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GENE pelB EM ISOLADOS DE Colletotrichum gloeosporioides PROVENIENTES 

DE VÁRIOS HOSPEDEIROS 

 

LÍLIAN VIEIRA DE MEDEIROS 

 

RESUMO 

 

Colletotrichum gloeosporioides é um importante patógeno de diversas plantas de grande 
importância econômica. Na fase necrotrófica de infecção por espécies de 
Colletotrichum as enzimas degradadoras de parede celular de plantas, como pectato 
liase (PL), tem um claro aumento na expressão. Um gene pelB que expressa uma PL, 
foi identificado em isolados de C. gloeosporioides, patógenos de abacate. Vários 
estudos moleculares identificaram certa especialização de isolados de C. 
gloeosporioides quanto ao hospedeiro, no entanto não existem estudos sobre a presença 
deste gene em isolados de outros hospedeiros que não o abacate, nem em outras 
espécies de Colletotrichum.  Os objetivos deste trabalho foram analisar a variação 
genética, a presença do gene pelB e comparar os produtos de amplificação em isolados 
de diferentes hospedeiros de C. gloeosporioides. O uso do iniciador espécie-específico 
CgInt confirmou a identidade dos isolados de C. gloeosporioides oriundos da Micoteca-
URM. A detecção da variabilidade genética foi realizada utilizando iniciadores (GTG)5, 
(GACA)4 e M13, e a partir dos dados obtidos foi gerado dendrograma pelo método de 
agrupamento UPGMA. Os iniciadores para o gene pelB foram desenhados a partir de 
seqüências selecionadas do GenBank utilizando programa Primer 3, selecionados para 
temperatura de anelamento de 60° C e produtos de amplificação de tamanho aproximado 
de 600 pb. Os iniciadores de ISSR mostraram-se eficientes em demonstrar a 
variabilidade genética dos isolados de Colletotrichum e de discriminar as espécies C. 
gloeosporioides, C. acutatum e C. sublineolum. O gene pelB está presente nas espécies 
C. acutatum e C. sublineolum, além de C. gloeosporioides. A restrição dos fragmentos 
amplificados deste gene com a enzima MspI não evidenciou diferenças na estrutura do 
gene pelB entre os isolados de diferentes hospedeiros de C. gloeosporioides e C. 
acutatum e C. sublineolum. 
 
 

Palavras-chave: Colletotrichum, CgInt/ITS4, ISSR, gene pelB, pectato liase. 

 

 
 

 

 

 

 

 



GENE pelB IN ISOLATES OF Colletotrichum gloeosporioides FROM SEVERAL 

HOSTS 

 

LÍLIAN VIEIRA DE MEDEIROS 

 

ABSTRACT 

 

Colletotrichum gloeosporioides is an important pathogen for a great number of 
economic cropping systems. In the necrotrophic phase of infection by Colletotrichum 
species the degrading enzymes of the plant cellular walls such as the pectate lyase (PL), 
clearly increases up expression. A gene pelB which expresses a PL, was identified in 
isolates of C. gloeosporioides in pathogens of avocado. Various molecular studies have 
identified a kind of specialization of C. gloeosporioides isolate in relation to the host; 
yet there are no studies about the presence of this gen in isolates from other hosts than 
avocado, even by other species of Colletotrichum. The objectives with this work were to 
analyze the genetic variability, to draw primers, to amplify pelB gen fragments and to 
compare the products of this amplification in C. gloeosporioides isolates from different 
hosts. The use of specific primer species CgInt confirmed the identity of C. 
gloeosporioides isolates belonged to the Mycotheca-URM. To obtain the genetic 
variability (GTG)5, (GACA)4 and M13 primers were used and with the resultant data a 
cluster was built based on the UPGMA clustering method. Primers for the pelB gene 
were drawn from the GenBank selected sequences using the Primer 3 program selected 
at annealing temperature of 60°C and products amplification of nearly 600 bp. The 
ISSR primers showed efficiency to demonstrate the genetic variability of the 
Colletotrichum isolates and to distinguish C. gloeosporioides, C. acutatum and C. 
sublineolum species. Gene pelB is present in C. acutatum and C. sublineolum species as 
well as in C. gloeosporioides. Amplified restriction of this gen fragments by MspI 
enzyme has not revealed differences in the pelB gene structure in isolates of different 
hosts of C. gloeosporioides, C. acutatum and C. sublineolum. 

Key-words: Colletotrichum, CgInt, ISSR, gene pelB, pectate lyase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE TABELAS  

RESUMO  

ABSTRACT  

1. INTRODUÇÃO.................................................................................... 14 

2. REVISÃO DE LITERATURA........................................................... 16 

2.1 Aspectos gerais do gênero Colletotrichum............................................ 
 

16 

2.2 Antracnose causada por C. gloeosporioides em uma ampla gama     
de hospedeiros........................................................................................ 

 

 
17 

         2.3 Mecanismos de ataque do Colletotrichum............................................. 
 

21 

2.4 Marcadores Moleculares........................................................................ 
 

22 

2.5 Polymerase Chain Reaction (PCR)…………………………………… 
 

24 

         2.5.1 Região ITS do rDNA.......................................................................... 
 

25 

2.5.2 PCR utilizando iniciadores espécie-específico................................... 
 

27 

         2.5.3 Inter Simple Sequence Repeats (ISSR)............................................... 
 

30 

2.6 Enzimas e genes de fungos fitopatogênicos envolvidos na degradação   
da parede celular de plantas..................................................................... 

 

 
31 

3. MATERIAIS E MÉTODOS............................................................... 36 

3.1 Obtenção dos Isolados............................................................................ 
 

36 

3.2 Obtenção de micélio para extração do DNA......................................... 
 

37 

3.3 Extração do DNA genômico................................................................. 
 

37 

3.4 Quantificação do DNA genômico......................................................... 
 

38 

3.5 Amplificação do DNA com os iniciadores CgInt/ITS4......................... 
 

38 

         3.6 Análise da diversidade genética através do uso de marcadores 
moleculares............................................................................................. 

 

 
39 

         3.6.1 ISSR - iniciadores (GTG)5,(GACA)4  e M13...................................... 
 

39 

         3.6.2 Análise Estatística .............................................................................. 
 

40 



 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

3.7 Desenho dos iniciadores específicos para o gene pelB e otimização da 
reação de PCR........................................................................................ 

 

 
40 

   3.8 Digestão enzimática dos produtos de amplificação do gene pelB  por 
PCR em isolados de C. gloeosporioides e análise dos fragmentos de 
amplificação digeridos com enzima de restrição................................. 

 

 
 
41 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO.......................................................... 42 

4.1 Extração e Quantificação de DNA......................................................... 
 

42 

4.2 Caracterização específica com os iniciadores CgInt/ITS4..................... 
 

43 

         4.3 Análise das Regiões de ISSR................................................................. 
 

46 

         4.3.1 Iniciador (GTG)5................................................................................ 
 

46 

         4.3.2 Iniciador (GACA)4............................................................................. 
 

49 

         4.3.3 Iniciador M13...................................................................................... 
 

52 

            4.4.Amplificação dos fragmentos do gene pelB por PCR em isolados de 
C. gloeosporioides e análise dos fragmentos de amplificação 
digeridos com enzima de restrição...................................................... 

  

 
 
58 

        5. CONCLUSÃO....................................................................................... 62 

        6.  REFERÊNCIAS..................................................................................... 63 

        7.  NORMAS DA REVISTA...................................................................... 78 



LISTA DE FIGURAS 
                                                                                                            

Figura 1 Sintoma da antracnose em pimentão............................................................. 18 
 
Figura 2 

 
Estruturas microscópicas de Colletotrichum gloeosporioides. a= Aspecto 
da colônia ao sétimo dia de cultivo em meio BDA, e dos conídios de 
isolados de pimentão identificados como C. gloeosporioides; 
b=Acérvulos de Colletotrichum sobre lesão em maracujá. Notar as setas 
nos acérvulos e c=apressório....................................................................... 

 
 

 
 
 
19 

 
Figura 3 

 
Estrutura do agregado gênico que codifica RNA ribossômico..................... 

 
26 

 
Figura 4 

 
Quantificação de DNA de isolados de Colletotrichum. Nas pistas A, B, 
C e D encontram-se os marcadores do DNA λ nas concentrações de 50, 
100, 150, 200 ng/µL, respectivamente; nas pistas 1 a 20, encontram-se 
os DNAs dos isolados (4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 
4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci, PI 13, PI 15, Acu e Sub), 
respectivamente........................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
42 

 
Figura 5 

 
Perfis de amplificação de fragmentos específicos obtidos com os 
iniciadores CgInt/ITS4. Na pista M, marcador de peso molecular 100 pb. 
Nas pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs de Colletotrichum 
gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 
4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os 
DNAs de C. acutatum: PI 15 e Acu. Na pista 20 o DNA de C. 
sublineolum: Sub, respectivamente............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
43 

 
Figura 6 

 
Perfis de amplificação das regiões de ISSR com o iniciador (GTG)5. Na 
pista M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 
encontram-se os DNAs de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 
4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 
4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 
15 e Acu. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum: Sub, 
respectivamente............................................................................................ 

 
 
 
 
 

 
 
47 

 
Figura 7 

 
Dendrograma construído pelo método de UPGMA, utilizando o 
coeficiente Jaccard (J) a partir dos perfis de ISSR com o iniciador (GTG)5  
obtidos de 17 isolados de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 
4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 
4859, Ci e PI 13; 2 isolados de C. acutatum: PI 15 e Acu e 1 de C. 
sublineolum: Sub........................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
48 

 
Figura 8 

 
Perfis de amplificação das regiões de ISSR com o iniciador (GACA)4. Na 
pista M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 
encontram-se os DNAs de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 
4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 
4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 15 e 
Acu. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum : Sub, respectivamente............ 

 
 
 

 
 
 
50 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Dendrograma construído pelo método de UPGMA, utilizando o 
coeficiente Jaccard (J) a partir dos perfis de ISSR com o iniciador 
(GACA)4 obtidos de 17 isolados de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 
4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 
4858, 4859, Ci e PI 13; 2 isolados de C. acutatum: PI 15 e Acu e 1 de C. 
sublineolum: Sub........................................................................................... 

 
 

 
 
 
51 

 
Figura 10 

 
Perfis de amplificação das regiões de ISSR com o iniciador M13. Na pista 
M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se 
os DNAs de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 
4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  
PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 15 e Acu. Na pista 
20 o DNA de C. sublineolum : Sub, respectivamente................................... 

 
 
 
 
 

 
53 

 
Figura 11 

 
Dendrograma construído pelo método de UPGMA, utilizando o 
coeficiente Jaccard (J) a partir dos perfis de ISSR com o iniciador M13 
obtidos de 17 isolados de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 
4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 
4859, Ci e PI 13; 2 isolados de C. acutatum: PI 15 e Acu e 1 de C. 
sublineolum: Sub........................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
54 

 
Figura 12 

 
Amplificação do gene pelB de 20 isolados do gênero Colletotrichum 
obtidos com os iniciadores P1 for e P6 rev. Na pista M, marcador de peso 
molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs de 
Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 
4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas 
pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 15 e Acu. Na pista 20 o DNA 
de C. sublineolum: Sub, respectivamente.................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
58 

 
Figura 13 

 
Perfis de amplificação dos produtos de restrição do gene pelB com 
enzima de restrição MspI. Na pista M, marcador de peso molecular 100 
pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs de Colletotrichum 
gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 
4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os 
DNAs de C. acutatum: PI 15 e Acu. Na pista 20 o DNA de C. 
sublineolum: Sub, respectivamente............................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
59 



LISTA DE TABELAS 
 

                                                                                                                                    
Tabela 1 Origem dos isolados de Colletotrichum........................................... 36 

 
Tabela 2 

 
Iniciadores utilizados para análise da diversidade genética em isolados 
de Colletotrichum....................................................................................... 

 
 
39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gene pelB em isolados de Colletotrichum gloeosporioides...                                                    MEDEIROS, L. V.   

 

14 

1. INTRODUÇÃO 

 

Fungos do gênero Colletotrichum e seu teleomorfo Glomerella estão entre os 

principais fitopatógenos estudados que são responsáveis por enormes perdas em muitas 

culturas tropicais, subtropicais e temperadas. Culturas de cereais, hortaliças, ornamentais 

e fruteiras podem ser seriamente afetadas pelo fungo, sofrendo consideráveis reduções 

na produção. No caso das frutíferas, muito embora o fungo infecte diversas partes aéreas, 

as mais significativas perdas econômicas advêm do ataque aos frutos. Além disso, a 

infecção pode ocorrer no campo e permanecer quiescente até a pós-colheita, quando 

desenvolverá os sintomas típicos e estenderá os prejuízos também aos comerciantes e 

consumidores (Freeman et al., 1998; Freeman et al., 2000; Bailey & Jeger, 1992).  

Agentes fitopatogênicos, devido à alta plasticidade genética e ao alto grau de 

dependência dos fatores ambientais, estão sujeitos às constantes variações morfológicas 

e fisiológicas e às mudanças no comportamento patogênico (Michereff, 2000). 

Técnicas moleculares são utilizadas como auxílio para a taxonomia e 

caracterização de espécies e de linhagens de fungos (Leal-Bentiol, 1998). O advento da 

técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR - polymerase chain reaction) na década 

de 1980 e o desenvolvimento de métodos computacionais impulsionaram 

significativamente os estudos envolvendo as seqüências moleculares (Matioli, 2001). 

Esta técnica permitiu o desenvolvimento de outras técnicas para a obtenção de 

diagnósticos moleculares em muitas espécies de fungos, entre elas, a análise da região 

de Inter Seqüências Simples Repetidas (ISSR - Inter Simple Sequence Repeats). Os 

oligonucleotídeos de microssatélites são empregados na análise da variabilidade 

genética de fungos (Vainio et al., 1998). A existência de iniciadores espécie-específicos, 

baseados em seqüências de nucleotídeos da Região Espaçadora Transcrita Interna (ITS1 

– Internal Transcribed Spacers) do rDNA, têm tornado a PCR uma poderosa ferramenta 

de auxílio para identificação de espécies de Colletotrichum (Brown et al., 1996).     

O conhecimento das bases moleculares da atuação dos patógenos de plantas 

incluindo estrutura e evolução dos genes relacionados à patogenicidade é de fundamental 

importância para os programas de controle de doenças (Perfect et al., 1999).  

As enzimas que degradam as células da parede celular e outras barreiras físicas 

como a cutina e pectina, podem ser essenciais para a patogenicidade (Lebeda et al., 

2001). Na fase necrotrófica da infecção por espécies de Colletotrichum as enzimas 

degradadoras de parede celular de plantas, como endopoligalacturonases (endo PG) e 
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pectato liases (PL), tem um claro aumento na expressão (Perfect et al., 1999). Em 

Glomerella cingulata, teleomorfo de C. gloeosporioides, tem sido feitos esforços para 

caracterizar estas pectato liases. Um gene deste tipo chamado de pelB que expressa uma 

PL, foi identificado em isolados de C. gloeosporioides e mutantes com deleção deste 

gene apresentaram reduzida patogenicidade ao abacate (Persea amaricana Mill.) 

(Yacoby et al., 2001). 

Até o momento os estudos sobre o gene pelB, que codifica pectato liase, foram 

realizados em isolados de C. gloeosporioides provenientes do abacate, mas não foram 

estendidos a outros isolados da mesma espécie provenientes de outros hospedeiros, 

tornando necessário o conhecimento de sua distribuição e variações na seqüência.  

Os objetivos deste trabalho foram analisar a variação genética, a presença do 

gene de patogenicidade pelB e comparar os produtos de amplificação em isolados de 

diferentes hospedeiros de C. gloeosporioides, contribuindo assim para minimizar os  

problemas relativos à taxonomia clássica. 

. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos gerais do gênero Colletotrichum  

 

O gênero Colletotrichum foi descrito em 1831 por Corda (Kirk et al., 2001), 

tendo como espécie tipo, C. gloeosporioides (Penz) Sacc. Trata-se de um fungo 

filamentoso, que está posicionado na classe Ascomycetes e ordem Phyllachorales, cujo 

teleomorfo é representado por Glomerella (Sutton, 1992). 

Várias espécies de Colletotrichum, incluindo sapróbias e fitopatogênicas, são 

responsáveis por muitas doenças economicamente importantes, denominadas 

antracnoses e que ocorrem numa ampla variedade de hospedeiros. As plantas estão 

sujeitas a doença em todas as fases de desenvolvimento e o patógeno pode ser 

disseminado de uma planta para outra por meio de vários agentes do ambiente aéreo, 

como também por sementes infectadas. Algumas espécies são mais específicas em 

determinados hospedeiros, como exemplo, C. lindemuthianum em feijão comum 

(Phaseolus vulgaris) e C. musae em frutos de banana (Musa paradisiaca L.), enquanto 

que outras são polífagas, como exemplo, C. gloeosporioides e C. acutatum ocorrem em 

vários hospedeiros (Menezes, 2002). Neste sentido, é importante dizer que uma única 

espécie pode causar doença em vários hospedeiros, como também, um único hospedeiro 

pode ser atacado por várias espécies de Colletotrichum, as quais induzem sintomas 

semelhantes aos da antracnose (Menezes, 2006). 

Fungos deste gênero, causadores das antracnoses, costumam provocar infecções 

latentes em frutos de várias espécies vegetais. Penetram nos frutos ainda verdes que 

aparentam completa sanidade, permanecendo inativos até o amadurecimento podendo 

então, apresentar devido à colonização grande quantidade de lesões. Estas lesões 

necróticas, muitas vezes são formadas por massa alaranjada de conídios, sobre os órgãos 

atacados (Amorim, 1995; Bailey & Jeger, 1992). 

A taxonomia de Colletotrichum tem sido baseada tradicionalmente em critérios 

morfológicos. Outros critérios suplementares antigos incluem o tipo de dano causado no 

hospedeiro e a própria identidade do hospedeiro. Centenas de espécies foram descritas 

neste gênero com base nesses critérios. Estudos feitos pelo micologista Arx (1957) 

reduziram para apenas onze espécies, com base em caracteres morfológicos, 

reconhecendo nove formas dentro da espécie Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld e 

Schrenk (Anamorfo C. gloeosporioides (Penz.) Sacc.) e três dentro da espécie C. 
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dematium (Pers. ex Fr.) Rove. Muitas sinonímias foram sugeridas para C. 

gloeosporioides, C. graminicola (Ces.) Wils. e C. dematium, tendo alguns binômios sido 

confirmados como sinônimos pelo exame dos espécimes tipos (Sutton, 1980).  

Dentre as 11 espécies, C. gloeosporioides, com mais de 600 sinônimos foi 

identificado como o anamorfo de G. cingulata. No entanto, o modo de reprodução na 

maioria das populações de Colletotrichum é exclusivamente somático, o teleomorfo 

desconhecido na maioria das espécies. As características morfológicas mais usadas para 

classificação são: forma e tamanho dos conídios, presença ou ausência de esclerócios, 

diversidade de hospedeiros, tipos de apressórios, presença ou ausência de setas nos 

acérvulos e nos esclerócios, e o aspecto da colônia utilizando meio de cultura. Os 

conídios são basicamente de dois tipos: cilíndricos e falcatos e os apressórios são inteiros 

ou lobados de acordo com a espécie. As células conidiogênicas das espécies de 

Colletotrichum geralmente são agregadas em conidiomas (acérvulos) in vivo, mas podem 

ser formadas diretamente nas hifas in vitro. As setas e células conidiogênicas parecem 

ser homólogas, podendo as setas em determinadas condições, produzirem conídios na 

sua extremidade (Menezes, 2006). Os conídios nos acérvulos estão envolvidos por uma 

matriz gelatinosa constituída de polissacarídeos e proteínas solúveis em água. Essa 

matriz provavelmente protege os conídios da dissecação e aumenta a eficiência de 

germinação e penetração no tecido do hospedeiro. De um modo geral, o conídio de 

Colletotrichum, no processo de germinação forma um septo, tornando-se bicelular 

(Menezes, 2002). 

 

2.2 Antracnose causada por Colletotrichum gloeosporioides em uma ampla 

variedade de hospedeiros 

 

Colletotrichum gloeosporioides é conhecido como agente causal de doenças 

chamadas de antracnose, com ocorrência em frutos, caules e folhas de diversas plantas 

hospedeiras de grande importância econômica (Kimati et al., 1997). Patógenos desse 

gênero têm sido relatados parasitando mais de uma centena de angiospermas 

(Alexopoulos et al., 1996). Isolados deste fungo atacam diversas plantas frutíferas, tais 

como, mangueira, mamoeiro, cajueiro entre outros hospedeiros (Muniz et al., 1998). Os 

sintomas se manifestam em plantas de qualquer idade. Entretanto, nos frutos seus danos 

são mais evidentes, através de lesões necróticas circulares e deprimidas, com diâmetro 

variável e que tendem a coalescer (Figura 1). Esses sintomas, por vezes, aparecem ou 
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intensificam após a colheita, quando os frutos estão embalados para comercialização, 

acarretando prejuízos ainda maiores (Fernandes et al., 2002). 

 

 
               Fonte: Tozze Jr. et al. (2007). 

                             Figura 1. Sintoma da antracnose em pimentão. 

 

As antracnoses muitas vezes são doenças complexas em sua etiologia. É muito 

comum o fato de uma única espécie de Colletotrichum causar antracnoses em diferentes 

hospedeiros. Por exemplo, C. gloeosporioides pode causar antracnose em vários frutos, 

como amêndoa (Prunus dulcis Mill.), abacate, maçã (Malus domestica Borkh.), morango 

(Fragraria vesca L.), goiaba (Psidium guajava L.), manga (Mangifera indica L.), 

mamão (Carica papaya L.), maracujá (Passiflora edulis Sims) e pimentão (Capsicum 

annum L.) (Binyamini & Schiffmann-Nadel, 1972; Shabi & Katan, 1983; Freeman et al., 

1996; Peres et al., 2002; Afanador-Kafuri et al., 2003; Tozze Júnior et al., 2006; Andrade 

et al., 2007). 

Este patógeno é um fungo cosmopolita que sobrevive em tecidos vivos ou mortos 

caídos no chão, e têm numerosos hospedeiros, proliferando em condições de alta 

temperatura e umidade, especialmente quando ocorrem chuvas freqüentes. È 

disseminado, principalmente, pelo vento e por respingos de chuvas, penetrando na planta 

através das aberturas naturais ou por ferimentos, podendo incidir nos órgãos da planta e 

permanecer inerte até que ocorram condições favoráveis de temperatura e umidade 

relativa alta, podendo se expressar apenas na pós-colheita, mesmo que tenha havido a 

infecção no período da floração (Andrade & Ducroquet, 1998; Tavares et al., 2005). 

C. gloeosporioides é mitospórico que produz conídios hialinos, unicelulares e 

cilíndricos, apresentando como estrutura característica os acérvulos, com setas, onde são 
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produzidos os conídios. No processo de infecção os conídios germinam e produzem 

apressórios, estrutura pela qual o fungo adere à superfície do hospedeiro, possibilitando a 

penetração em qualquer órgão da planta (Figura 2) (Menezes & Hanlin, 1996).  

 

 

Fonte: Tozze Jr. et al (2007). 

Figura 2. a= Aspecto da colônia ao sétimo dia de cultivo em meio BDA, e dos 

conídios de isolados de pimentão identificados como C. gloeosporioides; 

b=Acérvulos de Colletotrichum sobre lesão em maracujá  e c=apressório. 

 

Segundo Assunção et al. (1997), inúmeras doenças fúngicas atacam as plantas da 

família Aliaceae, principalmente cebola (Allium cepa L.). Algumas dessas doenças são 

fatores limitantes da produção, ocasionando perdas significativas em todas as regiões 

produtoras do Brasil. Dentre estas a antracnose foliar ou mal-das-sete-voltas, causada por 

C. gloeosporioides, é uma das principais, provocando perdas de até 100% nos campos de 

produção. 

Além da cebola, C. gloeosporioides é patogênico ao cajueiro (Anacardium 

occidentale L.), sendo a doença mais importante da cultura, podendo ocorrer em 

qualquer fase do desenvolvimento da planta. No Nordeste, a doença encontra-se 

disseminada em todas as áreas de cultivo de cajueiro, sendo bastante severa em épocas 

mais úmidas e temperaturas amenas, em torno de 25ºC (Menezes & Silva, 1997). 

a b 

c 
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No Brasil, a principal espécie encontrada infectando plantas do complexo 

Solanum melongena L. é C. gloeosporioides (Fernandes et al., 2002; Tozze Júnior et al., 

2006).  

 Tozze Júnior et al., (2006) relatam que C. gloeosporioides é o agente causal 

freqüente de antracnoses em hortaliças solanáceas no trabalho sobre caracterização 

morfológica e fisiológica de espécies de Colletotrichum obtido de pimentão, pimenta 

(Capsicum sp.) e jiló (Solanum gilo Raddi). A caracterização morfológica se baseou no 

tamanho e forma dos conídios e na forma dos apressórios de 30 isolados analisados. A 

caracterização fisiológica foi baseada no crescimento em diferentes temperaturas, 

utilização de diferentes fontes de carbono e sensibilidade ao fungicida Benomyl. Os 

isolados de jiló apresentaram menor sensibilidade ao Benomyl e predominância de 

conídios fusiformes, com ápices afilados e menores dimensões, características 

semelhantes às citadas para C. acutatum. Os isolados de pimentão e pimenta 

apresentaram alta sensibilidade ao Benomyl e predominância de conídios cilíndricos 

com ápices arredondados, características citadas para C. gloeosporioides. Apressórios 

de formato irregular, circular e ovalado foram observados independentes do hospedeiro 

de origem do isolado. O amido foi à fonte de carbono que proporcionou maior 

desenvolvimento micelial para a maioria dos isolados. A temperatura ótima de 

desenvolvimento, para todos os isolados, foi próxima a 25ºC, exceto para um único 

isolado de pimenta, com maior desenvolvimento a 28ºC. A velocidade de crescimento 

micelial para todos os isolados, em todas as temperaturas testadas, foi semelhante à 

apresentada pelo isolado padrão de C. acutatum usado no teste. Os isolados de pimentão 

e pimenta foram os que apresentaram maior variabilidade para as características 

estudadas. Finalmente, ficou demonstrado que C. acutatum também está associado à 

antracnose nessas solanáceas. 

A espécie citada como sendo o agente causal da antracnose do maracujá no 

Brasil é C. gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sac. (Liberato, 2002; Fischer et al., 2005; 

Peres et al., 2002). Entretanto, há evidências de que outras espécies estão envolvidas 

com a doença. Na Colômbia (Afanador-Kafuri et al., 2003) e no Estado de Pernambuco 

(Almeida, 2005), diversos isolados de Colletotrichum obtidos de maracujazeiros foram 

classificados como Colletotrichum sp., em virtude da resposta, por não reagirem aos 

oligonucleotídios específicos para C. gloeosporioides e C. acutatum, em testes de PCR.   
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2.3 Mecanismos de ataque do Colletotrichum 

 
 

O gênero Colletotrichum exibe dois modos de nutrição, o biotrófico e o 

necrotrófico e desenvolve uma série de estruturas de infecção especializadas, tais como: 

tubo germinativo, apressórios, ganchos de penetração, vesículas infectivas, hifas 

primárias e secundárias (O’Connell et al., 2000). As fases de formação destas estruturas 

são marcadas pela produção de metabólitos específicos, os quais podem atuar como 

fatores de patogenicidade. A penetração do tecido é favorecida pela ação de enzimas 

pectinolíticas, excretada sobre o tecido hospedeiro, bem como pela força mecânica 

exercida pelo apressório sobre o peg de penetração (Agrios, 2005). 

Espécies de Colletotrichum exibem principalmente duas estratégias de infecção 

na planta hospedeira: a colonização intracelular e a subcuticular ou intramural. Para 

ambos os grupos de patógenos o conídio adere e germina na superfície da planta, 

produzindo tubo germinativo, este se diferencia formando o apressório que penetra 

diretamente na cutícula. Há relatos de que também há penetração através dos estômatos. 

Seguindo a penetração, patógenos subcuticulares desenvolvem-se abaixo da cutícula 

formando uma rede de hifas intramurais antes de colonizar rapidamente o tecido com 

ambas as hifas inter e intracelulares, matando as células com o avanço micelial. Não há 

estágio biotrofico nestas interações, exemplo C. capsici em caupi e algodão e C. 

circinans em cebola. (Perfect et al., 1999). Uma vez que o fungo coloniza a planta, ele 

pode crescer como biotrófico (obtendo nutrientes do hospedeiro sem matar as células), 

alguns fungos produzem estruturas infecciosas especializadas (ex: haustórios) durante o 

estágio biotrofico de infecção. Outros fungos atuam como necrotróficos (matam as 

células do hospedeiro, com o uso de toxinas) ou atuam parte como biotróficos e parte 

como necrotróficos, sendo denominados de hemibiotróficos (Idnurm & Howlett, 2001). 

Neste estágio hemibiotrófico, a infecção torna-se quiescente (Prusky & Keen, 1993). 

Depois da diminuição nos níveis dos compostos antifúngicos pré-formados durante 

amadurecimento da fruta, ocorre uma transição para o estágio necrotrófico. Os pegs de 

infecção penetram através da parede de células epidermais para o lúmen das células 

causando maceração e a morte das células. A transição do estágio hemibiotrófico ao 

ataque necrotrófico é paralelizado pela produção de enzimas de degradação das células 

da parede da planta, tais como Pectato liase (PL) (Coates et al., 1993).  

Muitas espécies iniciam a infecção através da fase biotrófica, introduzindo hifas 

primárias intracelulares. Posteriormente vem a fase necrotrófica, destrutiva, associada a 
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hifas secundárias que colonizam os tecidos do hospedeiro. Hífas secundárias atuam 

colonizando o tecido intra e intercelularmente. As paredes celulares do hospedeiro são 

degradadas sob ação de enzimas despolimerizadoras, matando mais rapidamente as 

células e potencializando a fase necrotrófica (O’Connell et al., 2000). Nesta fase, inicia-

se o sintoma típico da antracnose por espécies de Colletotrichum. Durante esta fase 

todos os patógenos crescem extensivamente no tecido do hospedeiro, dentro das células 

nas paredes, através das paredes e nos espaços intercelulares (Bailey & Jeger, 1992). 

 
2.4 Marcadores Moleculares 

 

Vários métodos podem ser utilizados para caracterização inter e intraespecífica 

de Colletotrichum. Atualmente, uma ferramenta promissora para o estudo da dinâmica 

populacional é o uso de marcadores moleculares, os quais permitem fazer inferência 

sobre a variabilidade genética. As espécies de Colletotrichum são altamente variáveis 

quanto à morfologia das colônias, forma dos conídios, presença e forma das setas e 

apressórios, pigmentação, sensibilidade aos fungicidas, patogenicidade e outras 

características (Katan, 2000). Porém, como os fatores ambientais influenciam a 

estabilidade das características morfológicas e existem formas intermediárias, os 

critérios morfológicos nem sempre são confiáveis para diferenciar as espécies de 

Colletotrichum.  As espécies existentes atualmente são inadequadamente definidas e com 

muito pouca informação consistente sobre variação intra-específica. Isto não é um 

problema exclusivo do gênero Colletotrichum e, infelizmente, não pode ser resolvido 

rapidamente. Para fungos de grande importância econômica as novas técnicas de 

sistemática molecular aliada à taxonomia tradicional prometem ajudar a alcançar uma 

classificação mais natural destes organismos (Cannon et al., 2000). 

Marcador molecular é todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de um gen 

expresso ou de um segmento específico de DNA (Ferreira & Grattapaglia, 1996). 

Segundo Milach (1998), marcadores moleculares são características do DNA que 

diferenciam dois ou mais indivíduos e o surgimento destes marcadores se deu devido à 

necessidade de detectar polimorfismo diretamente no DNA o que tem aumentado sua 

aplicação nos últimos anos, tanto em estudos genéticos, como em programas de 

melhoramento, como enfatizado tamém por Molina (1999). 

As técnicas de diagnóstico molecular foram inicialmente utilizadas na taxonomia 

de microrganismos e tem sido intensamente aplicadas em programas de melhoramento 
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genético. O objetivo dessas técnicas é revelar a variabilidade em nível de DNA e, 

conseqüentemente, detectar diferenças entre indivíduos. Elas enfocam a organização da 

estrutura genética das populações, podendo mostrar o grau de similaridade 

intraespecífica e interespecífica, evitando o efeito ambiental (Marques et al., 2002; 

Bacerra & Paredes, 2000). 

Nos anos 90 uma diversidade de técnicas foi utilizada por diferentes 

pesquisadores para caracterizar diferentes espécies de Colletotrichum: PCR com 

iniciadores especie-específicos (Mills et al., 1992; Martínez-Culebras et al., 2003), 

análise de fragmentos ricos em  A+T (Freeman et al., 1993; Freeman & Rodriguez, 

1995; Freeman & Katan, 1997), RFLP (Restriction Fragment Length Polynorphism) e 

hibridização DNA-DNA (Liyanage et al. 1992; Bernstein et al., 1995; Brown et al. 

1996), RFLP de rDNA e mtDNA (Sreenivasaprasad et al. 1992; Alahakoon et al., 1994; 

Hodson et al. 1993; Buddie et al., 1999; Talhinhas et al., 2002), RAPD (Alahakoon et 

al., 1994; Mills et al., 1992; Kuramae-Izioka et al., 1997; Lardner et al., 1999) 

sequenciamento da região 28S rRNA gen (Sheriff et al., 1994; Bailey et al., 1996; 

Johnston & Jones, 1997), sequenciamento da região ITS1 rDNA (Sreenivasaprasad et 

al.,1992; Sreenivasaprasad et al., 1996; Saha et al., 2002), AFLP (Amplified fragment 

length polymorphism) (O’Neil et al., 1997). 

Isolados de C. gloeosporioides de abacate (6 dos E.U.A. e 57 de Israel) e de 

frutos de amêndoa foram comparados por vários métodos moleculares e por testes de 

patogenicidade a fim determinar a especificidade ao hospedeiro e a diversidade 

genética. O DNA de oito isolados obtidos de amêndoa dos E.U.A. foi comparado 

igualmente. A amplificação do DNA genômico por ap-PCR com quatro iniciadores 

diferentes produziu padrões de fragmentos uniformes para todos os isolados de 

amêndoa de Israel de posições geográficas diferentes. DNAs dos isolados de amêndoa 

dos E.U. eram distintos dos DNAs dos isolados de Israel. Ao contrário, os isolados de 

abacate de Israel e dos Estados Unidos eram mais diversos. Os testes padrões de 

digestão do DNA com a enzima HaeIII e DNA rico em A+T distinguiram entre os 

isolados de amêndoa e abacate. A amplificação e a digestão subseqüente da enzima de 

restrição das regiões do rDNA não distinguiram os isolados de C. gloeosporioides 

provenientes de diversos hospedeiros (Freeman et al., 1996). As análises do DNA rico 

em A+T, ap-PCR e o elemento repetitivo GcpR1, têm sido usados para a sistemática e a 

taxonomia de Colletotrichum e como ferramentas diagnósticas para diferenciar agentes 
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causais da doença antracnose do morango (Freeman et al, 1993; Freeman & Rodriguez, 

1995). 

Juliatti et al. (2006) em seu trabalho analisaram características sintomatológicas, 

patogênicas e moleculares de isolados de C. gloeosporioides atacando cafeeiros (Caffea 

arabica L.) no Brasil. A diversidade genética de 22 isolados deste fungo foi analisada 

com base em marcadores RAPD. O DNA genômico de cada isolado, coletado em 

frutos, hastes e folhas de cafeeiros cultivados em diferentes regiões de Minas Gerais foi 

extraído e amplificado utilizando-se sete iniciadores. Foi realizada uma inoculação em 

plântulas de cafeeiro com um par de folhas e frutos verdes, utilizando-se uma suspensão 

de cada isolado na concentração de 4 x 106 conídios/mL. O padrão molecular dos 

isolados foi relacionado com os dados de agressividade em plântulas e frutos verdes das 

variedades Mundo Novo e Catuaí. Verificou-se que a maior distância genética entre os 

isolados foi de 23,6%. Os isolados foram separados em grupos distintos de similaridade 

genética. Resultados diferenciais da agressividade de oito isolados em plântulas, 

associados a análise molecular sugerem diferentes espécies e/ou patótipos (raças) de C.  

gloeosporioides patogênicos e apatogênicos em cafeeiros de Minas Gerais. 

 

2.5 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 

O desenvolvimento da técnica de PCR aumentou muito a eficiência de detecção 

de polimorfismos no nível de DNA ou RNA. É uma técnica bastante simples, versátil e 

de ampla aplicação, desenvolvida por Kary Mullis em meados da década de 80 (Mullis 

& Faloona, 1987), que revolucionou a genética molecular através da possibilidade de 

produzir um grande número de cópias de uma seqüência específica do DNA, facilitando 

o estudo e a análise dos gens (Matioli, 2001; Mullis, 1990). 

A técnica consiste na amplificação de uma determinada seqüência de DNA, 

catalisada por uma enzima DNA polimerase termorresistente. A reação necessita de 

desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTP`s), para fornecer as bases nitrogenadas da 

síntese de DNA, DNA polimerase, iniciadores, DNA molde e tampão contendo íons de 

magnésio (Pierce, 2004; Serafini et al., 2002). A repetição de síntese por várias vezes 

(ciclos) dá origem a bilhões de cópias do DNA-alvo. Cada ciclo de PCR consiste em 

três etapas: (1) desnaturação (abertura da dupla fita) do DNA em alta temperatura (94-

100°C); (2) anelamento (hibridização) dos iniciadores em temperatura mais baixa, 

definida conforme o tamanho e a composição de bases dos primers e (3) reação de 
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polimerização (síntese) da fita complementar pela DNA polimerase na temperatura 

ótima da enzima (72°C para Taq DNA polimerase, por exemplo). Depois de 30 a 40 

ciclos em termociclador obtêm-se bilhões de cópias do DNA alvo, quantidade suficiente 

de ácidos nucléicos necessárias para detecção em gel de agarose após eletroforese 

(Serafini et al., 2002). 

Para a detecção de um gen ou segmento específico de uma dada espécie ou da 

função que se deseja identificar são necessários iniciadores definidos. Assim, o 

desenvolvimento de procedimentos de diagnóstico baseados em PCR requer o 

conhecimento de seqüências de nucleotídeos de pelo menos parte da região alvo a fim 

de que iniciadores específicos possam ser desenhados (Fungaro, 2000). 

O impacto causado por esse método faz-se notar pelo volume crescente de 

seqüências de DNA e proteínas em bancos de dados (Matioli, 2001). Seqüências de 

DNA, RNA e proteínas para várias espécies estão depositadas em bancos de dados como 

o GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) (Prosdocimi et al., 2002). 

Segundo Leal-Bertiol, (1998), a PCR revolucionou diversas áreas da biologia, 

incluindo a sistemática e a caracterização de linhagens, possibilitando respostas 

previamente não possíveis. Pode ser utilizada para amplificação de gens específicos, 

assim como para a amplificação de segmentos anônimos do genoma. Métodos baseados 

na PCR já foram utilizados na micologia e novos métodos descritos têm potencial para 

auxiliar ainda mais os estudos de taxonomia e genética de população de fungos. 

A técnica de PCR permitiu o desenvolvimento de outras técnicas para a 

obtenção de diagnósticos moleculares em muitas espécies de fungos, entre elas, a região 

ITS do rDNA, PCR-espécie específico, ISSR. 

 

2.5.1 Região ITS do rDNA  

A técnica de PCR pode também ser aplicada para analisar regiões do espaço 

transcrito interno (ÏTS) do DNA ribossomal possibilitando comparações de diferentes 

gêneros e espécies. O DNA que codifica RNA ribossômico apresenta-se como um 

agregado gênico relativamente curto (500 a 800pb), composto pelos genes 18S, 5,8S e 

28S, que aparecem centenas de vezes repetidos no genoma fúngico. O agregado gênico 

possui regiões denominadas ITS1 e ITS2 (Figura 3), que são transcritas e processadas 

para dar origem ao RNA ribossômico maduro. Cada seqüência interna transcrita (ITS) 

repetida é subclassificada em ITS1 e ITS2, com a região flanqueada correspondente a 
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subunidade 5.8S localizada entre 3’ do gene 18S e 5’ do gene 28S  (White et al., 1990). 

As seqüências de rDNA apresentam as vantagens de serem estáveis e ocorrem em 

múltiplas cópias no genoma, o que as torna facilmente amplificáveis via PCR. A 

disponibilidade das seqüências de genes de rRNA e do DNA intergênico destas regiões 

em bancos genéticos possibilita a comparação entre vários organismos. Além disso, 

algumas regiões altamente conservadas e outras variáveis têm permitido a análise de 

diferentes níveis taxonômicos, incluindo espécies relacionadas (Edel et al., 2000; 

Fungaro, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasileiro (2003) 
                              Figura 3. Estrutura do agregado gênico que codifica RNA ribossômico. 

 Estudos com Colletotrichum têm se concentrado em seqüências mitocondriais e 

ribossomais. As análises de seqüências da região ITS que são mais variáveis têm sido 

utilizadas para diferenciação de taxa ao nível intra-específico enquanto que as 

seqüências das regiões 18S e 28S, mais conservadas utilizadas ao nível inter-especifico 

(Sherriff et al., 1994, 1995; Sreenivasaprasad et al., 1994, 1996; Johnston & Jones 1997; 

Moriwaki et al., 2002). 

As seqüências de DNA, que são polimórficas entre espécies fúngicas, como as 

seqüências ITS, são boas candidatas para a detecção de uma espécie e exclusão de todas 

as demais. Por exemplo, diferenças na região ITS têm sido utilizadas para desenvolver 

testes, baseados em PCR, para o diagnóstico de fungos causadores de micose na espécie 

humana, produtores de toxinas em amostras de alimentos, bem como patógenos de 

plantas, sem o prévio isolamento do fungo. O fato das seqüências de rDNA estarem 

presentes em grande número de cópias no genoma, faz com que haja alta sensibilidade 

no diagnóstico via PCR (Fungaro, 2000). 

De acordo com a literatura, os fragmentos gerados para os produtos 

amplificados do locus ITS-1-5.8S-ITS-2 do rDNA para C. gloeosporioides variam em 
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torno de 500 a 700pb, dependendo do conjunto de iniciadores uitlizados. Lu et al. 

(2004) utilizaram a técnica de PCR para a amplificação da região ITS do rDNA de 12 

representantes do gênero Colletotrichum. Utilizando os iniciadores ITS4 e ITS6 

obtiveram um único fragmento de 600pb para todos os isolados em estudo, incluindo C. 

gloeosporioides. A partir do sequenciamento do produto de amplificação, quatro grupos 

foram formados, distanciando o isolado C. acutatum dos demais. 

Martínez-Culebras et al. (2000) identificaram isolados de C. acutatum, C. 

coccodes, C. crassipes, C. falcatum, C. fragarie, C. kahawae e C. gloeosporioides, 

através dos iniciadores ITS1 e ITS4, os produtos de amplificação geraram para a 

maioria dos isolados, fragmentos de aproximadamente 590pb, com exceção dos 

isolados de C. kahawae que apresentaram fragmentos de 580pb. Vinnere et al. (2002), 

por análise da região ITS-1-5.8S-ITS-2, conseguiram distinguir as espécies de C. 

acutatum, C. gloeosporioides e C. dematium entre os isolados identificados da forma 

clássica como sendo C. gloeosporioides.   

O polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição (RFLP) reflete variações 

nos padrões de fragmentos produzidos quando as moléculas de DNA são cortadas com 

enzimas de restrição. Estas enzimas, também conhecidas como endonucleases, fazem 

cortes bifilamentares na porção açúcar-fosfato, em seqüências específicas reconhecidas 

nas moléculas de DNA, produzindo um conjunto de fragmentos. A combinação da 

amplificação da região ITS e a restrição dos produtos de amplificação (RFLP-ITS) 

podem ser úteis para identificar a variabilidade na maioria dos fungos ao nível de 

espécies ou grupos de espécies (Pierce, 2004; Brasileiro, 2003). 

 

2.5.2 PCR utilizando iniciadores espécie-específico 

 

Atualmente, a PCR também vem sendo utilizada para a detecção de patógenos 

vegetais, com o objetivo, entre outros, de evitar sua disseminação via a introdução de 

material vegetal contaminado. Desta forma o desenvolvimento de iniciadores que 

permitam a detecção de fungos fitopatogênicos tem sido objetivo de estudo de alguns 

pesquisadores.  O fungo C. acutatum é um dos patógenos de morango, que causa uma 

doença denominada antracnose. Dada a severidade desta doença, o Reino Unido exige 

que toda planta de morango proveniente de outros países da Comunidade Européia seja 

testada quanto à presença deste patógeno. O tempo necessário para a obtenção dos 

resultados pelo método tradicional é longo, o que leva à perda de vigor das plantas 
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enquanto estocadas, inviabilizando seu comércio. A necessidade de diminuir o tempo de 

estocagem das plantas em análise levou os pesquisadores Screenivasaprasad et al., 

(1996) a desenvolverem iniciadores para amplificação de regiões ITS, específicas para 

C. acutatum a partir de plantas de morango. Esta alternativa metodológica é 

particularmente importante para o diagnóstico de fitopatógenos de difícil cultivo e/ou 

identificação (Fungaro, 2000). 

Tozze Júnior et al. (2006) relatam que quando se comparam os resultados de 

caracterização morfológica, fisiológica e de sensibilidade ao benomyl entre C. 

gloeosporioides e C. acutatum, percebe-se que diversos isolados não mantêm sempre o 

mesmo comportamento, ora se assemelhando a C. gloeosporioides, ora a C. acutatum. 

Essas variações no comportamento são atribuídas à plasticidade fenotípica o que sugere 

a importância da técnica de PCR com iniciadores específicos para espécie. 

A existência de iniciadores espécie-específicos baseados em seqüências de 

nucleotídeos da região ITS1 do rDNA, têm tornado a PCR uma poderosa ferramenta de 

auxílio para identificação de espécies de Colletotrichum. A título de exemplo, podem ser 

citados os iniciadores CaInt2 e CgInt, desenvolvidos respectivamente para C. acutatum e 

C. gloeosporioides (Brown et al., 1996). Estes iniciadores já foram utilizados em 

inúmeros trabalhos envolvendo identificação e caracterização de isolados de 

Colletotrichum nas mais variadas culturas, como citrus (Citrus sp.), mamão, pêssego, 

maracujá, amêndoa, abacate, manga, goiaba (Psidium guajava L.), morango (Fragaria 

vesca L.) e solanáceas (Brown et al., 1996; Peres et al., 2002; Adaskaveg & Hartin, 

1997; Afanador-Kafuri et al., 2003; Bueno, 2005; Tozze Júnior et al, 2004; Andrade et 

al., 2007). 

Mills et al. (1992) amplificaram a região ITS1 de 25 isolados de C. 

gloeosporioides através da utilização do iniciador CgInt espécie-específico para C. 

gloeosporioides juntamente com o iniciador ITS4, verificaram que em todos os isolados 

em estudo foram amplificados fragmentos de 450pb. 

Andrade et al. (2007) caracterizaram vinte e nove culturas monospóricas de 

Colletotrichum, isoladas de frutos e pecíolos de mamoeiro, quanto à morfologia dos 

conídios e apressórios, coloração e crescimento das colônias, sensibilidade ao benomyl, 

presença de setas e do teleomorfo, PCR com iniciadores específicos e análise de PCR-

RFLP da região ITS. Os 29 isolados foram identificados como C. gloeosporioides com 

base na morfologia dos conídios e apressórios, tendo a maioria dos isolados conídios 

cilíndricos e/ou obclavados e apressórios lobados ou fracamente lobados, em contraste 
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com C. acutatum, isolado de morango (Fragaria x ananassa), que apresentou conídios 

fusiformes e apressórios circulares e lisos. Presença de setas e do teleomorfo, cor de 

colônia, sensibilidade ao benomyl e velocidade de crescimento variaram conforme o 

isolado e sofreram influência do meio de cultura usado. Todos os isolados de mamão e 

quatro de outras hospedeiras, manga, morango e maçã, foram patogênicos a frutos de 

mamão cv. Sunrise Solo, mas com variabilidade na agressividade. PCR com o iniciador 

específico para C. gloeosporioides, CgInt, confirmou a identidade de apenas quatro 

isolados de mamão e dois isolados apresentaram reação positiva com o primer CaInt2, 

específico para C. acutatum. A maioria dos isolados de mamão (23) não reagiu com 

nenhum dos iniciadores. Por outro lado, a análise de restrição da região ITS do rDNA, 

com RsaI, gerou perfis distintos entre C. gloeosporioides e C. acutatum e mostrou 

uniformidade entre os isolados de mamão. 

Ureña-Padilla et al. (2002) analisaram a diversidade genética e a etiologia da 

doença em isolados de espécies de Colletotrichum provenientes de morango. Os 

isolados foram identificados por PCR com iniciador espécie-específico CgfInt1 ou 

CaInt2.  Trinta e quatro iniciadores de RAPD e quatro de ISSR foram utilizados. 

Somente C. acutatum foi obtido da podridão do fruto. Quase todos os isolados das 

coroas eram C. gloeosporioides. A diversidade genética entre os isolados de C. 

acutatum que causam podridão no fruto foi mais baixa do que aquela observada entre 

isolados de C. gloeosporioides que causam podridão da coroa. Os isolados de morango 

formaram um grupo separado dos isolados de citrus. Estes resultados sugerem que as 

epidemias da podridão da coroa são causadas por C. gloeosporioides e que as epidemias 

da podridão do fruto são causadas por C. acutatum. 

O uso de iniciadores específicos em reação de PCR, é a alternativa que oferece 

maior facilidade, rapidez e sensibilidade para ser empregado em pequeno ou em grande 

escala. Apresenta, também, a vantagem de poder ser utilizada em microrganismos de 

crescimento muito lento ou não-cultiváveis em meios de cultura artificiais (Serafini, et 

al., 2002). 
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2.5.3 Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) 

 

No inicio dos anos 80, diferentes experimentos demonstraram que os genomas 

eucariotos são densamente povoados por diferentes classes de seqüências repetidas. As 

seqüências simples repetidas (SSR- Simple Sequence Repeats) denominadas também de 

“microssatélites”, consistem de pequenas seqüências motivos com 1 a  4 nucleotídeos de 

comprimento,  que se repetem em tandem ao longo do genoma. Esse tipo de marcador 

utiliza iniciadores específicos que amplificam regiões com DNA repetitivo por se 

anelarem em regiões flanqueadoras às mesmas. Em genomas de eucariotos estas 

seqüências simples são distribuídas ao acaso e altamente polimórficas (Ferreira & 

Grattapaglia, 1998; Milach, 1998). O número de vezes com que uma dada seqüência (ou 

motivo) se repete é variável de indivíduo para indivíduo, o que torna os loci de 

microssatélites apropriados para a detecção de polimorfismos genéticos (Serafini et al., 

2002).  

Gupta et al. (1994) propôs a técnica ISSR ou SPAR (Single Primer Amplification 

Reaction), que ao contrário do que acontece na análise de locos de microssatélites, o que 

é amplificado é um fragmento que existe entre duas regiões repetitivas. A vantagem 

desta técnica sobre a de RAPD é que há uma grande reprodutibilidade na primeira, 

havendo resultados semelhantes com variações grandes nas condições de amplificação. 

Cada ilha microssatélite, independentemente do elemento repetido (CA, TG, 

ATG etc.) constitui um locus genético altamente variável, multialélico, de grande 

conteúdo informativo. Cada segmento amplificado de tamanho diferente (geralmente de 

várias dezenas até algumas centenas de pares de bases) representa um alelo diferente do 

mesmo locus (Ferreira & Grattapaglia, 1998).                                                                                                              

A técnica de amplificação dos microssatélites pode ser utilizada para caracterizar 

e identificar isolados e espécies de fungos, constituindo numa ferramenta poderosa para 

a criação de um banco de dados de perfis genéticos para diagnósticos mais rápidos e 

precisos. Estes perfis eletroforéticos são transformados em diagramas onde o perfil de 

cada isolado está representado por um padrão de fragmentos que representa a identidade 

genética de cada tipo de fungo (Silva-Filho et al., 2005).  

 Os iniciadores de microssatélites com motivos de (AT)n, (CA)n, (CT)n, (GT)n, 

(TG)n, (ACA)n, (ACC)n, (ACG)n, (ACT)n, (AGC)n, (AGG)n, (AGT)n, (ATC)n, (GAC)n, 

(GTG)n, (GACA)n, (GATA)n e (TGTC)n são usualmente utilizados para amplificação de 
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inter-regiões repetidas. Esta ferramenta produz padrão de amplificação que revela o 

possível polimorfismo de DNA na seqüência de nucleotídeos entre os dois sítios de 

microssatélites no genoma de fungos, gerando o que é denominado de perfil ISSR 

(Gupta et al., 1994).  

A amplificação de ISSR demonstra que estes são mais variáveis que isoenzimas, 

RFLP, AFLP e RAPD (Becerra & Paredes, 2000), mais estável e reprodutível segundo 

Han et al. (2002), sendo útil para a identificação de espécies e caracterização de isolados 

fúngicos. 

 

2.6 Enzimas e genes de fungos fitopatogênicos envolvidos na degradação da parede 

celular de plantas 

 
A parede celular vegetal representa uma barreira contra a invasão microbiana 

que deve ser superada pelos patógenos. Seus principais constituintes são carboidratos e 

diferentes classes de proteínas. Fungos fitopatogênicos secretam enzimas degradadoras 

da parede celular que são capazes de despolimerizar diferentes componentes da parede. 

Estas enzimas podem servir para diferentes fins durante a infecção, tais como para 

penetração e a ramificação dentro dos tecidos, a liberação de nutrientes ou interferência 

com a resposta contra defesa vegetal (Roncero et al., 2000). 

As enzimas pectinolíticas ou pectinases são objetos de intensas pesquisas, uma 

vez que constituem importantes fatores de patogenicidade e/ou virulência (Annis & 

Goodwin, 1997). A pectina, heteropolímero metiolado ligado ao ácido α-1-4 

galactonurônico, é o polímero predominante na parede celular das plantas. Contribui 

como barreira mecânica a fitopatógenos, por isso, muitos patógenos secretam enzimas 

pectinolíticas, como a poligalacturonase, pectina metil esterase, pectato liase ou pectina 

liase. Essas enzimas, depois de secretadas inter e intracelularmente pelos patógenos, têm 

dupla relação de patogenicidade com o hospedeiro, induzindo a degradação dos tecidos 

e expressão gênica de defesa (Dumas et al., 2000; Herbert et al., 2004). 

Quando espécies de Colletrotrichum são cultivadas em meio de cultura em 

presença de parede celular são produzidas enzimas capazes de degradar o complexo de 

carboidratos. As primeiras enzimas produzidas, poligalacturonases e pectina liases, são 

aquelas que degradam polímeros de pectina (Baley & Jeger, 1992). 
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Recentemente foram identificados muitos gens de fungos que, quando sofrem 

deleções, resultam na redução ou perda total dos sintomas da doença. Alguns destes 

genes degradam a parede celular para entrar na planta, outros formam estruturas 

especializadas, como apressórios, para penetrar na epiderme e outros ainda produzem 

toxinas para superar as defesas de plantas (Idnurm & Howlett, 2001). 

Oliver e Osboum (1995) citam que genes de patogenicidade são aqueles 

necessários para o desenvolvimento da doença. Genes de patogenicidade têm sido 

identificados nos últimos anos não somente para aumentar o conhecimento do processo 

de doença, mas também porque se torna um alvo para o controle de doença (Idnurm 

& Howlett, 2001). 

As enzimas que degradam a parede celular e outras barreiras físicas como a 

cutina e pectina, podem ser essenciais para a patogenicidade. No entanto, tem sido difícil 

provar porque certas enzimas são freqüentemente codificadas por famílias multigênicas. 

Isto significa que a deleção de certos genes pode não ter efeito na patogenicidade porque 

outros genes podem mascarar suas atividades (Lebeda et al., 2001).  

Genes pel que codificam pectato liases (PL) de origem fúngica têm sido 

clonados em Fusarium solani e no saprófito Aspergillus nidulans (Gonzalez-Candelas 

& Kolattukudy, 1992; Ho et al., 1995). 

Na fase necrotrófica da infecção por espécies de Colletotrichum, as enzimas 

degradadoras de parede, tais como: endopoligalacturonases (endo PG) e PL, têm um 

claro aumento na expressão. Assim, a expressão da atividade da pectina liase está 

relacionada com o aparecimento da fase necrotrófica e o subsequente desenvolvimento 

de lesões (Perfect et al., 1999). 

Existem evidências consideráveis sobre a importância das enzimas pécticas no 

estabelecimento de doenças (Rogers et al. 2000; Roncero et al, 2000). Estudos dessa 

natureza são importantes porque podem estimular a obtenção de mutante tipo perda-de-

função, gerando assim informações consistentes acerca do papel das exoenzimas.  

Em Glomerella cingulata tem sido feitos esforços para caracterizar a família de 

genes que codificam PL. O primeiro gene desta família multigênica a ser clonado, o 

pnlA, foi obtido por PCR degenerada. A sua identidade foi confirmada pela semelhança 

da seqüência com outros genes de PL clonados. A deleção deste gene não afeta a 

patogenicidade de G. cingulata sobre Capsicum ou maçã indicando que a enzima PNLA 

pode não ser essencial à patogenicidade ou devido ao fato de que pnlA vem de uma 
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família multigênica (Templeton et al., 1994 ; Bowen et al., 1995). O gene, pel, que 

codifica uma pectato liase de C. gloeosporioides que infecta o abacate, foi isolado por 

Wattad et al. (1997). Yacoby et al. (2001) identificaram o gene pelB para outra pectato 

liase, verificando que mutantes com deleção deste gene em C. gloeosporioides 

apresentam reduzida patogenicidade ao abacate. Este gene foi interrompido no fungo 

através de recombinação homóloga. Três isolados GD-14, GD-23, e GD-29, não 

produziram ou secretaram pelB e apresentaram atividades 25% mais baixas de PL e de 

pectina liase (PNL) e uma atividade 15% mais elevada de poligalacturonase (PG) do 

que o tipo selvagem. Os mutantes de pelB não exibiram nenhuma redução de 

crescimento em glicose, em polipectato de sódio, ou em pectina como a única fonte de 

carbono no pH 3.8 ou 6.0, à exceção de uma redução de 15% em pectina no pH 6.0. 

Quando os mutantes de pelB foram inoculados em frutas de abacate, entretanto, uma 

redução de 36 a 45% no diâmetro estimado da deterioração foi observada comparado 

com os dois controles, o tipo selvagem e o isolado transformado. Além disto, mutantes 

pelB induziram uma atividade significativamente mais elevada de pectato liase frente a 

amônia  fenilalanina e ao antifúngico diene do hospedeiro. Estes resultados sugerem que 

pelB é um fator importante no ataque de C. gloeosporioides na fruta de abacate, 

provavelmente em conseqüência de seus fator e papel da virulência na indução de 

mecanismos de defesa do hospedeiro.  

 Yakoby et al. (2000) relatam que pectato liase é um fator de patogenicidade 

requerido para penetração e colonização de espécies de Colletotrichum. Para testar a 

contribuição de PL na patogenicidade fúngica, um gene pectato liase (pel) do isolado 

Cg-14 de C. gloeosporioides, patógeno de abacate, foi expresso no isolado L-2.5 de C. 

magna, um patógeno de abóbora que causa sintomas menores em frutas de melancia e 

abacate. O isolado L-2.5 foi transformado com o pPCPH-1 que contém o hph-B como 

um marcador selecionável e o clone genômico do pel de 4.1 kb. A Southern hibridação, 

detectou a integração do pel nos isolados transformados Cm-PL-3 e Cm- PL-10 de C. 

magna. Quando a atividade da PL foi medida 4 dias após da inoculação em meio 

induzido por enzimas pectinolíticas (PEIM), os isolados transformados Cm-PL-3 e Cm-

PL-10 mostraram a atividade da PL relativa a Cg-14 e a L-2.5. Os isolados 

transformados igualmente mostraram capacidade de maceração no pericarpo do abacate 

relativo ao selvagem-tipo C. magna, mas não alcançaram a habilidade de maceração em 

C. gloeosporioides.  
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O fato de mutantes pelB não perderem inteiramente a atividade da PL ou a 

virulência é consistente com a presença conhecida de genes adicionais pel no fungo 

(Shih et al., 2000). Resultados de rompimento do gene, entretanto, indicam que pelB é 

um importante fator na diminuição da virulência. Esta conclusão é suportada por 

resultados precedentes, que mostram que anticorpos contra PLB reduziram o 

desenvolvimento de sintomas (Wattad et al., 1997). 

Pectato liases, que catalisam a degradação de pectato também tem sido 

reportadas como fator primário de virulência em planta por agentes bacterianos 

patogênicos (Barras et al., 1994). Em fungos, estudos mostram que PLs podem 

desempenhar um papel de patogenicidade. Anticorpos policlonais contra PL de 

Fusarium solani f.sp. pisi  mostraram que a ervilha apresenta uma redução nas lesões 

quando o gene pelA é interrompido, não afetando na virulência (Guo et al., 1996).  

Roncero et al., (2000) estudaram os genes pg1, pgx4,  

Pg5, xyl2, xyl3, prt1 e pl1 que codificam enzimas degradadoras da parede celular, como 

celulases, xilanases, pectinases e proteases em Fusarium oxysporum analisando a 

expressão destes gens em diferentes condições de cultura e comprovando a ocorrência 

de genes homólogos em diferentes formae speciales por análise de Southern e por PCR. 

Os autores relataram que todos esses genes são expressos durante as diferentes fases da 

interação com o hospedeiro, indicando um possível papel na patogênese. 

Kitamoto et al. (2001) isolaram e caracterizaram o gene pel2, para PL, em 

isolados de Aspergillus oryzae provenientes de molho shoyu. A estrutura do gene 

compreendeu 1306 pb. A seqüência de aminoácidos mostrou uma alta similaridade às 

seqüências do pel1 de A. oryzae e do pnlA de A. niger e de G. cingulata. 

Anticorpos policlonais foram utilizados por Wattad et al. (1997) para estudar a 

secreção de uma PL durante a infecção de frutos de abacate por C. gloeosporioides. Eles 

relatam em seu trabalho que a PL foi detectada no tecido de fruto de abacate deteriorado 

cinco dias após a inoculação do fruto, concomitantemente com a diminuição do 

antifúngico pré-formado1-acetoxy-2-hydroxy-4-oxo-12,15-heneicosa diene. Foi 

detectada uma quantidade mais elevada da enzima na borda principal da lesão do que no 

tecido necrosado. Um cDNA que codifica a PL de C. gloeosporioides foi clonado e 

seqüenciado para determinar a relação entre PLs de C. gloeosporiodes atacando abacate 

e PLs de isolados de Colletotrichum que atacam outras frutas. O cDNA clonado 

mostrou uma elevada homologia com os gens pels de fungos já conhecidos, bactérias e 

plantas. O gene pel de C. gloeosporioides hibridizou-se com um único fragmento de 
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restrição genômico nos isolados de C. gloeosporioides de manga e mamão e em C. 

musae de banana. Análises de Western-blot dos meios de crescimento destes patógenos 

revelaram uma banda de 38±41 KDa que reagiu com os anticorpos contra PL dos 

isolados de C. gloeosporioides do abacate.Os anticorpos de PL não tiveram nenhum 

efeito na germinação de esporos, elongação do tubo germinativo ou formação do 

apressório. Entretanto, quando os conídios foram misturados com os anticorpos antes da 

inoculação, o desenvolvimento do sintoma foi inibido no abacate, manga e banana. 

Estes resultados sugerem a presença de uma PL similar em isolados de Colletotrichum 

atacando abacate, manga, mamão e banana. A detecção e a inibição do desenvolvimento 

do fungo por anticorpos PL sugerem a importância desta enzima em C. gloeosporioides 

durante o ataque aos frutos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido nos Laboratório de Fitopatologia e de Biologia 

Molecular de Fungos do Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).   

 

3.1 Obtenção dos Isolados 

  

Foram utilizados, vinte isolados de Colletotrichum, provenientes de diferentes 

hospedeiros, atacados pela antracnose. Os isolados foram fornecidos pela Coleção de 

Culturas – URM (Universidade de Recife – Micologia) do Departamento de Micologia 

da Universidade Federal de Pernambuco e do setor de Fitopatologia da Escola Superior 

de Agricultura Luis de Queiroz (ESALQ-USP) (Tabela 1).  

Tabela 1. Origem dos isolados de Colletotrichum  

Isolados N° de acesso Origem Substrato ou hospedeiro 

URM46261 Brejão Agreste Meridional/PE Pedúnculo de cebola (Allium cepa L.) 
URM46271 Belém de São Francisco/PE Folha de cebola 
URM 46281 Brejão Agreste Meridional /PE Inflorescência de cebola 
URM 46291 Empraba Petrolina/PE Folha de cebola 
URM 48941 Brejão Agreste Meridional /PE Folha de caju (Anacardium occidentale L.) 
URM 48961 Garanhuns/PE Folha de caju 
URM 49001 São João/PE Folha de caju 
URM 49051 Goiana/PE Folha de caju  
URM 49081 Goiana/PE Inflorescência de caju 
URM 48521 Garanhuns/PE Folha de manga v. espada (Mangifera indica L.) 
URM 48541 Itambé/PE Folha de manga v. espada 
URM 48561 Igarassu/PE Folha de manga v. rosa 
URM 48571 Igarassu/PE Folha de manga v. espada 
URM 48581 Brejão Agreste Meridional /PE Folha de manga v. rosa 
URM 48591 Recife/PE Folha de manga v. rosa  

Ci2 
Piracicaba/SP ciclâmen (Cyclamen persicum Mill.) 

C. gloeosporioides 

PI-132 Piracicaba/SP pimentão (Capsicum annuum L.) 

PI-152 Piracicaba/SP pimentão 
C. acutatum 

Acu2 Piracicaba/SP pêssego (Prunus pérsica L.) 

C. sublineolum Sub2 Piracicaba/SP Sorgo (Sorghum bicolor L.)  
1 no de acesso da coleção de culturas do Departamento de Micologia, Universidade Federal de Pernambuco (URM-
UFPE), Recife, PE, Brasil. 
2 nº de acesso da coleção de culturas do setor de Fitopatologia da Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz 
(ESALQ-USP), Brasil. 

 

Os isolados de C. acutatum e C. sublineolum foram utilizados para análise 

comparativa da variabilidade genética e da estrutura do gene pelB. 

3.2 Obtenção de micélio para extração do DNA 
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Os isolados de Colletotrichum foram repicados e mantidos em meio BDA 

(Batata-Dextrose-Ágar) em tubos de ensaio, onde a cultura permaneceu à temperatura 

ambiente, durante 15 dias e em seguida, mantidos sob refrigeração à 4ºC. Conídios 

destes isolados foram suspensos em 3mL de solução Tween 20 a 0,1% (v/v) em tubos 

de ensaio e transferidos para frascos de Erlenmeyer de 250mL contendo 100mL de meio 

mínimo líquido. Após a inoculação, estes frascos foram mantidos sob agitação a 27rpm 

por 120 horas a 28ºC para o crescimento do fungo. Posteriormente, o micélio foi 

coletado por filtração a vácuo, lavado com água destilada autoclavada, determinada a 

massa úmida e estocado a - 20°C até o momento de uso para extração de DNA. 

 

3.3 Extração do DNA genômico 

 

Para a extração do DNA dos isolados, seguiu-se a técnica descrita por Kuramae 

et al. (1997). A massa micelial foi triturada com nitrogênio líquido e transferida para 

microtubos, aos quais foram adicionados 700µL do tampão de extração (Tris-HCl 1M 

pH 8,0; NaCl 250mM; EDTA 0,5mM pH 8,0; Dodecil Sulfato de Sódio 10%). Após 

homogeneização, os microtubos foram incubados a 65°C por 30 minutos e agitados por 

inversão levemente a cada 10 minutos. Posteriormente, foi adicionado 500µL de acetato 

de potássio a 5M, procedendo-se à homogeneização e centrifugação a 14.500g por 10 

minutos. Do sobrenadante foi realizada a extração com um volume da solução clorofil 

(clorofórmio e álcool isoamílico, na proporção de 24:1), em seguida, foram realizadas 

centrifugações a 14.500g por 10 minutos. Na fase aquosa recuperada foi adicionado um 

volume de isopropanol resfriado a 4°C, para precipitação do DNA. As amostras foram 

novamente submetidas à centrifugação a 14.500g por 10 minutos. O precipitado foi 

lavado com etanol a 70%, centrifugado por 10 minutos, seco à temperatura ambiente, 

ressuspendido em tampão TE pH 8,0 (Tris-HCl 1M e EDTA 0,5M) e preservado sob 

refrigeração a – 20°C. 
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3.4 Quantificação do DNA genômico 

 

A concentração de DNA foi estimada por meio de eletroforese em gel de 

agarose 0,8% a 3V/cm de distância entre os eletrodos com o tampão de corrida Tris-

Borato-EDTA (TBE) 1X, por comparação com o marcador de peso molecular DNA de 

fago lambda (Invitrogen Life Tecnologies). Após a eletroforese, o gel foi corado em 

solução de brometo de etídio (TBE 1X/ EtBr 0,5µg/mL - Sambrook et al., 1989) durante 

30 minutos, observado em transiluminador de luz ultravioleta e fotografado usando 

máquina digital Sony effective 7,2 mega pixels. 

 

3.5 Amplificação do DNA com os iniciadores CgInt/ITS4 

Para confirmação específica dos isolados de Colletotrichum foi utilizado o 

iniciador espécie-específico CgInt (5’-GGCCTCCCGCCTCCGGGCGG-3’) que faz 

parte da região ITS1 do rDNA. A PCR foi realizada de acordo com Freeman et al. 

(2000). O iniciador específico para C. gloeosporioides foi usado em combinação com 

iniciador universal ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) para amplificação da 

região ITS. As reações de amplificação foram efetuadas para um volume final de 25µL 

contendo: Tampão (Tris– HCl 20mM pH 8,4; KCl 50mM), MgCl2 1,5mM; dNTP 

0,2mM;  0,5µM dos iniciadores; Taq DNA polimerase 0,04U (Invitrogen Life 

Technologies) e 25ng de DNA. Foi utilizado o termociclador Techne TC-512 com a 

seguinte programação: desnaturação inicial a 95°C por 5 minutos, 40 ciclos a 95°C por 

30 segundos, 50°C por 30 segundos e 72°C por 1 minuto e trinta segundos. Os produtos 

de amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose 1% a 3V/cm em 

tampão de corrida TBE 0,5X pH 8,0, utilizando marcador de peso molecular 100pb 

(Invitrogen Life Tecnologies). Após a migração eletroforética, o gel foi corado em 

solução de brometo de etídio por 30 minutos, visualizado em transiluminador de luz 

ultravioleta e fotografado com máquina digital Sony effective 7,2 mega pixels. 
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3.6 Análise da diversidade genética através do uso de marcadores moleculares 

As amostras de DNA foram submetidas à PCR com iniciadores listados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Iniciadores utilizados para análise da diversidade genética em isolados de 

Colletotrichum. 

Iniciador SEQÜÊNCIA (5’-3’) 
Marcador 
Molecular 

REFERÊNCIA 

(GTG)5 GTGGTGGTGGTGGTG 
ISSR 

Lieckfeldt et al. (1993) 

(GACA)4 GACAGACAGACAGACA 
ISSR 

Meyer e Mitchel (1995) 

M13 GTAAAACGACGGCCAGT 
 

ISSR 
Lieckfeldt et al. (1993) 

 

3.6.1 ISSR - iniciadores (GTG)5, (GACA)4  e M13 

 

As reações de amplificação foram feitas com volume final de 25µL nas 

seguintes condições: Tampão (Tris– HCl 20mM pH 8,4; KCl 50mM), MgCl2 0,75mM, 

dNTP 0,25mM, 0,25µM do iniciador, Taq DNA polimerase 0,1U (Operon Technologies 

CA) e 25ng de DNA, como descrito por Barros Lopes et al. (1996). Os ciclos de 

amplificação consistiram de uma etapa de desnaturação inicial a 95 °C por 5 minutos, 

seguida de 40 ciclos de 20 segundos a 95 ºC, 45 segundos a 55 ºC e 1 minuto a 72 ºC, 

seguidos por uma extensão final de 3 minutos a 72 ºC. Os produtos de amplificação da 

região ISSR com a utilização dos iniciadores (GTG)5, (GACA)4 e M13 foram separados 

por eletroforese em gel de agarose 1,4% a 3 V/cm em tampão de corrida TBE 1X pH 

8,0, utilizando marcador de peso molecular 100pb (Invitrogen Life Tecnologies). Em 

seguida o gel foi corado em solução de brometo de etídio por 30 minutos, visualizado 

em transiluminador de luz ultravioleta e fotografado com máquina digital Sony effective 

7,2 mega pixels. 
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3.6.2 Análise Estatística  

 

Os dados obtidos com as amplificações com os marcadores de microssatélites 

foram analisados pelo programa Numerical Taxonomy System de Multivarite Programs 

– NTSYS-PC (Rohlf, 2002; Bussad et al., 1990), tendo sido introduzidos na forma de 

variáveis binárias, ou seja, o número 1 (um) para presença de banda e número 0 (zero), 

ausência. Dessa forma, o programa construiu uma matriz de similaridade, utilizando 

neste trabalho o coeficiente de Jaccard (Fungaro, 1994).  

 

                                      Onde:  

                                      A = número de concordâncias positivas (variáveis           

resentes); 

                                      P = número total de variáveis: 

                                      D = número de concordâncias negativas (variáveis 

ausentes) 

 

 

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

pelo método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group Method With 

Arithmetical Average).     

 

3.7 Desenho de iniciadores específicos para o gene pelB e otimização da reação de 

PCR 

 

Iniciadores para as reações de PCR foram desenhados a partir de seqüências de 

C. gloeosporioides selecionadas do GenBank (National Center of Biotechnology 

Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov), utilizando o programa Primer 3 (Rozen & 

Skaletsky 1998). O iniciador foward específico para os isolados de C. gloeosporioides 

foi denominado P1 for (5’ ACGAAAACCACCAACCACA 3’) com temperatura de 

anelamento (Tm) de 53,1ºC. O iniciador reverse específico foi denominado P6 rev (5’ 

TGGAGGCGTGAGTGATGTC 3’) com temperatura de anelamento (Tm) de 53, 7ºC. 

Os iniciadores compreenderam 19 pb e as condições de PCR foram otimizadas em 

termociclador com gradiente de temperatura. O produto de amplificação previsto seria 

de aproximadamente 600pb. Posteriormente, a especificidade dos iniciadores foi 

J =       A 
        (P – D) 
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confirmada em reações de PCR. A otimização da reação mostrou que 60ºC foi a 

temperatura de anelamento ideal para o par de iniciadores desenhados para os isolados 

de C. gloeosporioides.  As reações de amplificação foram realizadas num volume final 

de 25µL nas seguintes condições: tampão 1X (Tris-HCl 20mM pH 8.4; KCl 50mM), 

MgCl2 1,5mM, dNTP 0,3mM, 0,2µM de cada iniciador, Taq DNA polimerase 0,04U 

(Invitrogen Life Tecnologies) e 25 ng de DNA. A reação de PCR envolveu um passo 

inicial de desnaturação (95°C por 5 minutos), seguido de 40 ciclos envolvendo: (a) 

desnaturação final a 95°C por 30 segundos; (b) anelamento entre 60°C por 30 segundos, 

bem como (c) extensão inicial a 72°C por 30 segundos. Os produtos de amplificação do 

gen pelB foram separados por eletroforese em gel de agarose 1% a 3 V/cm em tampão 

de corrida TBE 0,5X pH 8,0, utilizando marcador de peso molecular 100pb (Invitrogen 

Life Tecnologies). Em seguida o gel foi corado em solução de brometo de etídio por 30 

minutos, visualizado em transiluminador de luz ultravioleta e fotografado com máquina 

digital Sony effective 7,2 mega pixels. 

3.8 Digestão enzimática dos produtos de amplificação de gene pelB 

 
A digestão enzimática foi realizada pela mistura de 6µL dos produtos de 

amplificação do gene pelB  com 20µL do Mix de restrição contendo 0,1U da enzima de 

restrição MspI (Invitrogen Life Tecnologies) em tampão de restrição específico. Após a 

incubação de 1 hora a 37°C com a enzima, os fragmentos resultantes foram separados 

por eletroforese em gel de agarose 1,5% utilizando o marcador de peso molecular 100pb 

(Invitrogen Life Tecnologies), a 3V/cm de distância entre os eletrodos, imerso em 

tampão de corrida TBE 0,5X pH 8,0. Os fragmentos de restrição foram corados como 

descrito acima. 
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4. Resultados e Discussão  

4.1 Extração e Quantificação de DNA 

A Figura 4 ilustra a quantificação de DNA extraído dos vinte isolados de 

Colletotrichum. Todos os isolados deram origem a fragmentos de alto peso 

molecular, o que é indicativo da ausência de degradação. As extrações das 

amostras possibilitaram a obtenção de quantidades razoáveis de DNA, 

variando de 100 a 150 ng/µl de DNA. 

 

  A     B    C     D     1     2      3     4      5     6      7     8     9    10 

 

   11    12    13    14   15    16   17   18    19   20 

Figura 4. Quantificação de DNA de isolados de Colletotrichum. Nas 
pistas A, B, C e D encontram-se os marcadores do DNA λ nas 
concentrações de 50, 100, 150, 200 ng/µL, respectivamente; nas pistas 
1 a 20, encontram-se os DNAs dos isolados (4626, 4627, 4628, 4629, 
4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, 
Ci, PI 13, PI 15, Acu e Sub), respectivamente. 
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4.2 Caracterização específica com os iniciadores CgInt/ITS4 

 

A amplificação usando os iniciadores CgInt/ITS4 (Figura 5) foi positiva para 

todos isolados de C. gloeosporioides, gerando fragmentos de aproximadamente 450 pb 

e negativa para os isolados de C. acutatum e C. sublineolum. O uso do iniciador 

espécie-específico confirmou a identidade dos isolados de C. gloeosporioides, estocados 

na Micoteca-URM, identificados pela metodologia clássica.  

 

 

               M   1    2     3     4    5     6     7    8     9   10  11  12   13   14   15   16  17   18    19   20 

 
Figura 5. Perfis de amplificação de fragmentos específicos obtidos com os 
iniciadores CgInt/ITS4. Na pista M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas 
de 1 a 17 encontram-se os DNAs de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 
4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  
PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 15 e Acu, respectivamente. Na 
pista 20 o DNA de C. sublineolum: Sub. 
 
 
 

O iniciador CgInt, que faz parte da região ITS1, desenhado para identificar 

isolados de C. gloeosporioides foi utilizado juntamente com ITS4 por Mills et al. (1992) 

e Freeman et al. (2000). Estes estudos resultaram na formação de fragmentos de 450pb 

para os isolados de C. gloeosporioides analisados, sendo estes resultados semelhantes 

aos aqui encontrados. 

Mills et al., (1994) analisando isolados com os iniciadores CgInt/ITS4 

verificaram que produtos de PCR foram produzidos com DNA dos isolados C. 

gloeosporioides, C. fragariae, e C. kahawe, mas não com DNA de C. acutatum ou de 

várias outras espécies de Colletotrichum. Sreenivasaprasad et al. (1993), usando a 

técnica de RFLP do DNA mitocondrial e ribossômico e análises de seqüência sugere 

que C. gloeosporioides, C. fragariae, e C. kahawe, devido às similaridades moleculares, 

não podem ser consideradas espécies distintas. 

 
 
 
 
 
 

500 pb- 
- 
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Iniciadores espécie-específicos foram utilizados com os iniciadores ITS1 e ITS4 

por Adaskaveg & Hartin (1997) para caracterização de espécies de Colletotrichum 

isolados de diferentes hospedeiros na Califórnia. Deste gênero foram obtidos 32 

isolados de frutos de amêndoa e de pêssego com sintomas da antracnose. Estes fungos 

foram comparados com cinco isolados de morango da Califórnia, quatro isolados 

pêssego, um de maçã de Carolina do sul identificados como C. acutatum e também com 

um isolado de citros da Califórnia e oito isolados C. gloeosporioides de mamão do 

Hawai.  Isolados de amêndoa e de pêssego da Califórnia foram comparados com os 

isolados de C. acutatum de morango, pêssego e maçã e com os isolados de C. 

gloeosporioides de citros e mamão usando critérios clássicos como: morfologia de 

conídios, relação de crescimento de colônia e temperatura, sensibilidade a fungicidas e 

técnicas de amplificação por PCR. Com base nestes estudos comparativos, os isolados 

de Colletotrichum de amêndoa e de pêssego da Califórnia foram caracterizados como 

mais semelhante ao C. acutatum. O iniciador específico CaInt para C. acutatum resultou 

em produtos de PCR com aproximadamente o mesmo peso molecular que os isolados 

de C. acutatum de morango, de maçã e de pêssego de Carolina do sul. Produtos de PCR 

foram produzidos com o iniciador CgInt em isolados de C. gloeosporioides de citrus e 

de mamão. O iniciador CfInt, específico para C. fragariae somente amplificaram os  

isolados de mamão. Nem o iniciador CgInt nem o CfInt produziram produtos de PCR 

nos isolados de C. acutatum de morango, amêndoa e pêssego. Os resultados da pesquisa 

de Adaskaveg & Hartin (1997) mostraram a especificidade dos iniciadores em relação 

aos isolados de Colletotrichum. Neste trabalho, também foi evidenciada uma 

especificidade do iniciador CgInt em relação aos isolados de C. gloeosporioides 

provenientes de diferentes hospedeiros atacados pela antracnose.  

Andrade et al. (2007) estudaram a caracterização morfocultural e molecular de 

vinte e nove culturas monospóricas de Colletotrichum, isoladas de mamoeiro (Carica 

papaya) nos estados da Bahia e Espírito Santo. Os 29 isolados foram identificados 

como C. gloeosporioides com base na morfologia dos conídios e apressórios, tendo a 

maioria dos isolados conídios cilíndricos e/ou obclavados e apressórios lobados ou 

fracamente lobados, em contraste com C. acutatum, isolado de morango (Fragaria x 

ananassa), que apresentou conídios fusiformes e apressórios circulares e lisos. Presença 

de setas e do teleomorfo, cor de colônia, sensibilidade ao benomyl e velocidade de 

crescimento variaram de acordo com o isolado e com a influência do meio de cultura 

usado. Todos os isolados de mamão e quatro de outros hospedeiros, manga, morango e 
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maçã, foram patogênicos a frutos de mamão, mas com variabilidade na agressividade. 

PCR com o iniciador específico para C. gloeosporioides, CgInt, confirmou a identidade 

de apenas quatro isolados de mamão e dois isolados apresentaram reação positiva com o 

iniciador CaInt2, específico para C. acutatum. A maioria dos isolados de mamão (23) 

não reagiu com nenhum dos iniciadores. O resultado obtido no trabalho destes autores 

sugere uma baixa especificidade dos iniciadores em relação aos isolados de mamão 

coletados na Bahia e Espírito Santo. Suas seqüências foram obtidas a partir do 

seqüenciamento da região ITS de isolados de morango, o que torna possível que haja 

pouca homologia nesta região com os isolados de mamão. A variabilidade genética na 

população brasileira de Colletotrichum associados ao mamão, também explicaria porque 

somente o DNA de alguns isolados foi amplificado pelo iniciador CgInt, específico para 

C. gloeosporioides.  

Esses mesmos iniciadores específicos foram usados por Ureña-Padilla et al. 

(2002) para confirmar a identificação de espécies de Colletotrichum provenientes de 

morango que foram analisados para determinar a etiologia da doença. Os isolados foram 

identificados por PCR através de iniciadores espécie-específicos Cg/f Int1 ou CaInt2 e 

região ITS4 do rDNA. Todos os 176 isolados de morango foram identificados como C. 

gloeosporioides ou C. acutatum pela amplificação de fragmento de DNA de 450 a 490 

pb. Os iniciadores Cg/f Int1/ITS4 confirmaram a identidade de 132 isolados de C. 

gloeosporioides obtidos da coroa do morango e os iniciadores CaInt2/ITS4 

confirmaram a identidade de 46 isolados de C. acutatum obtidos da podridão do fruto. 

Seis isolados de C. fragariae produziram produtos de amplificação com o iniciador Cg/f 

Int1/ITS4. 
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4.3 Análise das Regiões de ISSR  

4.3.1 Iniciador (GTG)5 

Os perfis de amplificação das regiões de ISSR, utilizando o iniciador (GTG)5  

em 20 isolados do gênero Colletotrichum estão ilustrados na Figura 6. O dendrograma 

gerado a partir dos perfis de amplificação (Figura 7) evidenciou a formação de quatro 

grupos, no nível de similaridade de tamanho de fragmentos de 85%. 

O primeiro grupo é representado por quatro isolados de C. gloeosporioides: 

4626 (Pedúnculo de cebola/PE), 4627 (Folha de cebola/PE), 4628 (Inflorescência de 

cebola/PE) e 4629 (Folha de cebola/PE); o segundo grupo é formado pelas espécies de 

C. gloeosporioides: 4854 (Folha de manga espada/PE), 4856 (Folha de manga rosa/PE), 

4857 (Folha de manga espada/PE), 4859 (Folha de manga rosa/PE) e 4858 (Folha de 

manga rosa/PE); o terceiro grupo formado é constituído por dois representantes de C. 

gloeosporioides: 4894 (Folha de caju/PE) e 4896 (Folha de caju/PE) e o quarto é 

formado pelas espécies de C. acutatum PI15 (Pimentão/SP) e Acu (Pêssego/SP). Os 

representantes do primeiro grupo apresentaram 100% de similaridade no tamanho de 

fragmentos e similaridade de 65% com o isolado 4905 (Folha de caju/PE) de C. 

gloeosporioides; os isolados do segundo e terceiro grupos apresentaram 100% de 

similaridade no tamanho de fragmentos; os representantes do quarto grupo mostraram 

100% de similaridade entre si e 20% de similaridade com o isolado Sub (sorgo/SP) de 

C. sublineolum.  

Pela análise do dendrograma, os isolados 4905 (Folha de caju/PE), Ci 

(Ciclâmen/SP), 4908 (Inflorescência de caju/PE), 4900 (Folha de caju/PE), PI13 

(Pimentão/SP), 4852 (Folha de manga espada/PE) e Sub (sorgo/SP) não se agruparam 

com os demais isolados da mesma espécie, embora este marcador tenha diferenciado C. 

gloeosporioides, C. acutatum e C. sublineolum 
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     M    1      2     3     4     5     6     7     8     9    10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   20 

  
 

Figura 6. Perfis de amplificação das regiões de ISSR com o iniciador (GTG)5. Na pista 
M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs de 
Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 
4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de 
C. acutatum: PI 15 e Acu, respectivamente. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum: 
Sub. 
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4.3.2 Iniciador (GACA)4 

Os perfis de amplificação das regiões de ISSR, utilizando o iniciador (GACA)4  

em 20 isolados do gênero Colletotrichum estão ilustrados na Figura 8. O dendrograma 

(Figura 9) gerado a partir dos perfis de amplificação evidenciou a formação de seis 

grupos, no nível de similaridade de tamanho de fragmentos de 85%. 

O primeiro grupo é representado por quatro isolados de C. gloeosporioides: 

4626 (Pedúnculo de cebola/PE), 4627 (Folha de cebola/PE), 4628 (Inflorescência de 

cebola/PE) e 4629 (Folha de cebola/PE); o segundo grupo formado é composto pelos 

isolados de C. gloeosporioides: 4894 (Folha de caju/PE) e 4896 (Folha de caju/PE); o 

terceiro é representado pelos isolados de C. gloeosporioides: 4900 (Folha de caju/PE) e 

4908 (Inflorescência de caju/PE); o quarto grupo é formado pelos representantes de C. 

gloeosporioides: 4854 (Folha de manga espada/PE) e 4858 (Folha de manga rosa/PE); o 

quinto é representado pelos isolados de C. gloeosporioides: 4856 (Folha de manga 

rosa/PE), 4859 (Folha de manga rosa/PE) e 4857 (Folha de manga espada/PE) e o sexto 

grupo formado é composto pelos representantes PI15 (Pimentão/SP) e Acu 

(Pêssego/SP) de C. acutatum. O primeiro grupo apresentou 100% de homologia de 

tamanho de fragmentos e em torno de 34% de similaridade com o isolado 4905 de C. 

gloeosporioides; os isolados dos demais grupos também apresentaram 100% de 

similaridade de tamanho de fragmentos; o isolado PI13 (Pimentão/SP) de C. 

gloeosporioides apresentou 45% de similaridade os representantes do quarto e quinto 

grupos.  

Pela análise do dendrograma, os isolados 4905 (Folha de caju/PE), 4852 (Folha 

de manga espada/PE), PI13 (Pimentão/SP), Ci (Ciclâmen/SP) e Sub (sorgo/SP) 

distanciaram-se dos demais isolados de C. gloeosporioides, embora este marcador tenha 

diferenciado as três espécies estudadas. 
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                M    1     2     3      4     5     6     7    8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20 

 
Figura 8: Perfis de amplificação das regiões de ISSR com o iniciador (GACA)4. Na pista 
M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs de 
Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 
4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. 
acutatum: PI 15 e Acu, respectivamente. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum: Sub. 
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4.3.3 Iniciador M13 

Os perfis de amplificação das regiões de ISSR, utilizando o iniciador M13 em 

20 isolados do gênero Colletotrichum estão ilustrados na figura 10. O dendrograma 

(Figura 11) gerado a partir dos perfis de amplificação evidenciou a formação de três 

grupos, no nível de similaridade de tamanho de fragmentos de 85%. 

O primeiro grupo é representado por quatro isolados de C. gloeosporioides: 

4626 (Pedúnculo de cebola/PE), 4627 (Folha de cebola/PE), 4628 (Inflorescência de 

cebola/PE) e 4629 (Folha de cebola/PE); o segundo grupo formado é composto pelos 

isolados de C. gloeosporioides: 4894 (Folha de caju/PE), 4896 (Folha de caju/PE) e 

4905 (Folha de caju/PE) e o terceiro é representado pelos isolados de C. 

gloeosporioides: 4854 (Folha de manga espada/PE) e 4857 (Folha de manga 

espada/PE). Os três grupos formados apresentaram 100% de homologia de tamanho de 

fragmentos; o isolado 4900 (Folha de caju/PE) de C. gloeosporioides apresentou 67% 

de similaridade com os representantes do segundo grupo e o isolado 4859 (Folha de 

manga rosa/PE) apresentou 67% de similaridade com o terceiro grupo. 

 Pela análise do dendrograma, os isolados 4900 (Folha de caju/PE), 4908 

(Inflorescência de caju/PE), 4852 (Folha de manga espada/PE), 4854 (Folha de manga 

espada/PE), 4856 (Folha de manga rosa/PE), 4858 (Folha de manga rosa/PE), 4859 

(Folha de manga rosa/PE), PI13 (Pimentão/SP), PI15 (Pimentão/SP) e Ci 

(Ciclâmen/SP), Acu (Pêssego/SP) e Sub (sorgo/SP) distanciaram-se dos demais isolados 

de C. gloeosporioides, embora este marcador tenha diferenciado as três espécies 

estudadas. 
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Figura 10: Perfis de amplificação das regiões de ISSR com o iniciador M13. Na pista 
M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs 
de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 
4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs 
de C. acutatum: PI 15 e Acu, respectivamente. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum: 
Sub. 
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Os iniciadores (GTG)5,(GACA)4 e M13 foram analisados quanto à capacidade 

para diferenciar espécies de um mesmo gênero e isolados de uma mesma espécie. 
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Carneiro-Leão (2006) pôde observar que o iniciador (GTG)5 mostrou-se bastante 

eficiente em detectar variabilidade intraespecífica nas linhagens de M. anisopliae e 

Fusarium solani. Lima (2005) analisando o perfil de amplificação com o mesmo 

marcador constatou que o iniciador (GTG)5 foi eficiente em detectar diferenças entre 

linhagens de Metarhizium anisopliae. Desse mesmo modo, o iniciador (GTG)5 mostrou-

se eficiente em demonstrar a variabilidade genética dos isolados de Colletotrichum. 

Lima (2005) observou uma eficiente diversidade genética com o iniciador 

(GACA)4 nas linhagens de Metarhizium entre mutantes (CG366vio e CG423ylo) e 

selvagens (CG423 e CG366) exibindo perfis diferentes entre si. Esta variabilidade 

genética encontrada nestas linhagens permite sua adaptabilidade aos mais variados 

hospedeiros e regiões geográficas. 

Meyer et al. (1991) analisaram três gêneros de fungos filamentosos (Aspergillus, 

Penicillium e Trichoderma) com os iniciadores (CT)8, (GTG)5, (GACA)4 e M13. O 

iniciador (GACA)4 apresentou “fingerprinting” informativo com o DNA genômico de 

A. niger. Estes autores indicam que o “fingerprinting” de DNA é um método bastante 

importante para diferenciar espécies de fungos filamentosos. No presente trabalho, a 

amplificação do DNA genômico com o iniciador (GACA)4 foi capaz de distinguir as 

três espécies de Colletotrichum.  

A fim de determinar a especificidade ao hospedeiro e a diversidade genética de 

diferentes isolados de C. gloeosporioides, Freeman et al. (1996) utilizaram iniciadores 

de seqüências repetidas. O DNA genômico de isolados de C. gloeosporioides (65 

isolados de abacate e 63 de amêndoa) foi amplificado por PCR utilizando os iniciadores 

(CAG)5, (TGTC)4, (GACAC)3 e (GACA)4. A amplificação por PCR do DNA genômico 

com os iniciadores de microssatélites produziu padrões de fragmentos uniformes para 

todos os isolados de amêndoa de diferentes posições geográficas de Israel, ou seja, 

nenhum polimorfismo foi observado entre os isolados da amêndoa de Israel. DNAs dos 

isolados de amêndoa dos Estados Unidos eram distintos dos DNAs dos isolados de 

amêndoa de Israel. Os isolados de abacate de Israel e dos Estados Unidos eram mais 

diversos.  

Nesta pesquisa, os três iniciadores de ISSR foram capazes de agrupar isolados de 

C. gloeosporioides de mesmo hospedeiro, ou seja, isolados de cebola de diferentes 

municípios do Estado de Pernambuco que formaram grupos com 100% de similaridade. 

Os isolados de manga de diferentes municípios do Estado de Pernambuco se agruparam 
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com 100% de similaridade com o iniciador (GTG)5,  exceto o isolado 4852 do 

Município de Garanhuns. Os isolados de caju 4894 de Brejão e 4896 de Garanhuns 

apresentaram 100% de similaridade com todos os iniciadores.  

Talhinhas et al. (2005) analisaram 13 espécies do gênero Colletotrichum, isolados 

de azeitonas originárias de Portugal, usando os iniciadores de microssatélites (CAC)5, 

(CAG)5, (GAC)5, (GACG)4, (GCA)5, (TCC)5 e MR. Este trabalho mostrou a 

diversidade de C. acutatum. Entre as populações de C. acutatum, cinco grupos 

moleculares foram identificados. Os autores relatam que os estudos moleculares são 

ferramentas diagnósticas desenvolvidas para permitir a detecção rápida do patógeno e a 

diferenciação de grupos de C. acutatum.  

Afanador-Kafuri et al. (2002) analisaram 95 espécies pertencentes ao gênero 

Colletotrichum isolados de pitomba (Talisia esculenta Radlk.), maracujá e manga com 

os iniciadores (CAG)5, (AGG)5, (GACAC)3 e (GACA)4. As análises moleculares 

indicaram que as espécies de C. acutatum de pitomba apresentaram pouca variabilidade 

genética, enquanto que os isolados de C. gloeosporiodes de maracujá e manga foram 

mais heterogêneos, mostrando que são eficientes em diferenciar os isolados da pitomba 

e de manga ao nível de espécie. No presente trabalho, os iniciadores (GTG)5, (GACA)4 

e M13 da região ISSR mostraram-se eficientes em demonstrar a variabilidade genética 

dos isolados de Colletotrichum, constituindo ferramentas apropriadas para discriminar 

todas as espécies no nível interespecífico. 

Vila Nova (2004) analisou a variabilidade genética de 15 isolados de C. 

gloeosporioides utilizando os marcadores moleculares RAPD e a região ITS do rDNA. 

No trabalho foram utilizados isolados obtidos de cebola, sendo 5 provenientes de 

diferentes regiões de Pernambuco e 1 do Amazonas e 9 isolados do fungo obtidos de 

diferentes hospedeiros.  A autora verificou que houve agrupamento dos quatro isolados 

provenientes de plantas de cebola no dendrograma gerado pelos perfis na primeira 

técnica e de três deles na segunda técnica evidenciando homologia entre os isolados 

deste hospedeiro. Resultados semelhantes foram encontrados no presente estudo, os 

dendrogramas gerados pelos perfis dos três iniciadores de ISSR foram capazes de 

agrupar os isolados provenientes de cebola de diferentes municípios do Estado de 

Pernambuco. 

Cavalcante (2005) utilizou a técnica de RAPD e a região ITS do rDNA para 

analisar a variabilidade genética de isolados de C. gloeosporioides. Foram utilizados 
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cinco isolados obtidos de cebola e 10 de mangueiras de diferentes regiões do estado de 

Pernambuco. Do dendrograma gerado pela análise do RAPD, dois grupos foram 

delineados, separando todos os isolados de mangueiras dos isolados de cebola. 

Notadamente neste estudo, os isolados provenientes de cebola e manga de diferentes 

regiões do estado de Pernambuco também formaram grupos distintos com o uso dos três 

iniciadores de ISSR.  

Vila Nova (2004) e Cavalcante (2005) utilizando a técnica de RAPD 

evidenciaram uma grande diversidade genética entre os isolados de C. gloeosporioides 

provenientes de diferentes hospedeiros do Estado de Pernambuco. Estes resultados estão 

em concordância com os aqui encontrados, pois foi evidenciada também variabilidade 

genética, pelo uso da técnica de ISSR, entre os isolados de C. gloeosporioides 

provenientes de diferentes hospedeiros, não havendo agrupamento em função da área 

geográfica de origem dos isolados de Pernambuco. 
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4.4 Amplificação dos fragmentos do gene pelB por PCR em isolados de 

Colletotrichum e análise dos fragmentos de amplificação digeridos com enzima de 

restrição 

 A amplificação dos fragmentos do gene pelB, utilizando os iniciadores 

específicos P1 for e P6 rev em 20 isolados de Colletotrichum está ilustrada na Figura 

12.  

 Houve amplificação do gene pelB com produtos de amplificação de tamanho de 

aproximadamente 600 pb como previsto, em todos os isolados de C. gloeosporiodes, C. 

acutatum e C. sublineolum.  

 

              M       1       2       3        4        5        6        7        8       9      10 

 
 

               M      11     12       13      14      15     16      17      18     19     20 

Figura 12. Amplificação do gene pelB de 20 isolados do gênero 
Colletotrichum obtidos com os iniciadores P1 for e P6 rev. Na pista M, 
marcador de peso molecular 100 pb. Nas pistas de 1 a 17 encontram-se 
os DNAs de Colletotrichum gloeosporioides: 4626, 4627, 4628, 4629, 
4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, Ci 
e  PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 15 e Acu, 
respectivamente. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum : Sub. 
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A digestão dos produtos de amplificação do gene pelB com a enzima de 

restrição MspI (Figura 13) foi realizada para analisar a variação na estrutura do mesmo. 

A enzima MspI gerou dois fragmentos de tamanho de 350 pb e outro de 250 pb para 

todos os isolados de C. gloeosporiodes, C. acutatum e C. sublineolum. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

C. gloeosporioides produz endopoligalacturonase (Prusky et al., 1989; Yakoby 

et al., 2000a), pectina liase A (pnlA) (Bowen et al., 1995; Templeton et al., 1994), 

pectina metil esterase (Ortega 1996) e pectato liase B (pelB) (Wattad et al.,1997) 

durante a colonização do tecido infectado em abacate. Adicionalmente, relatou-se que 

espécies de C. gloeosporioides f. sp. malvae produzem pel-1 e pel-2 (Shih et al., 2000). 

Até agora, no caso de C. gloeosporioides, da ampla gama de enzimas expressadas e 

secretadas durante o ataque do fungo, somente o gene pelB foi encontrado como real 

fator de virulência, como demonstrado por sua habilidade de aumentar a virulência 

quando expressado em C. magna (Yakoby et al., 2000a), e pela redução da virulência 

depois da deleção no gene pelB em C. gloeosporioides (Yakoby et al., 2001).  

Yakoby et al. (2001) identificaram o gene pelB para pectato liase em isolados de 

C. gloeosporioides, patógenos de abacate.  
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Figura 13. Perfis de amplificação dos produtos de restrição do gene pelB com 
enzima de restrição MspI. Na pista M, marcador de peso molecular 100 pb. Nas 
pistas de 1 a 17 encontram-se os DNAs de Colletotrichum gloeosporioides: 
4626, 4627, 4628, 4629, 4894, 4896, 4900, 4905, 4908, 4852, 4854, 4856, 4857, 
4858, 4859, Ci e PI 13. Nas pistas 18 e 19 os DNAs de C. acutatum: PI 15 e 
Acu, respectivamente. Na pista 20 o DNA de C. sublineolum : Sub. 
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Genes pelB que codificam pectato liases (PL) também têm sido identificados em 

em outras espécies. Lei et al., (1987) identificaram e caracterizaram um gene pelB em 

Erwinia carotovora. A PLB de E. carotovora e de E. chrysanthemi contém 352 e 353 

aminoácidos, respetivamente. As duas proteínas têm 72% de homologia com base em 

dados da seqüência do DNA. Guo et al., (1995) isolaram um gene pelB de Fusarium 

solani f. sp. pisi que teve homologia de 65% com PLA de espécies de F. solani f. sp. 

pisi e nenhuma homologia com outras enzimas pectinolíticas. 

Estudos com este gene também foram feitos por Prusky et al. (2001). Estes 

pesquisadores relatam em seu trabalho que C. gloeosporiodes produz pectato liase (PL) 

que é um fator chave da virulência no desenvolvimento da doença. Durante o 

crescimento de C. gloeosporioides, C. acutatum e de C. coccodes no meio acidificado 

de extrato de levedura, o fungo secreta amônia e com isto aumenta o pH do meio. A 

secreção de PL por C. gloeosporioides aumentou correspondentemente enquanto o pH 

do meio aumentou. O mutante pelB de C. gloeosporioides foi hábil em aumentar a 

acumulação da amônia e o pH do meio similarmente ao tipo selvagem. C. 

gloeosporioides no abacate, C. coccodes no tomate e C. acutatum na maçã mostraram a 

acumulação da amônia na área infectada onde o pH aumentou a 7.5 ou 8 e a atividade 

da PL era ótima. Nas interações não hospedeiras em que C. gloeosporioides foram 

inoculados nas maçãs, a adição de compostos de amônia realçaram significativamente a 

patogenicidade a níveis similares àqueles causados pela interação compatível de C. 

acutatum e maça. Os resultados sugerem conseqüentemente a importância da secreção 

da amônia como um fator da virulência, realçando o pH ambiental e a patogenicidade de 

espécies de Colletotrichum.  

A habilidade de espécies de Colletotrichum 

em modificar o pH no local da infecção realça a virulência porque a secreção da amônia 

e o aumento resultante do pH conduzem a uma expressão mais elevada de pelB e em 

conseqüência uma secreção mais elevada de PL (Yakoby et al. 2000b). Prusky et al., 

(2001) reforçam que o efeito da modulação ambiental do pH na secreção de PL poderia 

ser usado em programas de cultivo seletivo de plantas para controlar a deterioração de 

frutos. 

Neste trabalho verificou-se a presença do gene pelB em isolados de C. 

gloeosporioides, C. acutatum e C. sublineolum obtidos dos hospedeiros cebola, caju, 

manga, pimentão, pêssego, ciclâmen e sorgo e a restrição do fragmento amplificado 
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com a enzima MspI não evidenciou variação na estrutura do gene nestas três espécies 

nem entre os isolados. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 

• O uso dos iniciadores espécie-específico CgInt em combinação com o iniciador 

universal ITS4 confirmou a identidade dos isolados de C. gloeosporioides 

oriundos da Micoteca-URM  e da coleção de culturas ESALQ-USP identificados 

pelos métodos clássicos;  

 

• Os iniciadores de ISSR (GTG)5, (GACA)4 e M13 mostraram-se eficientes em 

demonstrar a variabilidade genética dos isolados de Colletotrichum e de 

discriminar as espécies C. gloeosporioides, C. acutatum e C. sublineolum, além 

de evidenciar o agrupamento de isolados de Colletotrichum originários do 

mesmo hospedeiro; 

 

• O gene pelB está presente nas espécies C. acutatum e C. sublineolum, além de 

C. gloeosporioides; 

 

• A restrição dos fragmentos amplificados do gene pelB com a enzima MspI não 

evidenciou diferenças na estrutura do gene entre os isolados de diferentes 

hospedeiros de C. gloeosporioides, C. acutatum e C. sublineolum 
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