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____________________________________________________  RESUMO
 

 

As Sigatokas negra e amarela, causadas pelos fungos Mycosphaerella fijiensis e M. 

musicola, respectivamente, provocam graves prejuízos à bananicultura em todo o Mundo. 

A Sigatoka negra encontra-se distribuída no Brasil, exceto na Região Nordeste, e nos 

Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins, enquanto a Sigatoka amarela 

é encontrada em todo o território nacional. O conhecimento da diversidade genética destes 

fungos é fundamental para o delineamento de estratégias de controle e tem sido estudada 

nos níveis local, regional, continental e global pelo uso de marcadores moleculares. A 

detecção da diversidade patogênica dos isolados também contribui para a compreensão da 

dinâmica das populações dos fungos e suas estratégias de estabelecimento em novas 

regiões. No Brasil essas informações ainda são escassas. Neste estudo objetivamos avaliar 

as diversidade genética e patogênica de M. fijiensis na Região Norte e Mato Grosso e 

analisar a variabilidade genética de isolados de M. musicola em Pernambuco, segundo 

maior produtor de banana da Região Nordeste e onde o fungo está estabelecido há muitos 

anos. Para tanto, foi necessário estabelecer previamente um novo sistema de cultivo que 

promovesse condições favoráveis ao crescimento micelial de M. musicola in vitro, baseado 

na avaliação da influência de diferentes meios de cultura, combinações de fontes de 

carbono e nitrogênio, valores de pH e regimes luminosos. O meio de cultura BDA/IFB, 

com o valor final de pH ajustado para 5,7, em regime de escuro contínuo, foi estabelecido 

como o melhor para o crescimento do fungo. A diversidade genética de 28 isolados de M. 

musicola foi então avaliada mediante a análise por RAPD, tendo sido obtidas 78 bandas, 

das quais 24 polimórficas, detectando-se elevada variabilidade genética entre os isolados 

coletados em nove municípios do Estado de Pernambuco, sem correlação clara entre a 

diversidade flagrada e as origens geográficas dos isolados. Quando a diversidade genética 

de M. fijiensis foi avaliada pela mesma técnica, foram obtidas 184 bandas distintas, sendo 

158 polimórficas. A análise de clusters sugere a existência de uma elevada variabilidade 

genética do fungo entre os grupos formados e baixa dentro dos grupos. Estas conclusões 

foram confirmadas pelo estudo dos haplótipos gerados por AFLP, após análise de 298 

bandas, sendo 264 polimórficas, para 42 isolados. A diversidade genética de M. fijiensis 

 viii



 

também foi avaliada pela análise das seqüências de ITS do DNA ribossomal e confirmam, 

na maior parte, as conclusões obtidas com as demais técnicas, ainda que gerando menor 

polimorfismo (apenas 4 posições polimórficas nas duas seqüências ITS). Nenhuma das 

duas análises permitiu identificar uma correlação clara entre padrão genético e origem 

geográfica, mas os marcadores AFLP e, em menor escala, o RAPD, mostraram-se muito 

mais poderosos como ferramentas para o estudo da diversidade intra-específica de M. 

fijiensis do que a análise de ITS. A demonstração da existência de diversidade patogênica 

entre os isolados deste fungo foi obtida a partir da inoculação em genótipos usados como 

diferenciadores. As reações individuais dos isolados-genótipos hospedeiros observadas 

revelaram a existência de variabilidade patogênica entre as populações brasileiras de M. 

fijiensis. A rápida disseminação do M. fijiensis no país, aliada a sua grande capacidade de 

recombinação gênica, e o elevado nível de variabilidade genética detectado entre os 

isolados de M. musicola no Estado de Pernambuco, são fatores preocupantes para a 

bananicultura local por ser o cultivo realizado basicamente por pequenos agricultores que 

utilizam cultivares suscetíveis às duas Sigatokas. 
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__________________________________________________  ABSTRACT
 

 

Black and yellow Sigatoka diseases, caused by the fungi Mycosphaerella fijiensis and M. 

musicola, respectively, are responsible for important losses in banana production all over 

the world. The former disease is distributed over the whole Brazilian territory, with the 

exception of the Northeast region and the sates of Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás and 

Tocantins, while the latter is found all over the country. The knowledge of the genetic 

diversity of both fungi is central for the development of suitable control strategies and has 

been achieved at local, regional, continental and global levels by the use of molecular 

markers. The detection of pathogenic diversity also contributes to the understanding of 

their population dynamics and strategies for their occurrence in new regions. In Brazil 

there is presently no information on these issues. This study was aimed at the evaluation of 

M. fijiensis genetic and pathogenic diversity in Brazil Northern region and Mato Grosso 

State at the analysis of the genetic variability of M. musicola isolates from Pernambuco 

state, the second largest Brazilian banana producer, where the fungus has been prevalent 

for many decades. To reach this objective there was initially the need to previously 

optimize a new culture system that could induce and sustain an adequate growth of M. 

musicola mycelia in vitro, based on the evaluation of different combinations of culture 

media, nitrogen and carbon sources, pH values and light regimens. DBA/IFB proved to be 

the best, with its final pH value adjusted to 5.7 and the cultures kept in the dark. The 

genetic diversity of 28 M. musicola isolates were subsequently analyzed using RAPD, with 

the generation of 78 bands, 24 of them polymorphic; a high genetic variability was 

demonstrated among isolates from nine Pernambuco State counties, without an apparent 

correlation between the observed diversity and the geographic origin of the isolates. When 

the diversity of M. fijiensis was similarly assessed, 184 bands were obtained, with 158 

polymorphic. Cluster analysis points to a high genetic variability among groups, as well as 

a low diversity within groups. These conclusions were confirmed by the analysis of AFLP 

haplotypes, following the analysis of 298 bands, 264 being polymorphic, for 42 isolates. 

M. fijiensis genetic diversity was also evaluated by the analysis of rDNA ITS sequences 

and confirm most of the conclusions drawn above on the basis of the former techniques, 

 x



 

although a much lower polymorphism level was detected (only 4 positions in both ITS 

sequences). Both analyses were unable o define a clear correlation between a genetic 

pattern and the geographic origin of the isolate, but the analysis of AFLP markers and, to a 

lesser extent, of RAPD markers, proved to be a powerful tool for the study of intra-specific 

genetic diversity of M. fijiensis. Pathogenic diversity among M. fijiensis isolates was also 

demonstrated by the use of experimental infection of cultivars bearing different 

susceptibilities to the fungus. The individual reactions of isolate-host genotypes pointed 

towards the existence of an important pathogenic diversity among Brazilian M. fijiensis 

isolates. The rapid spread of M. fijiensis in Brazil, associated to the fungus increased 

genetic recombination rates and the high level of genetic diversity of M. musicola in 

Pernambuco are worrisome factors for the local farmers, as costs for their control would be 

hardly covered by the small producers in the state, employing only highly susceptible 

cultivars for both yellow and black Sigatokas. 
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_______________________________________________  INTRODUÇÃO 
 

 

A bananeira (Musa spp.) é cultivada em mais de 100 países localizados nas regiões 

tropicais e subtropicais do mundo, na faixa compreendida entre os paralelos 300 de 

Latitude Norte e Sul (Dantas et al., 1999). No Brasil, a cultura é plantada em todos os 

Estados da Federação, desde a faixa litorânea até os planaltos do interior (Dantas et al., 

1999), destacando-se a Região Nordeste como a maior produtora de banana do país e o 

Estado de Pernambuco como o segundo maior produtor da Região (IBGE, 2003). 

A bananicultura brasileira, salvo algumas áreas de produção, caracteriza-se pelo 

baixo nível tecnológico empregado nos cultivos, o que favorece o aparecimento de 

doenças, as quais contribuem decisivamente para a baixa produtividade e qualidade dos 

frutos (Cordeiro, 1999). Dentre as doenças da bananeira destacam-se como as mais 

importantes as causadas pelas espécies fúngicas Mycosphaerella fijiensis Morelet 

(Paracercospora fijiensis, forma anamórfica) e Mycosphaerella musicola Leach ex Mulder 

(Pseudocercospora musae, forma anamórfica), agentes etiológicos das Sigatokas negra e 

amarela, respectivamente (Jones, 2003). Ambos os patógenos causam a morte prematura 

das folhas, o que resulta na redução da sua capacidade fotossintética e, por conseqüência, 

no enfraquecimento da planta. Isto provoca reflexos diretos na produção por ocasionar a 

redução do número de pencas e do tamanho dos frutos, além do amadurecimento precoce e 

desuniforme dos mesmos (Fouré, 1985; Simmonds, 1986; Johanson, 1997). A Sigatoka 

amarela pode provocar redução da produção de até 50%. Já a Sigatoka negra, devido a sua 

maior agressividade pode causar prejuízos de até 100%, constituindo-se na mais grave 

doença da cultura (Fouré, 1985; Stover & Simmonds, 1987). 

 As formas teleomórficas e anamórficas de M. fijiensis e M. musicola podem estar 

presentes simultaneamente em uma planta ou folha infectada (Meredith, 1970; Carlier et 

al., 2000). Este tipo de comportamento potencializa a taxa de recombinação gênica dentro 

das populações dos fungos, podendo conduzir a uma rápida adaptação a mudanças nas 

condições do ambiente (Carlier et al., 2003). Fatores como a natureza de dispersão do 

patógeno e a seleção imposta pelo hospedeiro resistente, também podem influenciar a 

variabilidade encontrada nas populações dos patógenos (Nakyanzi, 2002). 
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Técnicas baseadas na análise de perfis de isoenzimas (Burdon & Roelfs, 1985; 

Tooley et al., 1985), “Restriction Fragment Length Polymorphism” – RFLP (Coltri et al., 

2000; Hayden et al., 2003a; Hayden et al., 2003b), “Simple Sequence Repeats” – SSR 

(Muller et al., 1997; Neu et al., 1999), “Random Amplified Polymorphic DNA” – RAPD 

(Fernández & Hanlin, 1996; Coltri et al., 2000; Moreira et al., 2003), “Amplified Fragment 

Length Polymorphism” – AFLP (Carlier et al., 1994; Carlier et al., 1996; Majer et al., 

1996; Majer et al., 1998; Wang et al., 1998; Goodwin et al., 2001; Tooley et al., 2002; 

Saleh et al., 2003) e no sequenciamento dos “Internals Transcribed Spacers” – ITS do 

DNA ribossomal (Stewart et al., 1999; Coltri et al., 2000; Goodwin et al., 2001), têm sido 

utilizadas para estudar a diversidade genética de populações de fungos.  

Estudos moleculares sobre a diversidade genética de isolados de M. fijiensis 

procedentes das principais áreas produtoras do mundo revelaram uma grande variabilidade 

genética (Carlier et al., 1994; Muller et al., 1997; Hayden et al., 2003a). Muller et al. 

(1997) relatam que a diversidade genética do fungo M. fijiensis não é apenas detectável 

entre os isolados de localidades muito distantes entre si, como também entre os isolados de 

uma mesma localidade e até de uma mesma lesão. O mesmo comportamento foi verificado 

por Hayden et al. (2003b) e Moreira et al. (2003) para M. musicola.  

No Brasil ainda não existem estudos acerca da variabilidade genética e patogênica 

das populações de M. fijiensis ocorrentes no país, assim como não se tem conhecimento da 

variabilidade genética das populações de M. musicola ocorrentes no Estado de 

Pernambuco. Diante disso, os objetivos deste trabalho foram: 1) analisar a variabilidade 

genética existente entre isolados anamórficos de M. fijiensis coletados em diferentes 

Estados brasileiros mediante técnicas moleculares; 2) analisar a variabilidade patogênica 

existente entre isolados anamórficos de M. fijiensis coletados em diferentes Estados 

brasileiros; 3) caracterizar mediante a técnica de RAPD isolados anamórficos de M. 

musicola coletados em diferentes Municípios de Pernambuco. As informações geradas 

neste trabalho poderão ser usadas no estudo da diversidade genética de novas populações 

desses fungos, bem como para auxiliar programas de melhoramento da cultura visando a 

obtenção de cultivares de bananeira resistentes a M. fijiensis e M. musicola e nos testes de 

eficiência de novos fungicidas para o controle das doenças. 
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1.1. A CULTURA DA BANANA 

 

A bananeira (Musa spp.) produz um dos frutos mais consumidos no mundo, 

destacando-se como uma das principais fruteiras tropicais. É cultivada em mais de 100 

países localizados nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, na faixa compreendida 

entre os paralelos 300 de Latitude Norte e Sul (Dantas et al., 1999). As bananeiras 

produtoras de frutos comestíveis são da classe Monocotyledoneae, ordem Scitaminales, 

família Musaceae, sub-família Musoideae, gênero Musa, seção Eu-musa e têm suas 

origens, principalmente, em duas espécies silvestres, a Musa acuminata Colla (genoma A) 

e Musa balbisiana Colla (genoma B), que são nativas do Sudeste da Ásia (Simmonds & 

Shepherd, 1955). O cruzamento das duas espécies gerou vários grupos genômicos: AA, 

AB, AAA, AAB, ABB, AABB, AAAB e ABBB. As bananas comestíveis apresentam três 

níveis cromossômicos distintos: diplóide, triplóide ou tetraplóide, com 22, 33 e 44 

cromossomos, respectivamente (Dantas et al., 1999). 

Os principais produtores de banana do mundo são a Índia (16,4 milhões t), Brasil 

(6,5 milhões t), China (5,8 milhões t), Equador (5,6 milhões t) e Filipinas (5,5 milhões t) 

(FAO, 2003). No Brasil, a bananeira é plantada em todos os Estados da Federação, desde a 

faixa litorânea até os planaltos do interior (Dantas et al., 1999), perfazendo uma área 

cultivada de 513 mil hectares (FAO, 2003). A Região Nordeste destaca-se como a maior 

produtora de banana do país, tendo produzido em 2002, cerca de 2,2 milhões de toneladas. 

O Estado de Pernambuco é o segundo maior produtor da Região com 418 toneladas e o 

quinto em área plantada com 39,6 mil hectares (IBGE, 2003). 

Em Pernambuco, a banana é a fruta de maior importância social e econômica, e 

aquela que ocupa a maior área plantada dentre todas as fruteiras. O seu cultivo ocorre em 

todo o Estado, estando as principais regiões produtoras localizadas no Vale do São 

Francisco, Mata Sul e Norte e Médio Capibaribe. Os municípios de Petrolina (88.182 t), 

Vicência (40.000 t), São Vicente Férrer (36.000 t), Santa Maria da Boa Vista (33.600 t) e 
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Quipapá (30.600 t) são considerados os maiores produtores (IBGE, 2003), sendo a maior 

parte da produção do Estado direcionada para o abastecimento do mercado interno. 

Consumida em sua quase totalidade na forma “in natura”, a banana constitui parte 

integrante da alimentação da população, não só pelo seu valor nutritivo, mas também pelo 

seu baixo custo. De acordo com Sharrock & Frison (1999), cerca de 85% da produção 

mundial de banana é originária de pequenos agricultores, sendo de grande importância para 

fixação do homem no campo e para a geração de emprego rural, especialmente para os 

produtores com menor acesso à tecnologia. No Brasil, a cultura ainda é caracterizada como 

predominantemente de uso intensivo da mão-de-obra de cunho familiar (Souza & Torres 

Filho, 1999), absorvendo em média seis pessoas por hectare/ano (Alves, 1985). 

A bananicultura brasileira, salvo algumas áreas de produção, apresenta em geral, 

bananais mal cuidados, propiciando o aparecimento, com grande intensidade, de problemas 

fitossanitários, principalmente as doenças, as quais se destacam mundialmente como um 

dos mais importantes fatores limitantes da cultura contribuindo decisivamente para a baixa 

produtividade e qualidade dos frutos (Cordeiro, 1999; Ploetz, 1999). 

 

 

1.2. A IMPORTÂNCIA DAS SIGATOKAS NEGRA E AMARELA 

 

As mais importantes doenças foliares da bananeira são causadas pelas espécies 

fúngicas Mycosphaerella fijiensis Morelet e Mycosphaerella musicola Leach ex Mulder, 

agentes etiológicos das Sigatokas negra e amarela, respectivamente. O nome Sigatoka é 

originado do Vale de Sigatoka, localizado na ilha Viti Levu, principal ilha de Fiji, onde M. 

musicola já causava prejuízos, antes mesmo de ser descrito como o agente causal da 

doença que estava atacando as bananeiras da região (Jones, 2003). 

Os prejuízos associados às duas Sigatokas são devidos à morte prematura das 

folhas, o que resulta na redução da sua capacidade fotossintética e, por conseqüência, no 

enfraquecimento da planta, causado pela impossibilidade de transformar energia luminosa 

em energia química. Isto provoca reflexos diretos na produção por ocasionar a redução do 

número de pencas e do tamanho dos frutos, além do amadurecimento precoce e 

desuniforme dos mesmos (Fouré, 1985; Simmonds, 1986; Johanson, 1997). A Sigatoka 

amarela pode provocar redução da produção de até 50%. Já a Sigatoka negra, devido a sua 

maior agressividade pode causar prejuízos de até 100%, além de que a grande maioria das 
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cultivares comerciais são suscetíveis, tornando-a a mais grave doença da cultura (Fouré, 

1985; Stover & Simmonds, 1987). 

O controle da doença feito por meio da aplicação de fungicidas é responsável por 

25% do custo final da banana comercializada (Ploetz, 1999). Para a maioria dos produtores 

de banana que a cultivam em pequenas propriedades e com pouco recurso, o controle da 

Sigatoka negra por meio de pulverizações aéreas de coquetéis de fungicidas torna a 

bananicultura inviável. Para estes agricultores, a única medida de controle sustentável é a 

utilização de cultivares de bananeira resistentes (Swennen & Vuylsteke, 1993; Nakyanzi, 

2002). 

 

 

1.3. ETIOLOGIA 

 

A forma anamórfica de M. fijiensis é Paracercospora fijiensis (Fullerton, 1994). 

Entretanto, recentemente, a partir do sequenciamento das regiões ITS do DNA ribossomal, 

foi descoberto que Paracercospora é sinônimo de Pseudocercospora; diante disso, o nome 

correto para designar a forma anamórfica de M. fijiensis seria Pseudocercospora fijiensis 

Morelet (Crous et al., 2003). O patógeno produz ascósporos (esporos sexuados) e conídios 

(esporos assexuados), sendo ambos infectivos. Os ascósporos são hialinos, fusiformes, 

clavados, bicelulares e ligeiramente constrictivos no septo, medindo de 14 a 20 µm de 

comprimento e 4 a 6 µm de largura. Os ascósporos estão em peritécios nas lesões maduras, 

as quais são comuns em folhas velhas e mortas. Os peritécios estão presentes em ambos os 

lados do limbo foliar, mas em maior número na face adaxial, produzindo numerosos ascos, 

cada um contendo oito ascósporos. Os conídios de M. fijiensis são hialinos, obclavados a 

cilíndricos, retos ou ligeiramente curvos, medindo de 20 a 132 µm de comprimento e 2,5 a 

5 µm de largura, com seis a nove septos, delgados em seu ápice e mais largos na base, com 

uma cicatriz no hilo basal do conídio. Os conidióforos apresentam coloração escura e 

podem emergir diretamente do estroma de maneira individual ou em pequenos grupos de 

duas a oito unidades, podendo ser formados tanto na face adaxial quanto na abaxial da 

folha, sendo mais abundantes na adaxial (Stover, 1980; Stover & Simmonds, 1987; 

Fullerton, 1994; Ploetz, 1999; Marin et al., 2003). De acordo com Stover (1980), M. 

fijiensis in vitro produz uma colônia cinza escura com borda arredondada e centro cinza 

 7



 

claro ou rosa. Johanson (1993) menciona que M. fijiensis é difícil de ser isolado, cultivado 

e esporulado in vitro. Na Figura 1 pode ser observada a forma anamórfica de M. fijiensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(E) (D) 

Conídio

Conídióforo
isolado

Célula 
conídiogênica

Hilo basal espesso

Figura 1. Forma anamórfica de Mycosphaerella fijiensis Morelet, conídios (E) e 

conidióforos (D). Ilustração: Rogério Hanada com modificações. 

 

A forma anamórfica de M. musicola é Pseudocercospora musae (Zimm.) Deighton. 

Assim como M. fijiensis, o patógeno produz ascósporos e conídios, sendo ambos 

infectivos. Os ascósporos são hialinos, retos e bicelulares. Os conídios de M. musicola são 

geralmente cilíndricos a obclavados, retos ou curvos, com um a oito septos, apresentando a 

mesma espessura ao longo do comprimento, medindo de 10 a 80 µm de comprimento e 2 a 

6 µm de largura, sendo produzidos em conidióforos curtos e escuros que emergem de 

células estomáticas, a partir de espororodóquios densos e fasciculados. Os conídios não 

apresentam cicatriz basal, característica que os diferencia do M. fijiensis. Os conidióforos 

são formados tanto na face adaxial quanto abaxial da folha, mas são mais abundantes na 

adaxial (Stover, 1980; Fullerton, 1994). De acordo com Stover (1980) e Johanson (1993), 

M. musicola in vitro comporta-se igualmente a M. fijiensis quanto às características 

culturais e dificuldade de estabelecimento e esporulação in vitro. Na Figura 2 pode ser 

observada a forma anamórfica de M. musicola. 
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Conídio

Esporodóquio(E) (D) 

Conidióforo
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Conidióforo
Conídio

Esporodóquio(E) (D) 

Conidióforo
Conídio

Esporodóquio

Figura 2. Forma anamórfica de Mycosphaerella musicola Leach ex Mulder, conídios (E) e 

conidióforos (D). Ilustração: Rogério Hanada com modifiçaões. 

 

 

1.4. EPIDEMIOLOGIA 

 

As formas teleomórficas e anamórficas de M. fijiensis e M. musicola podem estar 

presentes simultaneamente em uma planta ou até em uma mesma folha (Meredith, 1970; 

Carlier et al., 2000), sendo a forma anamórfica ou assexuada de M. musicola mais 

frequente, enquanto que para M. fijiensis a forma teleomórfica ou sexuada é considerada a 

mais importante na disseminação da doença (Stover, 1980), em decorrência da alta 

produção de ascósporos, que pode ser até 100 vezes superior quando comparada com a 

produção de conídios (Vargas, 1996; Pereira et al., 2003). Apesar de M. fijiensis produzir 

uma quantidade bem menor de conídios, estes são capazes de causar doença tão 

eficientemente quanto os ascósporos (Stover, 1980; Jacome et al., 1991). 

Os ascósporos são disseminados principalmente pelo vento, sendo por meio deste 

depositados nas folhas superiores da planta, principalmente na folha “vela” ou “bandeira” e 

nas três folhas mais jovens, as quais são as mais suscetíveis aos patógenos. A produção de 

ascósporos é mais elevada durante a época de chuva e o período de formação de orvalho 

(Stover, 1980; Ploetz, 1999; Marin et al., 2003). A fase conidial também é considerada 

uma fonte de inóculo, principalmente nos períodos secos. A dispersão dos conídios ocorre 

por meio da água do orvalho e/ou pingos de chuva (Stover & Simmonds, 1987; Jacome et 

al., 1991; Jacome & Schuh, 1992).  

 9



 

Tanto os ascósporos como os conídios possuem um papel importante na dispersão 

do patógeno, seja a curta ou a longa distância. A disseminação do patógeno entre 

plantações de regiões distantes tem sido atribuída aos ascósporos que seriam transportados 

pelo vento, enquanto que a disseminação da doença dentro de uma plantação seria causada 

pelos conídios dispersos pela água da chuva (Meredith, 1970; Mourichon & Fullerton, 

1990; Marin et al., 2003). As mudas doentes ou contaminadas e as folhas infectadas, que 

são colocadas entre os cachos para evitar o ferimento dos frutos durante o transporte, 

também se constituem em um meio eficiente e rápido para a disseminação do patógeno a 

longas distâncias (Ploetz, 1999; Gasparotto et al., 2003). Além disso, os esporos podem ser 

transportados para áreas livres de doenças aderidos nas embalagens, principalmente caixas, 

nos próprios frutos colhidos, nas roupas dos operários e nos veículos que circulam nas 

áreas de produção infectadas, os quais se constituem em eficientes agentes de 

disseminação a longas distâncias. Os conídios de M. fijiensis permanecem viáveis até 60 

dias em folhas de bananeira e tecido de algodão; até 30 dias em papelão, madeira, plástico 

e pneu; até 18 dias nos frutos e até 10 dias no ferro (Hanada et al., 2002; Pereira et al., 

2003). Estes resultados confirmam os encontrados por Stover (1980), que constatou a 

sobrevivência de conídios de M. fijiensis e M. musicola, em condições naturais, por até 30 

dias associados às folhas doentes e a sobrevivência de ascósporos por até 60 dias no 

interior dos peritécios e em folhas de bananeiras caídas no chão. 

A característica de ambas as espécies de Mycosphaerella de se disseminar por longas 

distâncias, até 100 km, por meio do vento, na forma de ascósporos, e localmente na forma 

de conídios, é provavelmente a responsável pela rápida disseminação intra-continental. Já 

o movimento entre continentes é provavelmente resultado de transferência de material 

vegetal infectado (Mourichon & Fullerton, 1990; Parnell et al., 1998). De acordo com 

Gasparotto et al. (2003), com base na velocidade de disseminação e modelo de dispersão 

até então encontrados no Brasil, a doença Sigatoka negra, provavelmente, tem sido 

disseminada pelo trânsito de mudas infectadas. 

 

 

1.5. SINTOMATOLOGIA 

 

Os primeiros sintomas apresentados pela doença Sigatoka negra são pequenas 

pontuações de áreas descoloridas na face abaxial do limbo foliar. Estas progridem 

formando estrias longitudinais de coloração marrom-clara que podem atingir de 2 a 3 mm 
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de comprimento. Com o tempo as estrias expandem-se radial e longitudinalmente e, ainda 

com coloração marrom-clara, podem ser visualizadas na face adaxial do limbo foliar, 

podendo atingir até 3 cm de comprimento. A partir desse estádio, as estrias somente 

expandem-se radialmente e adquirem coloração marrom-escura na face abaxial. Em 

estádio mais avançado da doença as estrias marrom-escuras assumem o formato de 

manchas escuras irregulares que coalecem, dando ao limbo foliar uma coloração próxima à 

negra. Das manchas negras e a partir das bordas inicia-se o processo de morte prematura de 

todo o limbo foliar. Na face adaxial do limbo foliar, surgem pontuações escuras 

representadas pelas frutificações, correspondentes a fase sexuada do patógeno. As manchas 

ocasionadas pela Sigatoka negra são mais numerosas por unidade de superfície que as da 

Sigatoka amarela (Fouré, 1985; Stover & Simmonds, 1987; Mourichon et al., 1997; Pereira 

et al., 2003). Os principais sintomas da doença Sigatoka negra podem ser observados na 

Figura 3. 

 

2
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Figura 3. Sintomas da doença Sigatoka negra em folhas de bananeira. 1) Detalhe das 

estrias na folha; 2) Folha severamente atacada e 3) Planta com folhas totalmente secas. 

Fotos: Luadir Gasparotto. 
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A doença Sigatoka amarela apresenta-se inicialmente na forma de manchas 

levemente descoloridas entre as nervuras secundárias da segunda até a quarta folha, as 

quais se expandem radialmente formando uma estria de coloração amarela e, 

posteriormente, assumem o formato de manchas necróticas, elíptico-alongadas, que se 

dispõem paralelamente às nervuras secundárias. A partir desse estádio, a mancha apresenta 

um halo amarelo proeminente com o centro deprimido e a parte central acinzentada, onde 

podem ser observadas as frutificações do fungo em forma de pontuações negras. Nos 

estádios mais avançados as lesões tendem a coalescer, podendo causar a seca total da folha 

(Mourichon et al., 1997; Cordeiro, 1999; Pereira et al., 2003). Os principais sintomas da 

Sigatoka amarela podem ser observados na Figura 4. 
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Figura 4. Sintomas da doença Sigatoka amarela em folhas de bananeira. 1) Detalhe das 

estrias na folha; 2) Folha severamente atacada e 3) Planta com folhas totalmente secas. 

Fotos: Luadir Gasparotto (1), Zilton Cordeiro (2 e 3). 
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1.6. DISTRIBUIÇÃO DAS SIGATOKAS 

 

A Sigatoka amarela foi a mais importante doença foliar da bananeira até a 

descoberta da Sigatoka negra (Mourichon & Fullerton, 1990), tendo sido descrita pela 

primeira vez em Java no ano de 1902. A doença foi notificada em Fiji em 1912, já na 

condição de epidemia, foi relatada no Sri Lanka em 1919, na Austrália em 1924, na 

maioria das áreas produtoras do México, América Central, Colômbia, Guianas e na Ásia de 

1933 a 1937. Foi relatada pela primeira vez no Equador em 1950, mesma época em que se 

tornou um sério problema na África (Stover, 1972; Cordeiro, 2003, Jones, 2003). Desde 

então tem sido notificada na maioria das áreas produtoras de banana do mundo, o que a 

caracteriza como uma das principais doenças  endêmicas  da  cultura  (Mourichon  &  

Fullerton,  1990;  Mourichon et al., 1997). 

No Brasil foi notificada inicialmente no Estado do Amazonas em 1944, e no Rio de 

Janeiro e São Paulo em 1952. Atualmente, encontra-se disseminada em todas as áreas 

produtoras de banana do país (Cordeiro, 1999; Cordeiro, 2003). Nas Figuras 5 e 6 podem 

ser observadas as áreas de ocorrência da Sigatoka amarela no mundo e no Brasil, 

respectivamente.  

A Sigatoka negra foi observada pela primeira vez nas Ilhas Fiji, em 1963 (Stover, 

1972). Em seguida foi registrada em um conjunto de ilhas do Pacífico e na Ásia 

(Mourichon et al., 1997). Na África encontra-se disseminada em várias regiões desde 1973 

(Mourichon & Fullerton, 1990; Mourichon et al., 1997). Na América Central, foi descrita 

pela primeira vez em Honduras, em 1972, na Costa Rica, El Salvador e Nicaragua em 

1979, no México e Panamá em 1981, em Cuba em 1990, na Jamaica em 1995 e na 

República Dominicana em 1996 (Jones, 2002). 

Na América do Sul foi registrada pela primeira vez na Colombia em 1981, no 

Equador em 1986, na Venezuela em 1991, no Peru em 1994 e na Bolívia em 1996 (García 

et al., 1997; Carlier et al., 2000; Hernández et al., 2002; Orozco-Santos et al., 2001; Jones, 

2003). Em fevereiro de 1998 foi feita a primeira notificação de ocorrência da Sigatoka 

negra no Brasil, nos Municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, ambos no Estado do 

Amazonas (Pereira et al., 1998). Atualmente, o patógeno encontra-se disseminado pelos 

Estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amapá, Roraima e Pará (Cavalcante 

et al., 2004; Cordeiro et al., 1998; Cordeiro, 1999; Gasparotto et al., 1999; Gasparotto et 
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al., 2001; Trindade et al., 2002; Souza & Feguri, 2004). Recentemente foi notificada a 

ocorrência da doença nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Pereira & Gasparotto, 2005). Nas Figuras 5 e 

6 podem ser observadas as áreas de ocorrência da Sigatoka negra no mundo e no Brasil, 

respectivamente. 
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Figura 5. Áreas de ocorrência das Sigatokas negra e amarela no mundo. 

 

Das duas doenças, sem dúvida a Sigatoka negra é a mais destrutiva na maioria das 

regiões produtoras de banana no mundo. Quando ambas as espécies estão presentes 

simultaneamente em uma mesma região, a maior agressividade de M. fijiensis tem 

causado, na maioria das vezes, o desaparecimento de M. musicola, geralmente em até dois 

anos após a sua introdução (Stover, 1980; Simmonds, 1986; Jones, 1990; Mouliom Pefoura 

et al., 1996). A maior agressividade atribuída a M. fijiensis estaria relacionada às 

características biológicas que o torna mais competitivo que M. musicola, como, por 

exemplo, uma maior produção de ascósporos, maior quantidade de ciclos sexuais por ano e 

a alta taxa de colonização do tecido do hospedeiro (Jones, 1990).  
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Figura 6. Áreas de ocorrência das Sigatokas negra e amarela no Brasil. 

 

A suplantação de M. musicola pelo M. fijiensis não é obrigatória. Na Ásia e 

América Central os dois patógenos coexistem em muitas localidades (Stover & Dickson, 

1976). A condição de espécie dominante estaria relacionada à temperatura (Romero & 

Gauhl, 1988; Mouliom Pefoura & Mourichon, 1990; Mouliom Pefoura et al., 1996). Em 

áreas de baixas temperaturas e altitudes elevadas, M. musicola constitui-se em um 

problema maior que M. fijiensis, por ser melhor adaptado a essas condições, embora este 

último tenha sido observado na Costa Rica em altitudes elevadas, sugerindo que o 

patógeno possa adaptar-se também a este ambiente (Gauhl et al., 2000). Jones (2003) 

menciona que M. musicola não necessariamente desaparece por completo nas áreas 

produtoras de banana onde M. fijiensis está presente. Prova disso é que na Nigéria, onde 
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um híbrido resistente a M. fijiensis estava sendo cultivado, foi observada a ocorrência de 

M. musicola. Situação semelhante foi verificada nas Filipinas, sendo este comportamento 

atribuído à diversidade genética das cultivares de bananeira existentes na região, sendo 

algumas delas resistentes a M. fijiensis, mas suscetíveis a M. musicola, o que favoreceria a 

dominância desta espécie na área. 

 

 

1.7. MÉTODOS MOLECULARES UTILIZADOS PARA A DETECÇÃO DE 

DIVERSIDADE GENÉTICA 

 

A dificuldade de se caracterizar e avaliar níveis de diversidade genética de 

populações de muitos patógenos, baseado somente em características morfológicas e 

culturais é devida a influência do ambiente nestas características e a necessidade de um 

domínio aprofundado da biologia da espécie. Técnicas moleculares têm sido adotadas por 

não necessitarem de um conhecimento aprofundado da morfologia do patógeno e por 

oferecerem marcadores altamente polimórficos (Carlier et al., 1994; Majer et al., 1996; 

Mueller & Wolfenbarger, 1999). 

Técnicas baseadas na análise de perfis de isoenzimas (Burdon & Roelfs, 1985; 

Tooley et al., 1985), “Restriction Fragment Length Polymorphism – RFLP (Polimorfismo 

no Comprimento de Fragmentos de Restrição) (Coltri et al., 2000; Hayden et al., 2003a; 

Hayden et al., 2003b) e “Simple Sequence Repeats” - SSR (Microsatélites) (Muller et al., 

1997; Neu et al., 1999), têm sido utilizadas para estudar a diversidade genética de 

populações de fungos. As técnicas de RAPD, AFLP e ITS também têm sido utilizadas e 

serão revistas a seguir com mais detalhes. 

A técnica de RAPD foi considerada um avanço na área de marcadores moleculares 

baseados em PCR, devido a possibilidade de utilização de quantidades mínimas de DNA e 

primers curtos de seqüências arbitrárias, sem a necessidade do conhecimento prévio das 

seqüências-alvo. O método é considerado simples e econômico, permitindo a amplificação 

de seqüências aleatórias do genoma por meio de PCR, gerando potencialmente perfis 

únicos de cada indivíduo. Marcadores RAPD têm sido usados para avaliar os níveis de 

diversidade genética dentro e entre espécies (Welsh & McClelland, 1990; Ferreira & 

Grattapaglia, 1998; Almeida et al., 2003; Faleiro et al., 2004), inclusive em M. musicola 

(Moreira et al., 2003). 
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A técnica de AFLP representa a tecnologia mais recente para a obtenção de um 

grande número de marcadores moleculares distribuídos em genomas de procariotos e 

eucariotos e tem sido aplicada com sucesso na detecção de variabilidade genética de 

populações de fungos (Majer et al., 1998; Wang et al., 1998; Tooley et al., 2002; Saleh et 

al., 2003). A técnica de AFLP combina a especificidade, resolução e poder de amostragem 

da digestão com enzimas de restrição, com a velocidade e praticidade de detecção do 

polimorfismo pela reação da polimerase em cadeia - PCR. A maior vantagem da técnica de 

AFLP sobre as demais tecnologias de marcadores moleculares hoje disponíveis é 

indiscutivelmente o grande número de fragmentos que são gerados e resolvidos em um 

único gel, permitindo a análise de um número elevado de marcadores simultaneamente. 

Outra vantagem desta técnica é o grande poder de detecção de variabilidade genética, uma 

vez que ela explora simultaneamente o polimorfismo de presença e ausência de sítios de 

restrição, tal como no ensaio de RFLP, e a ocorrência ou não de amplificação a partir de 

seqüências arbitrárias, tal como no ensaio RAPD (Vos et al., 1995; Ferreira & 

Grattapaglia, 1998; Mueller & Wolfenbarger, 1999). 

Nos últimos anos, seqüências de nucleotídeos dos genes ribossomais têm sido 

exploradas para investigar a filogenia de vários grupos de fungos (Blanz & Unseld, 1987; 

White et al., 1989; Hillis & Dixon, 1991; Lee & Taylor, 1991; Stewart et al., 1999). A 

unidade do DNA ribossomal de organismos eucariotos é constituída de três regiões gênicas 

(18S, 5.8S e 28S) e três não gênicas (ITS1, ITS2 e IGS) (Figura 7). As regiões gênicas são 

consideradas conservadas e as não gênicas variáveis. A variabilidade encontrada nas 

regiões intergênicas seria resultado da fixação de mutações nestas áreas, uma vez que estas 

sofrem menor pressão de seleção, podendo ser usada no estudo da diversidade genética 

dentro e entre populações de fungos (Bruns et al., 1991). A análise das regiões ITS1 e ITS2 

pode ser feita por meio da sua amplificação e posterior seqüenciamento ou pela digestão 

com enzimas de restrição, a partir da qual serão gerados padrões RFLP. Na amplificação, 

são utilizados primers específicos cujos moldes são as seqüências flanqueadoras das sub-

unidades 18S e 28S do DNA ribossomal, por serem altamente conservadas. Deste modo, 

todo o fragmento do DNA ribossomal (regiões ITS1 e ITS2 e sub-unidade 5.8S) é 

amplificado e, posteriormente, seqüenciado, para então ser analisado. Mediante a digestão 

do DNA ribossomal com enzimas de restrição podem ser obtidos padrões RFLP com base 

nos sítios de corte das enzimas existentes dentro do fragmento amplificado. Vários 

trabalhos foram conduzidos utilizando o seqüenciamento e/ou análise de padrões RFLP das 
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regiões ITS1 e ITS2 (Appel & Gordon, 1995; Wang et al., 1998; Balardin et al., 1999; 

Miller et al., 1999; Stewart et al., 1999; Goodwin et al., 2001; Levy et al., 2001). 

ITS ITS IG ITS
rRNA (18s) rRNA  rRNA (28s) rRNA (18s) 
pequeno,  5,8s grande,  pequeno,  
nuclear nuclear nuclear 

 Unidade de repetição

 
 

Figura 7. Representação esquemática da região do DNA ribossomal de fungos. As caixas 

representam os genes ribossomais e as barras entre elas as regiões ITS1, ITS2 e IGS. 

 

 

1.8. DIVERSIDADE GENÉTICA DE M. FIJIENSIS E M. MUSICOLA 

 

 O conhecimento da estrutura genética da população de um patógeno é um 

importante elemento para os programas de melhoramento genético de plantas que visam a 

resistência contra doenças, pois gera informação sobre o nível e distribuição da 

variabilidade dos isolados existentes em uma população ou região. Populações de fungos 

com alto nível de variabilidade genética são difíceis de controlar, uma vez que eles podem 

superar mais rapidamente qualquer medida de controle, seja ela química ou representada 

pela introdução de um hospedeiro resistente (Carlier et al., 2003). 

A natureza heterotálica de M. fijiensis e M. musicola potencializa as trocas de 

material genético, desempenhando um importante papel na geração de variabilidade 

genética dentro das populações dos fungos (Carlier et al., 2003). Outros fatores, tais como 

a natureza de dispersão do patógeno e a seleção imposta pelo hospedeiro resistente, 

também podem influenciar a variabilidade encontrada na população dos patógenos 

(Nakyanzi, 2002). 

Maior diversidade genética foi observada entre isolados de M. fijiensis oriundos de 

Papua Nova Guiné, sugerindo que o centro de origem do fungo seja o Sudeste da Ásia, o 

qual é também o centro de origem do seu hospedeiro, o gênero Musa. Quando comparada à 
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variabilidade intra-populacional na Papua Nova Guiné, a diversidade encontrada nas 

populações da África, Ilhas do Pacífico e América Latina foi baixa, sugerindo ser 

conseqüência do efeito fundador de cada uma dessas populações. Os padrões de RFLP 

gerados a partir dos isolados oriundos das Ilhas do Pacífico e América Latina 

demonstraram que essas populações são relacionadas, podendo a introdução do M. fijiensis 

nesta última região ter sido causada pela introdução de alguns indivíduos originários das 

Ilhas do Pacífico, onde a doença foi primeiramente notificada. Foi observada para a 

maioria dos isolados uma relação dos agrupamentos formados com suas origens 

geográficas (Carlier et al., 1994, Carlier, 2004). 

Maior diversidade genética também foi encontrada por Nakyanzi (2002) entre 

isolados de M. fijiensis de regiões distantes geograficamente, quando comparada com os 

oriundos de uma mesma região. Resultados semelhantes foram relatados por Hayden et al. 

(2003a) e Rivas et al. (2004). Quando a variabilidade genética entre isolados é analisada 

em uma escala menor, de continente ou países, outros aspectos da diversidade podem 

surgir, como a não correlação com as origens geográficas e a existência de variabilidade 

entre e dentro de populações, planta ou lesão (Muller et al., 1997). 

Os efeitos detectados na estrutura global das populações de M. fijiensis refletem os 

eventos raros de migração entre continentes mediante limitada dispersão dos ascósporos ou 

pelo transito de material vegetal infectado. Devido à forte influência do efeito fundador na 

população estabelecida fora do centro de origem, foi possível acompanhar a dispersão do 

M. fijiensis em escala continental, empregando PCR-RFLP (Rivas et al., 2004). 

Um estudo sobre o nível global de diversidade genética entre populações de M. 

musicola oriundos da Indonésia, África, América Latina, Caribe e Austrália, apontam para 

uma maior variabilidade genética dos isolados provenientes da Indonésia quando 

comparados as de outras localidades, ao mesmo tempo em que indicam haver uma estreita 

relação entre os isolados da África, América Latina e Caribe (Hayden et al., 2003b). A 

maior diversidade é compatível com o centro de origem do patógeno. 

A caracterização genética de 24 isolados oriundos de diferentes áreas geográficas 

do Brasil mediante RAPD foi realizada por Moreira et al. (2003), que observaram grande 

variabilidade genética entre os isolados, a qual poderia ser atribuída a utilização de um 

grande número de cultivares suscetíveis, a diversidade climática em que a fruteira é 

produzida, a ocorrência de reprodução sexuada no fungo e a natureza heterotálica do 

patógeno, além de que o fungo M. musicola está presente no Brasil desde 1944. 
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1.9. DIVERSIDADE PATOGÊNICA DE M. FIJIENSIS 

 

Para um eficiente desenvolvimento de novas cultivares de bananeira resistentes a 

M. fijiensis é importante ter o conhecimento da natureza genética das fontes da resistência 

usadas como parentais, e em particular se ela é controlada por um único gene principal, 

característico da resistência vertical ou específica, ou de vários genes com efeitos aditivos, 

característicos da resistência horizontal ou geral, bem como da amplitude da diversidade 

genética e patogênica das populações do patógeno, e sua capacidade adaptativa (Fullerton 

& Olsen, 1995). 

Com o surgimento de novos patótipos ou raças como resultado da recombinação 

gênica que ocorre durante a reprodução sexuada, aumenta-se as chances de aparecimento 

de diferentes graus de patogenicidade ou virulência dentro da população do patógeno, o 

que poderá vir a provocar a quebra da resistência vertical ou a diminuição da resistência 

horizontal (parcial) apresentada pelos genótipos que estão sendo cultivados (Camargo, 

1995; Nakyanzi, 2002). 

A quebra da resistência apresentada pela cultivar Yangambi Km 5 (Caipira) foi 

registrada em Camarões após anos de cultivo em uma mesma área (Mouliom-Pefoura, 

1998), sugerindo que a alta pressão de seleção determinou o aparecimento de patótipos 

mais virulentos capazes de superar os mecanismos de resistência apresentados pelos 

genótipos (Fullerton & Olsen, 1995; Mouliom-Pefoura, 1998). 

No processo de obtenção de novas cultivares, é importante considerar as possíveis 

quebras de resistências apresentadas pelas variantes do fungo, sendo recomendado que 

vários parentais resistentes sejam utilizados na obtenção dos novos híbridos e que os testes 

em campo sejam desenvolvidos em áreas onde M. fijiensis apresente um nível elevado de 

variabilidade genética. Em vista disso, o estudo da variabilidade patogênica das populações 

do fungo é importante, uma vez que tem influência direta sobre a durabilidade das 

resistências apresentadas pelas cultivares (Fullerton & Olsen, 1995; Romero & Sutton, 

1997; Carlier et al., 2003). 
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RESUMO 

 

A Sigatoka negra é atualmente a mais importante doença da bananeira em todo o mundo. A 

doença, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis, foi relatada no Brasil pela primeira 

vez em 1998 e hoje se encontra disseminada no país, exceto na Região Nordeste e nos 

Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins. A ocorrência de reprodução 

sexual aliada a natureza heterotálica do fungo facilitam a geração de uma elevada 

diversidade genética e dificulta o desenvolvimento de cultivares resistentes. O 

conhecimento da diversidade genética deste fungo é, portanto, importante para o 

delineamento de estratégias de controle. A diversidade intra-específica de Mycosphaerella 

fijiensis tem sido estudada em níveis local, regional, continental e global pela técnica de 

RFLP e pela análise de microsatélites, embora estas técnicas apresentem limitações. Neste 

estudo foram empregados marcadores AFLP e a análise de seqüências ITS ribossomais 

para a avaliação da diversidade genética de isolados brasileiros de M. fijiensis, coletados 

entre 1999 e 2002, em diferentes Estados do Brasil. Os resultados apontaram uma elevada 

diversidade genética do fungo, com indicação de múltiplas introduções do patógeno na 

Região. Nenhuma das duas análises permitiu identificar uma correlação clara entre padrão 

genético e origem geográfica, mas o AFLP mostrou-se muito mais poderoso como 

ferramenta para o estudo da diversidade intra-específica de M. fijiensis do que a análise de 
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ITS, gerando cerca de 260 bandas polimórficas para 42 isolados estudados, contra apenas 4 

polimorfismos de sequência de ITS observados entre os 31 isolados avaliados. Ainda 

assim, as duas abordagens produziram grupamentos compatíveis para a maior parte dos 

isolados. 

 
 

1Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco – FACEPE, APQ – 0234-2.02/02.
2Este trabalho é parte da tese de doutorado da primeira autora pelo Departamento de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco. 
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A Sigatoka negra é considerada a mais importante doença da bananeira por 

ocasionar a morte prematura das folhas, redução do número de pencas e do tamanho dos 

frutos, além do amadurecimento precoce dos mesmos, podendo provocar a perda de até 

100% da produção (Fouré, 1985; Simmonds, 1986; Stover & Simmonds, 1987; Johanson, 

1997). A doença é causada pelo fungo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis Morelet 

(Anamórfica = Paracercospora fijiensis Deighton) sendo ambas formas infectivas e 

importantes na dispersão do patógeno (Meredith, 1970; Mourichon & Fullerton, 1990; 

Jones, 2003). Notificada pela primeira vez no Brasil no ano de 1998, atualmente o 

patógeno encontra-se disseminado no país, exceto na Região Nordeste e nos Estados do 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins (Pereira & Gasparotto, 2005). 

 O conhecimento da estrutura genética da população de um patógeno é um 

importante elemento para programas de melhoramento genético de plantas que visam à 

resistência às doenças, pois gera informação sobre o nível e distribuição da variabilidade 

dos isolados existentes em uma população ou região. Populações de fungos com alto nível 

de variabilidade genética são difíceis de controlar, uma vez que podem adaptar-se mais 

rapidamente a qualquer medida de controle, seja ela química ou representada pela 

introdução de um hospedeiro resistente (Carlier et al., 2003). A natureza heterotálica de M. 

fijiensis favorece a recombinação gênica, desempenhando um importante papel na geração 

de variabilidade genética dentro das populações deste fungo. Outros fatores, tais como a 

natureza de dispersão do patógeno e a seleção imposta pelo hospedeiro resistente, também 

podem influenciar a variabilidade encontrada na população dos patógenos (Nakyanzi, 

2002). 

A diversidade genética de M. fijiensis tem sido estudada em várias partes do 

Mundo, tanto em escala local, como global. A maior diversidade genética regional foi 

observada entre isolados de M. fijiensis oriundos de Papua Nova Guiné, sugerindo que o 

centro de origem do fungo seja o Sudeste da Ásia, o qual é também o centro de origem do 

seu hospedeiro, o gênero Musa. Quando comparada à variabilidade verificada na Papua 

Nova Guiné, o nível de diversidade encontrado dentro de populações da África, Ilhas do 

Pacífico e América Latina foi relativamente baixo, sugerindo ser conseqüência do efeito 

fundador de cada uma dessas populações. Foi observada, para a maioria dos isolados, uma 

relação dos agrupamentos formados com suas origens geográficas (Carlier et al., 1994; 

Carlier, 2004). Maior diversidade genética também foi encontrada por Nakyanzi (2002) 

entre isolados de M. fijiensis de regiões distantes geograficamente, quando comparada com 
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os oriundos de uma mesma região. Estes resultados foram confirmados por Hayden et al. 

(2003) e Rivas et al. (2004). Entretanto, quando a variabilidade genética entre isolados é 

analisada em uma escala menor, de países ou regiões, outros aspectos da diversidade 

podem surgir, como a não correlação com as origens geográficas e a existência de 

variabilidade entre e dentro de populações, planta ou lesão (Muller et al., 1997). Os efeitos 

detectados na estrutura global das populações de M. fijiensis refletem os eventos raros de 

migração entre continentes mediante limitada dispersão dos ascósporos ou pelo trânsito de 

material vegetal infectado (Rivas et al., 2004). Já a estrutura local de uma população é 

determinada, em grande parte, pela dispersão de ascósporos e mesmo de conídios, assim 

como pela ação do homem no transporte de material vegetal e implementos agrícolas 

infectados (Carlier, 2004).  

O estudo da variabilidade genética de M. fijiensis de várias partes do mundo tem 

sido feito por meio de marcadores moleculares, baseado na técnica RFLP e na análise de 

microsatélites (Carlier et al., 1994, 1996; Muller et al., 1997; Neu et al., 1999; Hayden et 

al., 2003; Rivas et al., 2004). Estas técnicas, contudo, têm várias limitações e a introdução 

de novas metodologias que permitam a análise de grande número de amostras e uma 

automação parcial pode contribuir para uma compreensão mais ampla e adequada da 

diversidade genética deste fungo nas várias áreas onde está presente. 

A técnica de AFLP representa a tecnologia mais recente para a obtenção de um 

grande número de marcadores moleculares distribuídos em genomas de procariotos e 

eucariotos e tem sido aplicada com sucesso na detecção de variabilidade genética de 

populações de fungos (Majer et al., 1998; Wang et al., 1998; Tooley et al., 2002; Saleh et 

al., 2003). A maior vantagem desta técnica sobre as demais tecnologias de marcadores 

moleculares hoje disponíveis é indiscutivelmente o grande número de fragmentos que são 

gerados e revelados em um único gel, permitindo a análise de um número elevado de 

marcadores simultaneamente (Vos et al., 1995; Mueller & Wolfenbarger, 1999). 

Outra metodologia que vem sendo utilizada no estudo da diversidade genética 

dentro e entre populações de fungos é a do seqüenciamento e/ou análise de padrões RFLP 

(White et al., 1989; Hillis & Dixon, 1991; Stewart et al., 1999), inclusive de espécies 

fitopatogênicas (Wang et al., 1998; Miller et al., 1999; Levy et al., 2001) e, em particular, 

Mycosphaerella (Stewart et al., 1999; Goodwin et al., 2001). Entretanto, a técnica não foi 

ainda empregada para avaliar a diversidade intra-específica de M. fijiensis. 
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O objetivo deste estudo foi, portanto, avaliar a diversidade genética existente entre isolados 

de M. fijiensis coletados em diferentes Estados do Brasil por meio da comparação dos 

padrões de AFLP e das seqüências das regiões ITS e sub-unidade 5.8S do rDNA. 

 

 

MATERIAL E METODOS 

 

Origem e cultivo dos isolados de M. fijiensis – Os isolados selecionados para este 

trabalho foram obtidos a partir de culturas monospóricas e fazem parte da micoteca do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA e Embrapa Amazônia Ocidental, em 

Manaus, AM. Os quarenta e dois isolados foram provenientes bananeiras infectadas em 

seis Estados da Região Norte do Brasil e um da Região Centro-Oeste (Figura 1) e 

coletados em 17 genótipos de bananeira no período de 1999 a 2002 (Tabela 1). Fragmentos 

de colônias dos isolados foram transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura 

BDA (Difco) sólido acrescido de cloranfenicol 0,025 %, onde foram cultivados durante 15 

dias a 27 ºC ± 2 °C. Em seguida as colônias foram maceradas em água destilada 

esterilizada e as suspensões vertidas em erlenmeyers de 125 ml contendo 65 ml de meio de 

cultura extrato de malte (Merck) líquido com cloranfenicol 0,025 %, os quais foram 

mantidos no escuro sob agitação orbital contínua de 150 rpm, durante 15 dias à 

temperatura de 25 °C ± 2 °C. Após este período os erlermeyes foram transferidos para 

incubadora e dispostos em prateleiras sob lâmpadas fluorescentes de 40 W, posicionadas a 

40 cm de altura, onde permaneceram por sete dias à temperatura de 25ºC ± 2 °C, sob 

regime luminoso de luz contínua. Em seguida as suspensões dos isolados foram filtradas à 

vácuo e liofilizadas por 48 horas. 

 

Inserir Figura 1. 

 

Inserir Tabela 1. 

 

Extração e quantificação do DNA dos isolados de M. fijiensis – O DNA dos isolados foi 

extraído a partir de 250 mg de micélio liofilizado de M. fijiensis de acordo com o protocolo 

descrito por Ferreira & Grattapaglia (1998) com algumas modificações. O micélio foi 

macerado em nitrogênio líquido e transferido para microtubo, no qual foi adicionado 700 
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µL de tampão de extração (0,7 M NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 20 mM EDTA, 1% 

CTAB e 0,1% 2-mercaptoetanol). Em seguida o micélio foi ressuspendido e incubado a 

65°C por 45 minutos, durante os quais a suspensão foi homogeneizada quatro vezes. Após 

esfriarem foram adicionados 700 µL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) e as 

suspensões homogeneizadas e centrifugadas por 5 minutos a 14.000 rpm. A fase aquosa foi 

transferida para novo microtubo e repetida a extração com a mistura 

fenol:clorofórmio:álcool isoamílico. Um mililitro de isopropanol gelado foi adicionado à 

fase aquosa e a solução foi homogeneizada gentilmente até a precipitação dos ácidos 

nucléicos. Os microtubos foram centrifugados a 14.000 rpm por 5 minutos e os 

sobrenadantes descartados. O precipitado foi lavado duas vezes com 1000 µL de etanol 

70% por 5 minutos. Em seguida o etanol foi descartado e o precipitado seco em estufa, 

tendo sido posteriormente ressuspendido em tampão TE ( 10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM 

EDTA e 10 mM NaCl) contendo 10 µg/mL de ribonuclease A e incubado a 37°C por 30 

minutos. O DNA foi quantificado visualmente em gel de agarose a 0,8% corado em 

solução de brometo de etídeo a 0,05 mg/L, a partir da comparação com padrões de DNA λ 

de concentrações ascendentes conhecidas (10 ng, 50 ng, 100 ng e 250 ng). 

 

Análise dos isolados de M. fijiensis mediante AFLP – O protocolo de AFLP utilizado foi 

o descrito por Vos et al. (1995) com modificações. O DNA genômico foi digerido com as 

enzimas de restrição EcoRI (Invitrogen) e MseI (BioLabs) durante quatro horas e ligados 

com T4 DNA ligase aos adaptadores dupla-fita específicos para cada enzima sob 

temperatura de 23ºC por quatro horas. A pré-amplificação foi realizada com os primers 

EcoRI (5’- GACTGCGTACCAATTCA –3’) + oligo seletivo A e MseI (5’- 

GATGAGTCCTGAGTAAC -3’) + oligo seletivo A ou C, sob as seguintes condições: um 

ciclo a 94ºC por 2 minutos, 25 ciclos a 94ºC por 1 minuto, 56ºC por 1 minuto e 72ºC por 1 

minuto, e um ciclo a 72ºC por 5 minutos. O DNA pré-amplificado foi diluído em água 

ultra pura na proporção de 1:5 e usado na amplificação seletiva, a qual foi realizada com os 

primers EcoRI + oligo seletivo A ou T combinados MseI + oligos seletivos AT ou CA, sob 

as seguintes condições: um ciclo a 94ºC por 2 minutos, 12 ciclos a 94ºC por 30 segundos, 

65ºC por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto, 23 ciclos a 94ºC por 30 segundos, 56ºC por 30 

segundos e 72ºC por 1 minuto, e um ciclo a 72ºC por 5 minutos. Os fragmentos produzidos 

foram resultantes das quatro combinações de primers: Eco+A/Mse+AT, Eco+A/Mse+CA, 

Eco+T/Mse+AT e Eco+T/Mse+CA. Os produtos AFLP foram separados em gel 
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poliacrilamida 6% com tampão 1X TBE, sob eletroforese com voltagem constante de 80W 

e temperatura máxima de 50ºC por quatro horas. Os fragmentos foram corados com 

solução de nitrato de prata e revelados em carbonato de sódio seguindo protocolo descrito 

por Creste et al. (2001). Para tanto, o gel foi imerso em solução fixadora (10% etanol e 1% 

ácido acético), lavado em água destilada, pré-tratado com solução a 1,5% de ácido nítrico e 

novamente lavado. A impregnação foi feita com solução a 0,2% de nitrato de prata, 

seguida de duas lavagens em água destilada. Posteriormente, o gel foi imerso em solução 

de carbonato de sódio (30 g/L Na2CO3, 0,54 mL de formaldeido a 37%), para a revelação 

dos fragmentos. Em seguida foi submetido a uma solução 5% de ácido acético, lavado em 

água destilada e seco a temperatura ambiente. Os padrões de bandas gerados a partir das 

quatro combinações de primers foram anotados manualmente como presença (1) ou 

ausência (0) e convertidos em matriz binária. Foram escoradas todas as bandas que 

apresentavam boa definição e que representassem fragmentos na faixa de 100 a 800 pb, 

calculados com base na migração relativa do padrão de peso molecular (50 pb ladder). Os 

resultados das quatro combinações de primers foram analisados em conjunto. A 

similaridade genética entre os isolados foi calculada com base na comparação pareada 

entre locos através do coeficiente de Dice. A análise da matriz e o agrupamento fenético 

foram realizados pelo método aritmético não ponderado de determinação de grupos 

(UPGMA) utilizando o programa NTSYS-pc. O método bootstrap foi utilizado para avaliar 

a reprodutibilidade da topologia da árvore. Os valores do bootstrap nas chaves (%) foram 

obtidos a partir de 1000 reanálises, gerando um dendrograma consenso. Estas análises 

foram realizadas com o programa Paup (Swofford, 2002). 

 

Análise das regiões ITS e sub-unidade 5.8S do rDNA dos isolados de M. fijiensis 

mediante sequenciamento - O fragmento do rDNA correspondente as regiões ITS1, sub-

unidade 5.8S e ITS2 foi amplificado por PCR utilizando os primers ITS5 (5’- 

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG -3’) e ITS4 (5’- TCCTCCGCTTATTGATATGC -

3’) (White et al., 1990). A reação de amplificação foi realizada segundo protocolo descrito 

por Miller et al. (1999), para um volume final de 50 µL contendo 0,25 µM de cada primer, 

200 µM de dNTPs, 1,5 mM MgCl2, 1,25 U Taq DNA polymerase, 1X tampão da Taq, 50 

ng DNA e água ultra pura para completar o volume final. A amplificação foi realizada sob 

as seguintes condições: um ciclo a 95ºC por 4 minutos, 40 ciclos a 92ºC por 1 minuto, 

55ºC por 1 minuto e 72ºC por 2 minutos, e um ciclo a 72ºC por 5 minutos. Para 
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confirmação da amplificação dos fragmentos do rDNA com tamanhos esperados de 

aproximadamente 600 pb, foram aplicadas amostras dos produtos amplificados juntamente 

com o marcador de peso molecular  “Low DNA Mass Ladder” (Invitrogen) em gel de 

agarose 1,5%. A eletroforese ocorreu a 5 V/cm, e o gel foi corado em solução de brometo 

de etídio a 0,5 mg/L e os produtos visualizados sobre luz ultravioleta. Os fragmentos 

ITS/5.8S amplificados foram purificados a partir da utilização do kit “PureLinkTM PCR 

Purification Kit” (Invitrogen) segundo instruções do fabricante. As reações de 

sequenciamento foram preparadas com 2 µL de “BigDye Terminator v.2.0” (Applied 

Biosystems), 2 µL do tampão BigDye 10X , 1 µL de primer ITS5, 1-5 µL do produto 

purificado DNA e água ultra pura para completar o volume final de 10 µL. As 

amplificações ocorreram sob as seguintes condições: um ciclo a 96(C por 5 minutos, 40 

ciclos a: 96ºC por 20 segundos, 50ºC por 20 segundos e 60ºC por 4 minutos com rampa de 

1ºC/segundo. Os produtos da reação de sequenciamento foram precipitados para retirada 

dos ddNTP´s não incorporados a partir da lavagem com isopropanol. Os produtos foram 

ressuspendidos em formamida, desnaturados e seqüenciados em um analisador automático 

de DNA, modelo ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems). A análise da qualidade das 

seqüências de nucleotídeos foi realizada pelo programa CHROMAS 

(www.technelysium.com.au/chromas.htm). O alinhamento das sequências, o agrupamento 

e a construção do dendrograma foram feitos pelo programa MEGA (Kumar et al., 2004). 

Os valores (%) do bootstrap foram baseados em 1000 reanálises. Seis seqüências 

adicionais de M. fijiensis depositadas no GenBank foram analisadas em conjunto com as 

provenientes dos isolados deste estudo. A seqüência ITS de Stigmina platani, da família 

Mycosphaerellaceae, foi incluída como grupo externo. 

As seqüências dos fragmentos das regiões ITS/5.8S foram submetidas à digestão 

virtual visando a identificação de enzimas de restrição capazes de detectarem polimorfismo 

entre os isolados. Neste sentido, foi utilizado o programa pDRAW32 v.1.0 (Olesen, 1986) 

quando foram testadas 257 enzimas. 

 

 

RESULTADOS 

 

Análise dos isolados de M. fijiensis mediante AFLP – A análise de AFLP foi conduzida 

com DNA preparado dos 42 isolados identificados na Tabela 1, empregando 4 pares de 
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primers, e gerou perfis de bandas claros e reproduzíveis. Para cada par de primers foram 

geradas entre 36 bandas (E+T/M+AT) e 104 bandas (E+A/M+CA), com comprimentos 

entre 100 e 800 pb. O número de fragmentos gerados variou com o par de primers 

empregado e com a amostra analisada. Na análise conjunta dos 4 pares de primers, 298 

bandas foram computadas para a construção do cladograma mostrado na Figura 2, sendo 

263 polimórficas. Ao nível de 85% de similaridade, os isolados foram agrupados em seis 

clades, sendo a maior composta de 18 isolados, e as demais tendo de 2 a 7 elementos, 

restando 4 isolados sem agrupar. Os isolados que não se agruparam, contudo, formam com 

a clade maior um grupo expandido quando o nível de similaridade é reduzido para 75%. Os 

valores elevados de bootstrap apóiam a topologia apresentada e os índices de similaridade 

apontam para estreita relação genética entre os isolados de cada clade. Apenas em três 

clades houve correlação geográfica entre os seus componentes (indicadas com * na Figura 

2). 

 

Inserir Figura 2 

 

Análise das regiões ITS e sub-unidade 5.8S do rDNA dos isolados de M. fijiensis 

mediante sequenciamento – Os produtos amplificados das regiões ITS e 5.8S do rDNA 

dos 31 isolados de M. fijiensis, obtidos a partir da utilização dos primers ITS5 e ITS4, após 

descarte das extremidades de baixa qualidade, apresentaram comprimento de 472 bases, 

sendo 138 bases da região ITS1 e 147 da ITS2.  As seqüências de nucleotídeos das regiões 

ITS1 e ITS2 dos M. fijiensis estão mostradas na Figura 3. Foram identificados 

polimorfismos em quatro pontos, dois na ITS1 e dois na ITS2. Na região ITS1 no ponto 1 

(P1) a troca ocorreu entre os nucleotídeos T e C e no ponto 2 (P2) entre A e C. Na região 

ITS2 no ponto 1 (P1) a mudança ocorreu entre os nucleotídeos T e C e no ponto 2 (P2) 

entre T e G. As diferenças constatadas permitiram separar os isolados em três grupos 

resultantes das seguintes combinações: Grupo I – isolados 500, 501, 503, 504 (ITS1: P1 – 

C, P2 – A e ITS2: P1 – T, P2 – T) e o isolado 502 (ITS1: P1 – C, P2 – A e ITS2: P1 – T, 

P2 – G), com diferença de apenas um nucleotídeo entre eles; Grupo II – isolados 556, 557, 

560, 562, 563 (ITS1: P1 – C, P2 – C e ITS2: P1 – C, P2 – T); Grupo III – isolados 472, 

526, 527, 529, 530, 531, 532, 534, 538, 547, 548, 549, 551, 552, 555, 558, 586, 587, 630, 

639, 649 (ITS1: P1 – T, P2 – A e ITS2: P1 – C, P2 – T).  

 

Inserir Figura 3 
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As 31 sequências dos isolados brasileiros de M. fijiensis e as 6 sequências 

depositadas no GenBank (Tabela 2) foram alinhadas e aquelas idênticas entre si agrupadas 

e designadas pela sua origem geográfica. Uma seqüência representando cada origem 

geográfica foi escolhida para a construção do dendrograma. As sequências formaram três 

grupos, como pode ser observado na Figura 4. O maior grupo foi constituído de isolados 

oriundos de vários municípios (Ariquemes, Rio Branco, Caroebe, Manaus, Porto Velho, 

Iranduba, Boa Vista do Ramos e Rio Preto da Eva), representando um total de 21 isolados; 

o segundo grupo foi formado pelos municípios de Porto Grande, Tartarugalzinho e Monte 

Dourado, num total de 5 isolados e o terceiro pelo município de São Gabriel da Cachoeira 

(representando 5 isolados) e pela sequência gi|30349302|. As demais sequências 

permaneceram separadas em níveis diferentes do dendrograma. Para o primeiro grupo, não 

foi verificada correlação entre os elementos representantes e suas as origens geográficas. 

Os três municípios do segundo grupo são geograficamente próximos. No terceiro grupo 

todos os isolados tiveram seqüências idênticas e estão grupados sob uma única designação. 

Os valores de bootstrap são significativos e apóiam a topologia apresentada. 

 

Inserir Tabela 2 

 

Inserir Figura 4 

 

A pesquisa por enzimas de restrição que possuíssem sítio de corte nos pontos de 

polimorfismos detectados identificou apenas a Ban II (5’- GRGCY’C -3’). O sítio de corte 

inclui a base polimórfica C, gerando nos isolados 500, 501, 502, 503, 504, 556, 557, 560, 

562 e 563 dois fragmentos com tamanhos esperados de 461pb e 11 pb; os demais isolados 

apresentam um padrão RFLP de apenas uma banda com comprimento esperado de 472 pb. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

As análises de AFLP levaram em conta um total de 298 bandas, sendo 263 

polimórficas, confirmando a capacidade da técnica em gerar um elevado número de loci 

polimórficos e identificar diferenças genéticas entre isolados de uma mesma espécie. O 
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número de bandas total assim como o de bandas polimórficas está de acordo com o que foi 

observado em outros fungos fitopatogênicos empregando a mesma técnica: Tooley et al 

(2002) obtiveram 130 loci, sendo 93 polimórficos, em Claviceps africana, enquanto 

González et al. (1998) observaram 230 loci, dos quais 183 polimórficos, em 

Colletothichum lindemuthianum.  

Uma elevada diversidade genética foi observada entre os isolados estudados, com 

essencialmente um perfil específico para cada isolado, embora houvesse um padrão 

consensual entre indivíduos geneticamente mais homogêneos que se agruparam no 

dendrograma, como os isolados de São Gabriel da Cachoeira. Um padrão semelhante de 

diversidade haplotípica foi observado por Zhong & Steffenson (2001) em Cochliobolus 

sativus e por Tooley et al. (2002) para C. africana. 

Cinco grupos de isolados foram criados com um limite de similaridade de 75%. 

Neste ponto a ramificação entre o grupo maior e os demais grupos é apoiada por um valor 

máximo de bootstrap. A separação dos grupos pode ser resultado da introdução de 

populações fundadoras provenientes de diferentes localidades, uma vez que o coeficiente 

de similaridade é baixo entre os grupos, mas elevado dentro dos grupos (≥97%). A 

hipótese do efeito fundador é corroborada pelo pouco tempo de introdução do patógeno 

quando da coleta dos isolados.   

Os grupos que apresentam maior divergência genética são formados por isolados 

oriundos dos municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Caroebe, Manaus, Monte 

Dourado, Porto Grande e Tartarugalzinho, todos do norte da Região Amazônica e mais 

próximos às Guianas. Embora não haja relatos publicados sobre a ocorrência de Sigatoka 

negra nas Guianas e no Suriname, Trindade et al. (2002) mencionam a existência da 

doença na região já há algum tempo, o que permite criar a hipótese de que as populações 

fundadoras tenham sua origem nestes países. 

Não é possível definir claramente uma relação entre a diversidade observada e um 

possível efeito fundador ou uma correlação geográfica entre os isolados do grupo maior. A 

estrutura haplotípica do grupo pode ser fruto de trocas intensas de material entre as 

localidades da Amazônia, devido ao escoamento das produções locais para os diversos 

centros consumidores regionais (Cavalcante et al, 2004), sem a existência de qualquer 

barreira fitossanitária. Independente das origens das populações fundadoras, elas devem ter 

sido geograficamente distintas daquelas dos demais grupos, sendo suas introduções 

provavelmente oriunda do Peru, na Colômbia ou na Bolívia. 
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Dentro do grupo maior há um sub-grupo formado por seis isolados de São Gabriel 

da Cachoeira e um de Tabatinga, obtido a partir de uma cultivar resistente, com elevada 

similaridade entre si, sendo o terceiro grupo que apresenta correlação geográfica. O 

município de São Gabriel da Cachoeira é isolado, tendo a população de M. fijiensis tido, 

provavelmente, origem antrópica a partir da Colômbia, país que já tem a doença 

estabelecida há quase duas décadas.  

Quando as seqüências das regiões ITS dos 31 isolados foram comparadas, 

observou-se apenas duas bases polimórficas em cada uma das regiões. Estes resultados 

estão de acordo com as médias de bases polimórficas em cada uma das regiões ITS 

observadas em Cercospora e Mycosphaerella por Goodwin et al. (2001). Apenas para uma 

das posições polimórficos foi possível encontrar uma enzima de restrição que produzisse 

padrões diferentes entre isolados, apontando para a ineficácia do uso da técnica de PCR-

RFLP em seqüências ITS para o estudo da diversidade genética intra-específica em M. 

fijiensis. 

Não houve polimorfismos entre isolados de uma mesma localidade, sendo o nível 

de diversidade encontrado entre os isolados bastante baixo, como pode ser constatado tanto 

pela análise direta dos polimorfismos nas duas regiões, representados na Figura 3 como 

pela inspeção do dendrograma mostrado na Figura 4.   

 Uma correlação entre a seqüência de ITS e a origem geográfica foi observada de 

forma clara apenas para o grupo de isolados provenientes do Amapá e de uma localidade 

fronteiriça a este estado, no Pará. O grupo maior continha isolados de localidades diversas 

distribuídas no restante da região em estudo, o que pode refletir o trânsito freqüente de 

material infectado entre os vários centros consumidores e o isolamento relativo do estado 

do Amapá em relação aos demais produtores de banana. 

  Os isolados de São Gabriel da Cachoeira (AM) agruparam com um isolado de 

Honduras, e formaram um grupo bastante distinto dos demais, o que pode indicar uma 

introdução nova, talvez proveniente da Colômbia. É aparentemente contraditória a 

proximidade entre o grupo maior  e um isolado das Filipinas, para o que não há no 

momento uma explicação satisfatória. 

Os grupos formados pela análise dos haplótipos AFLP e das seqüências ITS são em 

grande parte compatíveis, com pequenas diferenças e contradições. De forma similar, as 

duas metodologias identificam os isolados de São Gabriel da Cachoeira como 

geneticamente distintos dos demais isolados, o que reforça a hipótese de que sejam 

provenientes de uma nova introdução. Além disso, a maior parte dos isolados que 
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compõem o grupo maior gerado pela análise do AFLP também forma o grupo maior 

produzido pela análise das seqüências ITS. Entretanto, através do AFLP alguns isolados de 

Caroebe, Manaus e Iranduba integraram grupos menores. Da mesma forma, 4 isolados de 

Rio Preto da Eva, que formavam grupos na análise por AFPL, integraram o grupo maior na 

análise por ITS. Assim, de uma forma geral, a análise por AFLP levou à formação de um 

maior número de grupos.  

Os polimorfismos de ITS em M. fijiensis não parecem ser suficientemente 

frequentes para permitir a análise de variações genéticas em escala local ou regional. É 

possível, contudo, que a técnica se preste ao estudo da diversidade a nível continental ou 

global.  Como conseqüência da baixa freqüência de polimorfismos nas regiões ITS, a 

análise dos padrões de fragmentos de restrição de produtos de PCR gerados destas regiões 

não é recomendável ao estudo da diversidade intra-específica do fungo. 

Por outro lado, o AFLP mostrou-se uma técnica poderosa na geração de haplótipos 

e no estudo da diversidade intra-específica. Embora a correlação geográfica entre 

haplótipos e origens geográficas, observadas por Rivas et al. (2004) em escala global não 

pudesse se confirmada a nível regional, isto se deve menos às limitações inerentes à 

técnica do que ao elevado trânsito de material infectado na região estudada.  
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Tabela 1. Origens geográficas e genótipos hospedeiros dos 46 isolados de Mycosphaerella 

fijiensis coletados no Brasil. O número do isolado refere-se ao registro na micoteca do 

Instituto de Pesquisas da Amazônia e Embrapa Amazônia Ocidental. 

 

No do 

isolado 

 

Origem geográfica 

 

Estado 

Genótipo 

hospedeiro 

Ano da 

coleta 

AFLP ITS 

472 Manaus Amazonas Prata 1999 Sim Sim 

475 Cáceres Mato Grosso Maçã 2000 Sim Não 

479 Manaus Amazonas Nanicão 2000 Sim Não 

480 Manaus Amazonas Pioneira 2000 Sim Não 

500 São Gabriel da Cachoeira Amazonas D’Angola 2000 Sim Sim 

501 São Gabriel da Cachoeira Amazonas Mysore 2000 Sim Sim 

502 São Gabriel da Cachoeira Amazonas Maçã 2000 Sim Sim 

503 São Gabriel da Cachoeira Amazonas Prata 2000 Sim Sim 

504 São Gabriel da Cachoeira Amazonas Nanicão 2000 Sim Sim 

505 São Gabriel da Cachoeira Amazonas Maçã 2000 Sim Não 

524 Iranduba Amazonas Nanica 2000 Sim Não 

526 Iranduba Amazonas PA-0322 2000 Sim Sim 

527 Iranduba Amazonas Nanica 2000 Sim Sim 

529 Rio Preto da Eva Amazonas Prata 2000 Sim Sim 

530 Rio Preto da Eva Amazonas Maçã 2000 Sim Sim 

531 Rio Preto da Eva Amazonas Maçã 2000 Sim Sim 

532 Rio Preto da Eva Amazonas D’Angola 2000 Sim Sim 

534 Boa Vista do Ramos Amazonas Maçã 2000 Sim Sim 

536 Manaus Amazonas São Tomé 2001 Sim Não 

538 Rio Branco Acre SH-3640 2001 Não Sim 

540 Acrelândia Acre Maçã 2001 Sim Sim 

541 Rio Branco Acre D´Ángola 2001 Sim Não 

547 Caroebe Roraima D´Ángola 2001 Sim Sim 

548 Caroebe Roraima Pacovan 2001 Sim Sim 

549 Caroebe Roraima São Tomé 2001 Sim Sim 

551 Ariquemes Rondônia Grande Naine 2001 Sim Sim 
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552 Porto Velho Rondônia Nanica 2001 Não Sim 

555 Ariquemes Rondônia São Tomé 2001 Sim Sim 

556 Porto Grande Amapá Maçã 2001 Sim Sim 

557 Tartarugalzinho Amapá D’Angola 2001 Sim Sim 

558 Manaus Amazonas Prata Anã 2001 Sim Sim 

560 Monte Dourado Pará Maçã 2001 Sim Sim 

562 Monte Dourado Pará Rio Negro 2001 Sim Sim 

563 Monte Dourado Pará Rio Negro 2001 Sim Sim 

564 Monte Dourado Pará Trezentos 2001 Sim Não 

578 Tabatinga Amazonas Caipira 2001 Sim Não 

580 Benjamin Constant Amazonas Terrinha 2001 Sim Não 

585 Rio Preto da Eva Amazonas D’Angola 2002 Sim Não 

586 Rio Branco Acre D’Angola 2002 Sim Sim 

587 Caroebe Roraima D’Angola 2002 Não Sim 

630 Rio Branco Acre D’Angola 2002 Não Sim 

634 Rio Branco Acre D’Angola 2002 Sim Não 

635 Caroebe Roraima D’Angola 2002 Sim Não 

639 Rio Preto da Eva Amazonas D’Angola 2002 Sim Sim 

641 Rio Preto da Eva Amazonas D’Angola 2002 Sim Não 

649 Manaus Amazonas Nanicão IAC 

2001 

2002 Sim Sim 
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Figura 1. Origens geográficas dos 46 isolados de Mycosphaerella fijiensis coletados no 

Brasil. 
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Figura 2. Dendrograma gerado pelo programa PAUP 4.0 a partir da análise de 42 isolados 

de Mycosphaerella fijiensis coletados no Brasil, mediante AFLP. Os números 

acima das “clades” são valores (%) do “bootstrap” obtido a partir de 1000 

árvores. As “clades” que apresentaram correlação geográfica entre os isolados 

constituintes foram destacadas com um”*”. 
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ITS1

5´- GAGTGAGGGCT ACGCCCGACCTCCAACCCTTTGTGAACCACAACT

TGTTGCTTCGGGGGCGACCTGCCGTCGGCGGGCGCCCCCGGAGGCC

GTCTAAACACTGCATCTTTGCGTCGGAGTTT AAACAAATCGAACA – 3´

T
C

A
C

P1

P2

BanII
ITS1

5´- GAGTGAGGGCT ACGCCCGACCTCCAACCCTTTGTGAACCACAACT

TGTTGCTTCGGGGGCGACCTGCCGTCGGCGGGCGCCCCCGGAGGCC

GTCTAAACACTGCATCTTTGCGTCGGAGTTT AAACAAATCGAACA – 3´

T
C

A
C

5´- GAGTGAGGGCT ACGCCCGACCTCCAACCCTTTGTGAACCACAACT

TGTTGCTTCGGGGGCGACCTGCCGTCGGCGGGCGCCCCCGGAGGCC

GTCTAAACACTGCATCTTTGCGTCGGAGTTT AAACAAATCGAACA – 3´

T
C

A
C

P1

P2

BanII

 
 

ITS2

5´- CACCACTCAAGCCTGGCTTGGTATTGGGCGTCGCGGTTCTTCGCGC

GCCTTAAAGTCTCCGGCTGAGCTGTCCGTCTCTAAGCGTTGTGGAT

TTTCAATTCGCTTCGGAGTGCGGGTGGCCGCGGCCGTTAAATCGT

A TCAAAGG – 3´

T
C

A
C

P1

P2

ITS2

5´- CACCACTCAAGCCTGGCTTGGTATTGGGCGTCGCGGTTCTTCGCGC

GCCTTAAAGTCTCCGGCTGAGCTGTCCGTCTCTAAGCGTTGTGGAT

TTTCAATTCGCTTCGGAGTGCGGGTGGCCGCGGCCGTTAAATCGT

A TCAAAGG – 3´

T
C

A
C

P1

P2

 

 

Figura 3.  Seqüências de nucleotídeos das regiões ITS1 e ITS2 dos genes ribossomais de 

Mycosphaerella fijiensis. A ponta de seta indica o ponto de corte da única 

enzima que identifica o polimorfismo T/C na posição P1 do ITS1. Os demais 

polimorfismos indicados não estão contidos em sítios de restrição. 
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Figura 4. Dendrograma gerado pelo programa MEGA a partir da análise de 31 isolados de 

M. fijiensis coletados no Brasil, mediante sequenciamento das regiões ITS. Os 

números acima das “clades” são valores (%) do “bootstrap” obtido a partir de 

1000 árvores. 
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Tabela 2. Seqüências das regiões do rDNA de Mycosphaerella fijiensis depositadas no 

GenBank e utilizadas na comparação com os isolados brasileiros (n.i. = não identificado) 

 

No do acesso no 

GenBank 

 

País de coleta 

 

Citação 

gi|6760340| n.i. Goodwin et al. (2001) 

gi|14579231| n.i. Goodwin et al. (não publicado) 

gi|30349302| Honduras Stewart et al. (1999) 

gi|30349303| Havaí Stewart et al. (1999) 

gi|30349304| Filipinas Stewart et al. (1999) 

gi|56787231| n.i Crous et al (2004) 

 

 

 

 

 59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  CAPÍTULO III – MANUSCRITO 2

 

 

Título: ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE MYCOSPHAERELLA 

FIJIENSIS E MYCOSPHAERELLA MUSICOLA MEDIANTE RAPD. 

 

Autores: Angélica V. V. Montarroyos, Gabriela de M. G. Ferraz, Luíza S. S. Martins, 

Rogério E. Hanada, Luadir Gasparotto, José C. R. Pereira, Paulo P. de Andrade 

 

Revista: a ser encaminhado para revista Summa Phytopathologica. 

 

 60



 

ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE MYCOSPHAERELLA 

FIJIENSIS E MYCOSPHAERELLA MUSICOLA MEDIANTE RAPD1, 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Angélica Virgínia Valois Montarroyos3,7, Gabriela de Morais Guerra Ferraz4, Luíza 

Suely Semen Martins4, Rogério Eiji Hanada5, Luadir Gasparotto6, José Clério Rezende 

Pereira6, Paulo Paes de Andrade7 

 

3Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, Rua Manoel de Arruda Câmara, 

120/603, CEP 50.720-140, Recife, PE, e-mail: angelicavalois@terra.com.br; 4Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, CEP 52.171-900, Recife, PE, 5Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, Caixa Postal 478, CEP 69.011-970, Manaus, AM; 6Embrapa 

Amazônia Ocidental, Caixa Postal 319, CEP 69.011-970, Manaus, AM; 7Universidade 

Federal de Pernambuco, CEP 50.670-901, Recife, PE. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

(Aceito para publicação em    /    /       ) 
 

Autora para correspondência: Angélica Virgínia Valois Montarroyos 

______________________________________________________________________ 

MONTARROYOS, A.V.V., FERRAZ, G. de M.G., MARTINS, L.S.S., HANADA, 

R.E., GASPAROTTO, L., PEREIRA, J.C.R., ANDRADE, P.P. de. Análise da 

diversidade genética de Mycosphaerella fijiensis e Mycosphaerella musicola mediante 

RAPD. Summa Phytopathologica, v. , p. - , . 

____________________________________________________________________ 

1Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco – FACEPE, APQ – 0234-2.02/02. 
2Este trabalho é parte da tese de doutorado da primeira autora pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

RESUMO 

 

As Sigatokas negra e amarela, causadas pelos fungos Mycosphaerella fijiensis e 

Mycosphaerella musicola, respectivamente, provocam graves prejuízos à produção por 
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reduzir o número de pencas e o tamanho dos frutos, podendo as perdas chegar a 100% em 

se tratando da Sigatoka negra e 50% da Sigatoka amarela. Atualmente a Sigatoka negra 

encontra-se disseminada nos Estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá, Roraima, 

Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Minas Gerais, e a Sigatoka amarela encontra-se disseminada em todo o território 

nacional. Utilizando a técnica de RAPD, foram testados 25 primers, dos quais 20 

amplificaram o DNA genômico de isolados de M. fijiensis gerando um total de 184 bandas, 

destas 158 polimórficas e 10 amplificaram o de M. musicola gerando um total de 78 

bandas, destas 24 polimórficas. A análise de agrupamento permitiu observar variabilidade 

genética entre os isolados de M. fijiensis coletados em seis Estados brasileiros, sugerindo 

ao menos quatro introduções distintas do patógeno na região, com posterior variação 

genética dentro dos grupos. Quanto ao M. musicola, foi detectada elevada variabilidade 

genética entre os isolados coletados em nove municípios do Estado de Pernambuco, não 

tendo sido possível correlacionar a diversidade genética flagrada com as suas origens 

geográficas. A rápida disseminação do M. fijiensis no país e o elevado nível de 

variabilidade genética detectado entre os isolados de M. musicola no Estado de 

Pernambuco, são fatores preocupantes para a bananicultura local por ser o cultivo realizado 

basicamente por pequenos agricultores. 

 

Palavras-chave adicionais: Paracercospora fijiensis, Pseudocercospora musae, Sigatoka 

Negra, Sigatoka amarela, Banana. 

 

ABSTRACT 

 

Black leaf streak disease and Sigatoka disease, caused by the fungi Mycosphaerella 

fijiensis and Mycosphaerella musicola, respectively, can lead to important losses in fruit 

production, reaching 100% for black leaf streak disease and 50% for Sigatoka disease. 

Black leaf streak disease is presently spread over the states of Amazonas, Rondônia, Acre, 

Amapá, Roraima, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul and Minas Gerais, while Sigatoka disease is found all over 

Brazil, where banana is cultivated. In this study using RAPD, 25 primers were evaluated 

and 20 lead to amplification of M fijiensis DNA sequences, giving rise to 184 distinct 

bands, 158 being polymorphic, while 10 lead to amplification of M musicola DNA 
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sequences, originating 78 bands, from which 24 were polymorphic. Cluster analysis 

pointed towards a genetic variability among isolated from 6 Brazilian states, suggesting at 

least four independent introductions of the pathogen in the region, with later differentiation 

within groups. As for M. musicola, an enhanced genetic variability was detected among the 

isolates from 9 counties in Pernambuco State, with no geographical correlation. The fast 

spread of M. fijiensis in Brazil and the high level of genetic diversity among M. musicola 

isolates should be seriously considered in Pernambuco, as local producers are usually 

small, technically unskilled farmers. 

 

Additional keywords: Paracercospora fijiensis, Pseudocercospora musae, Black leaf 

streak disease, Sigatoka disease, Banana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A bananeira (Musa spp.) destaca-se como uma das principais fruteiras tropicais, 

sendo cultivada em mais de 100 países localizados nas regiões tropicais e subtropicais 

(Dantas et al., 1999). O Brasil é considerado o segundo maior produtor de banana do 

mundo (FAO, 2003) e o Estado de Pernambuco o segundo maior produtor da Região 

Nordeste (IBGE, 2003). A cultura da banana é afetada por várias doenças, dentre elas as 

Sigatokas negra e amarela causadas pelos fungos Mycosphaerella fijiensis Morelet e 

Mycosphaerella musicola Leach, respectivamente (Jones, 2003). As perdas causadas na 

produção estão relacionadas à redução do número de pencas e do tamanho dos frutos 

(Meredith, 1970; Fouré, 1985), podendo chegar a 100% em se tratando da Sigatoka negra e 

50% da Sigatoka amarela, quando não adotadas medidas eficientes de controle (Fouré, 

1985; Stover & Simmonds, 1987). 

A Sigatoka negra foi observada pela primeira vez nas Ilhas Fiji, em 1963, de onde 

se disseminou para várias ilhas do Pacífico e Ásia. Na América Central foi descrita em 

1972, na África em 1973 e na América do Sul em 1981 (Stover, 1972; Mourichon et al., 

1997; Carlier et al., 2000; Jones, 2003). No Brasil a doença foi notificada pela primeira vez 

em 1998, nos Municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, no Estado do Amazonas. 

Atualmente o patógeno encontra-se disseminado nos Estados do Amazonas, Rondônia, 

Acre, Amapá, Roraima, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais (Pereira & Gasparotto, 2005). 
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A Sigatoka amarela foi descrita pela primeira vez em Java em 1902, tendo sido 

relatada na Austrália em 1924, na América Central em 1933, na África em 1950 (Stover, 

1972; Mourichon & Fullerton, 1990; Jones, 2003). No Brasil foi notificada pela primeira 

vez no Estado do Amazonas em 1944. Atualmente a doença encontra-se disseminada em 

todas as áreas produtoras de banana do país (Cordeiro, 1999). 

O conhecimento da estrutura genética de populações de patógenos é um importante 

elemento para os programas de melhoramento que visam à resistência contra doenças 

(Carlier et al., 2003). Marcadores moleculares podem ser usados para avaliar níveis de 

diversidade genética e relações filogenéticas dentro e entre espécies, além de identificar 

raças ou patótipos. Dentre os marcadores moleculares, o Random Amplified Polymorphic 

DNA – RAPD é uma técnica que permite a amplificação de seqüências aleatórias do 

genoma, por meio de PCR, gerando potencialmente perfis únicos para cada indivíduo 

(Ferreira & Grattapaglia, 1998). Estes marcadores vêm sendo usados na análise da 

diversidade genética de fungos fitopatogênicos (Chen et al., 1993; Almeida et al., 2003, 

Feau et al., 2005), em particular para Mycosphaerella musicola (Moreira et al., 2003). 

Em face da ausência de publicações sobre a variabilidade genética de populações de 

M. fijiensis ocorrentes no Brasil e de M. musicola no Estado de Pernambuco, este estudo 

teve como objetivos avaliar a diversidade genética de populações de M. fijiensis oriundas 

de seis estados brasileiros e M. musicola provenientes de nove municípios do Estado de 

Pernambuco mediante a utilização de marcadores RAPD. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Origem e cultivo dos isolados de M. fijiensis – Os isolados selecionados para este estudo 

foram obtidos a partir de culturas monospóricas e fazem parte da micoteca do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA e Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, 

AM. Os vinte e oito isolados foram provenientes de bananeiras infectadas em seis Estados 

da Região Norte do Brasil e um da Região Centro-Oeste (Figura 1) e coletados em 18 

genótipos de bananeira no período de 1999 a 2002 (Tabela 1). Fragmentos de colônias dos 

isolados foram transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura BDA (Difco) 

sólido acrescido de cloranfenicol 0,025 %, onde foram cultivados durante 15 dias a 27 ºC ± 

2 °C. Em seguida as colônias foram maceradas em água destilada esterilizada e as 

suspensões vertidas em erlenmeyers de 125 ml contendo 65 ml de meio de cultura extrato 
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de malte (Merck) líquido com cloranfenicol 0,025 %, os quais foram mantidos no escuro 

sob agitação orbital contínua de 150 rpm, durante 15 dias à temperatura de 25 °C ± 2 °C. 

Após este período os erlenmeyers foram transferidos para incubadora e dispostos em 

prateleiras sob lâmpadas fluorescentes de 40 W, posicionadas a 40 cm de altura, onde 

permaneceram por sete dias à temperatura de 25ºC ± 2 °C, sob regime luminoso de luz 

contínua. Em seguida as suspensões dos isolados foram filtradas à vácuo e liofilizadas por 

48 horas. 

 

Inserir Figura 1 

 

Inserir Tabela 1 

 

Origem e cultivo dos isolados de M. musicola – Os vinte e oito isolados utilizados neste 

estudo foram obtidos de folhas infectadas de nove cultivares de bananeira (Tabela 2), 

provenientes de nove Municípios do Estado de Pernambuco, coletados no ano de 2003 

(Figura 2). De fragmentos retangulares de tecido foliar infectado (3,0 cm x 2,0 cm), 

mantidos em câmara úmida por 24 horas, foi feita a transferência direta dos esporodóquios 

do fungo presentes nas lesões para placas de Petri contendo meio de cultura BDA/Infusão 

de Folha da Bananeira - IFB (200g de batata, 20g de dextrose, 17g de agar, 500ml de água 

destilada e infusão de 200g de folhas de bananeira em 500ml de água destilada). As 

colônias foram mantidas por 60 dias sob condições de alternância luminosa (12 horas 

claro/ 12 horas escuro) e temperatura de 28oC ± 2oC. Após esse período as colônias foram 

liofilizadas por 48 horas. 

 

Inserir Tabela 2 

 

Inserir Figura 2 

 

Extração e quantificação do DNA dos isolados – O DNA dos isolados foi extraído a 

partir de 250 mg de micélio liofilizado de acordo com o protocolo descrito por Ferreira & 

Grattapaglia (1998) com as seguintes modificações: foram realizadas duas extrações com a 

mistura fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) e não foi usada a solução de 10% 

CTAB e 1,4 M NaCl, citada pelo autor. O DNA foi quantificado visualmente em gel de 
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agarose a 0,8% corado em solução de brometo de etídeo a 0,05 mg/ml, a partir da 

comparação com um padrão  de DNA (Low DNA Mass Ladder, Invitrogen). 

 

Análise de RAPD – As reações de amplificação seguiram a metodologia proposta por 

Williams et al. (1990) com as seguintes concentrações: DNA genômico (50 ng/µl), tampão 

10X, MgCl2 (2 mM), dNTPs (2,5 mM), primer (10 pmol), Taq DNA polimerase (5 

unidades/µl) e água ultra pura para completar 15 µl. As amplificações foram efetuadas sob 

as seguintes condições: um ciclo a 94ºC por 2 minutos, 40 ciclos a 94ºC por 1 minuto, 

40,4ºC por 1 minuto e 72ºC por 2 minutos, e um ciclo a 72ºC por 7 minutos, com rampa de 

5ºC/segundo. Foram testados 25 primers sintetizados pela Invitrogen: OPA04, OPA10, 

OPA11, OPA12, OPA15, OPB10, OPB12, OPB17, OPC11, OPC20, OPD01, OPD07, 

OPD15, OPD18, OPE02, OPE03, OPE04, OPV08, OPV18, OPV19, OPW06, OPX01, 

OPX07, PM06 e RC07 (Tabela 3). A seleção dos primers foi feita parcialmente com base 

nos trabalhos de Johansen et al. (1994), Carnegie et al. (2001) e Moreira et al. (2003). Os 

produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, a 5 

V/cm, por três horas e corados em solução de brometo de etídeo a 0,05 mg/ml. Os 

fragmentos amplificados foram visualizados sob luz ultravioleta e fotografados em sistema 

digital. Os padrões de bandas geradas foram anotadas como presença (1) ou ausência (0) e 

convertidos em matriz binária. Foram consideradas apenas as bandas que apresentaram boa 

definição e que estiveram presentes nas três repetições efetuadas para cada primer e que 

apresentavam comprimento na faixa de 400 a 2000 pb. A similaridade genética foi 

calculada usando o coeficiente de Dice, sendo a análise da matriz e o agrupamento 

genético realizado pelo método Aritmético Não Ponderado de Determinação de Grupos 

(UPGMA) utilizando o programa NTSYS-pc. 

 

Inserir Tabela 3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 25 primers testados, 20 geraram produtos de amplificação para o DNA 

genômico dos isolados de M. fijiensis (OPA04, OPA10, OPA11, OPA12, OPB10, OPB12, 

OPB17, OPC11, OPC20, OPD01, OPD07, OPD18, OPE03, OPV18, OPV19, OPW06, 
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OPX01, OPX07, PM06 e RC07), em um total de 184 bandas, sendo 158 polimórficas 

(Tabela 4). 

 A análise da distância genética permitiu identificar os isolados 538/586 e 547/548 

como os mais próximos geneticamente, com grau de similaridade de 0,98 e os isolados 

564/582 como os mais distantes com 0,16 de similaridade. 

 Como pode ser observado no dendrograma (Figura 3), o isolado 582, coletado em 

Tabatinga, AM, na cultivar Prata Zulu, mostrou-se separado dos demais apresentando um 

comportamento que pode ser interpretado como “outgroup”. De acordo com Pereira et al. 

(2002), a referida cultivar quando analisada nos municípios de Rio Preto da Eva e Manaus, 

mostrou-se altamente resistente a Sigatoka negra. É interessante destacar que foi em 

Tabatinga que ocorreu a primeira notificação da Sigatoka negra no Brasil, em 1998. Dada a 

reprodução sexuada do M. fijiensis era de se esperar uma maior variabilidade do fungo, 

propiciando o aparecimento de raças capazes de quebrar a resistência apresentada por 

cultivares.  

 

Inserir Figura 3 

 

 Os outros isolados foram distribuídos em dois subgrupos. Em um deles pode-se 

observar o agrupamento dos isolados 556, 557, 561 e 564, oriundos de municípios 

próximos (Monte Dourado, Tartarugalzinho e Porto Grande), apesar de localizados em 

estados diferentes (Pará e Amapá), sugerindo haver uma relação entre a variabilidade 

detectada com suas origens geográficas. O outro subgrupo se subdivide em mais dois 

agrupamentos; no maior grupo, não foi possível correlacionar os isolados agrupados com 

suas origens geográficas; entretanto, no menor, constituído pelos isolados 501, 504, 505, 

580 e 578, repete-se uma origem comum a municípios próximos no Estado do Amazonas, 

sugerindo também neste caso, haver uma relação entre a variabilidade detectada com suas 

origens geográficas. 

 A diversidade genética observada entre os grupos é muito maior que a verificada 

entre os isolados dentro de cada grupo, o que sugere a introdução de diferentes raças do 

patógeno no país e posterior diferenciação genética a partir do fundador. Os resultados 

também apontam o RAPD como uma ferramenta para auxiliar na identificação de rotas de 

disseminação da Sigatoka negra. Ainda que as informações sobre a provável origem das 

populações sejam escassas, o grupamento constituído pelos isolados provenientes do Pará e 
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Amapá apóia a hipótese de terem tido uma origem única, a partir de materiais infectados 

trazidos das Guianas, onde o M. fijiensis ocorre há algum tempo (Trindade et al., 2002). 

 Dos 25 primers testados 10 geraram produtos de amplificação para o DNA 

genômico dos isolados de M. musicola (OPA11, OPD18, OPE03, OPV08, OPV18, 

OPV19, OPW06, OPX01, PM06 e RC07), em um total de 78 bandas, sendo 24 

polimórficas (Tabela 4). 

 

Inserir Tabela 4 

 

 Na análise realizada com M. musicola foi verificado que os isolados 02/17, 09/10 e 

15/16 apresentaram-se mais próximos geneticamente com grau de similaridade de 1,00 e 

os isolados 04/12 os mais distantes com 0,33 de similaridade, estes oriundos da Zona da 

Mata Norte e Sul, respectivamente. 

 De acordo com o dendrograma (Figura 4) pode-se observar uma grande diversidade 

genética entre os isolados avaliados e que os eventuais agrupamentos formados não 

possuem uma correlação geográfica clara. Os resultados obtidos estão de acordo com os 

relatados por Moreira et al. (2003) que ao avaliarem a variabilidade genética entre isolados 

de M. musicola provenientes de diferentes estados brasileiros, mediante a utilização da 

técnica de RAPD, observaram uma grande diversidade genética sem uma correlação com 

as origens geográficas dos isolados 

 

Inserir Figura 4 

 

 Em conclusão, pôde-se constatar que há variabilidade entre os isolados de M. 

fijiensis avaliados, sobretudo dentro dos grupos formados provavelmente por raças 

diferentes introduzidas na região; contudo, o nível de variabilidade detectado é baixo, o 

que pode ser explicado pelo pouco tempo de introdução do patógeno no Brasil, tendo os 

isolados deste estudo sido coletados no período de 1999 a 2002. 

 A grande variabilidade genética detectada entre os isolados de M. musicola pode 

ser justificada pelo longo tempo da presença do patógeno no Estado de Pernambuco, 

associado à reprodução sexuada do fungo, às pequenas distâncias geográficas entre os 

municípios amostrados, à troca de material genético infectado entre os produtores e à 

utilização de um grande número de cultivares de bananeira suscetíveis à doença. Esses 
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fatores colaboram para aumento da variabilidade genética das populações do patógeno e 

favorecem o seu estabelecimento. 

 O elevado nível de variabilidade genética detectado entre os isolados estudados de 

M. musicola constitui-se um cenário preocupante para o Estado de Pernambuco, pois 

sinaliza para o perigo da quebra de resistência, do tipo raça-específica, em novas cultivares 

desenvolvidas por programas de melhoramento da cultura e que possam vir a ser 

introduzidas na região. Em relação ao M. fijiensis, apesar do pouco tempo de introdução do 

patógeno no Brasil, as diferenças genéticas entre os isolados de um mesmo grupo refletem 

sua rápida diferenciação, o que não deixa de ser preocupante, a medida em que se sabe que 

este fungo tem grande potencial de recombinação gênica e capacidade de adaptação a 

condições ambientais diversas. Além disso, a disseminação no país tem sido favorecida 

pela deficiência das barreiras fitossanitárias que permitem a circulação de material 

infectado e pelo uso de grande número de cultivares suscetíveis ao M. fijiensis. A 

introdução da Sigatoka negra em Pernambuco causará um impacto devastador na 

bananicultura local, haja vista que todas as cultivares plantadas atualmente são suscetíveis 

e que o cultivo é basicamente feito por pequenos produtores, que não teriam condições de 

arcar com os altos custos do controle químico. 
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Figura 1. Origens geográficas dos isolados de Mycosphaerella fijiensis coletados no 

Brasil. 
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Tabela 1. Origens geográficas, genótipos hospedeiros de bananeira e ano de coleta dos 28 

isolados de Mycosphaerella fijiensis coletados no Brasil. O número do isolado refere-se ao 

registro na micoteca do Instituto de Pesquisas da Amazônia e Embrapa Amazônia 

Ocidental.  

395 

396 

397 

398 

399  

No do 

isolado 

Origem geográfica 

(Município, Estado) 
Genótipo hospedeiro 

Ano da 

coleta 

472 Manaus, AM Prata 1999 

475 Cáceres, MT Maçã 2000 

479 Manaus, AM Nanicão 2000 

480 Manaus, AM Pioneira 2000 

501 São Gabriel da Cachoeira, AM Mysore 2000 

504 São Gabriel da Cachoeira, AM Nanicão 2000 

505 São Gabriel da Cachoeira, AM Maçã 2000 

526 Iranduba, AM PA-0322 2000 

530 Rio Preto da Eva, AM Maçã 2000 

534 Boa Vista do Ramos, AM Maçã 2000 

538 Rio Branco, AC SH-3640 2001 

540 Acrelândia, AC Maçã 2001 

547 Caroebe, RR D’Angola 2001 

548 Caroebe, RR Pacovan 2001 

551 Ariquemes, RO Grande Naine 2001 

552 Porto Velho, RO Nanica 2001 

555 Ariquemes, RO São Tomé 2001 

556 Porto Grande, AP Maçã 2001 

557 Tartarugalzinho, AP D’Angola 2001 

561 Monte Dourado, PA Perua 2001 

564 Monte Dourado, PA Trezentos 2001 

578 Tabatinga, AM Caipira 2001 

580 Benjamin Constant, AM Terrinha 2001 

582 Tabatinga, AM Prata Zulu 2001 

586 Rio Branco, AC D’Ángola 2002 
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630 Rio Branco, AC D’Ángola 2002 

634 Rio Branco, AC D’Angola 2002 

649 Manaus, AM Nanicão IAC 2001 2002 
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Tabela 2. Origens geográficas e genótipos hospedeiros de bananeira dos 28 isolados de 

Mycosphaerella musicola coletados no Estado de Pernambuco, no ano de 2003. 

402 

403 

404  

No do isolado 
Origem geográfica 

(Município) 
Genótipo hospedeiro 

01 Maraial Pacovan 

02 Catende Prata Caiana 

03 Cabo Prata 

04 Igarassu Nanicão 

05 Igarassu Grande Naine 

06 Igarassu Maçã 

07 Igarassu Pacovan 

08 São Vicente Férrer Pacovan 

09 São Vicente Férrer Pacovan 

10 São Vicente Férrer Pacovan 

11 São Vicente Férrer Pacovan 

12 São Vicente Férrer Maçã 

13 Macaparana Pacovan 

14 Macaparana Pacovan 

15 Macaparana Pacovan 

16 São Vicente Férrer Pacovan 

17 São Vicente Férrer Pacovan 

18 São Vicente Férrer Pacovan 

19 São Vicente Férrer Pacovan 

20 São Vicente Férrer Pacovan 

21 São Vicente Férrer Pacovan 

22 Machados Pacovan 

23 Machados Pacovan 

24 Machados Pacovan 

25 Vicência Pacovan 

26 Itambé SH-3640 

27 Itambé FHIA1 

28 Itambé PA-O322 
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Figura 2. Origens geográficas dos isolados de Mycosphaerella musicola coletados no 

Estado de Pernambuco. 
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Tabela 3. Seqüências dos primers decâmeros utilizados para identificação de marcadores 

RAPD em isolados de Mycosphaerella fijiensis e Mycosphaerella musicola. 

 

Primer Seqüência (5’- 3’) Primer Seqüência (5’- 3’) 

OPA04 AAT CGG GCT G OPD18 GAG AGC CAA C 

OPA10 GTG ATC GCA G OPE02 GGT GCG GGA A 

OPA11 CAA TCG CCG T OPE03 CCA GAT GCA C 

OPA12 TCG GCG ATA G OPE04 GTG ACA TGC C 

OPA15 TTC CGA ACC C OPV08 GGA CGG CGT T 

OPB10 CTG CTG GGA C OPV18 TGG TGG CGT T 

OPB12 CCT TGA CGC A OPV19 GGG TGT GCA G 

OPB17 AGG GAA CGA G OPW06 AGG CCC GAT G 

OPC11 AAA GCT GCG G OPX01 CTG GGC ACG A 

OPC20 ACT TCG CCA C OPX07 GAG CCA GGC T 

OPD01 ACC GCG AAG G PM06 GCC ACA CAC T 

OPD07 TTG GCA CGG G RCO7 TGC GAC AAT C 

OPD15 CAT CCG TGC T   

 417 
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Coefficient
0.25 0.43 0.62 0.80 0.98
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Figura 3. Dendrograma de 28 isolados de Mycosphaerella fijiensis coletados no Brasil 

baseado em marcadores RAPD, usando o método UPGMA e o coeficiente de similaridade 

de Dice por meio do programa NTSYS-pc. 
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Tabela 4. Total de bandas amplificadas e de bandas polimórficas por primer, observadas 

nos isolados de Mycosphaerella fijiensis e Mycosphaerella musicola, mediante RAPD. 

 

Primer No total de 

bandas 

No de 

bandas 

polimórficas

Primer No total de 

bandas 

No de 

bandas 

polimórficas

M. fijiensis M. musicola 

OPX07 13 11 OPA11 9 4 

OPC11 12 11 OPW06 10 4 

OPV18 12 11 OPV08 10 3 

RC07 12 11 OPX01 8 3 

OPA04 13 10 RC07 7 3 

OPB17 10 10 OPD18 8 2 

PM06 11 9 PM06 5 2 

OPA11 9 8 OPV18 10 1 

OPC20 9 8 OPV19 7 1 

OPB10 8 8 OPE03 4 1 

OPD01 8 8    

OPE03 8 8    

OPD18 9 7    

OPV19 8 7    

OPA10 7 7    

OPA12 8 6    

OPW06 8 6    

OPB12 7 6    

OPD07 6 3    

OPX01 6 3    

Total 184 158  78 24 
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Figura 4. Dendrograma de 28 isolados de Mycosphaerella musicola coletados no Brasil 

baseado em marcadores RAPD, usando o método UPGMA e o coeficiente de similaridade 

de Dice por meio do programa NTSYS-pc. 
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A Sigatoka negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis (Paracercospora fijiensis, 

forma anamórfica), é a mais importante doença da bananeira. Programas de melhoramento 

da cultura têm priorizado o desenvolvimento de novas cultivares resistentes a M. fijiensis, 

sendo para tanto relevante o conhecimento da diversidade patogênica das populações do 

patógeno. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade patogênica de isolados 

brasileiros de M. fijiensis a partir da inoculação em genótipos usados como 

diferenciadores. Os isolados foram obtidos de culturas depositadas na micoteca do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia e Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, AM, e 

multiplicados em meio de cultura Malte 3% acrescido de cloranfenicol. As suspensões de 

105 esporos/ml foram inoculadas, por meio de atomizador, na face abaxial da primeira 

folha de plantas oriundas de cultura de tecidos dos genótipos Grande Naine, Pahang, 

Pisang Berlin, Pisang Ceylan, Caipira, Tuu Gia e Calcutta. As avaliações foram realizadas 

49 dias após as inoculações, quando com base em uma escala de notas foi analisado o 

desenvolvimento da doença. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 16 x 7, sendo 16 isolados e 7 genótipos, com três 

repetições. As reações dos genótipos em relação aos isolados confirmam os diferentes 

graus de resistência conferidos a esses materiais, demonstrando a capacidade 

discriminatória necessária para serem utilizados como série diferenciadora. As reações 

individuais dos isolados-genótipos hospedeiros observadas neste trabalho revelam a 

existência de variabilidade patogênica dentro e entre as populações brasileiras de M. 

fijiensis. 

 

Palavras-chave adicionais: Musa, Paracercospora fijiensis, Sigatoka negra, Diversidade 

patogênica. 

 

ABSTRACT 

 

Black Sigatoka, caused by the fungus Mycosphaerella fijiensis (Paracercospora fijiensis, 

anamorphic form) is the most important banana disease. The development of new cultivars 

resistant to this fungus has been the aim of many breeding projects and the knowledge of 

its pathogenic diversity remains a central point of interest. This work was aimed at the 

evaluation of the pathogenic variability of M. fijiensis Brazilian isolates from previously 
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inoculated Musa differentials genotypes. Primary isolates were obtained from the 

mycological collection of the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia and the 

Embrapa Amazônia Ocidental, in Manaus, Amazonas State, Brazil and kept in 3% Malt 

medium with chloramphenicol. Suspensions containing 105 spores/ml were spread by 

atomization onto the abaxial face of the first leaf of plants grown from tissue culture 

samples of Grande Naine, Pahang, Pisang Berlin, Pisang Ceylan, Caipira, Tuu Gia and 

Calcutta. Evaluations were performed 49 days after inoculation and the development of the 

disease was scored on the basis of a previously established scale of symptoms. The 

experiment was arranged in a completely randomized design, using a factorial 16x7 

scheme, with 16 isolates and 7 genotypes, in triplicates. Genotypes responses to the 

isolates confirmed the different resistance levels of the seven cultivars, supporting their use 

as a discriminatory panel for pathogenicity. The individual isolate-host genotype reactions 

observed here confirm the existence of a marked  pathogenic variability among Brazilian 

M. fijiensis isolates, both within and between restricted crop areas. 
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Additional keywords: Musa, Paracercospora fijiensis, Black sigatoka, Pathogenic 

diversity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A bananeira (Musa spp.) destaca-se como uma das principais fruteiras tropicais, 

sendo o seu fruto considerado fundamental para a alimentação das populações carentes dos 

trópicos. A Sigatoka negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis Morelet 

(Paracercospora fijiensis Deighton, forma anamórfica), é considerada a mais importante 

doença da cultura e constitui-se no principal fator de redução da produtividade dos 

bananais, podendo as perdas atingir até 100% da produção (Stover & Simmonds, 1987; 

Fullerton, 1994; Muller et al., 1997). 

 Programas de melhoramento genético de banana e “plátanos” baseados em métodos 

convencionais visando à resistência a Sigatoka negra têm sido prioritários no mundo na 

última década, haja vista a relevância da cultura, a crescente dispersão do patógeno e o 

impacto econômico que a doença representa nas áreas que está presente. Para o 

desenvolvimento eficiente de novas cultivares de bananeira é de grande importância 

conhecer a natureza genética da resistência das linhas parentais e o nível de diversidade 

patogênica das populações do patógeno (Fullerton & Olsen, 1995). Os genótipos de 
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bananeira podem ser descritos, segundo a natureza genética da resistência, como altamente 

resistente, caracterizado pelo bloqueio da expressão dos sintomas e pela ausência de 

esporulação; como parcialmente resistente, caracterizado por apresentar moderada 

expressão da doença e pelo desenvolvimento normal, porém lento, dos sintomas; e como 

suscetível, caracterizado pelo rápido desenvolvimento dos sintomas da doença (Fouré et 

al., 2000; Abadie et al., 2003; Lepoivre et al., 2003). De acordo com Mourichon (2003), a 

prioridade dos programas de melhoramento tem sido pesquisar altos níveis de resistência 

parcial, por esta ser considerada mais durável na presença de diferentes populações do 

patógeno. 

 A natureza heterotálica de M. fijiensis potencializa a taxa de recombinação gênica, 

desempenhando um importante papel na geração de variabilidade genética do patógeno, 

aumentando a possibilidade de surgimento de novos patótipos ou raças (Carlier et al., 

2003), e com eles as chances de aparecimento de diferentes níveis de agressividade ou 

virulência, o que poderá vir a provocar a quebra da resistência vertical ou a diminuição da 

resistência parcial apresentada pelos genótipos que estão sendo cultivados (Camargo, 

1995; Nakyanzi, 2002). Estudos sobre a variabilidade patogênica de isolados de M. 

fijiensis foram desenvolvidos por Fullerton & Olsen (1995) e Romero & Sutton (1997), 

tendo sido observadas reações diferenciadas dos isolados quanto aos genótipos testados e 

ambiente. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade patogênica de isolados de M. 

fijiensis oriundos de diferentes Estados do Brasil, a partir da inoculação em genótipos 

utilizados como diferenciadores. As informações geradas poderão subsidiar programas de 

melhoramento de bananeira, visando à seleção de cultivares resistentes à Sigatoka negra. 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Série diferenciadora – Como série diferenciadora foram definidos genótipos que sob 

condições de campo expressam diferentes graus de resistência (Suscetível = S, 

Parcialmente Resistente = PR e Altamente Resistente = AR). A escolha dos genótipos foi 

baseada na série utilizada por Fullerton & Olsen (1995), com o acréscimo do diplóide 

Pisang Ceylan. Os genótipos utilizados foram os diplóides AA Pisang Berlin – S, Pisang 
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Ceylan – PR, Musa acuminata ssp. malaccensis ‘Pahang’ – S, Tuu Gia – AR e M. 

acuminata ssp. burmanicoides ‘Calcutta’ – AR, e os triplóides AAA Grande Naine – S e 

Caipira (= Yangambi Km 5) – AR (Fullerton & Olsen, 1995; Carlier et al., 2033). 
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Origem das mudas e condições de cultivo – Foram utilizadas mudas originadas de 

cultura de tecidos provenientes do Programa de Melhoramento de Banana da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura Tropical e multiplicadas na Campo Biotecnologia Ltda, em Cruz 

das Almas, BA. As mudas foram aclimatadas em telado, na Embrapa Amazônia Ocidental, 

em Manaus, AM. Após 30 dias de aclimatação, as plantas foram transferidas para sacos de 

polietileno pretos de 2 kg contendo uma mistura de terriço e superfosfato simples na 

proporção de 100 L por 400 g (v/v), respectivamente. Adubação de cobertura foi realizada 

aos 60 dias após o transplantio onde foram utilizados por saco 8 g de calcário dolomítico 

(PRNT 90%) e 50 ml da seguinte solução: 58 g de cloreto de potássio, 2 g de ácido bórico, 

2 g de sulfato de zinco e 140 g de sulfato de amônio em 5 L de água. 

 

Obtenção dos isolados – Os isolados foram obtidos a partir de culturas depositadas na 

micoteca mantida pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA e Embrapa 

Amazônia Ocidental, em Manaus, as quais eram mantidas sob refrigeração em tubos de 

ensaio contendo meio de cultura BDA (Difco) e repicada a cada seis meses. Os isolados 

selecionados foram provenientes de cinco Estados da Região Norte e um da Região 

Centro-Oeste (Figura 1) e coletados em oito genótipos no período de 2000 a 2002 (Tabela 

1). 

 

Inserir Figura 1. 

 

Inserir Tabela 1. 

 

Obtenção do inóculo – Pequenos fragmentos de colônias dos isolados foram transferidos 

para placas de Petri contendo meio de cultura BDA (Difco) sólido acrescido de 

cloranfenicol 0,025 %, onde foram cultivados durante 15 dias a 27 ºC ± 2 °C. Decorrido 

este período, as colônias foram transferidas para tubos de ensaio contendo 5 ml água 

destilada esterilizada, onde foram maceradas com a ajuda de um bastão. As suspensões 

foram vertidas em erlenmeyers de 125 ml contendo 65 ml de meio de cultura Malte 3% 

(Difco) líquido acrescido de cloranfenicol 0,025 %, os quais foram mantidos no escuro sob 
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agitação de 150 rpm, durante 15 dias à temperatura de 25 °C ± 2 °C. Em seguida a massa 

micelial e meio de cultura foram triturados em liquidificador. As suspensões foram 

vertidas em bandejas plásticas (39,0 cm x 24,0 cm), forradas com papel alumínio, contendo 

500 ml de meio de cultura BDA (Difco) sólido acrescido de cloranfenicol 0,025 %, as 

quais foram seladas com filme de PVC transparente. As bandejas foram transferidas para 

incubadora e dispostas em prateleiras sob lâmpadas fluorescentes de 40 W, posicionadas a 

40 cm de altura, onde permaneceram por sete dias à temperatura de 25 ºC ± 2 °C, sob 

regime luminoso de luz contínua e 50% de umidade relativa. Após esse período, cerca de 

30 ml de água destilada esterilizada foram vertidos sobre as colônias e, com o auxílio de 

pincel, os conídios foram liberados e obtidas as suspensões. Os conídios foram 

quantificados em câmara de Neubaeur a partir de alíquotas das suspensões. 

 

Inoculação dos isolados – As suspensões contendo 105 esporos/ml e espalhante Tween 80 

à 0,05% foram aplicadas por meio de atomizador na face abaxial da primeira folha com 

limbo completamente expandido (folha número 1) das plantas de bananeira utilizadas 

como série diferenciadora. As folhas inoculadas foram marcadas e as plantas mantidas por 

48 horas em uma sala escura com umidade saturada (U.R. 100%) e temperatura ambiente 

na faixa de 25 ºC ± 2 °C. As plantas foram mantidas em casa de vegetação sob condições 

de luminosidade natural de 80% promovida com sombrite e as temperaturas máximas e 

mínimas monitoradas pelo Setor de Climatologia Agrícola da Embrapa Amazônia 

Ocidental. 

 

Avaliação da agressividade/virulência dos isolados – O período de desenvolvimento da 

doença foi definido neste trabalho como o tempo compreendido entre a inoculação e o 

aparecimento de lesão no grau de infecção 6 (Tabela 2) na cultivar Grande Naine, o qual 

ficou estabelecido em 49 dias. A avaliação do desenvolvimento dos sintomas foi realizada 

com base em uma escala de notas proposta por Meredith & Lawrence (1969) e Fouré 

(1985) com modificações (Tabela 2), a qual pode ser visualizada na Figura 2. 

 

Inserir Tabela 2. 

 

Inserir Figura 2.  
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Delineamento experimental e análise dos dados – O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 16 x 7, sendo 16 isolados e 7 

genótipos, com três repetições. Os dados obtidos foram analisados por meio do programa 

SWNTIA (Embrapa, 1996) e transformados em √x + 0,5. As médias foram comparadas 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para fins de discussão dos resultados apresentados na Tabela 3, foi estabelecido que 

os isolados que promoveram graus médios de infecção com valores de 1 a 2,99 seriam 

considerados de baixa agressividade/virulência e de 3 a 6 de elevada 

agressividade/virulência. Durante o período experimental foram registradas temperaturas 

máximas na faixa de 31,4 ºC a 33,2 ºC e mínimas de 22,6 ºC a 22,9 ºC. 

 

Inserir Tabela 3. 

 

Os maiores graus de infecção foram apresentados pelos isolados 480, 635, 530 e 

541 nos genótipos Grande Naine, Pahang, Pisang Berlin e Pisang Ceylan. Os isolados 475, 

540, 641, 578, 507 e 556 apresentaram altos graus de infecção para poucos genótipos e os 

isolados 480, 635, 530, 541, 504, 634 e 524 para a maioria dos genótipos. 

 Os isolados 560, 557 e 548 apresentaram os mais baixos graus de infecção, não 

tendo sido verificadas diferenças significativas entre os mesmos, bem como entre os 

genótipos da série diferenciadora, sugerindo a perda da capacidade patogênica desses 

isolados, o que pode ter sido resultante das várias repicagens realizadas durante o tempo de 

conservação in vitro (Menezes & Assis, 2004). Entretanto, não foi observada relação entre 

o tempo de manutenção dos isolados na micoteca e a patogenicidade apresentada pelos 

mesmos. 

 Apenas nos genótipos Tuu Gia e Calcutta foram observados baixos graus de 

infecção para todos os isolados testados, confirmando a alta resistência a M. fijiensis 

relatada para esses genótipos quando avaliados sob condições de campo (Fullerton & 

Olsen, 1995). 

 A exceção do isolado 541, todos os demais apresentaram altos graus de infecção 

para a cultivar Grande Naine, confirmando sua condição de alta suscetibilidade observada 

em campo. O baixo grau de infecção induzido pelo isolado 541 evidencia que a Grande 
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Naine não é, necessariamente, suscetível a todos os isolados de M. fijiensis existentes. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Romero & Sutton (1997), em relação a 15 

isolados provenientes de Camarões, Colômbia, Honduras, Costa Rica e Sul da Ásia. 

Comportamento similar ao verificado para a cultivar Grande Naine foi observado para a 

Pahang, onde os isolados 635, 480, 530, 541, 504, e 507 apresentaram altos graus de 

infecção e os 634, 475, 540, 524, 641, 578 e 556 baixos graus, estando este resultado de 

acordo com os encontrados por Fullerton & Olsen (1995), os quais constataram na mesma 

cultivar reações de suscetibilidade e resistência quando inoculados com diferentes isolados 

de M. fijiensis. Os resultados verificados nas cultivares Grande Naine e Pahang 

demonstram que a alta suscetibilidade a M. fijiensis apresentada por certos genótipos não 

se estende obrigatoriamente a todos os isolados. 
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 O isolado 578 obtido da cultivar Caipira, a qual é reconhecida como resistente a M. 

fijiensis, apresentou baixo grau de infecção para a maioria dos genótipos, inclusive para a 

própria Caipira, contrariando as expectativas de que se comportaria como um isolado 

altamente patogênico, uma vez que foi coletado em uma cultivar considerada resistente. De 

forma oposta, o isolado 541, embora tenha apresentado baixo grau de infecção para a 

cultivar Grande Naine, mostrou alto grau de infecção para a Caipira, tendo sido o único 

isolado a provocar a quebra da resistência desta cultivar. Alvarado Capó et al. (2003) 

também observou grau de infecção elevado para a cultivar Caipira quando inoculada com 

um isolado coletado na Grande Naine. 

Quando comparados os graus de infecção dos isolados coletados em uma mesma 

região, como é o caso do 480 e 507 coletados em Manaus, AM; 530 e 641 oriundos de Rio 

Preto da Eva, AM, e 541 e 634 coletados em Rio Branco, AC, foram observados diferentes 

graus de infecção, não tendo sido verificada relação entre a origem geográfica e a 

variabilidade patogênica dos isolados. 

As reações diferenciadas verificadas nos genótipos da série diferenciadora aos 

isolados avaliados apontam para a existência de variabilidade patogênica dentro e entre 

populações de M. fijiensis. 

 De um modo geral, as reações dos genótipos em relação aos isolados confirmam os 

diferentes graus de resistência conferidos a esses materiais, demonstrando a capacidade 

discriminatória necessária para serem utilizados como série diferenciadora em trabalhos 

conduzidos em casa de vegetação que visem caracterizar a variabilidade patogênica de 

isolados de M. fijiensis. Entretanto, de acordo com Fullerton & Olsen (1995), ainda não se 

tem certeza da relação entre as reações observadas em plantas jovens avaliadas em 
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291 

292 

293 
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295 

296 

laboratório e plantas adultas avaliadas em campo, uma vez que já foi verificada reação de 

suscetibilidade em plantas jovens do genótipo Calcutta inoculadas com alguns isolados de 

M. fijiensis, não se tendo, contudo relatos da ocorrência de Sigatoka negra em plantas 

adultas deste genótipo no campo, o que para os autores vem a sugerir a atuação de 

diferentes mecanismos de resistência em plantas adultas. O conhecimento exato dos 

mecanismos de resistência da bananeira ao M. fijiensis ainda não é conhecido. Com base 

em comparações bioquímicas e morfológicas de genótipos que apresentam diferentes 

níveis de reações a Sigatoka negra, foi sugerido que a resistência pode estar relacionada à 

síntese de compostos antimicrobianos, como as fitoalexinas; a produção de lignina ou 

suberina; a diminuição da densidade dos estômatos; ao aumento da quantidade de cera 

epicuticular das folhas; e a resistência a fitotoxinas produzidas pelo patógeno (Ortiz & 

Vuylsteke, 1994). 

 Com base nos resultados obtidos neste trabalho é possível afirmar que: 1) A 

inoculação artificial de suspensões de conídios de M. fijiensis em genótipos possuidores de 

diferentes graus de resistência a Sigatoka negra é eficiente, podendo ser utilizada por 

programas de melhoramento para avaliar o grau de resistência de novas cultivares de 

bananeira; 2) Os genótipos utilizados neste trabalho como série diferenciadora foram 

eficientes em discriminar os isolados de M. fijiensis quanto a variabilidade patogênica; e 3) 

As reações individuais apresentadas pelos isolados-genótipos hospedeiros confirmam a 

existência de variabilidade patogênica dentro e entre as populações brasileiras de M. 

fijiensis. 
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Tabela 1. Origens geográficas e genótipos hospedeiros de bananeira dos 16 isolados de 

Mycosphaerella fijiensis coletados no Brasil. O número do isolado refere-se ao registro na 

micoteca do Instituto de Pesquisas da Amazônia e Embrapa Amazônia Ocidental. 

386 

387 

388 

389  

No do 

isolado 
Origem geográfica Genótipo hospedeiro 

Ano da 

coleta 

475 Cáceres, MT Maçã 2000 

480 Manaus, AM Pioneira 2000 

504 São Gabriel da Cachoeira, AM Nanicão 2000 

507 Manaus, AM Diplóide Selvagem 2000 

524 Iranduba, AM Nanica 2000 

530 Rio Preto da Eva, AM Maçã 2000 

540 Acrelândia, AC Maçã 2001 

541 Rio Branco, AC D’Angola 2001 

548 Caroebe, RR Pacovan 2001 

556 Porto Grande, AP Maçã 2001 

557 Tartarugalzinho, AP D’Angola 2001 

560 Monte Dourado, PA Maçã 2001 

578 Tabatinga, AM Caipira 2001 

634 Rio Branco, AC D’Angola 2002 

635 Caroebe, RR D’Angola 2002 

641 Rio Preto da Eva, AM D’Angola 2002 
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Figura 1. Origens geográficas dos 16 isolados de Mycosphaerella fijiensis Morelet 

coletados no Brasil. 
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Tabela 2. Escala de notas dos graus de infecção para avaliar os sintomas da Sigatoka negra 

em folhas de bananeira inoculadas com Mycosphaerella fijiensis. 

394 

395 

396  

Grau de 

infecção 
Descrição dos sintomas 

1 Pequenas descolorações na face abaxial da folha. 

2 Pequenas estrias de cor marrom-claras na face abaxial da folha. 

3 Estrias maiores e mais largas de cor marrom na face abaxial da folha e 

estrias de cor marrom-claras na face adaxial. 

4 Nas duas faces do limbo as estrias aumentam de tamanho e adquirem 

o aspecto de manchas de formato irregular. 

5 As manchas apresentam a coloração de marrom-escuras a pretas, 

podendo também apresentar halos amarelos. 

6 As manchas pretas coalecem e as margens ficam deprimidas. 

397 

398 

 

Fontes: Meredith & Lawrence (1969) e Fouré (1985), com modificações. 
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Figura 2. Escala de notas dos graus de infecção de Mycosphaerella fijiensis em folhas de 

bananeira da cultivar Grande Naine. 
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407 

408 

409 

410 

411 

 

Tabela 3. Graus médios de infecção induzidos por isolados de Mycosphaerella fijiensis 

quando inoculados em série diferenciadora de bananeira em casa-de-vegetação. Manaus, 

AM, 2004-2005. 

 

Genótipo 
Isolado Grande 

Naine 

 

Pahang 

Pisang 

Berlin 

Pisang 

Ceylan 

 

Caipira 

Tuu 

Gia 

 

Calcutta 

Média 

480 4,33 a 4,00 ab 3,67 ab 3,00 bc 2,00 dc 2,00 dc 1,67 d 2,95 A 

635 4,67 ab 5,67 a 4,00 b 2,67 c 1,00 d 1,00 d 1,67 cd 2,95 A 

530 4,33 a 4,67 a 4,00 a 2,67 b 1,67 bc 1,00 c 1,00 c 2,76 AB 

541 1,67 b 3,67 a 4,00 a 4,00 a 3,00 a 1,00 b 1,00 b 2,61 ABC 

504 3,67 a 3,00 a 3,00 a 3,33 a 1,33 b 1,00 b 1,00 b 2,33   BCD 

634 2,67 a 2,67 a 2,67 a 2,67 a 2,00 ab 1,33 b 2,00 ab 2,28     CD 

475 3,33 a 2,67 ab 2,67 ab 3,00 a 1,33 c 1,67 bc 1,00 c 2,23     CD 

540 3,00 a 1,33 b 2,67 a 3,00 a 2,00 ab 1,33 b 2,00 ab 2,19     CD 

524 3,00 a 2,00 ab 3,00 a 3,00 a 1,33 b 1,67 b 1,00 b 2,14       D 

641 4,00 a 2,00 b 3,67 a 2,00 b 1,00 b 1,00 b 1,33 b 2,14       D 

578 3,67 a 2,00 bc 1,00 c 3,00 ab 2,00 bc 1,33 c 1,00 c 2,00       D 

507 2,67 a 3,67 a 2,67 a 1,33 b 1,00 b 1,00 b 1,33 b 1,95       D 

556 3,00 a 1,67 b 2,00 ab 3,00 a 1,67 b 1,00 b 1,00 b 1,90       D 

560 2,00 a 1,00 a 1,67 a 2,00 a 1,33 a 1,00 a 1,00 a 1,42         E 

557 1,33 a 2,00 a 1,00 a 2,00 a 1,33 a 1,00 a 1,00 a 1,38         E 

548 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,33 a 1,04         E 

Média 3,02 a 2,68 b 2,66 b 2,60 b 1,56 c 1,27 d 1,20 d  

Coeficiente de variação (%) 7,94      
1 Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) na linha não diferem estatisticamente 

entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Dados transformados em √x + 0,5. 

412 

413 

414 

415 

416 

2 Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) na coluna não diferem estatisticamente 

entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Dados transformados em √x + 0,5 
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Título: EFEITO DE MEIO DE CULTURA, FONTES DE CARBONO E 

NITROGÊNIO, PH E REGIME LUMINOSO NO CRESCIMENTO DE 
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RESUMO 

 

A obtenção de cultura pura de Mycosphaerella musicola é dificultada pelo lento 

crescimento e baixa esporulação apresentada in vitro. Este trabalho objetivou o 
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estabelecimento de condições favoráveis ao crescimento micelial de M. musicola in vitro, 

pela avaliação da influência de diferentes meios de cultura, combinações de fontes de 

carbono e nitrogênio, valores de pH e regimes luminosos. Em quatro experimentos foram 

avaliados: seis meios de cultura (BDA, BDA/IFB, V8, V8/IFB, V8/CaCO
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61 
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63 

64 

3 e 

V8/CaCO3/IFB); combinações de quatro fontes de carbono (dextrose, maltose, sacarose e 

xilose) e de nitrogênio (peptona, glicina, nitrato de potássio e de sódio); quatro valores de 

pH (6,8; 6,4; 5,7 e 4,9) e três regimes de luz (escuro contínuo, alternância luminosa e claro 

contínuo). O delineamento experimental utilizado nos experimentos foi o inteiramente 

casualizado, com seis repetições por tratamento, onde cada parcela foi representada por 

uma placa de Petri com três pontos de inoculação. Apenas o experimento de fontes de 

carbono e nitrogênio foi conduzido em esquema fatorial. Os experimentos foram 

conduzidos a temperatura de 28oC ± 2oC durante 35 dias. As avaliações foram realizadas a 

intervalos de sete dias, por meio da medição do diâmetro radial da colônia. Ao final do 

período de avaliação, foram observadas as características culturais e tomados os pesos 

secos das colônias. Os meios de cultura BDA/IFB, V8/IFB e BDA exibiram os maiores 

valores médios de crescimento. Com base nos resultados deste trabalho pode-se concluir 

que as fontes de carbono dextrose e sacarose, quando combinadas com a peptona como 

fonte de nitrogênio, promovem um maior crescimento micelial. O meio de cultura 

BDA/IFB, com o valor final de pH ajustado para 5,7 em regime de escuro contínuo 

apresenta-se como o melhor para o crescimento de M. musicola. 

 

Palavras-chave adicionais: Pseudocercospora musae, Mal-de-Sigatoka, Sigatoka Amarela, 

Banana. 

 

ABSTRACT 

 

Pure cultures of Mycosphaerella musicola are difficult to obtain due to the fungus slow 

growth and low sporulation ability in vitro. This work aimed the establishment of best 

conditions of M. musicola mycelial growth in vitro through the analysis of the influence of 

different culture media, carbon or nitrogen sources, medium pH and photoperiods on the 

fungus growth. In four experiments six culture media (BDA, BDA/IFB, V8, V8/IFB, 

V8/CaCO3 and V8/CaCO3/IFB, combinations of four carbon (dextrose, maltose, sucrose 

and xylose) and nitrogen (peptone, glycine, potassium nitrate and sodium nitrate) sources, 
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four medium pH values (6.8, 6.4, 5.7 and 4.9) and three photoperiods (continuos darkness, 

alternating darkness/lightness and continuos lightness) were evaluated. The experimental 

design was completely randomized with six replicates per treatment, with each lot 

represented by one Petri dish inoculated in triplicate. Only the experiments with carbon 

sources followed a factorial approach. Experiments were performed at 28°C ± 2°C during 

35 days, with evaluations every single week, when radial colony diameters were recorded. 

At the end of the evaluation period, cultural parameters and the dry weights of colonies 

were annotated. BDA/IFB, V8/IFB and BDA culture media promoted the best mycelial 

growth. The experiments also demonstrated that dextrose and sucrose when combined with 

peptose as a nitrogen source, are the best carbon sources as they promoted the most 

vigorous mycelial growth. The use of BDA/IFB culture medium, with its final pH adjusted 

to 5.7, and a photoperiod of continuous darkness was the best condition for the growth of 

M. musicola. 

 

Additional keywords: Pseudocercospora musae, Sigatoka disease, Yellow Sigatoka, 

Banana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A bananeira (Musa spp.) produz uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo 

explorada na maioria dos países tropicais. No Brasil, é a segunda fruteira mais cultivada, 

desempenhando um papel relevante como elemento de fixação do homem no campo e 

como fonte de alimento e renda (1). O Estado de Pernambuco destaca-se como o segundo 

maior produtor da Região Nordeste, estando os principais municípios produtores 

localizados na Zona da Mata Norte e Sul e no Vale do São Francisco (10). 

Dentre as doenças causadas por fungos, a Sigatoka Amarela constitui-se em um dos 

principais problemas da bananicultura no mundo. Esta doença é causada pelo fungo 

Mycosphaerella musicola Leach, forma teleomórfica de Pseudocercospora musae (Zimm.) 

Deighton (11). Os prejuízos associados à doença são devidos à morte prematura das folhas 

e conseqüente enfraquecimento da planta, com reflexos na produção por ocasionar a 

redução do número de pencas e do tamanho dos frutos, além do amadurecimento precoce 

dos mesmos, podendo ocasionar a redução de até 50% da produção (14). No Brasil, foi 

inicialmente descrita em 1944, ocorrendo atualmente em todos os estados onde a bananeira 

é cultivada (4, 18). Os primeiros sintomas da doença são observados na forma de manchas 
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levemente descoloridas entre as nervuras secundárias, as quais expandem-se radialmente e 

assumem o formato de manchas necróticas, elíptico-alongadas, que se dispõem em paralelo 

às nervuras secundárias. A partir desse estádio, a mancha apresenta o centro deprimido, 

com a parte central acinzentada e um halo amarelo proeminente. Com o progresso da 

doença, as lesões tendem a coalescer, podendo causar a seca total da folha (16, 18). 

A obtenção de cultura pura de M. musicola é dificultada pelo lento crescimento e 

baixa esporulação in vitro (17). Para obtenção de fungos sob condições artificiais, visando 

estudos relacionados a classificação, biologia, fisiologia e testes de patogenicidade, dentre 

outros, faz-se necessário adequar fatores nutricionais e ambientais para que sejam 

favorecidos o crescimento micelial e a esporulação (3, 15). A composição do meio de 

cultura destaca-se como o fator mais importante, pois é dele que o fungo retira os 

nutrientes necessários aos seus processos metabólicos (7). Dentre os constituintes do meio 

de cultura, as fontes de carbono e nitrogênio afetam diretamente os processos fisiológicos, 

principalmente aqueles relacionados ao crescimento, produção de conídios, germinação e 

peso seco dos fungos (3). Griffin (7) destaca como fontes de carbono, a dextrose e a 

sacarose, e as formas orgânicas de nitrogênio como as mais importantes para o 

metabolismo dos fungos. O pH do meio de cultura também interfere no crescimento e 

esporulação dos fungos: o pH ácido pode afetar a absorção de vitaminas e minerais, bem 

como reações metabólicas da superfície, enquanto que o alcalino influencia a solubilização 

dos metais (3). A influência dos regimes de luminosidade sobre o crescimento micelial tem 

sido outro fator estudado em diversos fungos fitopatogênicos, dentre eles Mycosphaerella 

fijiensis Morelet. De acordo com Hanada et. al. (8), o regime de escuro contínuo e de 

luminosidade seqüencial (dez dias de escuro contínuo seguido de cinco dias de luz 

contínua) favoreceu o crescimento micelial de M. fijiensis. 

Este trabalho objetivou o estabelecimento de condições de cultivo que 

promovessem um maior crescimento micelial de M. musicola in vitro, por meio da 

avaliação da influência de diferentes meios de cultura, combinações de fontes de carbono e 

nitrogênio, valores de pH e regimes luminosos, visando desta forma um maior 

entendimento do crescimento do fungo e facilitando a realização de pesquisas futuras com 

o patógeno. 
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MATERIAL E MÉTODOS 132 

133  

Origem do isolado 134 

135 

136 

137 

138 

139 

O isolado utilizado neste trabalho foi obtido de folhas infectadas de bananeiras da 

cultivar Pacovan apresentando sintomas característicos da Sigatoka Amarela, coletadas em 

uma propriedade do município de Igarassu, localizado na Região Metropolitana da cidade 

do Recife – PE. 

 

Efeito de diferentes meios de cultura no crescimento micelial e peso seco de 140 
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O crescimento de M. musicola foi avaliado em seis meios de cultura: BDA (200g 

de batata, 20g de dextrose, 17g de agar, 1000mL de água destilada), BDA/Infusão de Folha 

de Bananeira (IFB) (200g de batata, 20g de dextrose, 17g de agar, 500mL de água 

destilada, 500mL de infusão obtido com 200g de folhas de bananeira), V8 (200mL de suco 

vegetal V-8 da Campbell Soup Company, USA, 17g de agar, 800mL de água destilada), 

V8/IFB (200mL de suco vegetal V-8, 17g de agar, 300mL de água destilada, 500mL de 

infusão obtido com 200g de folhas de bananeira), V8/CaCO3 (200mL de suco vegetal V-8, 

17g de agar, 3g de CaCO3, 800mL de água destilada) e V8/CaCO3/IFB (200mL de suco 

vegetal V-8, 17g de agar, 3g de CaCO3, 300mL de água destilada, 500mL de infusão 

obtido com 200g de folhas de bananeira). Os meios de cultura foram autoclavados durante 

15 minutos a 121 oC, tendo os valores de pH dos meios BDA, BDA/IFB, V8, V8/IFB, 

V8/CaCO3 e V8/CaCO3/IFB, sido aferidos em 5,7, 5,7, 4,4, 4,5, 6,6 e 6,5, respectivamente. 

A inoculação do isolado nos meios de cultura foi realizada por meio da 

transferência direta de esporodóquios do fungo, obtidos de fragmentos retangulares de 

tecido foliar infectado (3,0 cm x 2,0 cm), mantidos em câmara úmida durante 24 horas. 

Foram efetuados três pontos de inoculação em cada placa e os esporodóquios foram 

transferidos com o auxílio de microscópio estereoscópico e estilete flambado. O 

experimento foi conduzido em condições de alternância luminosa (12 hs claro/ 12 hs 

escuro) e temperatura de 28 oC ± 2 oC. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com seis tratamentos e seis repetições por tratamento, onde cada 

parcela foi representada por uma placa de Petri com três pontos de inoculação. 
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 O crescimento micelial foi avaliado durante 35 dias, em intervalos de sete dias, por 

meio da medição do diâmetro da colônia, em dois sentidos diametralmente opostos. A taxa 

de crescimento foi calculada conforme Lilly & Barnett (12) entre as leituras efetuadas aos 

7 e 14 dias da inoculação. Após a última avaliação, foi obtido o valor do peso seco 

mediante a retirada de pedaços do meio de cultura contendo as colônias. Sobre papel de 

filtro esterilizado, as colônias foram lavadas com água destilada aquecida visando o 

descarte do meio de cultura, sendo em seguida secas em estufa, conforme metodologia 

descrita por Reeslev & Kjoller (19). Os dados obtidos (diâmetro da colônia em mm; peso 

seco em mg) foram transformados com √x + 0,5 e analisados por meio do programa 

SWNTIA (6). As médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. As características culturais foram descritas em função da morfologia e 

coloração das culturas aos 35 dias de cultivo.  

 

Efeito de diferentes fontes de carbono e nitrogênio no crescimento micelial e peso seco 177 

de Mycosphaerella musicola 178 
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Foram avaliadas como fontes de carbono a dextrose (D), maltose (M), sacarose (S) 

e xilose (X), e como fontes orgânicas de nitrogênio a peptona (P) e glicina (G) e 

inorgânicas o nitrato de potássio (NP) e o de sódio (NS). Foi utilizado como meio de 

cultura básico (MB) o descrito por Lilly & Barnett (12) cuja composição é 30g de uma 

fonte de carbono, 1g de uma fonte de nitrogênio, 0,5g de MgSO4.7H2O, 1,5g de KH2PO4, 

7g de agar em 1 litro de água destilada. As seguintes combinações foram avaliadas: 

MB/D/P, MB/D/G, MB/D/NP, MB/D/NS, MB/M/P, MB/M/G, MB/M/NP, MB/M/NS, 

MB/S/P, MB/S/G, MB/S/NP, MB/S/NS, MB/X/P, MB/X/G, MB/X/NP, MB/X/NS. Os 

meios de cultura foram autoclavados durante 15 minutos a 121 oC, tendo os valores de pH 

variado de 4,8 a 5,4. 

A inoculação do isolado nos meios de cultura foi feita conforme descrito no 

experimento anterior e os tratamentos mantidos sob regime de alternância luminosa (12 hs 

claro/12 hs escuro) e temperatura de 28 oC ± 2 oC. O delineamento experimental utilizado 

foi o inteiramente casualizado em arranjo fatorial 4 x 4, sendo quatro fontes de carbono e 

quatro fontes de nitrogênio, perfazendo um total de 16 tratamentos. Foram utilizadas seis 

repetições e cada parcela foi representada por uma placa contendo três pontos de 

inoculação. 
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 O experimento teve duração de 35 dias e o crescimento micelial, taxa de 

crescimento, peso seco, características culturais e análise dos dados foram realizados 

conforme descrito no experimento anterior. 

 

Efeito de diferentes valores de pH no crescimento micelial e peso seco de 201 

Mycosphaerella musicola 202 
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Foi avaliada a influência de quatro valores de pH: 6,8; 6,4; 5,7 e 4,9, aferidos após 

autoclavagem, utilizando-se como meio de cultura o BDA/IFB (batata/dextrose/agar 

acrescido de infusão de folha de bananeira). A inoculação do isolado nos meios de cultura, 

avaliação do crescimento micelial, taxa de crescimento, peso seco, características culturais 

e análise dos dados foram realizados conforme descrito nos experimentos anteriores. Os 

tratamentos foram mantidos sob regime de alternância luminosa e temperatura de 28 oC ± 2 
oC. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e seis repetições, sendo cada parcela representada por uma placa contendo três 

pontos de inoculação. 

 

Efeito de diferentes regimes luminosos no crescimento micelial e peso seco de 214 

Mycosphaerella musicola 215 
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Foi utilizado o meio de cultura BDA/IFB e avaliados três regimes luminosos: 

alternância luminosa (12 hs claro/12 hs escuro), luz contínua e escuro contínuo. O meio foi 

autoclavado durante 15 minutos a 121oC. O experimento foi conduzido em ambiente com 

temperatura de 28oC ± 2oC. A inoculação do isolado nos meios de cultura, avaliações dos 

parâmetros e análise dos resultados foram realizadas conforme descrito anteriormente. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com três tratamentos e 

seis repetições, sendo cada parcela representada por uma placa contendo três pontos de 

inoculação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Efeito de meios de cultura no crescimento micelial e peso seco de Mycosphaerella 228 

musicola 229 
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 Foram encontradas diferenças significativas quanto ao crescimento micelial de M. 

musicola entre os diferentes meios de cultura avaliados (Tabela 1). As maiores médias para 

o parâmetro crescimento radial das colônias foram observadas para os meios de cultura 

BDA/IFB, V8/IFB e BDA. O maior crescimento obtido nos dois primeiros meios sugerem 

uma influência positiva da infusão de folhas de bananeira no crescimento do fungo in vitro. 

Este resultado está de acordo com Dhingra & Sinclair (5) que mencionam que meios de 

cultura contendo em sua composição decoctos, extratos e sucos oriundos de folhas ou de 

outras partes vegetais, normalmente estimulam o crescimento micelial e a esporulação de 

vários fungos. 

Rosa & Menezes (21) apontam os meios de cultura LC (leite de 

coco/dextrose/agar), BDA (batata/dextrose/agar) e AA (aveia/agar) como os melhores para 

promover o crescimento micelial de alguns isolados de Pseudocercospora musae, não 

tendo sido constatadas diferenças significativas entre eles. Este resultado está de acordo 

com o encontrado neste trabalho, onde o meio de cultura BDA apresentou, juntamente com 

o BDA/IFB e V8/IFB, as maiores médias de crescimento micelial de M. musicola, não 

tendo sido verificadas diferenças significativas entre eles (Tabela 1). 

 Em relação ao parâmetro peso seco das colônias, foram observadas diferenças 

significativas entre os diferentes meios de cultura (Tabela 1), tendo a maior média sido 

verificada no BDA/IFB. Correlação de Pearson positiva e significativa pelo teste t a 5% de 

probabilidade foi verificada entre as médias obtidas nos parâmetros crescimento radial e 

peso seco das colônias (Tabela 1). 

 Diferenças expressivas não foram observadas quanto às características culturais das 

colônias crescidas nos diferentes meios de cultura. A coloração do anverso apresentou-se 

sempre preta, com o verso rosa claro com, na maioria das vezes, variações de cinza ao 

centro ou na borda. As bordas das colônias apresentaram-se onduladas e os micélios 

aéreos, densos e geralmente com projeções globulares. Estas características diferem das 

descritas por Stover (22) e Rosa & Menezes (21) e podem ser resultado da influência das 

condições de cultivo as quais os isolados foram submetidos (3, 12). 

 

Inserir Tabela 1 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 1, todos os meios de cultura promoveram 

crescimento micelial de M. musicola ao longo das épocas de avaliação com 
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comportamento linear e valores elevados de R2, indicando que as médias obtidas se 

enquadram sem distorções nas equações de regressão geradas. 
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Inserir Figura 1 
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 Não ocorreu interação significativa entre fonte de carbono, nitrogênio e épocas de 

avaliação. Entretanto, verificaram-se interações significativas para as combinações: fonte 

de carbono x tempo e fonte de nitrogênio x tempo, indicando que a suplementação dessas 

fontes no meio de cultura afetaram o crescimento micelial de M. musicola. Interação 

altamente significativa foi observada entre carbono x nitrogênio, tendo sido constatadas as 

maiores médias para as fontes de carbono, dextrose, sacarose e maltose quando 

combinadas com a peptona como fonte de nitrogênio (Tabela 2). Este resultado está de 

acordo com Cochrane (3), Griffin (7) e Hawker (9) que mencionam ser comum haver 

maior disponibilidade de nitrogênio a partir de fontes orgânicas do que inorgânicas. As 

fontes inorgânicas de nitrogênio, nitrato de potássio e de sódio, apresentaram melhores 

resultados quando combinadas com a maltose. 

A utilização da xilose como fonte de carbono, independente da fonte de nitrogênio, 

resultou nas menores médias, sugerindo um efeito inibidor desta fonte no crescimento 

micelial de M. musicola. Baixa resposta a xilose também foi mencionada por Lima (13) 

quanto ao crescimento micelial de Botryodiplodia theobromae Pat.. Chaturvedi (2) 

relaciona o insucesso da xilose, como fonte de carbono no crescimento micelial de 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., a sua conformação molecular, a 

qual dificultaria a assimilação pelo fitopatógeno. 

Com relação ao parâmetro peso seco das colônias, foram verificadas diferenças 

significativas entre os tratamentos, tendo o meio MB/S/P apresentado a maior média 

(18,90 mg), seguido do MB/M/P e MB/D/P, com 9,95 mg e 9,20 mg, respectivamente. 

Correlação de Pearson positiva e altamente significativa pelo teste t a 5% de probabilidade 

foi constatada entre os parâmetros crescimento radial e peso seco das colônias (Tabela 2). 

Deve ser ressaltado que no estudo de nutrição de fungos o parâmetro mais eficiente para 

avaliação do crescimento é o peso seco, visto que alguns fungos podem crescer bem em 
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determinados substratos, no entanto não utilizam de forma eficiente os nutrientes 

disponíveis, produzindo micélio mais esparso (3). 

 Não ocorreram diferenças expressivas quanto às características culturais das 

colônias crescidas nos meios de cultura contendo diferentes fontes de carbono e nitrogênio. 

Contudo, as diferenças são claras quando comparadas às apresentadas pelas colônias 

quando avaliada a influência de diferentes meios de cultura sobre o crescimento micelial 

de M. musicola. Diferenças na morfologia das colônias poderão ser verificadas na maioria 

das espécies fúngicas, como resultado da interação do fungo com as diferentes condições 

de cultivo (3, 12). A coloração do verso e anverso apresentou-se preta, com micélios, na 

maioria das vezes, submersos, planos, sem forma definida e com bordas irregulares, a 

exceção dos meios de cultura MB/S/P e MB/D/P, que apresentaram micélio aéreo, denso e 

elevado. 

 

Inserir Tabela 2 

 

 A exceção dos meios de cultura contendo xilose, as demais combinações de fontes 

de carbono e nitrogênio promoveram o crescimento micelial de M. musicola ao longo das 

épocas de avaliação, com comportamento linear e valores elevados de R2 (Figura 2). 

 

Inserir Figura 2 
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Diferenças significativas foram observadas entre os diferentes valores de pH no 

crescimento micelial de M. musicola para o parâmetro crescimento radial da colônia 

(Tabela 3). A maior média (8,45 mm) ocorreu no meio de cultura com valor de pH de 5,7. 

A menor média (6,58 mm) foi observada para o valor de pH de 4,9. Os resultados 

encontrados neste trabalho estão de acordo com os obtidos por Rosa & Menezes (21) que 

apontam o valor de pH de 4,5 como o mais favorável ao crescimento micelial de alguns 

isolados de P. musae em meio de cultura BDA. Com base nos resultados obtidos no 

experimento sobre a influência de diferentes meios de cultura no crescimento micelial de 

M. musicola, pode-se observar o meio BDA, cujo valor de pH também foi aferido como 
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5,7, como a terceira maior média (8,13 mm) obtida para o parâmetro crescimento radial 

das colônias e o meio V8/IFB, cujo valor de pH foi aferido como 4,5, como a segunda 

maior média (8,53 mm), não tendo sido verificadas diferenças significativas entre esses e a 

maior média (8,80 mm) apresentada pelo meio de cultura BDA/IFB.  

As médias apresentadas no parâmetro peso seco das colônias nos diferentes valores 

de pH não apresentaram diferenças significativas entre si, apesar da maior média ter sido 

constatada no meio de cultura com o pH aferido em 5,7. Embora não tenha sido 

significativa, foi observada forte correlação (20) entre os parâmetros crescimento radial e 

peso seco das colônias (Tabela 3). 

Exceto pela coloração do verso das colônias, que variaram de cinza claro a escuro 

ou rosa acinzentado, com centro variegado de cinza escuro, branco ou rosa, não foram 

observadas diferenças expressivas quanto às características culturais das colônias quando 

crescidas em meios de cultura apresentando diferentes valores de pH. As colônias 

apresentaram coloração do verso preta, bordas irregulares e micélios aéreos, densos e com 

centros elevados.  

 

Inserir Tabela 3 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 3, todos os valores de pH promoveram 

crescimento micelial de M. musicola ao longo do tempo, com comportamento linear e 

valores elevados de R2, indicando que as médias obtidas se enquadram sem distorções nas 

equações de regressão geradas. 

 

Inserir Figura 3 
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Foram observadas diferenças significativas no crescimento micelial de M. musicola 

nos regimes luminosos avaliados. Os melhores resultados, tanto para o parâmetro 

crescimento radial das colônias, quanto para o peso seco, foram observados para os 

cultivos mantidos no escuro contínuo, apesar de não terem sido verificadas diferenças 
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significativas entre as médias deste tratamento e o de alternância de luz/escuro (Tabela 4). 

Este resultado está de acordo com o encontrado por Hanada et. al. (8) para M. fijiensis, 

onde as melhores respostas de crescimento micelial foram obtidas para os regimes de 

escuro contínuo e de luz seqüencial (dez dias de escuro contínuo e cinco dias subseqüentes 

de luz contínua). Correlação positiva e significativa pelo teste t a 5% de probabilidade foi 

verificada entre os dois parâmetros, demonstrando que o maior crescimento radial do 

micélio correspondeu a um maior acúmulo de matéria seca.  

 Exceto pela coloração do verso das colônias que variou do cinza claro a esverdeado 

com centro róseo, não foram observadas diferenças significativas quanto a morfologia das 

colônias submetidas aos diferentes regimes luminosos, a cor do anverso foi preta, as bordas 

apresentaram-se irregulares e os micélios aéreos, densos e com centro elevados. 

 

Inserir Tabela 4 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 4, todos os regimes luminosos 

promoveram crescimento micelial de M. musicola ao longo do tempo, com comportamento 

linear e valores elevados de R2, indicando que as médias obtidas se enquadram sem 

distorções nas equações de regressão geradas. 

 

Inserir Figura 4 

 

 Com base nos resultados deste trabalho pode-se recomendar para a indução de um 

maior crescimento micelial de M. musicola in vitro, o acréscimo da infusão de folhas de 

bananeira ao meio de cultura batata dextrose agar (BDA) com o subseqüente ajuste do 

valor final do pH para 5,7 e cultivo sob regime de escuro contínuo. O crescimento micelial 

também poderá ser favorecido com o acréscimo de dextrose ou sacarose, como fontes de 

carbono combinadas com peptona, como fonte de nitrogênio. Diferenças na morfologia das 

colônias de M. musicola poderão ser verificadas, como na maioria das espécies fúngicas, 

como resultado da interação do fungo com as diferentes condições de cultivo. 
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Tabela 1. Efeito de diferentes meios de cultura no crescimento micelial de Mycosphaerella 

musicola aos 35 dias após a inoculação. 

 

Meios de 

cultura 

Taxa de 

crescimento  

Crescimento 

radial 

Peso seco 

(mg) 

Correlação de 

Pearson 

 (mm/dia) (mm)  R PR > F 

BDA 0,41 8,13 a 1 29,35 ab 1 0,88 * 0,01 

BDA/IFB 0,47 8,80 a 47,04 a   

V8 0,10 5,04 b 10,31 c   

V8/IFB 0,36 8,53 a 28,64 ab   

V8/CaCO3 0,29 6,90 ab 15,79 bc   

V8/CaCO3/IFB 0,22 6,39 ab 16,80 bc   

Coeficiente de variação (%) 13,02 21,66   
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Análise realizada com os dados transformados em 

√x + 0,5. 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

* Correlação significativa pelo teste t a 5% de probabilidade. 
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488 
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490 

 

Tabela 2. Efeito de diferentes fontes de carbono e nitrogênio no crescimento micelial de 

Mycosphaerella musicola aos 35 dias após a inoculação. 

 

Meio de 

cultura 

(MB) 

Taxa de 

crescimento 

Crescimento 

radial 

Peso seco 

(mg) 

Correlação de 

Pearson 

acrescido de (mm/dia) (mm)  R PR > F 

D/P1 0,34 8,58 a2 9,20 bc2 0,88 ** 0,00 

D/G 0,05 2,88 b 5,24 bcd   

D/NP 0,04 2,72 b 2,21 de   

D/NS 0,05 3,11 b 2,92 cde   

M/P 0,18 6,58 a 9,95 ab   

M/G 0,02 2,63 b 5,39 bcd   

M/NP 0,07 3,65 b 4,20 bcd   

M/NS 0,08 3,39 b 4,59 bcd   

S/P 0,40 8,01 a 18,90 a   

S/G 0,09 3,45 b 4,26 bcd   

S/NP 0,05 3,06 b 2,88 cde   

S/NS 0,04 1,19 c 2,77 de   

X/P 0,00 0,00 d 0,00 e   

X/G 0,01 0,21 d 0,18 e   

X/NP 0,00 0,00 d 0,00 e   

X/NS 0,00 0,39 cd 0,24 e   

Coeficiente de variação (%) 10,77 27,78   
1 D – Dextrose; M – Maltose; S – Sacarose; X – Xilose; P –Peptona; G – Glicina; NP – 

Nitrato de Potássio e NS – Nitrato de Sódio. 
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492 

493 

494 

495 

496 

497 

2 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Análise realizada com os dados transformados em 

√x + 0,5. 
** Correlação altamente significativa pelo teste t a 5% de probabilidade. 
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Tabela 3. Efeito de diferentes valores de pH no crescimento micelial de Mycosphaerella 

musicola aos 35 dias após a inoculação. 

 

Valores 

de pH 

Taxa de 

crescimento 

Crescimento 

radial 

Peso seco 

(mg) 

Correlação de 

Pearson 

 (mm/dia) (mm)  R PR > F 

6,8 0,30 8,21 ab1 49,33 a1 0,70 ns 0,29 

6,4 0,25 7,40 ab 45,14 a   

5,7 0,32 8,45 a 59,62 a   

4,9 0,30 6,58 b 47,12 a   

Coeficiente de variação (%) 15,83 24,95   
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Análise realizada com os dados transformados em 

√x + 0,5. 
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ns Correlação não significativa pelo teste t a 5% de probabilidade. 
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Tabela 4. Efeito de diferentes regimes luminosos no crescimento micelial de 

Mycosphaerella musicola aos 35 dias após a inoculação. 

 

Regime 

luminoso 

Taxa de 

crescimento 

Crescimento 

radial 

Peso seco 

(mg) 

Correlação de 

Pearson 

 (mm/dia) (mm)  R PR > F 

Alternância de 

luminosidade 

0,25 7,60 a1 31,47 a1 0,99 * 0,05 

Claro contínuo 0,16 4,52 b 11,04 b   

Escuro contínuo 0,44 9,11 a 45,39 a   

Coeficiente de variação (%) 15,40 23,57   
2 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Análise realizada com os dados transformados em 

√x + 0,5. 
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515 

* Correlação significativa pelo teste t a 5% de probabilidade. 
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_______________________________________________  CONCLUSÕES 
 

 

• Elevado nível de diversidade genética de M. fijiensis foi verificado, mediante 

marcadores AFLP, entre os grupos formados pelos isolados, sugerindo a forte 

influência do efeito fundador nas populações do patógeno.  

 

• A baixa relação observada entre a formação dos grupos com as origens geogáficas 

dos isolados de M. fijiensis pode ser explicada pelo intenso fluxo de materiais 

infectados das áreas produtoras e consumidoras. 

 

• Os marcadores AFLP e, em menor escala, os RAPD, mostraram-se muito mais 

poderosos como ferramentas para o estudo da diversidade intra-específica de M. 

fijiensis do que a análise de regiões ITS.  

 

• A análise das seqüências de ITS do DNA ribossomal de M. fijiensis confirmam na 

maior parte as conclusões obtidas com as demais técnicas, ainda que gerando 

menor polimorfismo. 

 

• Um elevado nível de diversidade genética foi detectado, mediante a utilização de 

marcadores RAPD, entre os isolados de M. musicola do Estado de Pernambuco, 

não tendo sido verificada, contudo correlação entre a diversidade genética 

observada e as origens geográficas dos isolados. 

 

• Elevada variabilidade genética foi verificada, mediante marcadores RAPD, entre os 

isolados de M. fijiensis com formação de grupos, sugerindo a ocorrência de 

múltiplas introduções do patógeno nas regiões amostradas. 

 

• Os genótipos Grande Naine, Pahang, Pisang Berlin, Pisang Ceylan, Caipira, Tuu 

Gia e Calcutta confirmam os diferentes graus de resistência atribuidos aos mesmos, 

demonstrando capacidade discriminatória necessária para serem utilizados como 
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série diferenciadora na avaliação da agressividade/virulência de isolados de M. 

fijiensis. 

 

• As reações individuais dos isolados-genótipos hospedeiros observadas revelaram a 

existência de variabilidade patogênica entre os isolados brasileiros de M. fijiensis.  

 

• O meio de cultura BDA/IFB (Batata-Dextrose-Agar/Infusão de Folhas de 

Bananeira), com o valor final de pH ajustado para 5,7 em regime de escuro 

contínuo foi estabelecido como o melhor para o crescimento micelial de M. 

musicola. 

 

• As fontes de carbono dextrose e sacarose, quando combinadas com a peptona como 

fonte de nitrogênio, promovem um maior crescimento micelial de M. musicola.  
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NOTE: New Electronic Submission Procedure 

Phytopathology has adopted an electronic submission system that will speed the handling 

of your manuscript and allow you to check on its status at any time during the review 

process. See complete instructions under “Guidelines for Electronic Manuscript 

Submission.” 

 

General Publication Policies 

Manuscripts may be submitted for consideration of publication in Phytopathology by 

members of The American Phytopathological Society and by nonmembers. Membership in 

the Society is not a prerequisite for publication in the journal, but page charges are higher 

for nonmembers than for members. 

 

Submission of manuscripts. Submit manuscripts electronically, following closely the 

directions given below. Manuscripts will be assigned to an appropriate Senior Editor, who 

will solicit reviews and make a decision regarding suitability of the submission for 

publication. 

 

Authors are encouraged to include illustrations (photographs, drawings, or diagrams) 

from an article or related to an article that they would like to have considered for the 

cover of the journal. Such figures should be labeled and include a caption. 

 

Content. Contributions should fall into the following categories: (i) Original research on 

some aspect of plant pathology. (ii) Mini-Reviews: Short reviews of contemporary 

concepts or developments in the field of plant pathology. Mini-reviews should be 

discussed with the editor-in-chief prior to submission. (iii) Letters to the Editor: Explain, 

amplify, or otherwise comment on research published in the journal or elsewhere. The 

Editorial Board reserves the right to reject or publish letters of rebuttal when appropriate. 
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(iv) Obituaries. Original research papers, Mini-Reviews, and Letters to the Editor are all 

subject to the review policies of the journal. 

 

The emphasis in Phytopathology is on research that advances understanding of the nature 

of plant diseases, the agents that cause them, their spread, the losses they cause, and 

measures that can be used to control them. Manuscripts should fit into one of the sections 

of the journal, which are listed below. Subjects appropriate for the journal include (but are 

not limited to): cell, molecular, and population biology of plant pathogens (fungi, bacteria, 

viruses, nematodes, parasitic plants); biology of biocontrol agents and pathogen vectors; 

cell, molecular, and population biology of plant–pathogen interactions; physiology and 

biochemistry of plant–pathogen interactions; plant and pathogen genetics; plant disease 

resistance; ecology, modeling, and epidemiology of diseases; disease etiology; disease 

control and pest management; and plant stress and abiotic disorders. Acceptance depends 

on the originality of the work, soundness of organization of the manuscript, reliability of 

the methods in terms of their adequacy to support conclusions, clarity of presentation, 

validity of the reasoning in deriving the conclusions, and the possibility of alternative 

interpretations. Authors should display an awareness of previously published information 

on the same subject and relate their findings to it. Appropriate statistical analyses should be 

included. In general, an article in which the conclusions are based on unrepeated 

experiments is unacceptable. 

 

Page charges. Because of the high cost of publishing articles in Phytopathology, payment 

of page charges is mandatory. Page charges are subject to change without notice. Current 

charges are $50 per printed page for the first six pages and $80 per printed page for each 

additional page for members of The American Phytopathological Society and $130 per 

printed page for nonmembers. In addition, there is a $20 fee charged for each black-and-

white figure or line drawing. Cost of color: one page of color containing one figure, 

$1,300; each additional page of color containing one figure each, $600; each additional 

figure on any one page, $200. The author is billed after the article is printed in the journal. 

 

INSTRUCTIONS FOR INITIAL SUBMISSION 
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APS Council has recently approved a biosecurity statement developed by the Publications 

Board to provide journal editors with a policy to screen potential articles for research that 

constitutes a misuse of plant pathological methods or a potential danger to society from the 

improper application of knowledge in our field. The full statement, which includes 

guidelines for authors, editors-in-chief, and senior editors of all APS journals, can be found 

at http://www.apsnet.org/members/ppb/PDFs/ 

BiosecurityAPSPubBoardPolicy.pdf. 

 

The American Phytopathological Society publishes three journals, each with a prescribed 

scope that should be considered in determining the most appropriate journal for a 

manuscript. A description of the emphasis of Phytopathology can be found in the “General 

Publication Policies” found above or in the front of each issue of the journal. Articles that 

relate primarily to the solution of specific disease problems are more appropriate for an 

applied journal. 

 

Guidelines for Electronic Manuscript Submission 

Phytopathology now requires that all manuscripts be submitted electronically via an 

Internet service called Manuscript Central in order to be considered for publication. 

Electronic submission speeds the handling of your manuscript and allows you to monitor 

its status at any time during the review process. 

 

Procedure. Type http://mc.manuscriptcentral.com/Phytopathology in your internet browser 

to bring up the log-in screen. First-time users must create an account. Follow the on-screen 

directions to create your account and submit your manuscript. Text files can be in Word, 

WordPerfect, Rich Text, or most common word-processing programs. Figures should be 

submitted in .tif, .eps, or .jpg format. Detailed instructions are found below. 

 

Technical problems. Assistance with technical difficulties in submission is available from 

ScholarOne, Inc., the parent company of Manuscript Central. First, however, click the “Get 

Help Now” button on your screen and consult “FAQs” (frequently asked questions), or 
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contact ScholarOne Customer Support by telephone (+1.434.817.2040 ext. 167); fax 

(+1.434.817.2020); or e-mail (Support@ScholarOne.com). 

 

Manuscripts will be assigned to an appropriate Senior Editor by the Editor-in-Chief. 

Authors will be notified of this assignment by e-mail and will be contacted by the Senior 

Editor when the initial review process is completed. Correspondence with authors will be 

by e-mail and/or conventional mail at the discretion of the Senior Editor. The revised final 

manuscript, including publication-quality figures, should be prepared and forwarded to the 

Senior Editor in the traditional manner (diskette, hard copy, and publication-quality 

figures) as described in the section on “INSTRUCTIONS FOR FINAL SUBMISSION.” 

Submission implies nonsubmission elsewhere and (if accepted) no publication elsewhere in 

the same form without consent. 

 

Authors can facilitate review and processing of their manuscripts by reading this guide 

carefully and completing the checklist at the end of these Instructions for Authors before 

they submit their papers. 

 

For more information contact the Editor-in-Chief: 

 

Christopher C. Mundt 
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2082 Cordley Hall, Oregon State University 

Corvallis, OR 97331-2902 U.S.A. 
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Subject matter is not a criterion for judging the merit of an article for publication in 
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author should make a clear case for the significance of the work in the article. The 

emphasis in Phytopathology is on research that advances understanding of the nature of 

plant diseases, the agents that cause them, their spread, the losses they cause, and the 

measures that can be used to control them. Reports of disease occurrence, of enzyme 

production in vitro, of routine pesticide tests, of routine amino acid analyses, etc., are 

examples of work that may be unacceptable unless the author relates it directly to new 

concepts or to a more general in-depth understanding of plant disease. Authors should 

display an awareness of previously published information on the same subject and relate 

their findings to it—failure to do so is grounds for rejection of a manuscript. 
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Papers that solely report complete or partial nucleotide sequences are not acceptable for 

publication unless they relate structure to function or demonstrate how the sequence 

information may advance our understanding of the biology of the pathogen. Methods-type 

probe and marker papers should meet one of the following criteria: (i) a report of new 

techniques or modifications that significantly enhance current techniques or the application 

of these methods, or (ii) the use of techniques to investigate interesting biological questions 

that contribute to the basic concepts and understanding of plant pathology. 

 

Studies of pathogen population biology should address an original question or hypothesis. 

In general, studies that describe pathogen diversity or population structure are not 

acceptable unless they also address a biological question that advances our conceptual 

knowledge of pathogen population biology. In addition, as much care should be given to 

the development and description of an appropriate pathogen sampling scheme as is given 

to the subsequent procurement and analysis of marker data. However, sampling 

deficiencies beyond the control of the author will be acceptable in some cases, e.g., when 

conducting analyses of historical isolate collections. 

 

Papers dealing mainly with taxonomy, such as descriptions of new taxa, should generally 

be submitted to a taxonomic journal. Taxonomic papers that deal with classification, 

identification, and nomenclature below the subspecies level may be submitted to 

Phytopathology. 

 

Authors are encouraged to contact any of the Senior Editors prior to submission of a 

manuscript to receive clarification concerning the suitability of their manuscript for 

publication in Phytopathology. Names and e-mail addresses of the Senior Editors can be 

found on the editorial board page. The subject area responsibilities for the Senior Editors 

are as follows: James C. Correll: biology, genetics, and molecular biology of fungal 

pathogens, population biology; Michael J. Davis: fastidious prokaryotic plant pathogens, 

general phytobacteriology, serological and molecular methods for detection of bacterial 

plant pathogens, sugarcane pathology, tropical fruit pathology; Scott E. Gold: fungal 

molecular biology, molecular fungal pathogen–plant interactions, fungal genetics; Bruce 
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A. Jaffee: nematology, biological control of plant-parasitic nematodes; Linda L. Kinkel: 

microbial ecology, quantitative population biology, and biological control; Robert P. 

Larkin: soilborne plant pathogens, soil microbiology, biological and cultural control, 

ecology and quantitative epidemiology of soilborne fungi; Frank N. Martin: soilborne 

fungal plant pathogens, oomycete genetics, population biology, phylogeny, biological 

control; Michael Milgroom: population and quantitative genetics of fungi, population 

biology, epidemiology; T. Erik Mirkov: virology, resistance to viruses, transgenic 

resistance to viruses, virus evolution, host–virus interactions, gene silencing; Bonnie H. 

Ownley: biological control and integrated management of soilborne fungi, rhizosphere 

ecology; Harald Scherm: ecology and epidemiology, disease management; Drake C. 

Stenger: DNA and RNA viruses, virus diseases, virus evolution, virus population biology, 

virus–vector interactions, virus–host interactions; and Jeffrey P. Wilson: host plant 

resistance, genetics of resistance. 

 

Authors are encouraged to have colleagues review a manuscript before submitting it for 

publication. Senior Editors may find the content of a submitted paper unsuitable for 

Phytopathology and return the paper to the author without review. Each manuscript 

receives two simultaneous reviews. Authors may recommend individuals to review a 

manuscript, and they also may ask that certain individuals not review a manuscript. 

Additional authorities are consulted as necessary to confirm the scientific merit of any part 

or all of a manuscript, with due consideration for prepublication confidentiality. Each 

reviewer makes a specific recommendation to the Senior Editor for the manuscript, based 

on the following applicable aspects: 

Importance of the research 

Originality of the work 

Analysis of previous literature 

Appropriateness of the approach and experimental design 

Adequacy of experimental techniques 

Soundness of conclusions and interpretations 

Relevance of discussion 
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Clarity of presentation and organization of the article 

Demonstration of reproducibility 

Letters to the Editor 

Explain, amplify, or otherwise comment on research published in the journal or elsewhere. 

The Editorial Board reserves the right to reject or publish letters of rebuttal when 

appropriate. 

 

Symposia 

Symposia from an APS annual meeting may be published in Phytopathology subject to the 

review process and to the policies, procedures, and charges applicable to other articles. It is 

the responsibility of the chair of the committee sponsoring the symposium to contact the 

Editor-in-Chief before the symposium is presented. 

 

Mini-Reviews 

Mini-Reviews are submitted by authors who wish to provide an incisive examination of the 

latest advances in a topic relevant to plant pathology. They provide a survey of the 

development of a subject, with an emphasis on the previous 5 years. Unlike basic research 

articles for Phytopathology, whose primary audience is specialists in the field, Mini-

Reviews should also be written for nonspecialist scientists and advanced students. If you 

are interested in submitting a Mini-Review, you should discuss the topic with the Editor-

in-Chief before you begin to write. 

 

Analytical and Theoretical Papers 

The Analytical and Theoretical Plant Pathology section publishes research articles that use 

analytical, computational, and synthetic approaches to provide new insights into an aspect 

of plant pathology. Reported findings should significantly improve our understanding of 

plant diseases and be corroborated by empirical information, when appropriate. 

Manuscripts may have the following section format: Introduction (no title), Theory and 

Approaches, Results, and Discussion. The section of Theory and Approaches describes 

theories, methods, and materials (if any) used in the study. 
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Online Article Enhancements 

APS offers authors cost-effective “e-Xtra” options designed to enhance the usefulness of 

the online versions of articles. Authors may publish figures in color online that appear in 

black and white in print ($20 per figure). Up to five external links to public databases, 

such as GenBank, TreeBASE, or other approved websites, will be provided free of charge 

(additional links at $5 per link) and linked to the online abstract. Authors should submit 

links with their articles for review. Supplemental materials, such as additional tables or 

figures, may be linked to the online abstract ($20 per supplement). e-Xtra materials are 

subject to review and will be accepted in the following formats: MS Word, WordPerfect, 

MS Excel, Lotus 1-2-3, and .jpeg or .gif formats. Supplemental materials should not be 

referred to in the text of the article. See submission instructions for all online options. 

 

Authorship 

Those who submit papers to Phytopathology should respect the value of the research of 

their peers by not devaluing authorship. Each author should have made a substantial 

intellectual contribution to the design, conduct, analysis, or interpretation of the study. 

Each author must approve the final version of the article to be published, and be willing to 

take public responsibility for their contribution to the paper. In addition, the first author 

and the corresponding author are expected to be able to take public responsibility for the 

entire paper. 

 

PREPARING A MANUSCRIPT 

 

Organization of Text 

Major sections after the introductory statements are Materials and Methods, Results, 

Discussion, and Literature Cited. General techniques and methods are described in 

Materials and Methods; brief descriptions of experiments and trials are given in Results. 

(Subheadings may be used, but avoid excessive fragmentation of the text.) Footnotes to the 

text are not permitted. Please refer to published articles for standard formatting of heads 

and subheads. 
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Scientific Nomenclature and Language 

Scientific language—measurements, specialized vocabulary, and nomenclature—is always 

in flux. Nevertheless, a manuscript should be prepared such that there is internal 

consistency and attention is paid to current standards of usage. Where legitimate 

differences in language and nomenclature exist, the preferences of authors will be 

respected. Following is a brief survey of guidelines and references that authors can consult 

as they prepare their manuscripts, along with any APS Publications Board policies that 

may apply to usage (a quick guide to APS editorial style is provided below). 

 

The ACS Style Guide (7) or ASA, CSA, and SSA Publications Handbook and Style 

Manual (3) may be helpful for scientific language and measurements. 

 

Although APS publications do not generally follow it for copyediting style, Scientific Style 

and Format (6) issued by the Council of Biology Editors provides an excellent background 

on the origins of scientific terms and the governing bodies that rule on current 

nomenclature in a given field. 

 

Apparatus and materials. Names of unusual proprietary materials and special apparatus 

should be followed by the manufacturer’s name and location in parentheses (e.g., 

manufacturer, city and state [United States] or city and country). It is only necessary to cite 

these materials by specific name if the work cannot otherwise be replicated. When 

necessary, trade names may be used and should be capitalized; trademark symbols should 

not be used and will be deleted before publication. 

 

Authorities for Latin binomials. Citation of authorities for Latin binomial names is 

optional but is appropriate for manuscripts dealing with taxonomy or nomenclature or for 

organisms with unfamiliar binomials. When used, authorities should be provided at first 

mention of the organism only. 

 

Bacteria. Spellings should be based on Bergey’s Manual of Systemic Bacteriology (15), 
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the Approved List of Bacterial Names (21), or the lists of species validly published in the 

International Journal of Systemic Bacteriology (IJSB). Based on Bergey’s Manual, groups 

below the level of subspecies should be italicized. Where applicable, designate strains. 

 

Common names of plant diseases. APS has an established committee to develop listings 

of approved common names for plant diseases—the Committee on Standardization of 

Common Names for Plant Diseases. These terms are official names for use in APS journals 

and publications. Please refer to the online publication Common Names of Plant Diseases 

(1), available at APSnet under resources. 

 

Chemicals, chemistry, and biochemistry terms. The ACS Style Guide (7) describes 

conventions in chemistry and biochemistry. The Merck Index (5) and Hawley’s Condensed 

Chemical Dictionary (16) are good sources for spellings of chemical terms. List fungicides 

by their approved common or generic names. Trade names may be included 

parenthetically, but do not include manufacturers. See the current issue of Farm Chemicals 

Handbook (2) or the most recent edition of Acceptable Common Names and Chemical 

Names for the Ingredient Statement on Pesticide Labels (8). Use the chemical name if a 

common name is not available. 

 

Cultures. Indicate the source of cultures. Include culture designations obtained from or 

deposited in recognized collections. Authors are encouraged to deposit voucher cultures 

and specimens documenting their research at recognized institutions and to cite the place 

of deposit in the text. In addition, papers are accepted on the condition that recombinant 

plasmids and bacteriophages, microbe strains, and plant variants developed in the course of 

the research will be available for distribution to all qualified members of the scientific 

community, either directly from the investigator or by deposit in national or international 

collections. Though designations from recognized collections should generally be 

provided, avoid unnecessary use of arbitrary genotype designations in the text. For 

example, “The avirulent isolate showed a larger colony diameter than did the virulent 

isolate” is more informative than “Isolate ISF234 showed a larger colony diameter than did 

isolate ABF672.” 
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Enzymes. Use the enzyme names recommended in the latest issue of Enzyme 

Nomenclature (12). Give the number (classification) of the enzyme at its first use (e.g., EC 

1.1.75.6). 

 

Genetics. Rieger et al. (20), Stenesh (22), and King and Stansfield (14) are good 

specialized genetics and molecular biology dictionaries. 

 

Fungi. The preferred source for common and scientific names and authorities of fungi is 

Fungi on Plants and Plant Products in the United States (9). Ainsworth and Bisby’s 

Dictionary of the Fungi (11) is another good reference. 

 

Insects. Common Names of Insects and Related Organisms (23) can be used to verify 

insect names. 

 

Nucleotide or amino acid sequences. Accession numbers cited from GenBank or other 

sequence databases must be provided. If the sequence is not available for general access 

from the database when the manuscript is submitted, a computer file or copy of sequences 

described in the manuscript should be provided for reviewers. 

 

Phylogenetic trees. Authors are encouraged to deposit phylogenetic trees and data used to 

generate them in TreeBASE, and cite accession number(s). If not deposited, authors of 

manuscripts may be required, at the discretion of the Senior Editor, to provide unpublished 

sequences, alignments, or other data used to construct phylogenies, for the sole purpose of 

providing reviewers with sufficient data with which to evaluate the submitted manuscript. 

As with the manuscript itself, any unpublished information provided for the purpose of 

review will be considered confidential. 

 

Plants. Farr et al. (9) is a good source for spellings of common and scientific names. Other 

good sources include Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10th ed. (29), A Checklist 

of Names for 3,000 Vascular Plants of Economic Importance (25), and The Plant Book 
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(17). Use the term “cultivar” for cultivated agronomic and horticultural varieties. Identify 

the source of the cultivars and include CI and PI numbers when appropriate. The name of a 

cultivar may be preceded by the abbreviation cv. or enclosed in single quotation marks. 

 

Software. Software used should be treated as proprietary material or apparatus. Give the 

manufacturer or developer name and location parenthetically within the text. Software 

should not be listed in Literature Cited. 

 

Statistics. Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable 

reader to verify the reported results. Give details of randomization and blocking, as well as 

number of replications, blocks, or observations. Clearly distinguish between true 

replications and subsamples within a replication/treatment combination. Always specify 

the experimental design and indicate whether the design was balanced. When means (or 

medians) are followed by ± x, indicate whether x refers to the standard deviation, standard 

error, or half the confidence interval; error bars should similarly be defined. Except for 

simple procedures (e.g., t tests, one-way analysis of variance, simple linear regression), cite 

an appropriate and accessible statistical text and indicate the computer program used. In 

general, statistical techniques should be described in the Materials and Methods. Avoid use 

of arbitrary significance cut-offs, such as “significant or not significant at P = 0.05.” 

Instead, give the achieved significance level for statistical tests (e.g., F was significant at P 

= 0.03). 

 

See Swallow (24) for a discussion of appropriate methods for statistical comparison of 

treatments. In general, a multiple comparison procedure (e.g., Duncan’s multiple range test 

or Fischer’s least significant difference) should not be used when logical a priori 

comparisons can be identified. Multiple comparison procedures can be used when logical a 

priori comparisons are not identified, but the specific procedure should be clearly 

indicated. When a quantitative factor (e.g., temperature) is studied, it is often desirable to 

use regression instead of analysis of variance (ANOVA). When ANOVA is used for this 

type of factor, orthogonal polynomials are preferable to multiple comparisons. Even when 

a multiple comparison procedure is used, it is desirable to specify one of the following: 
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mean square error, standard error of the difference, or the least significant difference value 

(with specified P). 

 

Whenever possible, researchers should consult with a statistician before designing an 

experiment and when analyzing the results. The following articles are good sources of 

information: Johnson and Berger (13), Madden et al. (18), Swallow (24), and Gilligan (10). 

 

Viruses. Guidelines provided in the Seventh Report of the International Committee for the 

Taxonomy of Viruses (28), as described by Mayo and Horzinek (19) and Van Regenmortel 

(27), will be followed. In formal taxonomic usage, virus family, subfamily, and genus 

should be capitalized and printed in italics. When used formally, the name of the taxon 

should precede the term for the taxonomic unit, e.g., the family Bunyaviridae and the 

genus Tospovirus. Formal use of a virus species name also should be printed in italics, with 

the first word and any subsequent proper noun capitalized, e.g., Wheat American striate 

mosaic virus. Generally, the designation of the taxonomic unit “species” need not precede 

the species name, e.g., Tomato spotted wilt virus need not be written as the species Tomato 

spotted wilt virus. The first use of a virus species name in a paper usually should be formal 

and, therefore, italicized with the first word capitalized. Subsequent reference to the same 

virus should be by the accepted acronym, which is not italicized, e.g., TSWV. Virus names 

written in tables should be written formally. The name of a tentative species whose 

taxonomic status is uncertain should not be written in italics, but its first word (and any 

proper nouns) should be capitalized. 

 

In informal vernacular use, the virus family, subfamily, and genus should be lowercase and 

not printed in italics. This generally does not apply to virus species names, because 

acronyms are applied after the first use, which is formal. The name of the taxon, if used, 

should follow the term for the taxonomic unit, e.g., the tospovirus genus. When used 

informally, the name of the taxon should not include the formal suffix, e.g., the bunyavirus 

family, not the bunyaviridae family. Usually, these constructions should simply be 

avoided, because they lead to unnecessary ambiguity. Formal taxonomic usage is 

preferred, particularly when the formal family and genus names have the same root terms, 

e.g., Bromoviridae and Bromovirus. 
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General Editorial Style 

Most of the style guides mentioned previously have good discussions of English, grammar, 

and style. Other good general references include The Chicago Manual of Style (26) and 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (29). 

 

Citations. A citation should always be to the original source of publication, whether print 

or online. 

 

Literature cited. List references in alphabetic order by authors’ surnames. When citing 

multiple works by the same author, list articles by one author before those by multiple 

authors. Determine the sequence by alphabetizing the first author’s surname and 

subsequent authors’ surnames, by the year of publication (most recent last), and, if 

necessary, by the page numbers of articles published in the same journal. Italicize Latin 

binomials, capitalize German nouns, and insert diacritical marks. List specific pages of 

books. Refer to the BIOSIS List of Serials (4) for accepted abbreviations of journal names. 

Do not abbreviate one-word titles of journals. Double-check the accuracy of title 

abbreviations, page and volume numbers, and dates and check that each reference is cited 

in text. 

 

Only references generally available through libraries should be listed in Literature Cited. If 

a work cited is in preparation, submitted but not accepted for publication, or not readily 

available in libraries, cite the work parenthetically in the text, e.g., (J. Jones, unpublished 

data) or (J. Jones, personal communication), not in Literature Cited. Obtain written 

permission from the person(s) cited as the source of unpublished information. A copy of 

the letter from the person supplying information should be included as an e-mail 

attachment when submitting a manuscript, or sent to the assigned Senior Editor by fax or 

mail. To cite an article as in press, you must have a letter of acceptance from a journal or 

book editor or have a copy of the galley proof for book chapters, bulletins, etc. Avoid 

excessive reference to unpublished information. 
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Databases. Accession numbers cited from GenBank, EMBL, and other databases for 

primary nucleotide or amino acid sequence data must be provided and should be 

referenced as a footnote at the bottom of the first page, in the figure legends, or in text. 

 

Online publications. For literature citations of publications available or referenced online 

that were originally published in traditional print form, the original printed version should 

be cited. Materials originally published online by established sources (the Senior Editor 

will make the assessment of the online source) should be cited as published online. 

Citation of online material should include author(s), date, title, publication name or 

sponsoring organization, and publication number or equivalent identifier (i.e., digital object 

indentifier [DOI] number), if any, e.g., Nadeem, A. 1997. Title. Mol. Plant Pathol. Online 

publication /1997/0612nadeem. Do not reference the electronic address or filename of the 

material, because electronic addresses and locations are frequently changed. If 

information used in text can be found online but is not from an established publication, it 

should be referenced in text as a personal communication (requiring the same verification 

from the authors as any other personal communication), e.g., (J. Jones, B. Myers, and P. 

Johnson, personal communication). Online software, programs, models, etc. that are used 

to analyze data should be cited in text by referencing the sponsoring organization and 

program, e.g., NIH Image is available online from the National Institute of Health. 

 

Beginning in 2005, each article appearing in an APS journal has a unique DOI number 

assigned to it for future reference. 

 

APS journals have a policy of consistency between online and print versions. Changes to 

online versions will be made only as errata. These will appear at the end of the online 

article at the same time they appear in a printed issue. 

 

Tables 

Cite tables in numeric order in the manuscript. Tables should be intelligible without 

reference to the text or another table. Do not repeat data in the text that are given in a table 
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or figure. The title should summarize the information presented in the table without 

repeating the subheadings. Subheadings should be brief. 

 

Tables are used to present precise numerical data that show comparisons or 

interrelationships. The minimum number of columns is two. Lists should be incorporated 

into the text. Nonessential details should be omitted. Numbers should be rounded to 

significant digits. Ditto marks should not be used. Abbreviations are acceptable; explain 

any nonstandard abbreviations in footnotes. Footnotes are designated with superscript 

lowercase letters. Vertical and horizontal rules and bold type are not allowed in data fields. 

 

Figures 

General. Each submitted illustration should be labeled with the figure number, author’s 

name, and Phytopathology. The top and bottom should be indicated whenever there is a 

possibility for confusion. Captions should describe the contents so each illustration is 

understandable when considered apart from the text. Cite all figures in numeric order in the 

manuscript. 

 

Exact widths for same-size reproductions are 88 mm for one column and 183 mm for two 

columns; maximum height is 250 mm, including caption. On figures, numbers and 

lettering should be in a 10-point sans serif type (Helvetica preferred) and bold; capitalize 

only the first word and proper nouns in each label. Panel designations—A, B, C, etc.—

should be uppercase letters in an 18-point sans serif type that matches the font used for the 

rest of the labeling. Keep font sizes consistent among figures. 

 

Line drawings. Provide one print-quality version of each line drawing as original (e.g., 

laser print) artwork—preferably prepared for same-size reproduction. Affix index marks to 

ordinates and abscissae. Avoid too bold lettering, numbers, and lines for coordinate axes 

and curves. Graphs should be “boxed” with tic marks on axes as needed. Use solid black or 

white or hatch or stripe patterns in bar graphs (Fig. 1); shaded columns do not reproduce 

well, either becoming “muddy” and indistinguishable or fading to white. Use solid black 

and white symbols; shaded or screened rules and symbols will not reproduce. Portions of a 

composite line drawing or graph should be provided as a single illustration. 
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Fig. 1  

 

In figures, only standard symbols (boxes, circles, triangles) or other typographic elements 

should be used. If necessary, please provide a key to any symbols as part of the figure (Fig. 

2). Only standard symbols can be reproduced in captions and may change in conversions.  

   

Fig. 2 

 

Photographs from negatives. Submit one set of original (directly from negatives) print-

quality photographs for publication. Photographs should have any labeling applied directly 

to the print; figures with extraneous labeling must be mounted securely and the labeling 

placed on the mounting material. Same-size reproduction photographs are preferred. 
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Photographs should be cropped at right angles to show only essential details; scale bars 

should be inserted where necessary to indicate magnification. Prints should be clear and of 

high quality. Poor alignment, blurred lines, or out-of-focus letters and symbols are not 

acceptable. 

 

For composites, match photographs for similarity of contrast, background density, and 

subject content and arrange in a square or rectangle. Photographs in a composite should be 

mounted, with the edges in contact; space between photographs will be inserted in printing. 

Any labeling should be set in from the outside edges where space will be inserted to avoid 

being cut off in print. 

 

Color illustrations. Color figures may be used. The cost of color reproduction must be 

paid by the authors (for rates, see the Page charges section above or on the Phytopathology 

General Publication Policies page in the most recent issue of Phytopathology). Color 

composite photographs must be mounted on flexible material and ready for reproduction. 

Photos from negatives should be provided for print to ensure accurate reproduction of 

color. If color images are available only from digital files, provide images in .tif or .eps 

format saved in CMYK mode, with adequate resolution for print. One-column images must 

have a minimum of 1,260 pixels in width, and two-column images must have a minimum 

of 2,610 pixels in width. A color proof should be supplied, but due to variance in monitors 

and the visible color ranges, only SWOP-approved proofs can be matched on press. 

 

Digital image files. Digital files must conform to the following specifications. Files must 

be saved in .tif, .eps, or .jpg format for IBM PC or in .tiff, .pict, .jpeg, or .eps format for 

Macintosh. APS discourages submission of image files generated with “office suite” 

programs, such as PowerPoint and Excel, or images embedded in office suite applications, 

e.g., word-processing documents. Image resolution must be at least 360 ppi (600 ppi is 

preferred for line art and figures with text) at final image size. If the final printed image 

size is unknown, size the image at a larger final print size, maintaining the required 

resolution, and APS will downsample the image to fit the final print dimensions (to 

maintain quality, APS cannot enlarge a digitized image). Black-and-white images must be 
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saved as grayscale images. Image sizes as follows: 2,610 pixels wide for two-column 

image and 1,260 pixels wide for one-column images. 

 

Because of the wide variance in software, scanners, and monitors, APS urges that 

electronic images be submitted by authors experienced in electronic image processing. 

Unusable files may result in delays in publication. If you have questions please contact 

Patti Ek by e-mail at pek@scisoc.org. 

 

INSTRUCTIONS FOR FINAL SUBMISSION 

 

Electronic processing of manuscripts 

Accepted manuscripts returned for final processing should be submitted for publication on 

an IBM-compatible or 1.4-MB Apple/Macintosh disk, zip disk, or CD-Rom. The revised 

final manuscript, including publication-quality figures, should be prepared and forwarded 

to the Senior Editor in the traditional manner (diskette, hard copy, and publication-quality 

figures); there should be one file containing text, figure captions, and tables. Figures 

should be saved in a separate file. Prepare tables in table format, with one data field per 

cell or separate each data field with a tab (not spaces). Tables should not be framed in the 

text file. 

 

The file containing the article MUST be saved as a Microsoft Word (preferred), 

WordPerfect, or Rich Text format (.rtf) document. Articles that cannot be saved as 

Microsoft Word, WordPerfect, or Rich Text format documents can be submitted in ASCII 

(Text Only or Text Only with Line breaks) format. Please include a version of the file 

saved in your native word processing application as well as in ASCII (Text Only or Text 

Only with Line breaks) format. 

 

When saving the file for submission, prepare the manuscript as for review, omitting any 

line numbering. Label the disk with the document’s complete file name. Also, indicate the 

format as either IBM or Apple/Macintosh and as Microsoft Word, WordPerfect, Rich Text, 

or ASCII (Text Only or Text Only with Line breaks) format. 
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A high-quality, camera-ready hard copy version of each image is required, including 

figure and manuscript numbers and author information. Hard copy should be acceptable to 

the author, because it may have to be used for reproduction. APS will attempt to obtain 

print-quality images from submitted files, but if the digital image is unusable, the supplied 

hard copy version will be used instead. Please note: If publication-quality prints or digital 

image files have not been supplied when the manuscript is accepted, the supplied hard 

copy version will be used. Acceptable storage media include 1.4-MB disk, zip disk, or CD-

Rom. Image files must be properly named and include the appropriate file extension. The 

storage medium must be labeled with file names, journal, manuscript number, first author’s 

name, computer platform, and file extension, e.g., Figs. 1, 2, 3, Phytopathology #222, 

Zayas, IBM PC, .tif files. 

 

Illustrations (photographs, drawings, or diagrams) from an article or related to an article 

may be submitted for consideration for the journal cover. Such figures should be labeled 

and include a caption. 

 

Nucleotide and amino acid sequences may be supplied as computer files in addition to the 

hard copy. These should be prepared at a maximum of 100 characters per line. 
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Quick Guide to APS Editorial Style 

(see text of Instructions for more complete references)  

 

Numbers 

Numerals for measurements, including ad hoc measurements such as drops, wells. 

 

Commas in numbers of 4 digits or more (except for digits used as designations). 

 

Zero in front of decimal points. 
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In lists where one item is multidigit, use numerals throughout. 

 

Spell out numbers at the beginning of a sentence (if number is spelled out, unit of measure 

also should be spelled out). 

 

-fold: threefold, manyfold, 10-fold. 

 

Ranges: use "to" rather than "–," except in tables. 

 

Measurements

Do not abbreviate measurements in titles. 

 

Time: second (s), minute (min), hour (h), day (day), week, month, year. 

 

liter (spell out), but ml, µl, etc. 

 

Use the degree symbol with temperature (70°C). 

 

Binomials and trinomials 

All taxa are italicized. In trinomials, always spell out species, e.g., X.  

campestris pv. campestris (not Xcc). 

 

Molecular weight and Daltons 

Correct: The molecular weight of protein x is 54,000. 

The molecular mass of protein x is 54,000 Da [or 54 kDa]. 

 

Incorrect: The molecular weight of protein x is 54,000 Da [or 54 kDa]. 
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Enumeration 

Use (i), (ii), (iii), (iv). 

 

Prefixes and suffixes 

Generally should be closed up (e.g., postinfection, loopsful), even in nonstandard 

constructions; see dictionary or style manuals for exceptions. 

 

Compound words 

When two words are used as adjectives preceding a noun, as a rule they are hyphenated. If 

uncertain, consult the dictionary (29) or style manuals. 

 

Abbreviations 

Consult ACS (7) and the short list below for the standard abbreviations for common terms. 

Authors may coin abbreviations. Limit the use of coined abbreviations to terms used 

frequently and unusually long terms. Spell out the term and place the abbreviation in 

parentheses at first use; use the abbreviation after that. 

 

Common abbreviations and terms 

aa--amino acids 

Carborundum 

Casamino Acids 

Celite 

CFU--colony-forming units, do not spell out if preceded by a numeral 

cheesecloth 

chi-square test or _2 

cis, trans 

cM--centimorgan, spell out at first use 

Coomassie brilliant blue 

df--degrees of freedom, do not spell out if preceded by a numeral 

et al., not et al. 
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GLM--general linear model 

gram negative, gram positive 

Gram stain 

LB broth--Luria-Bertani broth 

LR white resin 

Mab--monoclonal antibody 

P--probability, do not spell out 

Parafilm 

phytoplasma, not MLO or mycoplasmalike organism 

potato dextrose agar, not potato-dextrose agar 

ppm--parts per million 

Rf --retardation factor 

V8 juice agar 

 
Checklist for papers submitted to Phytopathology 

 

Authors can expedite processing of their manuscripts by following the formatting 

guidelines outlined below in preparing their manuscripts for submission to 

Phytopathology.  

 

Content 

• Significance and originality of work are shown.  

• Reproducibility of results is illustrated.  

• Objectives are clearly stated in the introduction.  

• Introduction includes a succinct evaluation of the topic, including all relevant 

literature citations.  

• Experimental design and methodology are fully explained.  

• Proper and sufficient analyses have been conducted (review by qualified statistician 

before submission is encouraged).  

• Discussion relates work to other published material and addresses strengths and 

weaknesses of research.  

• Major conclusions are supported by results from repeated experiments.  

• Manuscript has been reviewed critically before submission.  
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Format 

• Line-numbered paper, double-spaced (including tables and figure captions). 

Typescript is 12 point.  

• First author’s name, page number, and Phytopathology in upper right corner of 

each page.  

• Tables on numbered pages after Literature Cited section.  

• Captions for figures on a separate numbered page following the tables.  

• Section heads provided.  

• Title does not exceed 100 characters and spaces. (Do not include a pathogen name 

in parentheses after a disease name unless essential for clarity. Do not use both 

common and scientific names for organisms in the title.)  

• Author name(s) listed under the title.  

• Affiliations, addresses, and acceptance date are given in separate paragraphs 

beneath the author’s name. Acknowledgments are at the end of the text. 

Disclaimers should be a footnote to the first page.  

• Corresponding author’s name and e-mail address are given before the abstract.  

• Reference line is provided (authors, year, title, journal) under abstract head.  

• Abstract is one paragraph limited to 200 words. Abstracts must be included with all 

papers, except Obituaries.  

• Additional keywords are words or phrases not in the title or abstract but are in the 

text and useful in index retrieval systems. Listed in alphabetic order.  

Organization of text 

• Major sections after the introductory statements are Materials and Methods, 

Results, Discussion, and Literature Cited. General techniques and methods are 

described in Materials and Methods; brief descriptions of experiments and trials are 

given in Results. (Subheadings may be used, but avoid excessive fragmentation of 

the text.) Footnotes to the text are not permitted. Please refer to published articles 

for standard formatting of heads and subheads.  

• Published references are listed in Literature Cited. References are in alphabetic 

order by authors’ surnames. Citations in text are given by number.  

• Figures (hard copies and digital images) are labeled with the figure number, first 

author’s name, and Phytopathology, and the top and bottom are indicated when 

necessary.  

• Digital images have been checked for adequate resolution.  
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• Figures are boxed. The first letter of the first word of each label is capitalized; all 

others are lowercase, except proper nouns.  

• Figures are prepared for same-size reproduction (88 or 183 mm wide; maximum 

250 mm deep, including caption). Consistent font style and sizing is used for all 

figures.  

Supporting material 

• Copy of first page or letter of acceptance is provided for all in press citations.  

• Copies of personal communication verification are provided.  

• Permission has been granted for copyrighted material.  

• Accession numbers obtained for nucleotide and/or amino acid sequences are 

provided as a footnote to the first page or in text.  

• Voucher cultures and specimens have been deposited in recognized collections.  

Checklist for final submission 

• Include quality printouts and label the disk with the document’s file name. Indicate 

the format as either IBM or Apple/Macintosh and as Microsoft Word, WordPerfect, 

Rich Text, or ASCII (text only or text only with line breaks) format. Include final 

figure files on the disk if submitted as digital images. Figure printouts and 

electronic figure files should be labeled with the figure number, first author’s name, 

and Phytopathology.  

• Illustrations (photographs, drawings, or diagram) from an article or related 

to an article may be submitted for consideration for the journal cover. Such 

figures should be labeled and include a caption.  
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA SUMMA  

PHYTOPATHOLOGICA 

 

 

A revista Summa Phytopathologica (SP) é editada por uma Comissão Editorial eleita 

pelos sócios efetivos do Grupo Paulista de Fitopatologia (GPF) e por um Conselho 

Editorial. A língua oficial para a publicação é a portuguesa, mas aceita-se trabalhos em 

inglês ou espanhol. Tem sua distribuição gratuita a todos os sócios do GPF e a diversas 

bibliotecas agronômicas do Brasil e do mundo. 

MODALIDADES DE PUBLICAÇÃO  

 

1. Artigos científicos: trabalhos de pesquisa científica inédita e conclusiva. Grafado em 

português, inglês ou espanhol. Deverá ter, no máximo, vinte laudas digitadas em espaço 

duplo. Não deverá ultrapassar trinta referências bibliográficas. O texto deverá conter os 

seguintes itens:  

Português: Resumo, abstract, introdução, material e métodos, resultados e discussão, 

agradecimentos, referências bibliográficas.  

Inglês: Abstract, in english and in portuguese, material and methods, results and 

discussion, acknowledgments, references. 

Espanhol: Resumen, (en español y en portugués), abstract, material y métodos, resultados y 

discusión, agradecimientos, referencias bibliográficas. 

2. Revisões: texto sobre assunto específico o qual enfoca novos conceitos, hipóteses, 

discussões ou que promova a integração da Fitopatologia com outras ciências, atendendo, 

preferencialmente, a solicitação da Comissão Editorial. Deverá ter no máximo vinte laudas 

digitadas em espaço duplo e não ultrapassar sessenta referências. O texto deverá conter os 

seguintes itens:  

Português: Resumo, abstract, texto, referências bibliográficas. 

Inglês: Abstract, in english and in portuguese, text, references. 
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Espanhol: Resumen, en español y en portugués, abstract, texto, referencias bibliográficas.  

3. Notas científicas: trabalhos de pesquisa científica inédita, que seja recente e de interesse 

para uma rápida divulgação. Deverá ter no máximo seis laudas digitadas em espaço duplo, 

uma tabela e uma figura. Não deverá ultrapassar dez referências bibliográficas. O texto 

deverá conter os seguintes itens: 

Português: Resumo, abstract, texto, agradecimentos, referências bibliográficas. 

Inglês: Abstract, in english and in portuguese, text, acknowledgments, references. 

Espanhol: Resumen, en español y en portugués, abstract, texto, agradecimientos, 

referencias bibliográficas.  

4. Notas técnicas: técnicas novas, produtos e patentes. Deverá apresentar resumo, abstract, 

texto sem divisão de tópicos, referências bibliográficas. Deverá ter no máximo seis laudas 

digitadas em espaço duplo, uma tabela e uma figura. Não deverá ultrapassar dez 

referências bibliográficas. 

Português: Resumo, abstract, texto, agradecimentos, referências bibliográficas. 

Inglês: Abstract in english and in portuguese, text, acknowledgments, references. 

Espanhol: Resumen, en Español y en portugués, abstract, texto, agradecimientos, 

referencias bibliográficas. 

5. Comunicações: a) constatação de uma nova doença ou de novo patógeno. Caso trate da 

primeira detecção no país, deve constar o parecer técnico do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, autorizando a divulgação. b) resultados dos testes de controle 

de doenças (químico ou biológico) desde que não efetuados “ in vitro”. Sem resumo, 

abstract ou divisão em tópicos, contendo no máximo duas laudas, digitados e uma figura 

ou tabela, sem citação bibliográfica. 

6. Serviços: a) divulgação de notícias, que tenham interesse para os fitopatologistas; b) 

resenha de livros; c) abstracts de teses e dissertações defendidas por sócios do GPF; d) 

notícias dos congressos e resoluções das assembléias. 

7. Cartas ao editor: documento encaminhado para publicação, sobre tema de relevância 

para apresentar sugestões ou incitar discussões. Podem ser publicadas a réplica e a tréplica. 
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TRAMITAÇÃO DO MANUSCRITO 

Um dos autores deverá ser nomeado para se responsabilizar pelas correspondências e troca 

de informações entre a Comissão Editorial e os autores. 

Um dos autores deverá ser sócio do GPF e estar quite com a tesouraria. No caso de 

nenhum dos autores ser sócio do GPF deverá ser pago uma taxa correspondente a uma 

anuidade em vigor, cinqüenta reais (R$ 50,00), para a tramitação do manuscrito, em 

cheque nominal ao GPF.  

Os artigos para publicação encaminhados para análise à Comissão Editorial deverão estar 

gravados em disquete ou CD e impressos em quatro vias. É necessário acompanhar uma 

carta com anuência de todos os autores. Após o recebimento, três cópias serão 

encaminhadas a três assessores ad hoc. O autor que não tiver seu artigo aprovado por eles, 

receberá todas as cópias de volta, juntamente com o disquete ou CD. Se aceito, uma das 

cópias será submetida à correção do “abstract” e adequação às normas de citação 

bibliográfica. Após isto, o autor receberá esse material e mais três pareceres dos assessores 

(sem o nome dos mesmos), juntamente com o disquete ou CD, para conhecimento e 

tomada de providências no sentido de eventual readequação do texto. 

As ilustrações em preto e branco não oneram o autor, o qual, entretanto, se obrigará a 

cobrir o custo das publicações em cores, após o aviso da aceitação do trabalho para 

publicação.  

Os autores deverão reencaminhar à Comissão Editorial todo material dos pareceristas, 

juntamente com duas cópias do arquivo em disquete ou CD devidamente corrigidos.  

A Comissão Editorial tratará de constatar se as correções feitas pelos autores estão em 

sintonia com os pareceres emitidos pelos assessores. Em caso afirmativo ele será aceito 

para publicação; caso contrário será devolvido ao autor para as devidas correções.  

No caso de haver conflitos de interesse, os autores devem se manifestar por carta, através 

do autor responsável pela correspondência, a qual será analisada pela Comissão Editorial e 

se necessário submetida ao Conselho Editorial.  

PROVA TIPOGRÁFICA 
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Os autores receberão a prova tipográfica e terão cinco dias úteis após o recebimento para a 

revisão do texto, assinalando as correções em vermelho, e devolvendo à SP; caso contrário 

o trabalho só será publicado em números posteriores. 

NORMAS DE REDAÇÃO 

Todos os trabalhos deverão ser digitados em folha tamanho A4 (210 x 297 mm), espaço 

duplo, com margens de 3 cm, numerando-se as linhas e páginas. As letras devem seguir 

padrão “Times New Roman” tamanho 12. 

Ao final do resumo e do abstract deverão conter, no idioma correspondente, palavras 

chaves adicionais ( não mais que cinco e diferentes do título). 

Tabelas, figuras, desenhos, fotografias e gráficos, deverão ser apresentados separadamente 

no final do manuscrito. O local de inserção no texto deverá conter a chamada: Inserir 

Figura 1; inserir Tabela 1. 

O título da tabela constará na parte superior e o da figura na parte inferior, ambos 

ocupando toda a largura das mesmas. As palavras Figura e Tabela, conjuntamente com o 

número correspondente devem ser escritas em negrito. As notações (números, letras e 

símbolos) constantes nas tabelas e figuras, deverão ter tamanho não inferior a 10. As 

figuras, na forma de gráficos, deverão ter fundo branco e com bordas. 

Fotos e montagens fotográficas deverão ser fornecidas em papel brilhante no tamanho A4 

(210 x 297 mm).  

As citações bibliográficas no texto deverão ser:  

a) expressas na forma numérica. Uma vez os autores fazendo parte de contexto da frase 

devem ser grafados com somente as iniciais em maiúsculas, seguindo-se o número da 

citação entre parênteses. Exemplo: Figueiredo (6).  

b) quando o trabalho tiver mais de dois autores citar o primeiro seguido de et al.; quando 

forem dois autores utilizar o & (e comercial). Exemplo: Figueiredo & Coutinho (7). 

 

c) comunicação pessoal deve constar como nota de rodapé, contendo dados sobre o 

informante e a data (mês e ano) da informação.  

 159



 

d) quando tiver mais de uma citação, colocar no texto em ordem numérica crescente (6, 7, 

18). 

 

e) na numeração da citação não utilizar zero antes da unidade.  

 

NORMAS PARA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

As Referências Bibliográficas no fim do texto deverão ser apresentadas em ordem 

alfabética e numeradas, nos seguintes formatos: 

ARTIGO DE PERIÓDICO  

FORMATO: Autor(es). Título do artigo. Título do periódico, cidade, volume, número, 

paginação inicial-final, ano. Exemplos:  

1. Costa, A.S. História da fitopatologia no Brasil. Summa Phytopathologica, Campinas, 

v.1, n.3, p.155-163, 1975. 

2. Leite, R.M.V.B.C.; Amorim, L. Elaboração e validação de escala diagramática para 

mancha de Alternaria em girassol. Summa Phytopathologica, Botucatu, v.28, n.1, p.14-19, 

2002. 

 

3. Micheref, S.J.; Mariano, R.L.R.; Padovan, I.; Menezes, M. Observações ultraestruturais 

das interações entre Colletotrichum graminicola e agentes biocontroladores no filoplano de 

sorgo. Summa Phytopathologica, Jaguariúna, v.19, n.2, p.99-101, 1993. 

 

ARTIGO DE PERIÓDICO EM MEIO ELETRÔNICO  

FORMATO: Autor(es). Título do artigo. Título do periódico, cidade, volume, número, 

paginação inicial-final, data. Disponível em: <http: endereço eletrônico>. Acesso em: dia 

mês (abreviado). ano. Exemplos: 

1. Lamari, L. Assess: Image analysis software for plant disease quantification. St. Paul: 

APS Press, 2002. 1CD-ROM. 
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2. São Paulo. (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais 

em matéria de meio ambiente. In: Entendendo o meio ambiente. São Paulo,1999. v.1 

Disponível em: <http://www.dbt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 

1999. 

 

LIVROS  

FORMATO: Autor(es). Título: sub-título. Edição. Local de publicação: Editora, ano de 

publicação. nº do volume e/ou total de páginas (nota de série). Exemplos: 

1. Kimati, H.; Gimenes-Fernandes, N.; Soave, J.; Kurozawa, C.; Brignani Neto, F.; Bettiol, 

W. Guia de fungicidas agrícolas: recomendações por cultura. 2.ed. Jaboticabal: Grupo 

Paulista de Fitopatologia, 1997. v.1, 224p. 

2. Lucas, J.A. Plant pathology and plant pathogens. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science, 

1998. 274p. 

CAPÍTULO DE LIVRO  

FORMATO: Autor(es) do capítulo. Título do capítulo ou parte referenciada. In: Autor ou 

Editor. Título da publicação no todo. Edição. Local de publicação: Editora, ano de 

publicação. volume, nº do capítulo e/ou página inicial-final da parte referenciada. 

Exemplo: 

1. Reis, E.M.; Casa, R.T. Cereais de inverno. In: Vale, F.X.R.; Zambolim, L. Controle de 

doenças de plantas: grandes culturas. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1997. v.1, 

cap.5, p.231-287. 

 

DISSERTAÇÃO E TESE  

FORMATO: Autor. Título. Data. Número de folhas ou volumes. Categoria da Tese (Grau 

e Área de Concentração) – Nome da Faculdade, Universidade, cidade. Exemplo: 

1. Izioka, E.E.K. Caracterização morfológica, patogênica e molecular de Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.)Penz. & Sacc., agente causal da podridão floral do citros. 1995. 

138f. Tese (Doutorado em Genética) – Instituto de Biociências - Universidade Estadual 

Paulista, Botucatu. 
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PARTE DE EVENTOS EM ANAIS 

FORMATO: Autor(es) do trabalho. Título do trabalho. In: Nome do evento, número., ano, 

cidade de realização. Título. Cidade de publicação: Editora, ano. página inicial-final do 

trabalho. Exemplo: 

1. Melo, I.S. de. Controle biológico de doenças de raiz. In: Reunião sobre controle 

biológico de doenças de plantas, 1., 1986, Piracicaba. Anais. Campinas: Fundação Cargill, 

1986. p.7-12. 

 

PARTE DE EVENTOS EM MEIO ELETRÔNICO  

FORMATO: Autor. Título do trabalho. In: Nome do evento, número do evento, ano, 

cidade de realização. Título. Cidade de publicação: Editora, ano. número de CDs. 

Exemplo: 

1. Jerba, V.F.; Rodella, R.A.; Furtado, E.L. Análise pré-infeccional do desenvolvimento de 

Glomerella cingulata na superfície foliar de cultivares de feijoeiro (Phaseolus vulgaris). In: 

Reunion Latinoamericana de Fisiologia Vegetal, 11., 2002, Punta del Este. Actas. 

Córdoba: Editiones del Copista, 2002. 1 CD-ROM. 

 

PARTE DE EVENTOS EM PERIÓDICOS 

FORMATO: Autor(es). Título do artigo. Título do periódico, cidade, volume, número, 

paginação inicial-final, ano. (Resumo). Exemplo: 

1. Kitajima, E.W.; Coletta Filho, H.D.; Machado, M.A.; Novas, Q.S. Escaldadura das 

folhas em Hibiscos schizopetalus associada à infecção por Xylella fastidiosa em Brasília, 

DF. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.25, supl., p.323-323, 2000. (Resumo). 

 

ABSTRACTS 

FORMATO: Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do Periódico, cidade, volume, 

número do fascículo, página inicial-final do artigo, ano. In: Título do Abstract, cidade, 

volume, número, ano. (Abstract número de referência). Exemplo: 
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1. Katis, N.; Gibson, R.W. Transmission of potato virus y by cereal aphids. Potato 

Research, Wageningen, v.28, n.1, p.65-70, 1985. In: Review of Plant Pathology, London, 

v.65, n.8, p.445, 1986. (Abstract 4038). 

 

DESCRITORES 

Exemplo: temperatura: 25 ºC 

Nomes científicos utilizando nomenclatura binomial latina no corpo principal do texto, o 

nome genérico e específico por extenso, acrescentando a autoridade, ou descritor ao citar 

pela primeira vez. Nas vezes subseqüentes em que for escrito no texto, poderá ser 

abreviado para o gênero (exemplo: Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. e C. 

gloeosporioides). As viroses devem ser designadas pelo nome das espécies (normas do 

ICTV) seguido das siglas (família e gênero) ao ser citado pela primeira vez. Nas vezes 

seguintes usar apenas a sigla correspondente (exemplo: Cucumber mosaic virus, CMV). 

ABREVIAÇÕES  

Peso molecular expresso em Daltons (Da) ou Kilo Dalton (KDa). Sistema métrico: usar L 

(litro), mL (mililitro), mL (microlitro), não usar ppm (parte por milhão) e sim mg/mL, não 

usar ton. (toneladas) e sim megagramas. 

Unidades de tempo: segundos (s), minutos (min) e horas (h). 

Produtos químicos: utilizar nomes técnicos (princípio ativo) com iniciais minúsculas.  

CASOS OMISSOS  

Orientações não previstas nestas normas serão dadas pela Comissão Editorial, após ouvido 

o Conselho Editorial e relatores “ad-hoc”.  

(atualizado em 06/12/04) 
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