
FRANCINETE CARLA NUNES CAVALCANTI 

VARIABILIDADE DE ISOLADOS DE Colletotrichum

gloeosporioides, QUANTO A PATOGENICIDADE A FRUTOS DE 

MANGUEIRA (Mangifera indica L.), MARCADORES RAPD E 

REGIÃO ITS DO rDNA. 

RECIFE/PE-2005



FRANCINETE CARLA NUNES CAVALCANTI 

VARIABILIDADE DE ISOLADOS DE Colletotrichum

gloeosporioides, QUANTO A PATOGENICIDADE A FRUTOS DE 

MANGUEIRA (Mangifera indica L.), MARCADORES RAPD E 

REGIÃO ITS DO rDNA. 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-

Graduação em Biologia de Fungos do 

Departamento de Micologia da 

Universidade Federal de Pernambuco, 

como parte dos requisitos para obtenção 

do título de mestre. 

ORIENTADORA: 

Profa. Dra. Neiva Tinti de Oliveira 

CO-ORIENTADOR:

Dr. Antonio Félix da Costa 

RECIFE/PE-2005



Cavalcanti, Francinete Carla Nunes  
  Variabilidade de isolados de Colletotrichum 

gloeosporioides, quanto a patogenicidade a frutos de 
mangueira (Mangifera indica L.), marcadores RAPD e 
região ITS do rDNA / Francinete Carla Nunes 
Cavalcanti. – Recife : O Autor, 2005.

 64 folhas : il., fig., tab. 

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CCB. Biologia de Fungos, 2005. 

  Inclui bibliografia. 

 1. Micologia – Biologia de fungos – Fungos 
fitopatogênicos. 2. Colletrichum gloeosporioides  – 
Variabilidade genética – Marcadores moleculares. 3. 
Mangifera indica L. (Mangueira) – Teste de 
patogenicidade. I. Título. 





Quando você conseguir superar graves problemas de relacionamentos, não se 

detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver 

atravessado mais esta prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento 

de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na benção 

de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as 

coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua 

capacidade, e lhe dará confiança diante de qualquer obstáculo. 

Chico Xavier 



AGRADEÇO

A DEUS que me acolhe, me protege e me fortalece 

em todos os momentos de minha vida. 

OFEREÇO

Aos meus sobrinhos João Gustavo, Ana Beatriz e Carlos Vinícius,

pelos momentos de alegria compartilhados. Vocês são um presente de Deus! 

DEDICO

Aos meus pais, João Carlos Cavalcanti e Vanilda Maria Nunes Cavalcanti, pelo

amor, carinho, incentivo, confiança e apoio durante toda a minha vida. E às minhas 

irmãs Flávia e Fabiana pelo carinho, amizade e união. 



AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal de Pernambuco, pela contribuição à minha 

formação ao nível de pós-graduação; 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-

CNPq pelo suporte financeiro no decorrer deste trabalho; 

Com carinho expresso minha gratidão e reconhecimento à minha 

orientadora Dra Neiva Tinti de Oliveira, que com sua sabedoria me passou valiosos 

ensinamentos para a execução desta dissertação, além de ter concedido minha 

primeira oportunidade a ingressar no mundo da pesquisa. Nunca irei esquecer! 

Ao meu co-orientador Dr. Antonio Félix da Costa, pelo apoio, amizade, 

respeito e bondade, além das valiosas contribuições para a execução desta 

dissertação;

Aos professores Dr. João Lúcio de Azevedo, Dra. Janete Magali de Araújo, Dra. Elza 

Áurea de Luna Alves Lima e Dra. Rosa de Lima Ramos Mariano por terem aceitado 

participar da banca examinadora;

A todos os professores do curso de mestrado em Biologia de Fungos, que 

contribuíram para a minha formação acadêmica;

Aos Professores Msc. Sidney T. Gomes Bastos e Msc. Severina Torres de 

Barros, pelos conhecimentos transmitidos e amizade construída; 

A todos os amigos da turma de mestrado Adriana Lima, Lívio Figueiredo, 

Girlene Figueiredo, Bruno Severo, Bruno Walter, Marcos Moraes, Luciana, Idalina, 

Maryluce e Felipe pela amizade e por serem companheiros em todos os momentos. 

Adorei conviver com vocês nestes dois anos de curso! 

À amiga Maria do Livramento Ferreira Lima pelo companheirismo, carinho 

e conforto nas horas de dificuldades e pelos valiosos ensinamentos e ajuda para a 

execução desta dissertação; 



À Dra. Bereneuza Brasileiro pelos valiosos ensinamentos, amizade, 

simplicidade e solidariedade constante; 

Às Profs. Dra. Ângela Coimbra e Dra. Auristela por terem cedido, sempre 

que precisei, a câmera digital. Bem como a Lívio Figueiredo, Flávio e a Dra. Edvane 

Borges da Silva por terem tirado as fotos desta dissertação;

À equipe Maria do Livramento, Lívio Figueiredo e Meiriana Nova, pela 

ajuda na execução do experimento do teste de patogenicidade;

À amiga Msc. Eliane Nogueira, pela receptividade e apoio para a deposição 

dos fungos isolados neste trabalho, bem como à Dra Professora Maria Cristina de 

Souza Mota e Msc. Débora Maria M. Lima pela revisão da identificação; 

À amiga Claúdia, por ser sempre solidária, nos momentos que mais precisei 

para a execução desta dissertação; 

À amiga Karla Pereira pela ajuda na confecção do abstrat; 

Aos amigos que me acompanham e me incentivam Juliana Falcão, Lucinéia 

dos Santos, João Henrique, Carlos Henrique, Ubirany Lopes, Welber Eustáquio, 

Amélia Guimarães, Edileuza, Nicola, Aurelice, Ana Cristina, Adna, Elvira, Clariana 

e Manuela Lins;

Aos funcionários do IPA Msc Manuel Américo de C. Fonseca e Luiz Carlos 

de Morais Silva, pela solidariedade constante; 

A todos os funcionários da Universidade Federal de Pernambuco, pela 

dedicação ao trabalho e contribuição valiosa, mesmo que indireta, à formação de 

cada um de nós alunos.  



SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

RESUMO

ABSTRACT

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................... 16

2. REVISÃO DE LITERATURA................................................................. 18

 2.1 A CULTURA DA MANGUEIRA.............................................................. 18

 2.2 A ANTRACNOSE CAUSADA POR C. gloeosporioides.......................... 19

 2.3 MARCADORES MOLECULARES PARA ANÁLISE DO 

POLIMORFISMO DO DNA....................................................................... 22

2.3.1  PCR (Polimerase Chain Reation)...................................................... 22

2.3.2  RAPD (Random Amplified Polymorphic)........................................ 24

2.3.3 ITS (Internal Transcribed Spacer)..................................................... 25

3. MATERIAL E MÉTODOS....................................................................... 28

 3.1 OBTENÇÃO E ISOLAMENTO DAS AMOSTRAS FÚNGICAS............ 28

 3.2 TÉCNICA DE MANIPULAÇÃO............................................................... 29

 3.2.1 Cultura monospórica........................................................................... 29

 3.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS ISOLADOS DE C. 

gloeosporioides EM MEIO BDA................................................................ 30

 3.4 TESTE DE PATOGENICIDADE DOS ISOLADOS DE C. 

gloeosporioides A FRUTOS DE MANGUEIRA........................................ 30

 3.5 ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA PELAS TÉCNICAS 

MOLECULARES, RAPD E REGIÃO ITS DO rDNA................................ 32

3.5.1 Obtenção do micélio para extração do DNA........................... 32

 3.5.2 Extração do DNA genômico ........................................................... 32



 3.5.3 Quantificação do DNA genômico................................................... 33

 3.5.4 Revelação dos géis........................................................................... 33

 3.5.5 Amplificação do DNA........................................................................ 33

 3.5.6 Técnica de RAPD............................................................................... 34

3.5.7 Amplificação de regiões ITS do rDNA .................................... 35

 3.5.8 Digestão enzimática dos produtos de amplificação das regiões 

ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA............................................................................ 35

 3.5.9 Análise computacional dos dados.................................................... 36

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................... 37

 4.1 ISOLAMENTO DAS AMOSTRAS FÚNGICAS...................................... 37

 4.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS ISOLADOS DE C. 

gloeosporioides EM MEIO BDA................................................................ 37

 4.3 TESTE DA PATOGENICIDADE DOS ISOLADOS DE C.

gloeosporioides A FRUTOS DE MANGUEIRA........................................ 38

 4.4 ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA PELAS TÉCNICAS 

MOLECULARES, RAPD E REGIÃO ITS DO rDNA............................... 41

 4.4.1 Quantificação do DNA genômico...................................................... 41

 4.4.2 Técnica de RAPD............................................................................... 42

 4.4.3 Análise dos produtos de amplificação das regiões ITS do rDNA...... 49

4.4.4 Análise da digestão enzimática dos produtos de amplificação 

das regiões ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA............................................... 50

5. CONCLUSÕES........................................................................................... 55

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.......................................................... 56



LISTA DE FIGURAS

Figura Página

1. Sintomas induzidos por C. gloeosporioides em mangueira. ................. 21

   

2. Esquema de amplificação de um segmento específico de DNA pela 

técnica da PCR...................................................................................... 23

   

3. Estrutura do agregado gênico que codifica RNA ribossômico............... 26

   

4. Frutos de mangueira, das variedades Rosa e Espada, inoculadas com 
C. gloeosporioides e mantidos em câmara úmida.................................. 31

   

5. Aspectos culturais de isolados de C. gloeosporioides com seis dias de 
crescimento em meio BDA a temperatura ambiente. ............................ 38

   

6. Quantificação de DNA de isolados de C. gloeosporioides. Nas pistas 
A, B e C, encontram-se os marcadores moleculares DNA de fago  nas 
concentrações de 150, 300 e 500 ng/μL, respectivamente e nas pistas
de 1 a 15, encontram-se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 
4857, 4851, 4854,4596, 4852, 4858,4855, 4629, 2018, 4853, 4856,
respectivamente........................................................................................ 41

   

7. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPX-15. Nas pistas M, marcador de peso molecular do 
DNA do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-
se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628,  4857, 4851, 4854, 
4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente....... 43

   

8. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPX-02. Nas pistas M, marcador de peso molecular do 
DNA do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-
se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 
4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente...... 

43

9. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPX-06. Nas pistas M, marcador de peso molecular do 



DNA do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-
se os  DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 
4596,  4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente...... 

44

10. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPA-11. Nas pistas M, marcador de peso molecular do 
DNA do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-
se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 
4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente....... 

45

11. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPA-02. Nas pistas M, marcador de peso molecular do 
DNA do fago  clivado com HindIII; nas pistas de 1 a 15, encontram-
se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 
4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente...... 45

   

12. Dendrograma construído pelo método de agrupamento UPGMA, 
utilizando o coeficiente de Jaccard (J), a partir dos perfis de RAPD 
obtidos de isolados de C. gloeosporioides com os iniciadores OPX-
15, OPX-11, OPX-6 OPA-11e OPA-02............................................... 48

   

13. Perfis de amplificação da região ITS do rDNA de isolados de C.
gloeosporioides. Nas pistas M, marcador de peso molecular 100bp; 
nas pistas de 1 a 15, encontram-se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 
4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 
4853, 4856, respectivamente.................................................................. 49

14. Perfis de restrição dos fragmentos de DNA da região ITS do rDNA de 
isolados de C. gloeosporioides obtidos com enzima DraI. Nas pistas 
M, marcador de peso molecular 100bp; nas pistas de 1 a 15, 
encontram-se os DNAs dos isolados 4856, 4626, 4627, 4628, 4857, 
4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4859, 
respectivamente...................................................................................... 51

   

15. Perfis de restrição dos fragmentos de DNA da região ITS do rDNA de 
isolados de C. gloeosporioides obtidos com enzima HaeIII. Nas pistas 
M, marcador de peso molecular 100bp; nas pistas de 1 a 15, 
encontram-se os DNAs dos isolados 4859, 4626,  4627, 4628, 4857, 
4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, 
respectivamente....................................................................................... 51

   

16. Perfis de restrição dos fragmentos de DNA da região ITS do rDNA de 
isolados C. gloeosporioides obtidos com enzima MspI. Nas pistas M, 



marcador de peso molecular 100bp; nas pistas de 1 a 15, encontram-se 
os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 
4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, 
respectivamente....................................................................................... 52

   

17. Dendrograma construído pelo método de agrupamento UPGMA, 
utilizando o coeficiente de Jaccard (J), a partir dos perfis de restição 
da região ITS do rDNA obtidos de isolados de C. gloeosporioides
pelas enzimas DraI, HaeIII e MspI......................................................... 54

   



LISTA DE TABELAS

Tabela Página

1. Origem e hospedeiros dos isolados de Colletotrichum 

gloeosporioides................................................................................... 29

   

2. Iniciadores utilizados para amplificar o DNA de 15 isolados de 
Colletotrichum gloeosporioides......................................................... 34

   

3. Médias dos diâmetros das lesões formadas por isolados de 
Colletotrichum gloeosporioides em frutos de mangueiras, nas 
variedades Rosa e Espada................................................................... 39



VARIABILIDADE DE ISOLADOS DE Colletotrichum

gloeosporioides, QUANTO A PATOGENICIDADE A FRUTOS DE 

MANGUEIRA (Mangifera indica L.), MARCADORES RAPD E 

REGIÃO ITS DO rDNA. 

FRANCINETE CARLA NUNES CAVALCANTI 

RESUMO

A antracnose causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides é uma das doenças 

mais graves da mangueira, sendo um fator limitante à produção de frutos sadios e 

comercializáveis. O presente trabalho objetivou analisar a variabilidade de isolados 

de C. gloeosporioides, quanto à patogenicidade a frutos de mangueira, marcadores 

RAPD e região ITS do rDNA. Foram utilizados cinco isolados obtidos de cebola e 10 

de mangueiras de diferentes regiões do estado de Pernambuco. O teste de 

patogenicidade foi realizado em frutos das variedades Rosa e Espada. Para a análise 

de RAPD foram utilizados os iniciadores OPX-15, OPX-02, OPX-06, OPA-11 e 

OPA-02 e para a amplificação do locus ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA, os iniciadores 

ITS1 e ITS4. Os isolados oriundos de mangueiras com sintomas de antracnose foram 

mais agressivos para as duas variedades estudadas do que os isolados de cebola. Do 

dendrograma gerado pela análise do RAPD, dois grupos foram delineados, separando 

todos os isolados de mangueiras dos isolados de cebola. Não houve polimorfismo 

entre os isolados de C. gloeosporioides pela análise dos produtos de amplificação da 

região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA, porém, a digestão do produto com a enzima Msp I

evidenciou diferença para o isolado URM 4596 (Mangifera indica L./Ilha de 

Itamaracá-PE). 

Palavras-chaves: Colletotrichum gloeosporioides, RAPD e região ITS do rDNA.



VARIABILITY OF ISOLATES OF Colletotrichum gloeosporioides,

UPON THE PATHOGENICITY TO MANGO FRUITS (Mangifera

indica L.), RAPD MARKERS AND REGION ITS-rDNA. 

FRANCINETE CARLA NUNES CAVALCANTI 

abstract

The anthracnose caused by the fungus Colletotrichum gloeosporioides is one of the 

most serious mango diseases, being a limiting factor for the production of healthy 

and commercializable fruits. The present work had the aim to analyze the variability 

of C. gloeosporioides isolates, upon the pathogenicity on mango fruits, RAPD 

markers and region ITS-rDNA. Five isolates obtained from onion and ten from 

mango at different areas of Pernambuco State were used. The pathogenicity test was 

carried out with fruits of the varieties Rosa and Espada. For the RAPD analysis were 

used the OPX-15, OPX-02, OPX-06, OPA-11 and OPA-02 primers and for the 

rDNA locus ITS-5.8S-ITS2 amplification, the ITS1 and ITS4 primers. The isolates 

proceded from mango with anthracnose symptoms were more aggressive to both 

studied varieties than the isolates from onion. Through the cluster generated by the 

RAPD analysis, two groups were lined, separating all isolates of mango from the 

analysis of amplification products of the region ITS-5.8S-ITS2-rDNA, however, the 

product digestion with the enzyme MspI showed difference to the isolate URM 4596 

(Mangifera indica L./Ilha de Itamaracá-PE). 

Key-Words: Colletotrichum gloeosporioides, RAPD and region ITS-rDNA.
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1.INTRODUÇÃO

A mangueira (Mangifera indica L.) é uma das frutíferas mais cultivadas, com 

produção mundial de aproximadamente 24,5 milhões de toneladas de frutos no ano 

de 1999 (FAO, 2000). Entre os países produtores, o Brasil destaca-se com produção 

anual de aproximadamente 850 mil toneladas de frutos (IBGE, 2002). A região 

Nordeste contribuiu no ano de 2000 com produção de 551.764 mil toneladas e o 

estado de Pernambuco com 136.488 mil toneladas de frutos, sendo o cultivo 

comercial realizado, predominantemente, no município de Petrolina, com produção 

destinada principalmente ao mercado externo, para consumo in natura (CUNHA et 

al., 1993).

Devido ao aumento do consumo, tanto no mercado interno como no externo, a 

produção de manga no Brasil teve crescimento significativo nos últimos anos. Com a 

expansão do cultivo dessa Anacardiaceae, houve aumento dos problemas 

fitossanitários, como a seca-da-mangueira, provocada pelo fungo Ceratocistis 

fimbriata; oidio, doença causada pelo fungo Oidium mangifera e antracnose, doença 

que se destaca das demais, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz.) Penz & Sacc. (Teleomorfo Glomerella cingulata (Stonem) Spauld. & 

Schrenk), por ser encontrada em todas as regiões produtoras de manga no mundo 

como o principal problema fitossanitário pós-colheita (CUNHA et al., 1993; 

EMBRAPA, 1995; ASSIS, 2001).

O fungo C. gloeosporioides, apresenta uma expressiva importância na 

agricultura, por ter capacidade de causar doenças em uma gama de hospedeiros, 

afetando, na maioria das vezes, todas as fases de desenvolvimento da planta, além de 

possuir uma ampla distribuição geográfica. A incidência da doença e a severidade 

dos sintomas ocorrem em função da ação das condições ambientais, da variabilidade 

existente entre os isolados patogênicos prevalentes em determinadas regiões, bem 

como da interação do patógeno com as cultivares em uso, o que confere à doença 
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bastante complexidade (SMITH; BLACK, 1990; HOWARD et al., 1992; TANAKA 

et al., 1999; VARZEA et al., 2002). 

Por meio dos processos de mutação, seleção e recombinação os agentes 

fitopatogênicos sofrem variações genéticas. O conhecimento dessa variabilidade é de 

suma importância para o entendimento da relação patógeno/hospedeiro e torna-se 

possível pelo uso de marcadores moleculares, que vem contribuindo também para a 

diagnose e taxonomia desses fungos (ASSUNÇÃO, 1997; BRIDGE et al., 1998; 

BARBIERI & CARVALHO, 2001; MICHEREFF, 2001). 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR- Polymerase Chain Reation) é uma 

técnica que permite a obtenção in vitro de várias cópias de um determinado segmento 

de DNA (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). A partir desta técnica tem-se 

desenvolvido uma série de outras técnicas, tais como Polimorfismo de DNA 

Amplificado ao Acaso (RAPD-Random Amplified Polymorphic DNA), que surgiu 

como uma importante ferramenta para estudos de variabilidade genética de fungos, 

bactérias, plantas e animais (ASSUNÇÃO, 1997) e a técnica da análise das regiões 

do Espaço Transcrito Interno do DNA ribossomal (ITS- Internal Transcribed 

Spacer). A identificação da diversidade genética constitui uma informação 

fundamental nos programas de melhoramento genético para a obtenção de cultivares 

resistentes e eficientes, contribuindo, assim para o desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável e produtiva. Para tanto, os marcadores moleculares estudados 

neste trabalho possibilitarão o conhecimento e a discriminação de C. 

gloeosporioides, contribuindo para elucidação dos problemas fitossanitários. 

A antracnose da mangueira é um fator limitante à produção de frutos sadios e 

comercializáveis. Conhecendo a importância dessa enfermidade para a cultura, o 

presente trabalho objetivou analisar a variabilidade genética de isolados de C.

gloeosporioides, por RAPD e região ITS do rDNA, bem como investigar o 

relacionamento entre os perfis moleculares obtidos e o grau de patogenicidade desses 

isolados a frutos de mangueira.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A CULTURA DA MANGUEIRA 

A mangueira (Mangifera indica L.), originária do Sul da Ásia, é uma das 

árvores introduzidas que melhor se aclimataram ao Brasil. A possibilidade da 

obtenção de um maior rendimento por área, a expansão dos mercados externo e 

interno, as condições naturais oferecidas e a possibilidade de produzir manga durante 

a maior parte do ano, vem possibilitando ao Brasil grandes perspectivas para o 

crescimento da exportação do fruto (EMBRAPA, 2000). A Holanda e os Estados 

Unidos são os principais países compradores da fruta brasileira. Em 1999, a 

exportação de 67 mil toneladas de frutos rendeu 36 milhões de dólares ao Brasil 

(FRANCO et al., 2004). 

O consumo acentuado de manga na última década contribuiu para o aumento da 

área plantada, assim a manga vem assumindo gradativamente posição de destaque 

entre as frutas preferidas do Nordeste, aumentando em ritmo acelerado novos 

plantios, principalmente em razão da abertura de novas áreas irrigadas. A Bahia, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Piauí e Ceará são os seis principais estados 

produtores desta cultura, e no estado de Pernambuco o aumento do plantio é 

proporcionado por diversos fatores favoráveis oferecidos pela região do Submédio 

São Francisco (EMBRAPA, 2001).

As interações entre plantas e fungos patogênicos são de extremo interesse para 

a humanidade, uma vez que grande parte da economia mundial tem por base a 

utilização de espécies vegetais e estas podem sofrer sérios danos em virtude do 

ataque de patógenos (BARBIERI; CARVALHO, 2001).
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2.2 A ANTRACNOSE CAUSADA POR C. gloeosporioides 

Os fungos fitopatogênicos estão incluídos em um grande e heterogêneo 

grupo de organismos, que apresentam uma vasta diversidade no modo pelo qual 

interagem com seus hospedeiros. C. gloeosporioides é um importante patógeno para 

várias espécies de plantas silvestres e cultivadas, podendo ainda sobreviver por longo 

período saprofiticamente no solo, em partes afetadas remanescentes no chão, sobre as 

quais esporulam quando há calor e umidade (EMBRAPA, 2000; BARBIERI; 

CARVALHO, 2001). 

C. gloeosporioides é um fungo mitospórico que produz conídios hialinos, 

uninucleados e cilíndricos, apresentando como estrutura característica os acérvulos, 

com setas, onde são 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 direta em qualquer órgão da planta 

(MENEZES; HANLIN, 1996). Estudos de microscopia eletrônica de varredura 

realizados por Prusky; Plumbley (1992), visualizaram um processo de infecção, pela  

formação de orifícios de penetração do fungo C. gloeosporioides na superfície de 

frutos de mangueiras, após a remoção dos apressórios.

A antracnose causada pelo fungo C. gloeosporioides é uma das doenças mais 

graves da mangueira. O fungo pode afetar todas as partes da planta, desde a semente 

até o fruto pré e pós-colheita (Figura 1) (CABERA; ALVAREZ, 2002; VARZEA et 

al., 2002). Quando incide em folhas ocorrem manchas pardo-escuras, salientes 

arredondadas, podendo aparecer no ápice, nas margens ou no centro destas. Com 

rápida evolução, a parte central assume tonalidade pardo-acinzentada com bordas 

escuras. As folhas ficam retorcidas podendo sofrer rupturas. Nos ramos novos, 

aparecem manchas de coloração escura ou negra, alongadas do ápice para a base, 

com queda de folhas. Nas inflorescências ocorrem manchas de coloração marom-

escura, com lesões também alongadas, provocando a seca total da parte afetada 

(PLOETZ, 1994; TAVARES, 1995; RIBEIRO, 1997; EMBRAPA, 2000). 



CAVALCANTI, F. C. N. VARIABILIDADE DE ISOLADOS DE Colletotrichum gloeosporioides 20

As doenças de pós-colheita podem ter seu início no campo, manterem-se 

em estado latente, e se manifestar em condições favoráveis. Os frutos podem ser 

afetados em qualquer fase do seu desenvolvimento. Quando o fungo incide em 

frutíolos, estes podem tornar-se mumificados (EMBRAPA, 2000). Em mangas 

verdes existem compostos pré-formados que inibem o crescimento do patógeno, que 

pode ficar latente por certo período no tecido infectado. Nos frutos maiores o 

aparecimento dos sintomas está associado à fase de maturação, assim à medida que o 

fruto amadurece ocorre à redução do composto inibitório e, por conseqüência, a 

colonização do patógeno (DROBY et al., 1986). Externamente, os frutos acometidos 

apresentam manchas necróticas com bordos ligeiramente elevados e com centros 

deprimidos. Essas manchas coalescem, cobrindo toda a área da casca, prejudicando 

assim sua comercialização (RIBEIRO, 1997; LIMA FILHO et al., 2003). Em 

condições de umidade favorável para o patógeno, o fruto pode ainda ficar envolto 

por lesões, apresentando massas de esporos alaranjadas, produzidas em acérvulos 

(MANICA, 1981; PLOETZ, 1994).

Alguns estudos sobre a variação da patogenicidade do C. gloeosporioides 

têm sido realizados. Muniz et al. (1998) estudaram a patogenicidade de um isolado 

C. gloeosporioides, obtido de folha de cajueiro, em diferentes plantas frutíferas e 

constataram que o isolado testado foi patogênico apenas à acerola, manga e folha de 

cajueiro, não sendo patogênico a maracujá e mamão. 

Fernandes et al. (2002) realizaram experimentos com três solanáceas 

hospedeiras a partir de inoculações cruzadas com trinta e quatro isolados de C.

gloeosporioides, obtidos de frutos de jiloeiro, pimentão e berinjela com sintomas de 

antracnose. Observaram que, de um modo geral, os isolados de C. gloeosporioides

provenientes dessas plantas apresentaram maior grau adaptativo para as espécies 

hospedeiras. Um outro estudo de patogenicidade cruzada foi realizado por Lima 

Filho et al. (2003), os quais utilizaram isolados de C. gloeosporioides de caju, 

manga, mamão, maracujá e C. musae de banana. Todos os isolados de 

Colletotrichum spp. induziram lesões necróticas, deprimidas sobre os frutos, com 

exceção do maracujá que apresentou lesões apenas para o isolado de origem.
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Nova (2004), estudando a patogenicidade de 15 isolados de C.

gloeosporioides, em mudas e bulbos de cebola, verificou que os isolados obtidos de 

cebola com sintomas de antracnose foram mais agressivos que os oriundos de 

chuchu, goiaba, romã, pitanga, água do Rio Capibaribe, maracujá, coco e solo 

marinho, para ambos os testes.

   

Figura 1. Sintomas induzidos por C. gloeosporioides em mangueira. 

a=folhas; b=frutíolos; c= fruto e d=inflorescência. 

Assis et al. (2001), estudando o efeito de diferentes fontes de carboidratos 

sobre o crescimento micelial, esporulação, matéria seca e patogenicidade de seis 

isolados de C. gloeosporioides oriundos de mangas com sintomas de antracnose, 

constataram que o amido proporcionou melhor crescimento micelial, esporulação, 

peso seco para a maioria dos isolados e um maior efeito na patogenicidade. Todos os 

isolados causaram lesões necróticas típicas da doença, variando apenas na 

intensidade dos sintomas. 

a b 

c d
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Andrade; Ducroquet (1998) compararam a eficácia de diferentes métodos 

de inoculação de C. gloeosporioides em mudas e em frutos de goiabeira serrana 

(Acca sellowiana) e verificaram que a inoculação com ferimento no ápice, bem como 

a inoculação na planta inteira, com e sem ferimentos, foram os tratamentos que 

alcançaram os maiores níveis de danos. Nos frutos, somente o método de inoculação 

por injeção do fungo provocou os sintomas da doença.

Critérios taxonômicos com base nas características morfológicas, 

citológicas e patogênicas restringem a classificação de fungos fitopatogênicos. 

Outros critérios alternativos como identificação por meio da caracterização genética, 

têm sido utilizados, para a detecção da variabilidade fúngica entre espécies ou entre 

isolados de uma mesma espécie. Atualmente, o uso de marcadores moleculares tem 

facilitado a diferenciação genética para espécies do gênero Colletotrichum, uma vez 

que os membros deste gênero não são facilmente distinguíveis pela morfologia 

(WELSH; McCLELLAND, 1990; ALZATE-MARIN et al., 1997; KURAMAE-

IZIOKA et al., 1997; MENEZES, 2002). 

2.3 MARCADORES MOLECULARES PARA ANÁLISE DO 

POLIMORFISMO DO DNA 

2.3.1 PCR (Polimerase Chain Reation) 

Nas ultimas décadas, técnicas moleculares têm sido utilizadas em grande 

escala para estudos da diversidade genética. Elas enfocam a organização da estrutura 

genética das populações, podendo mostrar o grau de similaridade intra e 

interespecífica, evitando o efeito ambiental (BECERRA; PAREDES, 2000).

A PCR é uma técnica molecular que tem como base a amplificação de 

trechos do DNA, catalisada pela enzima DNA polimerase. Para a realização dessa 

técnica, necessita-se de uma solução que inclua o DNA a ser amplificado, a enzima 

DNA polimerase, os quatro trifosfatos de desoxinucleotídeos (dNTPs), iniciadores, 
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íons de magnésio e outros sais necessários para a reação de replicação (PIERCE, 

2004). A mistura preparada é colocada em um termociclador programado para a 

realização de vários ciclos com diferentes faixas de temperatura. Cada ciclo de uma 

reação inclui três etapas (Figura 2), a primeira consiste na desnaturação, onde a 

mistura é aquecida a 90-95°C para que as ligações de hidrogênio sejam rompidas. Na 

segunda etapa ocorre o anelamento dos oligonucleotídeos aos sítios apropriados no 

DNA molde pelo resfriamento entre 36-60 °C, enquanto a ultima etapa consiste na 

síntese da fita complementar pela DNA polimerase (WILLIAMS et al., 1990; 

SERAFINI et al., 2001). A amplificação do DNA alvo é realizada em cada ciclo, e 

este é completado em alguns minutos. Como a quantidade de seqüência alvo do 

DNA é aumentada em progressão geométrica, uma seqüência do DNA estudada 

aumenta mais de um milhão de vezes em 10 ciclos, e em 30 ciclos pode aumentar 

1.073.741.824, ou seja, mais de um bilhão de seqüências podem ser obtidas em 

aproximadamente 3 a 4 horas (PIERCE, 2004).

Figura 2. Esquema de amplificação de um segmento específico de DNA pela 

técnica de PCR. 

a)

b)

c)

d)

a) Molécula de DNA 

b) Desnaturação de todos os 
fragmentos de DNA 

c) Anelamento dos iniciadores 
apenas com os fragmentos 
que apresentam seqüências 
complementares

d) Extensão do iniciador, 
promovido pela Taq
polimerase, resultando na 
síntese de duas novas fitas de 
DNA.

Novos ciclos de desnaturação, 
anelamento e extensão 

90-95°C 

36-60°C 

70-75°C 

Fragmento de DNA a ser 
amplificado 
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Pela versatilidade, rapidez e sensibilidade a PCR é uma poderosa técnica 

para estudos genéticos moleculares, podendo ser usada para a amplificação de genes 

específicos ou para a amplificação de segmentos aleatórios no genoma. Essa técnica 

vem revolucionando várias áreas da biologia, incluindo a sistemática (LEAL-

BERTIOLI, 1998). 

2.3.2 RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

A técnica de RAPD baseada em PCR tem sido muito empregada por 

permitir a utilização de iniciadores mais curtos (10 nucleotídeos) de seqüências 

arbitrárias para a amplificação de regiões desconhecidas, dispersas no DNA alvo 

(FUNGARO, 2000). Essa técnica é utilizada principalmente para a detecção da 

variabilidade genética, bem como para a resolução de grupos taxonômicos e 

identificação de organismos (FERREIRA; GRATAPAGLIA, 1998; FUNGARO, 

2000).

A diversidade genética é conhecida por meio do polimorfismo de RAPD, 

gerado pelos iniciadores. O polimorfismo é determinado pela presença de fragmentos 

amplificados em alguns dos genótipos, comparados à ausência desses mesmos 

fragmentos em outros genótipos estudados (JIMÉNEZ; COLLADA, 2000; 

FUNGARO, 2000).

Swart (1999) relatou o polimorfismo genético entre isolados de C.

gloeosporioides de abacate, manga e citrus. Os resultados obtidos permitiram 

agrupar os isolados de acordo com o hospedeiro e grau de agressividade. Pelo uso 

dos iniciadores OPA-02, OPC-08 E OPE-14 foi possível separar os isolados de 

acordo com os hospedeiros (abacate, manga e citrus), enquanto que, com o iniciador 

OPB-12, foi possível separar os isolados de citrus dos demais.

Assis et al. (2001) analisaram seis isolados de C. gloeosporioides obtidos 

de diferentes variedades de manga por RAPD, utilizando iniciadores OPP-03 e OPP-

09, o que permitiu a separação dos isolados em três grupos. Acredita-se que a 
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separação dos isolados em grupos distintos pode ser indicativo da presença somatória 

da patogenicidade, fisiologia, morfologia dos isolados, bem como da ocorrência de 

raças de C. gloeosporioides, pois tratam-se de isolados oriundos de uma mesma 

espécie botânica.

A diversidade genética de 20 linhagens de C. gloeosporioides foi analisada 

por Sousa (2004), utilizando os iniciadores OPA-02, OPA-09, OPW-06, OPW-17 e 

OPX-04. Nove grupos foram evidenciados com aproximadamente 41% de 

similaridade entre os isolados, não ocorrendo a formação de grupos por substrato ou 

origem geográfica. 

2.3.3 ITS (Internal Transcribed Spacer) 

A PCR também pode ser usada para a análise da região ITS do rDNA. O 

DNA que codifica o RNA ribossômico apresenta-se como um agregado gênico 

relativamente curto (500 a 800pb), que aparece centenas de vezes repetido no 

genoma fúngico, facilitando, assim, a amplificação dessas seqüências. O cluster ou 

agregado gênico apresenta regiões que denominadas de ITS1 e ITS2 são separadas 

pelos genes 18S, 5.8S e 28S. Estes genes podem ser desde variáveis a altamente 

conservados (Figura 3). A porção 28S é a mais variável, sendo apropriada para a 

comparação de diferentes gêneros ou espécies, enquanto que a porção 18S é a mais 

conservada podendo ser utilizada apenas para a comparação de organismos em 

níveis taxonômicos distantes (FUNGARO, 2000; EDEL et al., 2000).

O polimorfismo de comprimentos de fragmentos de restrição (RFLP-

Restriction Fragment Length Polymorphisms) é representado por 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 
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(RFLP-ITS) podem ser úteis para identificar a variabilidade da maioria dos fungos ao 

nível de espécies ou grupos de espécies (PIERCE, 2004; BRASILEIRO, 2003).

Figura 3. Estrutura do agregado gênico que codifica RNA ribossômico. 

Muitos trabalhos têm abordado a diversidade genética de espécies fúngicas 

como C. gloeosporioides. Martín; García-Figueres (1999), utilizando os iniciadores 

ITS1 e ITS4, para a amplificação da região ITS do rDNA de isolados de C. acutatum 

e C. gloeosporioides, verificaram que os produtos de amplificação geraram 

fragmentos de 603pb para todos os isolados de Colletotrichum.

Martínez-Culebras et al. (2000) identificaram isolados de Colletotrichum

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

gloeosporioides, por meio dos iniciadores ITS1 e ITS4. Os produtos da amplificação 

geraram para a maioria dos isolados, fragmentos de aproximadamente 590pb, com 

exceção dos isolados de C. kahawae que apresentaram fragmentos de 580pb. Os 

produtos de amplificação foram digeridos com nove tipos de enzimas de restrição, e 

de todas as enzimas usadas, MvnI, PvuII e ScrFI foram as que apresentaram a maior 

possibilidade de diferenciar as espécies estudadas do gênero Colletotrichum.

De acordo com Peres et al. (2002), a utilização dos iniciadores ITS4 e ITS5 

geraram fragmentos de aproximadamente 700pb para todas as espécies de 

Colletotrichum isoladas de abacate, banana, goiaba, mamão, manga, maracujá e 

5’ ITS 1 ITS 2 rrrDDDNNNAAA
111888SSS

500 – 800 pb ITS 4

3’

rrrDDDNNNAAA

ITS 1

rrrDDDNNNAAA
555...888SSS

rrrDDDNNNAAA
222888SSS

Ordem ou acima Espécies e Gêneros 
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morango. Para os mesmos isolados também foi utilizado o iniciador específico para 

C. acutatum, CaInt2, juntamente com ITS4, porém apenas para quatro isolados 

oriundos de morango e um de goiaba, os produtos amplificados geraram fragmentos 

de 500-pb.

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

gloeosporioides, pela utilização do iniciador CgInt espécie-específico para C.

gloeosporioides, juntamente com o iniciador ITS4, E verificarando que em todos os 

isolados em estudo foram amplificados fragmentos de 450pb.

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 e 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. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado nos Laboratórios do Mestrado, Fitopatologia e 

Genética de Fungos da Pós-Graduação em Biologia de Fungos, do Departamento de 

Micologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE).

3.1 OBTENÇÃO E ISOLAMENTO DAS AMOSTRAS FÚNGICAS 

Quinze amostras de C. gloeosporioides foram utilizadas para a realização 

deste trabalho, sendo seis provenientes da Coleção de Cultura de Fungos da 

Micoteca-URM (CAVALCANTI et al., 1996) do Departamento de Micologia da 

Universidade Federal de Pernambuco e nove isoladas de folhas e inflorescências de 

mangueiras com sintomas de antracnose, em diversos municípios do estado de 

Pernambuco (Tabela 1).

O isolamento fúngico foi realizado conforme técnica descrita por MENEZES; 

SILVA (1997). O material vegetal coletado foi desinfestado superficialmente com 

hipoclorito de sódio a 2%, por aproximadamente cinco minutos e com o auxílio de 

um estilete esterilizado foram retirados pequenos fragmentos das margens das lesões. 

Estes fragmentos foram transferidos para placas de Petri contendo meio Batata-

Dextrose-Ágar (BDA-OXOID), acrescido de cloranfenicol. As placas de Petri foram 

mantidas à temperatura ambiente (28°C  1°C) e após o crescimento fúngico, os 

isolados foram purificados e transferidos para tubos de ensaio contendo meio BDA. 

Posteriormente, as culturas puras, foram identificadas ao nível de espécie, 

depositadas e registradas na Micoteca-URM do Departamento de Micologia da 

Universidade Federal de Pernambuco. 
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Tabela 1. Origem e hospedeiros dos isolados de Colletotrichum gloeosporioides.

N  de acesso URM Origem Substrato e hospedeiro Ano de registro 

4851* Goiana 
Folha de mangueira  

v. Rosari 
2004 

4852* Garanhuns 
Folha de mangueira  

v. Espada 
2004 

4853* Igarassu 
Inflorescência de 

mangueira v. Espada 
2004 

4854* Itambé Folha de mangueira 2004 

4855* São João 
Folha de mangueira  

v. Espada 
2004 

4856* Igarassu 
Folha de mangueira 

 v. Rosari 
2004 

4857* Igarassu 
Folha de mangueira  

v. Espada 
2004 

4858* Brejão 
Folha de mangueira 

 v. Rosa 
2004 

4859* Recife 
Folha de mangueira 

v. Rosa 
2004 

4596 Ilha de Itamaracá Mangífera indica 2003 

4626 Brejão 
Pedúnculo da folha de 

cebola
2003 

4627 Belém de São Francisco Folha de cebola 2003 

4628 Brejão Inflorescência de cebola 2003 

4629 Embrapa Petrolina Folha de cebola 2003 

2018 Pernambuco Allium sp. 1996 

* Amostras de Colletotrichum gloeosporioides isoladas de folhas e inflorescências com sintomas de 
antracnose e depositadas na Micoteca-URM. 

3.2 TÉCNICA DE MANIPULAÇÃO 

3.2.1 Cultura monospórica 

Para todos os isolados foram obtidas culturas monospóricas, permintindo 

assim estabelecer os limites das variações morfológicas. Em tubos de ensaio, 
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conídios de C. gloeosporioides foram suspensos em 1mL da solução “Tween” 80 

0,1% (v/v), em seguida a suspensão foi homogeneizada em Vórtex para facilitar a 

desagregação dos esporos. Após a homogeneização, os conídios foram quantificados 

em câmera de Neübauer e posteriormente foram realizadas diluições apropriadas em 

solução salina. Em seguida, uma gota desta suspensão foi espalhada, com o auxílio 

de uma alça de Drigalsky, na superfície do meio BDA contido em placas de Petri. A 

germinação dos conídios foi observada a partir das 12 horas após o semeio da 

suspensão e as colônias crescidas foram transferidas para tubos de ensaio contendo 

meio BDA. Estes foram mantidos à temperatura ambiente (28°C  1°C) durante 15 

dias e após o crescimento fúngico as culturas foram mantidas sob refrigeração a 4°C. 

3.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS ISOLADOS 

DE C. gloeosporioides EM MEIO BDA 

Para a análise dos aspectos morfológicos macroscópicos, discos de micélio-

ágar com 4 mm de diâmetro foram retirados de colônias de C. gloeosporioides com 4 

dias de crescimento e transferidos para o centro de placas de Petri, contendo meio 

BDA. As placas foram mantidas á temperatura ambiente (28°C  1°C) por seis dias, e 

as colônias foram observadas quanto à forma, textura e coloração.  

3.4 TESTE DE PATOGENICIDADE DOS ISOLADOS DE C. 

gloeosporioides A FRUTOS DE MANGUEIRA

O teste de patogenicidade foi realizado conforme metodologia descrita por 

ASSIS et al. (2001), a qual consistiu de três etapas: preparo do inóculo, inoculação e 

avaliação da patogenicidade.

Os isolados de C. gloeosporioides foram cultivados em meio BDA, e 

mantidos durante cinco dias à temperatura ambiente (28°C  1°C). Após este período, 
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discos de micélio-ágar foram obtidos das margens das colônias crescidas de cada um 

dos isolados com o auxílio de um furador de 4mm de diâmetro. Em seguida, os 

discos de micélio-ágar foram colocados na superfície de frutos das variedades Rosa e 

Espada, sem ferimentos. Estes frutos foram previamente lavados com água e sabão, 

desinfestados com solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,0%, por cinco 

minutos, lavados novamente em água corrente e mantidos sob tratamento térmico em 

água a 40 C, durante cinco minutos. Para cada fruto foram transferidos três discos de 

micélio-ágar de forma eqüidistante e próximo ao pedúnculo, perfazendo um total de 

10 repetições para cada isolado. As testemunhas consistiram de frutos tratados de 

forma idêntica, utilizando-se apenas discos de ágar sem o inóculo. Após a 

inoculação, as mangas foram distribuídas em bandejas, de forma aleatória, mantidas 

em câmara úmida por 24 horas (Figura 4) e a temperatura ambiente (28°C  1°C) por 

seis dias. 

A patogenicidade foi avaliada após seis dias da inoculação do fitopatógeno. 

Os diâmetros de lesões típicas de antracnose foram medidos em sentidos 

diametralmente opostos, enquanto as médias obtidas foram ajustadas para x+1,

submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. Das lesões formadas os patógenos foram reisolados, para confirmar 

a atuação de cada isolado.  

Figura 4. Frutos de mangueira, nas variedades Rosa e Espada, inoculados  
                   com C. gloeosporioides e mantidos em câmara úmida. 
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3.5 ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA PELAS 

TÉCNICAS MOLECULARES, RAPD E REGIÃO ITS DO rDNA 

3.5.1  Obtenção do micélio para extração do DNA 

Em tubos de ensaio, conídios de C. gloeosporioides foram suspensos em 3mL 

de solução Tween 80. Estas suspensões foram transferidas, separadamente, para 

frascos de Erlenmeyer de 250 mL, contendo 100 mL de meio Czapeck líquido. Após 

a inoculação, os frascos foram mantidos sob agitação de 250rpm à temperatura 

ambiente (28°C  1°C), por 96 horas, para o crescimento fúngico. Em seguida, o 

micélio foi coletado por filtração a vácuo e lavado em água destilada esterilizada. Por 

fim, foi determinada a massa úmida de cada isolado e estas foram estocadas a -20 C

para posterior extração do DNA.

3.5.2  Extração do DNA genômico  

A extração do DNA genômico, a partir do micélio dos isolados de C. 

gloeosporioides, foi realizada conforme técnica descrita por (RAEDER & BRODA, 

1985). Aproximadamente um grama de micélio foi triturado em nitrogênio líquido 

até a completa pulverização e transferido para microtubos. Em cada microtubo foram 

adicionados cerca de 800 μL de tampão de extração (Tris-HCl 200mM pH 8.0; NaCl 

250mM; EDTA 25Mm; Dodecil Sulfato de Sódio 1%). Após homogeneização, os 

microtubos foram colocados em banho-maria a 65°C por 15 minutos. Em seguida 

foram realizadas adições de um volume (800 μL) da solução de fenol saturado 

(Invitrogen Life Tecnologies) em cada um dos microtubos e estes foram submetidos 

à centrifugação a 12.000rpm por 15 minutos. A fase aquosa foi recuperada e 

transferida para novos microtubos, a estes foi adicionado um volume da solução de 

clorofane (fenol e clorofil na proporção de 1:1) e realizada, centrifugação nas 

mesmas condições citadas anteriormente. A fase aquosa foi novamente recuperada, 

colocada em novos microtubos aos quais foram adicionados um volume de clorofil 
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(clorofórmio e álcool isoamílico na proporção de 24:1), procedendo-se novamente a 

centrifugação. A fase aquosa foi recuperada e colocada em novos tubos de 

Eppendorf, precipitando-se o DNA com NaCl 0,3M e dois volumes de etanol 

absoluto resfriado a -20°C. Os tubos foram novamente submetidos à centrifugação a 

12.000rpm por 15 minutos, para que o DNA precipitado se fixasse no fundo dos 

microtubos. Após a centrifugação o sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi 

lavado com etanol 70% e centrifugado a 12.000 rpm por 15 minutos. Por fim, o 

sobrenadante foi desprezado e os microtubos foram invertidos até completa secagem 

do DNA. Este foi ressuspendido cuidadosamente com aproximadamente 50μL de 

tampão TE pH8,0 (Tris-HCl 1M e EDTA 0,5M) e preservado sob refrigeração.  

3.5.3 Quantificação do DNA genômico 

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

agarose a 0,8% a 3 V.cm-1 de distância entre os eletrodos, juntamente com o 

marcador de peso molecular (DNA do fago  ), nas concentrações estabelecidas de 

150, 300 e 500ng/μL. Como tampão de corrida foi utilizado Tris-Borato-EDTA 

(TBE) 0.5X. Em seguida o gel foi revelado. 

3.5.4 Revelação dos géis 

Após migração eletroforética, o gel foi corado durante 30 minutos em solução 

de Brometo de Etídio (TBE 1X/ EtBr 0,5μg/mL- SAMBROOK et al., 1989), 

observado em transiluminador de luz ultravioleta e fotografado. 

3.5.5 Amplificação do DNA 

As amostras de DNA foram submetidas a PCR em termocliclador MJ Research, 

utilizando-se os iniciadores nas condições descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Iniciadores utilizados para amplificar o DNA de 15 isolados de 
Colletotrichum gloeosporioides.

Iniciadores Seqüência (5’-3’) 
Marcador 
molecular

Referência e fabricante 

ITS1 TCCGATGGTGAACCTCCG rDNA-ITS Write et al.(1990) 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC rDNA-ITS Write et al.(1990) 

OPX-15 CAGACAAGCC RAPD 
Operon Technol., Inc 

(CA)

OPX-02 TTCCGCCACC RAPD 
Operon Technol., Inc 

(CA)

OPX-06  ACGCCAGAGG RAPD 
Operon Technol., Inc 

(CA)

OPA-11 CAATCGCCGT RAPD 
Operon Technol., Inc 

(CA)

OPA-02 TGCCGAGCTG RAPD 
Operon Technol., Inc 

(CA)

3.5.6 Técnica de RAPD 

A técnica de RAPD foi realizada conforme metodologia descrita por 

(WILLIAMS et al., 1990). Primeiramente foi realizada a seleção de iniciadores 

adequados para a realização do RAPD, com o DNA total do C. gloeosporioides

URM 4626.

As reações de amplificação foram feitas para um volume final de 25μL nas 

seguintes condições: tampão (Tris-HCL 20mM pH 8.4; KCl 50mM), MgCl2 3.4mM, 

dNTP0.25mM, 0.4mM do iniciador, Taq polimerase 2U (Operon Technologies, CA), 

25ng de DNA e água Milli-Q esterilizada.

As regiões do DNA foram amplificadas, utilizando um termociclador (MJ 

Research), programado para a realização de uma desnaturação inicial de 5 minutos a 

92 C, mais 40 ciclos de 1 minuto a 92 C, 1 minuto e 30 segundos a 39 C

(anelamento dos oligonucleotídeos), 2 minutos a 72 C, seguidos de uma extensão 

final de 5 minutos a 72 C. O DNA do fago  clivado com HindIII, fornecido 

comercialmente, foi utilizado como marcador de peso molecular. Em seguida, o gel 

foi revelado. 
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3.5.6 Amplificação de regiões ITS do rDNA  

A técnica adotada para a amplificação do DNA das regiões ITS1, ITS2 e 

subunidades do rDNA foi realizada conforme metodologia descrita por WHITE et al. 

(1990). Com os iniciadores ITS1 e ITS4, as reações de amplificação foram realizadas 

para um volume final de 25 L, nas seguintes condições: tampão (Tris-HCl 20mM 

pH 8.4; KCl 50mM); MgCl2 1.5Mm; dNTP 0.2mM; 12.5 pmols do iniciador, Taq 

DNA polimerase 1.25 U (Operon Technologies CA), 50 ng de DNA e água Milli-Q 

esterilizada. Utilizou-se um termociclador (MJ Research), programado para realizar 

uma desnaturação inicial de quatro minutos a 95 C, mais 40 ciclos de 1 minuto a 

95 C, 1 minuto a 55 C, 2 minutos a 72 C seguidos de extensão final de 5 minutos. 

Os produtos de amplificação dos locus ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA foram separados 

por eletroforese em gel de agarose 1,5% a 3 V.cm-1 em tampão de corrida 1X TBE 

(pH 8,0). Como marcador de peso molecular, foi utilizado o de 100-pb (Invitrogen 

Life Tecnologies). Em seguida, o gel foi revelado. 

3.5.7 Digestão enzimática dos produtos de amplificação das regiões ITS1-

5.8S-ITS2 do rDNA 

A digestão enzimática foi realizada mediante a da mistura de 4 μL dos 

produtos de amplificação com 16μL do mix de restrição, contendo 0,1 U das enzimas 

de restrição DraI, HaeIII e MspI (Invitrogen Life Technologies), separadamente, em 

tampão de restrição específico. Após a incubação do mix por 2 horas a 37°C, a 

separação dos fragmentos resultantes foi realizada por eletroforese em gel de agarose 

1,5% a 3 V.cm-1 em tampão de corrida 1X TBE (pH 8,0). Como marcador de peso 

molecular foi utilizado o de 100-bp (Invitrogen Life Tecnologies). Em seguida, o gel 

foi revelado. 
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3.5.8 Análise computacional dos dados 

Os dados obtidos nas amplificações foram analisados pelo programa de 

microcomputador Numerical Taxonomy System Multivarite Programs- NTSYS:PC 

(ROHLF, 1988; BUSSAB et al., 1990). Os dados foram introduzidos na forma de 

variáveis binárias, ou seja, o número 1 (um) significa presença de banda, e o número 

0 (zero), ausência de banda. Dessa forma, o programa construiu uma matriz de 

similaridade, utilizando-se do coeficiente de JACCARD (J).

 A partir da matriz de similaridade, foi gerado um dendrograma pelo método 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetical Average) para agrupar 

e mostrar o nível de similaridade genético intraespecífico nas diferentes amostras de 

C. gloeosporioides. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1  ISOLAMENTO DAS AMOSTRAS FÚNGICAS 

Foram obtidos nove isolados de C. gloeosporioides, sendo oito isolados de 

folhas de mangueiras, das variedades Rosari, Espada ou Rosa com sintomas de 

antracnose, em diferentes municípios do Estado de Pernambuco, e apenas um isolado 

de inflorescência com sintomas de antracnose, da variedade Espada (Tabela 1). 

Todos os isolados obtidos encontram-se registrados na Micoteca-URM do 

Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

4.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS ISOLADOS 

DE C. gloeosporioides EM MEIO BDA 

A Figura 5 ilustra os aspectos macroscópicos culturais de C. 

gloeosporioides com seis dias de crescimento, que exibiram variações quanto à 

coloração, textura, segregação de setores e superfície de contorno das colônias. 

Em meio BDA todos os isolados exibiram coloração esbranquiçada a 

acinzentada, diferindo apenas na intensidade. Os isolados URM 4859, URM 4626 e 

URM 4629 apresentaram pontuações escuras levemente salientes. Nos isolados 

URM 4851, URM 4627 foram evidenciados contornos irregulares, enquanto que nas 

colônias URM 4628, URM 4852 e URM 4855 foi detectada uma certa instabilidade 

genética pela visualização de setores. 

Assis (2001) analisou seis isolados de C. gloeosporioides oriundos de 

manga, crescidos em diferentes fontes de carbono. Verificou que o aspecto cultural 

dos isolados apresentou variabilidade com relação à consistência, superfície de 

contorno, coloração e produção de pigmentos. Segundo Bailey; Jeger (1992) esta 
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variabilidade pode ser atribuída ao genótipo de cada isolado, bem como à expressão 

fenotípica que está associada às condições ambientais. 

Isolados de C. gloeosporioides freqüentemente apresentam variações 

morfológicas e formação de setores, esses parâmetros talvez sejam explicados pela 

ocorrência do ciclo parassexual (MENEZES; HANLIN, 1996; MUNIZ, 1998; 

SOUSA, 2004), ciclo este detectado em outros anamorfos, sendo muito importante, 

pois trata-se de uma alternativa do sexo para a formação de recombinantes 

(AZEVEDO, 1998) e conseqüente aumento da variabilidade genética. 

a b c d e 

f g h
a

i j
a

l m n o p 

4.3 TESTE DA PATOGENICIDADE DOS ISOLADOS DE C.

gloeosporioides A FRUTOS DE MANGUEIRA 

Todos os isolados de C. gloeosporioides, independentemente do hospedeiro e 

da região onde foram obtidos, mostraram-se patogênicos a frutos de mangueiras, aos 

seis dias após a inoculação, variando quanto à virulência (Tabela 3). A atuação de 

Figura 5. Aspectos culturais de isolados de C. gloeosporioides com seis dias de 
crescimento em meio BDA a temperatura ambiente (28°C  1°C). (a-
4859; b- 4626; c- 4627; d- 4628; e- 4857; f- 4851; g- 4854; h- 4596; i-
4852; j- 4858; l- 4855; m- 4629; n- 2018; o- 4853; p- 4856).
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cada isolado foi confirmada, uma vez que de todas as lesões foi reisolado o patógeno, 

inoculado.

Tabela 3. Médias dos diâmetros das lesões formadas por isolados de Colletotrichum 
gloeosporioides em frutos de mangueiras, nas variedades Rosa e Espada.

Lesões cm 
Isolados

Manga var. Rosa Manga var. Espada 

URM 4859* 1,6010 aA 1,4980 bAB 

URM 4626 1,3830 aCD 1,2800 bF 

URM 4627 1,3900 aCD 1,3030 bDEF 

URM 4628 1,3830 aCD 1,3070 bDEF 

URM 4857* 1,5390 aAB 1,4610 bABC 

URM 4851* 1,4850 aABC 1,3900 bBCDEF 

URM 4854* 1,5450 aAB 1,4120 bABCDE 

URM 4596* 1,4550 aBC 1,3330 bDEF 

URM 4852* 1,4820 aABC 1,3900 bBCDEF 

URM 4858* 1,5030 aABC 1,3520 bCDEF 

URM 4855* 1,5280 aA 1,4630 aBC 

URM 4629 1,3060 aD 1,2840 aF 

URM 2018 1,3340 aD 1,2960 aEF 

URM 4853* 1,5310 aAB 1,4070 bBCDE 

URM 4856* 1,5460 aAB 1,4180 bABCD 

Testemunha 0,0000 aE 0,0000 aG 

 CV = 6,23% CV = 5,84% 

. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P<0,05).* Amostras de Colletotrichum gloeosporioides isoladas de folhas e 
inflorescências com sintomas de antracnose. 

As maiores lesões foram produzidas pelos isolados em seus hospedeiros de 

origem, uma vez que os dez isolados de C. gloeosporioides provenientes de manga 

promoveram maior expressão dos sintomas que os isolados de cebola, destacando-

se o isolado URM 4859 (folha de mangueira var. Rosa, Recife-PE) como o mais 
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agressivo para ambas as variedades. Fato semelhante foi observado por Lima Filho 

et al. (2003), que ao estudar a patogenicidade cruzada de C. gloeosporioides e C.

musae em maracujá, manga, mamão, caju e banana constataram que estes isolados 

mostraram-se mais agressivos a seus hospedeiros de origem, com exceção do 

isolado de manga inoculado em caju. Em contraste, Peres et al. (2002) constataram 

que isolados de C. acutatum formaram grandes lesões em manga e maracujá, 

mesmo tendo como hospedeiro original outras frutas.

Para ambas as variedades o isolado mais agressivo foi o URM 4859. Este 

isolado quando inoculado em manga Rosa, não apresentou diferença significativa 

para as demais amostras oriundas de manga, com exceção ao isolado URM 4596 e 

diferindo dos isolados de cebola, enquanto que na variedade Espada este patógeno 

não diferiu das amostras de manga URM 4857, URM 4854 e URM 4856 e diferiu 

dos demais isolados. 

Nova (2004), ao estudar os mesmos isolados de cebola analisados neste 

trabalho, juntamente com outros isolados de C. gloeosporioides oriundos de 

diferentes substratos, constatou que apenas os isolados de cebola formaram lesões 

em bulbos de cebola, demonstrando especificidade patogênica ao hospedeiro. Fato 

este não encontrado em nosso estudo, uma vez que os isolados de cebola 

mostraram-se patogênicos quando inoculados em manga, porém com um menor 

grau de agressividade, quando comparados com os isolados de manga.

Com relação às variedades de manga estudadas, os frutos de manga rosa 

comportaram-se como os mais suscetíveis a C. gloeosporioides, diferindo 

estatisticamente entre os frutos da variedade espada. Assis et al. (2001), estudando 

a patogenicidade de C. gloeosporioides a frutos de mangueira nas variedades Rosa, 

Espada e Tommy Atkins, observaram que a variedade mais suscetível foi a Rosa e 

a menos suscetível foi a Tommy Atkins. Segundo Dodd et al. (1992) as diferenças 

na expressão dos sintomas podem ser conseqüências da interação do ambiente, 

carga genética do fungo e genótipo do hospedeiro.
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O teste de patogenicidade mediante inoculação por disco de micélio em 

frutos sem ferimentos, provou ser uma técnica eficiente para a avaliação da 

capacidade patogênica para isolados de C. gloeosporioides. O período de seis dias 

entre a inoculação e a avaliação foi satisfatória, uma vez que os sintomas 

mostraram-se completamente definidos e as testemunhas desprovidas de lesões. 

4.4  ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA PELAS 

TÉCNICAS MOLECULARES, RAPD E REGIÃO ITS DO rDNA 

4.4.1 Quantificação do DNA genômico 

O DNA extraído de cada isolado de C. gloeosporioides foi quantificado e 

avaliado quanto a sua integridade. Todos os isolados geraram fragmentos de alto 

peso molecular, o que é indicativo de ausência de degradação. As quantidades de 

DNA genômico variaram de 70 ng/μL para o isolado URM 4626 a 1.250 ng/μL para 

o isolado URM 4858 (Figura 6). 

Figura 6. Quantificação de DNA de isolados de C. gloeosporioides.
Nas pistas A, B e C encontram-se os marcadores 
moleculares DNA do fago  nas concentrações de 150, 300 
e 500 ng/μL, respectivamente e nas pistas de 1 a 15, 
encontram-se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 
4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 
2018, 4853, 4856, respectivamente. 

 A         B         C         1       2        3       4        5        6        7          8 

A B C 9 10 11 12 13 14 15
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4.4.2 Técnica de RAPD 

Para o polimorfismo de DNA amplificado ao acaso, foram testados 50 

iniciadores da Operon Tecnologies, provenientes dos Kits OPW, OPA e OPX com o 

DNA total do isolado URM 4853. A amplificação foi observada para todos os 

iniciadores testados. Porém, apenas cinco iniciadores (OPX-15, OPX-02, OPX-06, 

OPA-11 e OPA-02) exibiram um grande número de fragmentos de DNA, com um 

bom padrão de nitidez e reprodutibilidade. 

As figuras 7, 8, 9, 10 e 11 ilustram os perfis de amplificação de 15 isolados 

de C. gloeosporioides a partir dos iniciadores OPX-15, OPX-02, OPX-06, OPA-11 e 

OPA-02, respectivamente. Estes perfis permitiram a construção de uma matriz de 

similaridade, utilizando o coeficiente de Jaccard, gerando assim um dendrograma, 

pelo método UPGMA (Figura 12). A relação co-fenética entre as matrizes foi de 

98,2%, valor considerado ótimo, uma vez que coeficientes acima de 65% são 

satisfatórios (BARBOSA, 2001).

Pelo dendrograma foi evidenciada uma grande variabilidade genética, 

suficiente para discriminar a maioria dos isolados analisados. Dois grupos foram 

delineados com 25% de fragmentos comuns entre eles. O primeiro grupo, o maior 

deles, com cerca de 38%, agrupou todas as amostras isoladas de mangueiras com 

sintomas de antracnose e o segundo, com 60% de similaridade, é representado por 

todas as amostras oriundas de cebola. Foi estabelecida uma média ponderada de 

similaridade em torno de 78%, e assim o primeiro grupo formou cinco subgrupos e o 

segundo grupo, três subgrupos. O primeiro subgrupo do primeiro grupo é composto 

unicamente pelo isolado URM 4859 (folha de mangueira var. Rosa, Recife-PE), com 

43% de similaridade com o 2° subgrupo, este representado pelo isolado URM 4596 

(Mangifera indica, Ilha de Itamaracá-PE) agrupou com o 3°, 4° e 5° com 38% de 

similaridade. O terceiro subgrupo é composto por dois isolados URM 4857 (folha de 

mangueira var. Espada, Igarassu-PE) e URM 4851 (folha de mangueira var. Rosari, 

Goiana-PE) com uma relação genética de 85% de similaridade entre eles e 74% entre 

o 4° e 5° subgrupos; o quarto
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Figura 7. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPX-15. Nas pistas M, marcador de peso molecular do DNA 
do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-se os 
DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 
4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente. 

  M      1       2       3       4        5      6      7       8    9    10    11    12    13     14     15      M 

Figura 8. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPX-02. Nas pistas M, marcador de peso molecular do DNA 
do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-se os 
DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 
4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente. 
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M      1       2        3       4        5       6      7      8   9     10    11    12   13      14      15      M 

Figura 9. Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPX-06. Nas pistas M, marcador de peso molecular do DNA 
do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-se os 
DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 
4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente. 

M       1        2      3       4        5       6     7      8   9     10    11   12    13     14      15      M 

Figura 10 Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPA-11. Nas pistas M, marcador de peso molecular do DNA 
do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-se os 
DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 
4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente. 
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subgrupo com 77% de similaridade com o ultimo subgrupo, possuem três isolados o 

URM 4854 (folha de mangueira, Itambé-PE) e dois isolados idênticos o URM 4853 

(Inflorescência de mangueira var. Espada, Igarassu-PE) e o URM 4856 (folha de 

mangueira var. Rosari, Igarassu-PE) com 100% de similaridade entre eles. O último 

subgrupo do primeiro grupo é formado pelos isolados URM 4852 (folha de 

mangueira var. Espada, Garanhuns-PE), URM 4855 (folha de mangueira var. 

Espada, São João-PE) e URM 4858 (folha de mangueira var. Rosa, Brejão-PE), com 

cerca de 93% de similaridade entre eles. O primeiro subgrupo do segundo grupo é 

representado por apenas um isolado, o URM 4626 (Pedúnculo da folha de cebola, 

Brejão-PE) com uma distância genética de 60% de similaridade com o segundo e o 

terceiro subgrupos. O 2° subgrupo é formado por dois isolados, o URM 4627 (folha 

de cebola, Belém de São Francisco-PE) e o URM 4628 (Inflorescência de cebola, 

Brejão-PE) e o 3° subgrupo agrupou dois isolados o URM 4629 (folha de cebola, 

Embrapa Petrolina-PE) e o URM 2018 (Allium sp., Pernambuco) com uma relação 

Figura 11 Perfis de RAPD de isolados de C. gloeosporioides, obtidos com o 
iniciador OPA-02. Nas pistas M, marcador de peso molecular do DNA 
do fago  clivado com Hind III; nas pistas de 1 a 15, encontram-se os 
DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 
4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, respectivamente. 

M       1        2      3       4        5      6     7      8   9     10    11   12    13     14      15      M
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genética de 86% de similaridade entre si e 70% de similaridade entre o segundo 

subgrupo.

Os coeficientes de similaridades entre os isolados variaram de 25 a 100% 

Barbosa (2001), ao estudar a variabilidade de isolados de C. graminicola, encontrou 

coeficientes que variaram de 44.9 a 90%, enquanto Nova (2004) encontrou de 28 a 

96% para isolados de C. gloeosporioides.

Pela análise de grupamento foi possível observar que os hospedeiros onde 

as amostras foram isoladas determinaram a formação de grupos, separando todos os 

isolados de mangueiras dos isolados de cebola. Foi evidenciado o mesmo perfil 

genético pela presença de uniformidade de fragmentos para os isolados URM 4853 e 

URM 4856 de mangueiras, pela da utilização de cinco iniciadores OPX-15, OPX-02, 

OPX-06, OPA-11 e OPA-02. Uniformidade também encontrada por Mills et al. 

(1992) entre C. gloeosporioides isolados de mangueiras com os iniciadores OPA-11, 

OPB-8 e OPB-10. Assim, torna-se evidente que os isolados URM 4853 e URM 4856 

de inflorescência de mangueira var. Espada e folha de mangueira var. Rosari 

respectivamente, ambos coletados em Igarassu-PE, podem ser o mesmo isolado.

De uma forma geral, pode-se notar que não houve correlação entre 

similaridade genética e distribuição geográfica. Porém, em alguns isolados oriundos 

de mangueiras de regiões próximas foram evidenciadas uma elevada similaridade. Os 

isolados pertencentes ao 5° subgrupo do primeiro grupo, oriundos de mangueiras 

com sintomas de antracnose de cidades vizinhas como Garanhuns, São João e 

Brejão, localizados no Agreste Meridional, agruparam-se em torno de 93%. Estes 

resultados estão de acordo com Barbosa (2001) que, embora não tenha observado 

correlação entre similaridade genética e região geográfica, observou similaridade em 

torno de 75% para os isolados de C. graminicola oriundos de regiões próximas como 

Montevideu e Santa Helena como também, Bom Jesus e Itumbiara.  

O dendrograma gerado pelo RAPD agrupou os isolados menos agressivos 

em torno de 60% e os mais agressivos em torno de 38%. Munaut et al.(2002) ao 

estudar a diversidade genética de C. gloeosporioides e a patogenicidade de isolados a 
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Stilosantes sp.(planta forrageira), constataram que houve relação entre a 

patogenicidade e a formação de grupos de similaridade, uma vez que os isolados 

mais agressivos agruparam-se em torno de 60%. Silva-Mann et al. (2002), ao 

comparar os dados obtidos no teste de patogenicidade de C. gossypii e C. 

gloeosporioides var. cephalosporioides a sementes de algodoeiro e RAPD, 

constataram que os isolados mais agressivos agruparam-se em torno de 85%.
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4.4.3 Análise dos produtos de amplificação das regiões ITS do rDNA 

A partir da utilização dos iniciadores ITS1 e ITS4, o produto amplificado 

do locus ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA gerou um fragmento de aproximadamente 590pb 

para todos os isolados de C. gloeosporioides analisados (Figura 13). Estes resultados 

estão de acordo com Martínez-Culebras et al. (2000), cujos produtos de amplificação 

gerados foram de aproximadamente 590pb para a maioria das espécies de 

Colletotrichum estudadas, incluindo C. gloeosporioides.

Sousa (2004), com a finalidade de identificar 20 linhagens de C.

gloeosporioides verificou que os produtos amplificados da região ITS1 e ITS2 do 

rDNA, por meio da utilização dos iniciadores ITS1 e ITS4 geraram fragmentos de 

aproximadamente 580pb para todos os isolados, enquanto Nova (2004) detectou um 

fragmento de 600pb para 15 isolados de C. gloeosporioides. Vinnere et al. (2002) 

detectaram fragmentos de aproximadamente 550pb e Lu et al. (2004), utilizando os 

iniciadores ITS4 e ITS6, observaram que apenas um fragmento de 600pb foi gerado 

para todos os isolados de C. gloeosporioides estudados.

M     1    2      3      4     5    6    7     8     9   10  11  12   13   14    15    M 

590 pb 

Figura 13. Perfis de amplificação da região ITS do rDNA de isolados de C.
gloeosporioides. Nas pistas M, marcador de peso molecular 100bp; 
nas pistas de 1 a 15, encontram-se os DNAs  dos isolados 4859, 
4626, 4627, 4628, 4857, 4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 
2018, 4853, 4856, respectivamente.
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De acordo com a literatura, os fragmentos gerados para os produtos 

amplificados do locus ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA para C. gloeosporioides variam em 

torno de 550 a 700pb, dependendo do conjunto de iniciadores utilizados, bem como 

dos isolados analisados. O uso de iniciadores específicos como CgInt juntamente 

com o ITS4, para amplificação de apenas uma região do locus denominada ITS1 foi 

observado por Mills et al. (1992) e Freemam et al. (2000). Estes estudos resultaram 

na formação de fragmentos de 450pb para os isolados de C. gloeosporioides

analisados.

4.4.4 Análise da digestão enzimática dos produtos de amplificação das 

regiões ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA 

Os produtos de PCR digeridos não apresentaram sítio de restrição para a 

enzima Dra I (Figura 14). A restrição com a enzima Hae III gerou 3 fragmentos de 

aproximadamente 290, 180 e 120-pb para todos os isolados estudados (Figura 15), 

enquanto que a digestão com a enzima MspI (Figura 16) gerou 2 fragmentos de 300 e 

120-pb para todos os isolados de C. gloeosporioides com exceção do isolado URM 

4596 que gerou 2 fragmentos de 380 e 130-pb.

Freeman et al. (2000) observaram que os fragmentos gerados por oito enzimas de 

restrição, incluindo as enzimas Hae III e Msp I, não mostraram polimorfismo entre as 

espécies de Colletotrichum analisadas. Estes resultados corroboram os resultados 

encontrados neste estudo, pois o uso destas duas enzimas de restrição geraram 

fragmentos monomórficos para os isolados de C. gloeosporioides analisados e 

apenas o isolado URM 4596 oriundo da Ilha de Itamaracá, apresentou uma banda 

polimórfica para a enzima MspI, separando-se dos demais isolados (Figura 17),

originários de diferentes municípios da região metropolitana, Mata Norte e Agreste 

Meridional do estado de Pernambuco. Os resultados encontrados por Nova (2004) 

reforçam os nossos achados, uma vez que, ao estudar 15 isolados de C. 

gloeosporioides, verificou que as enzimas Hae III e Msp I em conjunto apresentaram  
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M      1      2      3      4      5      6    7   8    9   10   11  12   13   14  15     M     

590 pb 

Figura 14. Perfis de restrição dos fragmentos de DNA da região ITS do rDNA 
de isolados de C. gloeosporioides obtidos com enzima Dra I. Nas 
pistas M, marcador de peso molecular 100bp; nas pistas de 1 a 15, 
encontram-se os DNAs dos isolados 4856, 4626, 4627, 4628, 4857, 
4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4859, 
respectivamente. 

M      1    2      3      4      5    6    7   8    9   10 11  12   13   14    15    M 

Figura 15. Perfis de restrição dos fragmentos de DNA da região ITS do rDNA 
de isolados de C. gloeosporioides obtidos com enzima Hae III. Nas 
pistas M, marcador de peso molecular 100bp; nas pistas de 1 a 15, 
encontram-se os DNAs dos isolados 4859, 4626,  4627, 4628, 4857, 
4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, 
respectivamente. 

290 pb

180 pb

120 pb
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o mesmo padrão de bandas para a maioria dos isolados, sendo possível distinguir o 

isolado URM 2543 (Amazonas) dos isolados de Pernambuco. 

Vinnere et al. (2002) compararam diferentes espécies de Colletotrichum

incluindo C. gloeosporioides, pelo uso de enzimas de restrição. Os perfis de restrição 

separaram C. gloeosporioides em um grupo distinto, não evidenciando correlação 

com hospedeiros de origem. Estes resultados estão em concordância com os dados 

aqui encontrados, pois não foi evidenciada a formação de grupos de acordo com o 

hospedeiro.

Mills et al. (1992), ao compararem a patogenicidade de isolados de C.

gloeosporioides e Colletotrichum ssp. a frutos de tomate, com a análise de 

grupamento gerado pelo perfil de amplificação da região 25/28s do rDNA destes 

isolados pelos iniciadores CgTnt e ITS4, verificaram que os isolados mais agressivos 

se agruparam. Notadamente neste estudo os isolados mais agressivos à manga 

agruparam-se juntamente com os menos agressivos, mostrando que não houve 

300 pb

120 pb

Figura 16. Perfis de restrição dos fragmentos de DNA da região ITS do rDNA 
de isolados de C. gloeosporioides obtidos com enzima Msp I. Nas 
pistas M, marcador de peso molecular 100bp; nas pistas de 1 a 15, 
encontram-se os DNAs dos isolados 4859, 4626, 4627, 4628, 4857, 
4851, 4854, 4596, 4852, 4858, 4855, 4629, 2018, 4853, 4856, 
respectivamente. 

M      1    2      3     4      5    6    7     8   9    10  11  12   13  14    15     M 
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formação de grupos por grau de virulência entre os isolados. Estes resultados estão 

de acordo com Nova (2004) que, ao estudar a correlação dos isolados de C.

gloeosporioides à patogenicidade a folhas e bulbos de cebola, também não 

evidenciou formação de grupos com relação à agressividade dos isolados.

 Sousa (2004) observou um polimorfismo de 63% entre 20 isolados de C.

gloeosporioides, não encontrando formação de grupos de acordo com hospedeiro, 

substrato e região geográfica. No presente estudo, o polimorfismo genético 

observado na região ITS1 e ITS2 foi de apenas 38%, sugerindo a seleção de outras 

regiões variáveis no genoma para este tipo de investigação. 
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5.conclusões

Os isolados de C. gloeosporioides exibiram variações macroscópicas quanto à 

coloração, textura, segregação de setores e superfície de contorno das colônias. 

Todos os isolados de C. gloeosporioides, independentemente do hospedeiro e da 

região onde foram obtidos, mostraram-se patogênicos a frutos de mangueiras, 

sendo que os obtidos de manga foram os mais agressivos.

Os frutos de manga rosa comportaram-se como os mais suscetíveis aos isolados 

de C. gloeosporioides, diferindo estatisticamente dos frutos da variedade Espada.

A técnica de RAPD evidenciou uma grande diversidade genética entre os 

isolados de C. gloeosporioides do Estado de Pernambuco, enquanto os 

hospedeiros de onde as amostras foram isoladas determinaram a formação de 

grupos, separando todos os isolados de mangueiras dos isolados de cebola. 

Não houve polimorfismo entre os isolados de C. gloeosporioides pela análise dos 

produtos de amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA, confirmado pela 

alta homologia que esses isolados pertencem a mesma espécie.

A análise da região ITS do rDNA com a enzima MspI evidenciou diferença 

apenas para o isolado URM 4596 (Mangifera indica L./Ilha de Itamaracá-PE). 
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