,5 3,2 202,9 175,4 

RO14 4,1 3,2 10,6 3,1 13,3 3,2 22,2 3,2 201,5 158,4 

Média 4,3 3,4 10,6 2,8 13,3 3,0 20,4 3,2 207,4 176,1 

Amplitude 3,7 - 4,7 3,1 - 3,8 10,0 - 11,7 2,2 - 3,3 11,1 - 15,5 2,6 - 3,3 14,6 - 22,0 2,7 - 3,6 143,2 - 309,4 129,3 260,0 

Intervalo de confiança 4,2 - 4,4 3,3 - 3,4 10,5 - 10,7 2,7 - 2,8 13,0 - 13,5 2,9 - 3,0 19,9 - 21,0 3,1 - 3,2 197,5 - 217,4 167,4 - 184,7 

Desvio-padrão 0,3 0,2 0,3 0,3 0,8 0,2 1,6 0,2 36,2 31,6 

Coeficiente de variação 5,7 5,8 2,7 9,1 6,3 5,3 8,0 5,3 17,4 18,0 

Frisvad & Samson, 2004 4,0 - 5,0 2,5 - 3,5  8,0 - 12,0 2,5 - 3,0 13,0 - 22,0 3,0 - 4,0 17,0 - 25,0 3,0 - 4,0 150,0 - 300,0 XXXXXX 

Moura et al., 1976 4,0 - 6,0 2,9 - 3,9 7,0 - 12,0 2,7 - 3,0 9,0 - 17,0 2,7 - 3,8 XXXXXX XXXXX 161,0 -376,0 160 - 250,0 

Yamamoto et al., 1955 4,0 - 6,0 3,0 - 4,0 8,0 - 11,2 2,5 - 3,5 9,0 - 16,0 2,5 - 4,0 XXXXXX XXXXX 170,0 - 380,0 160 - 320,0 

 428 

* O comprimento e largura de todas as variáveis morfológicas foram  medidos em µm. 429 

 430 

 431 

 432 

 433 

 434 

          Continuação da Tabela 2. Morfometria de cinqüenta isolados de Penicillium sclerotigenum em meio MEA. 
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 436 

 437 

 438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

Figura 1. Série 1. Variabilidade na aparência da colônia de P. sclerotigenum em meio CYA 446 

após 7 dias de incubação a 25oC. Série 2. Colônias em maior aumento mostrando a 447 

reprodução do padrão micelial de cada placa em triplicata da série 1. A. Grupo 1 – colônia 448 

típica (micélio aveludado). B. Grupo 2 (micélio floculoso). C. Grupo 3 (micélio floculoso e 449 

apenas a área central verde). D. Grupo 4 (micélio aveludado com área central verde e área 450 

submarginal alternando cor clara com verde e presença de estrias radiais).  Série 3. Estruturas 451 

taxonômicas de Penicillium sclerotigenum. A. Esclerócios vistos à microscopia eletrônica de 452 

varredura (barra = 125µm) B. Detalhe da superfície de um esclerócio mostrando 453 

entrelaçamento de hifas (barra = 2 µm). C e D. Conidióforos biverticilados corado com azul 454 

de Amman ao microscópio ótico (100x) e pela microscopia eletrônica de varredura (barra = 455 

10µm). 456 

A B C D

1 

2 

3 

A C D B 
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Tabela 3. Número total, intensidade e mobilidade relativa (Rf) das bandas de estarases de Penicillium sclerotigenum e outras espécies de 457 

Penicillium. 458 

 459 

Isolados  
No.  

Bandas    Intensidade                                Mobilidade relativa (Rf)         

    Forte Fraca Est1 Est2 Est3 Est4 Est5 Est6 Est7 Est8 Est9 Est10 Est11 Est12 Est13 

3236 3 2 1 0,0 0,0 0,0 52,7 0,0 58,2 0,0 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SP, RN, PB, RO, BA e PE 3 2 1 0,0 0,0 0,0 52,7 0,0 58,2 0,0 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PE13, RO9 3 1 2 0,0 0,0 0,0 52,7 0,0 58,2 0,0 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PB5, DF2, RO10 4 1 3 0,0 0,0 0,0 52,7 0,0 58,2 0,0 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8  

4642, 4880 4 1 3 0,0 0,0 47,3 0,0 54,5 58,2 0,0 0,0 0,0 72,7 0,0 0,0 0,0 

4024 4 3 1 0,0 43,6 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 72,7 0,0 0,0 0,0 

4254 2 2 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

4216 2 1 1 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3754 4 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0 65,4 0,0 0,0 76,4 80,0 0,0 

 460 

Legenda: 3236 (P. sclerotigenum), 4642 e 4880 (P. turbatum), 4024 (P. expansum), 4254 (P. oxalicum), 4216 (P. citrinum), 3754 ( P. 461 

chrysogenum). 462 

 463 
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 464 

Tabela 4. Número total, intensidade e mobilidade relativa (Rf) das bandas de fosfatase alcalina de Penicillium sclerotigenum e outras 465 

espécies de Penicillium. 466 

 467 

Isolados 
No. 

Bandas 
                            

Intensidade                                         Mobilidade relativa         

    Forte Fraca Alp1 Alp2 Alp3 Alp4 Alp5 Alp6 Alp7 Alp8 Alp9 Alp10 

3236 2 2 - 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 
Todos isolados de P. 

sclerotigenum. 2 2 - 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 

4642, 4880 3 2 1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 43,6 0,0 0,0 61,8 

4024 2 2 - 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,8 

4254 2 2 - 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 

4216 2 2 - 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 

3754 3 2 1 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 31,0 43,6 0,0 0,0 0,0 

 468 

Legenda: 3236 (P. sclerotigenum), 4642 e 4880 (P. turbatum), 4024 (P. expansum), 4254 (P. oxalicum), 4216 (P. citrinum), 3754 ( P. 469 

chrysogenum). 470 

 471 

 472 

 473 
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CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos na presente pesquisa permitiram as seguintes 

conclusões: 

 

1. A doença podridão-verde do inhame no Brasil tem como patógeno 

único a espécie Penicillium sclerotigenum. 

 

2. Não são mais aplicáveis medidas de controle do tipo exclusão à P. 

sclerotigenum em relação aos Estados da Bahia, Distrito Federal, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo, pois a doença 

foi assinalada em todos. 

 

3.  Para futuros estudos com micotoxinas dirigidos ao patossistema 

Pencillium/inhame no Brasil, deve-se levar em consideração, 

prioritariamente, a espécie P. sclerotigenum, pois não foram assinaladas 

outras espécies associadas a essa doença no país. 

 

4. O parasitismo de P. sclerotigenum não é específico para Dioscorea 

spp., podendo ocorrer em culturas de diferentes famílias botânicas, que 
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foram suscetíveis ou moderadamente suscetíveis, em inoculações 

artificiais, com isolados de diferentes graus de agressividade. 

 

5. As suscetibilidades da maçã, pêra e banana à infecção por P. 

sclerotigenum são indicativos aos agricultores e comerciantes para não 

armazenarem esses frutos em depósitos contendo inhames. 

 

6. Um mesmo isolado de P. sclerotigenum, independentemente da 

espécie de inhame de que foi obtido, foi capaz de causar doença em 

Discorea cayennensis e D. alata, não havendo especialização fisiológica 

para essa espécie fúngica, podendo haver, apenas, variação quanto a 

agressividade do isolado, associada à maior suscetibilidade de D. 

cayennensis. 

 

7. O melhor desenvolvimento de P. sclerotigenum em meio de cultura D. 

cayennensis-dextrose-ágar (DCDA) do que em D. alata-dextrose-ágar 

(DADA) confirmou o inhame São Tomé como substrato pouco favorável 

ao fungo e a susceptibilidade de D. cayennensis ao patógeno. 

 

8. Foi descrita pela primeira vez a existência de diversidade morfológica de colônias 

de P. sclerotigenum, sendo possível caracterizar quatro grupos morfológicos distintos, 

independente do estado de origem do isolado, bem como da espécie de inhame. 
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9. Os grupos morfológicos, ora criados, não estavam relacionados aos 

locais de origem dos isolados do fungo nem da espécie de inhame de onde 

foram obtidos. 

 

10. A atividade amilolítica foi a única consistente, presente em todos os 

isolados e admitida como caráter evolutivo do sistema patógeno-

hospedeiro, por ser o inhame muito rico em amido (83mg/100g de base 

seca). 

 

11. Foi possível identificar um padrão isoenzimático espécie-específico para P. 

sclerotigenum com as enzimas alfa e beta esterases e fosfatase alcalina, que a distingue 

das demais espécies que podem causar podridão-verde no inhame, sendo a primeira 

descrição de um perfil enzimático para essa espécie. 

 

12. Apesar da diversidade morfológica detectada para P. sclerotigenum, não houve 

variabilidade entre os isolados brasileiros quanto ao perfil isoenzimático para as cinco 

enzimas testadas. 
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PERSPECTIVAS 

 As pesquisas com Pencillium sclerotigenum continuarão, estando programadas 

novas linhas de investigação, com as seguintes prioridades: 

 

1. Sequenciar regiões ITS e gene beta-tubulina para verificar marcadores moleculares 

que justifiquem as diferenças morfofisiológicas encontradas na coleção de isolados de 

P. sclerotigenum. 

 

2. Detectar a produção de micotoxinas, principalmente patulina em túberas de inhame 
da Costa comerciais infectadas naturalmente por Penicillium sclerotigenum e em maçã e 
pêra infectadas artificialmente. 

 

3. Detectar, por PCR, genes de enzimas chaves pertencentes a vias metabólicas para 

produção de micotoxinas na coleção de isolados brasileiros. 

 

4. Estudar a possível atividade antagonista de P. sclerotigenum frente a outros 

microrganismos. 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Ficha de Identificação de Penicillium sclerotigenum 
 
Isolado:_____________Origem:__________________________    Espécie de inhame: ______________________________________________________________ 
 

Características culturais:                                      
CYA  25o.C – diâmetro:______________________________________________________________________________________________________ 
Cor da colônia:_____________________________________________________________________________________________________________ 
Cor do reverso da colônia:____________________________________________________________________________________________________ 
CYA  30o.C – diâmetro:______________________________________________________________________________________________________ 
CYA 30oC/ CYA 25oC: ______________________________________________________________________________________________________ 
CYAS  25o.C – diâmetro:_____________________________________________________________________________________________________ 
CYA/CYAS: ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
MEA 25o.C – diâmetro:______________________________________________________________________________________________________ 
Textura da colônia:__________________________________________________________________________________________________________ 
Cor da colônia: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Cor do reverso da colônia: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
YES 25o.C – diâmetro:_______________________________________________________________________________________________________ 
Grau de esporulação: ________________________________________________________________________________________________________ 
Cor do reverso da colônia: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
CREA 25o.C – diâmetro:______________________________________________________________________________________________________ 
Grau de crescimento: _________________________________________________________________________________________________________ 
Produção de ácido após 7 dias: _________ Produção de base após 14 dias:___________________________________________________________ 
 
Esclerócio: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Pigmento: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Exsudatos: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Obs. gerais:________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
PCR  gene IDH  (Patulina):____________________________________________________________________________________________________ 
ARDRA(RFLP):____________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________  



 

  

Características microscópicas:   
 
Padrão de ramificação dos conidióforos: ______________________________________________________________________________________________________ 
Ornamentação do conídio: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Ornamentação do ramos: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Medições em Unidades do retículo: comprimento / largura 

Estruturas Obj FC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Conídio                       

Fiálide                       

Métula                       

Ramo                       

Esclerócio                       

 
 

Medida em µm Conídio Fiálide Métula Ramo Esclerócio Obs.: 
Média       
Amplitude        
Intervalo de confiança       
Yamamoto et al., 1955 4 – 6 / 3 – 4 µm 8 – 11,2 / 2,5 – 3,5µm 9 – 16  / 2,5 – 4 µm _____ 170 – 380 / 160 - 320 µm 2 a 5 métulas e 1 a 6 

fiálides 
Moura et al., 1976 4 – 6 / 2,9 – 3,9 µm 7 – 12 / 2,7 – 3 µm 9 – 17 / 2,7 – 3,8 µm _____ 161 – 376/160 – 250 µm 2 a 5 métulas e 1 a 6 

fiálides 
Samson & Frisvad, 2004 4 – 5 / 2,5 - 3,5 µm 8 – 12 / 2,5 – 3 µm 13 – 22 / 3 – 4 µm 17 – 25/ 3 – 4 µm 150 – 300 µm  

 
 
Padrão Eletroforético Isoenzimas: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


