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RESUMO

A antracnose, causada pelo fungo Glomerella cingulata (anamorfo – Colletotrichum

gloeosporioides), é a doença mais importante da cultura do cajueiro. Com objetivo de es-
tudar a variabilidade genética (por RAPD e ITS do rDNA) e a patogenicidade de isolados
de C. gloeosporioides obtidos de cajueiros de várias regiões do Estado de Pernambuco,
utilizou-se dezoito isolados de cajueiro provenientes dos munićıpios de Igarassu, Goiana,
São João, Brejão, Garanhuns e Itambé, Estado de Pernambuco. Para o estudo do RAPD
utilizou-se os “primers” OPA-02, OPA-11, OPW-07, OPW-20 e OPX-07 e para o estudo
da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA utilizou-se os “primers” universais ITS1 e ITS4. Os
produtos das amplificações foram digeridos separadamente com cada uma das enzimas de
restrição DraI, HaeIII e MspI. O teste de patogenicidade foi realizado com folhas destaca-
das de cajueiro cv. EMBRAPA C.P. 09. Pelo método de UPGMA do RAPD, agrupou-se
os isolados em dois principais grupos com 15% de similaridade, sendo o Grupo I subdivi-
dido em cinco grupos e o Grupo II em quatro. A amplificação da região ITS resultou num
fragmento de 590 pb para todos os isolados e o isolado Cg15, obtido de inflorescência,
apresentou um segundo fragmento de 620-630 pb. Os produtos de amplificação da região
ITS do rDNA não apresentaram śıtio de restrição para a enzima DraI, e entre as enzima
HaeIII e MspI, esta última evidenciou um maior polimorfismo entre os isolados. A análise
de agrupamento para o RFLP do ITS evidenciou a formação de dois grupos distintos com
50% de similaridade, com o Grupo I dividindo-se em dois grupos com cerca de 65% de
similaridade e o Grupo II subdividiu-se em dois grupos, um com 60% e o outro formado
pelo isolado Cg17, obtido de caule. De acordo com o teste de patogenicidade todos os
isolados são patogênicos à cv. EMBRAPA C.P. 09, sendo Cg02 e Cg03 os mais agressivos.



ABSTRACT

The anthracnose, caused by the fungus Glomerella cingulata (anamorph –
Colletotrichum gloeosporioides), is the most important disease of cashew. With the aim
to study the genetic variability (by RAPD and rDNA ITS regions) and the pathogenicity
of Colletotrichum gloeosporioides, eighteen isolates obtained from cashew of many areas of
Pernambuco, proceeded from Igarassu, Goiana, São João, Brejão, Garanhuns and Itambé
boroughs were used. For the RAPD study, OPA-02, OPA-11, OPW-07, OPW- 20 and
OPX-07 primers were used and for the ITS1-5.8S-ITS2 regions of ribossomal DNA, the
ITS1 and ITS4 universal primers were used, and the amplification products were digested
separately with each restriction enzymes DraI, HaeIII e MspI. The pathogenicity test
was carried out with detached leaves of cashew cv. EMBRAPA C.P. 09. By the UPGMA
of RAPD method, the isolates were grouped in two main groups with 15% of similarity,
being the Group I subdivided in five groups and the Group II in four ones. The ITS
region amplification resulted in a fragment with 590 pb for all isolates and the isolate
Cg15, obtained from inflorescences, presented a second fragment with 620-630 pb. The
amplification products of the ITS region of the rDNA did not show restriction site for
the enzyme DraI and between enzymes HaeIII e MspI, the last one showed a bigger poly-
morphism among the isolates. The groupment analysis for the ITS RFLP showed the
formation of two distinct groups with 50% of similarity with the Group I being divided
in two groups with around 65% of similarity and the Group II divided in two groups, one
with 60% and the other one formed by the isolate Cg17, obtained from stem. According
to the pathogenicity test, all isolates are pathogenic to cv. EMBRAPA C.P. 09, being
Cg02 and Cg03 the most agressives.
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3.2 Análise da variabilidade genética de C. gloeosporioides . . . . . p. 26

3.2.1 Obtenção do micélio para extração do DNA . . . . . . . . . . . p. 26

3.2.2 Extração e quantificação do DNA genômico . . . . . . . . . . . p. 26
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1 INTRODUÇÃO

A cultura do cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma das mais importantes da

região Nordeste do Brasil. Aproximadamente, 700.000 ha estão plantados com essa cul-

tura, empregando mais de 100 mil pessoas e gerando uma movimentação anual de 200

milhões de dólares (FREIRE et al., 2002). O cajueiro é considerado, por vários pesquisa-

dores, originário da região litorânea do Nordeste do Brasil. Além desta, várias outras

espécies do gênero, encontradas na região Norte do páıs, apresentam ampla distribuição

geográfica, sendo citadas em vários páıses da África, Índia, Filipinas, Indochina, Indonésia,

Austrália, Ilhas Fiji, Haváı, Venezuela, El Salvador, Guatemala e Estado da Flórida, nos

Estados Unidos (MENEZES, 1997).

A partir de 1985 destacaram-se a Índia, Brasil, Moçambique, Tanzânia e Quênia como

principais produtores de castanha no mundo. No Brasil, a quase totalidade da produção

de castanha situa-se nos Estados do Ceará, Piaúı e Rio Grande do Norte (BAHIA, 2003),

totalizando cerca de 150 mil toneladas por ano (IBGE, 2002), exportando, principalmente,

para os Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão (FREIRE et al., 2002). Além da amêndoa,

extrai-se da castanha o LCC (ĺıquido da castanha de caju), utilizado na indústria qúımica

para obtenção de resinas, fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lonas de freio para

véıculos, dentre outras. Do pseudofruto (pedúnculo hipertrofiado) são obtidos vários

produtos, tais como sucos, cajúına, néctar de caju, caju em calda, caju-ameixa, caju

cristalizado, geléia, doce em massa, licor, aguardente, vinagre e vinho (MENEZES, 1997).

O cajueiro pertence à famı́lia Anacardiaceae, dicotiledônea com porte alto, 6 a 12 m,

excepcionalmente 15 a 20 m (em terrenos férteis), envergadura de 10 a 20 m, copa ereta,

compacta a esparramada. A primeira floração dá-se entre o 3o e 5o ano de vida. Porém,

uma variedade conhecida como cajueiro precoce, tem porte baixo, 4 a 6 m, copa ereta

e compacta, aproximadamente 7 m. A primeira floração pode ocorrer aos seis meses de

vida (BAHIA, 2003). No Brasil, o cajueiro também é usado como árvore ornamental e para

sombreamento. Cortes no tronco liberam uma resina de uso medicinal (expectorante) e
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de uso no preparo de bebidas t́ıpicas. As folhas jovens podem ser utilizadas no curtume

e sua infusão (20% de folhas) é tida como medicinal contra escorbuto infantil e angina de

bismuto. O pseudofruto é rico em vitamina C, sendo utilizado na alimentação humana e

de animais (bagaço da indústria) (BAHIA, 2003).

Diversas doenças causam perdas significantes nos campos de cajueiro do Brasil. A

antracnose é a doença mais importante da cultura, podendo ocorrer em qualquer fase de

desenvolvimento da planta. No Nordeste, a doença encontra-se disseminada em todas as

áreas de cultivo do cajueiro, sendo bastante severa em épocas mais úmidas e temperaturas

amenas, ao redor de 25◦C. Os sintomas aparecem nos tecidos jovens da planta, atingindo

folhas, inflorescências, ramos e frutos, provocando manchas necróticas, queima, queda de

flores e curvatura pronunciada das folhas, t́ıpico dessa doença, além de fendilhamento em

frutos (MENEZES, 1997).

O agente causal da antracnose no Brasil é o fungo Glomerella cingulata (Ston) Spauld

e Schrenk (anamorfo – Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)Sacc.), um patógeno comum

de outras plantas frut́ıferas tropicais, tais como abacate, banana, manga, citrus, mamão

e maracujá (ROCHA, 1997; FREIRE et al., 2002).

C. gloeosporioides é um patógeno altamente variável e é considerado como uma

espécie-grupo (SUTTON, 1992). A respeito de sua variabilidade genética, estudos com-

provam que os isolados de C. gloeosporioides em caju têm alguma especialização para o

hospedeiro (ALBUQUERQUE; MENDES, 1975).

Marcadores moleculares estão sendo, cada vez mais, utilizados para caracterizar po-

pulações de fungos fitopatógenos. Marcadores podem ser usados para avaliar ńıveis de

diversidade genética e relações filogenéticas intra e interespećıficas e identificar raças e

patógenos (LEAL-BERTIOLI, 1998). Além disso, essas técnicas provêem alternativas e

métodos adicionais e se tornam importantes ferramentas na resolução de problemas na

identificação de fungos (MACLEAN et al., 1993). O polimorfismo do DNA amplificado ao

acaso (“RAPD — Random Amplified Polymorphic DNA”) é uma técnica baseada na

Reação da Polimerase em Cadeia (“PCR — Polymerase Chain Reaction”) que possibilita

a análise da estrutura e diversidade genética em populações naturais e o estabelecimento

de relações filogenéticas entre diferentes espécies e isolados da mesma espécie (FERREIRA;

GLATAPAGLIA, 1995; FREEMAN; RODRIGUEZ, 1995). Outro marcador molecular, o Espaço

Transcrito Interno do DNA ribossomal (“ITS — Internal Transcribed Spacer”) envolve

um modelo ajustado, mostrando um baixo polimorfismo intraespećıfico e uma alta varia-

bilidade interespećıfica (LI, 1997).
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Este trabalho teve por objetivo estudar isolados de C. gloeosporioides obtidos de

cajueiros de várias regiões do Estado de Pernambuco pela análise de RAPD e região

ITS do rDNA, bem como a patogenicidade ao cajueiro, provendo informações sobre a

variabilidade genética existente e as relações entre genótipos e patogenicidade.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A antracnose no cajueiro

A antracnose é a principal doença do cajueiro no Brasil, podendo ocorrer em qualquer

fase de desenvolvimento da planta (MENEZES, 1997; FREIRE et al., 2002).

O agente etiológico dessa enfermidade é o fungo Colletotrichum gloeosporioides que

produz lesões em partes jovens de cajueiro adulto ou em fase de muda, sendo inicialmente

“molhadas”, tornando-se marrom alaranjadas a vermelho brilhantes com sua esporulação

e senescência. O patógeno pode atacar folhas, ramos, pedúnculo – pseudofruto – e a

castanha – fruto (FREIRE et al., 2002).

Nas folhas, as manchas necróticas apresentam coloração pardo-avermelhada, formato

irregular e de tamanho variável, de acordo com o local de penetração do patógeno. Quando

as manchas necróticas aparecem na margem de um dos lados da folha, esta apresenta-se

distorcida, com curvatura pronunciada, devido ao crescimento desigual do tecido sadio

em relação ao tecido afetado. Na inflorescência, os sintomas se manifestam causando

queima e queda de flores. É comum a formação de lesões necróticas escuras na haste

floral, de formato alongado, que evoluem de modo a atingir toda a inflorescência que

seca completamente. Nos ramos, são formadas lesões necróticas, deprimidas, escuras,

podendo apresentar fendilhamento do tecido afetado. Nos frutos, a doença pode ocorrer

em todas as fases de seu desenvolvimento. Os frutos novos tornam-se escuros, deformados

e atrofiados, enquanto os maduros apresentam lesões necróticas, escuras, deprimidas,

atingindo boa extensão da sua superf́ıcie e, freqüentemente, exibindo fendilhamento da

área necrosada (MENEZES, 1997).

Segundo Freire et al. (2002) em casos severos, folhas e frutos tornam-se totalmente

cobertos pelas lesões provocadas pelo patógeno. Sob condições favoráveis a doença pode

reduzir a produtividade em cerca de 50%, afetando drasticamente a qualidade do pseu-

dofruto e da castanha (CARDOSO et al., 1994).
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Cardoso et al. (2000) estabeleceram o efeito da precipitação pluviométrica no pro-

gresso da antracnose e do mofo preto em plantas adultas de cajueiro anão na região

litorânea do Nordeste brasileiro. Os resultados revelaram uma acentuada predisposição

às doenças depois de elevados ı́ndices de precipitação pluviométrica e acentuado número

de dias de chuvas, entretanto, o progresso da antracnose demandou da ocorrência de novos

lançamentos foliares ou de inflorescências.

O ciclo de vida desse fungo é altamente dependente de umidade e água livre. Durante

o peŕıodo de chuva na região Nordeste do Brasil (de janeiro a julho) e durante as “chuvas

do caju”, em agosto e setembro, a doença atinge sua maior severidade, espalhando-se

rapidamente dentro e entre as plantas. Temperatura variando de 22 a 28◦C e as últimas

dez horas de saturação são excelentes condições para a infecção (FREIRE et al., 2002).

2.2 A variabilidade genética e patogênica de

Colletotrichum gloeosporioides

O conceito de espécie no gênero Colletotrichum Corda é ainda pouco definido, baseado

em uma indefinida mistura de caracteŕısticas morfológicas, culturais e de relações com o

hospedeiro (JOHNSTON; JONES, 1997). Freqüentemente, isolados de diferentes hospedeiros

recebem nomes que refletem suas origens e, assim, centenas de espécies e formas especiais

estão descritas para o gênero (SUTTON, 1992). A existência de mais de uma espécie em

um único hospedeiro, agindo em um complexo, causando a doença e a suposta existência

de formas intermediárias entre as espécies aumenta a complexidade da situação. Dessa

forma, a plasticidade morfológica e a sobreposição de fenótipos tornam os critérios ta-

xonômicos pouco confiáveis para uma acurada delineação das espécies de Colletotrichum

(SREENIVASAPRASAD et al., 1996).

C. gloeosporioides é uma das espécies mais comumente referenciadas na literatura

(JOHNSTON; JONES, 1997). É um patógeno altamente variável, sendo considerado por

Sutton (1992) como uma espécie-grupo. Dessa forma, diversos estudos têm sido con-

duzidos para decifrar a complexidade taxonômica dessa espécie, utilizando-se diversas

técnicas bioqúımicas e moleculares (FREEMAN; RODRIGUEZ, 1995; MARTÍNEZ-CULEBRAS

et al., 2003).

Manners, Braithwaite e Irwin (1990) usaram a técnica de RFLP –“Polimorfismo no

Comprimento de Fragmento de Restrição”– para estimar as relações entre quatro isolados

de duas formas-tipo (A e B) de C. gloeosporioides que causam antracnose em Stylosanthes
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spp. na Australia. A técnica foi extremamente útil para determinar as relações genéticas

e confirmar a existência de duas populações distintas desse patógeno na Austrália.

Poplawski, Irwin e Manners (1998) utilizaram RAPD para obter uma sonda espećıfica

de DNA para identificar raças de isolados de C. gloeosporioides de Stylosanthes guianensis.

Utilizando-se de marcadores moleculares RAPD, Kelemu et al. (1997) compararam

a diversidade genética com a diversidade patogênica de 45 isolados de C. gloeosporioides

causadores de antracnose em Stylosanthes guianensis na América do Sul. Isolados da

mesma origem geográfica e/ou seu genótipo hospedeiro foram agrupados, entretanto, ne-

nhuma correlação estreita foi observada entre diversidade genética e virulência diferencial.

Por outro lado, Chakraborty et al. (1997) utilizando-se de RAPD, também compararam

a variabilidade genética com a patogênica de 90 isolados de C. gloeosporioides de espécies

diferentes de Stylosanthes guianensis na América do Sul. Uma ampla diversidade genética

foi observada na população de patógenos. Também não se comprovaram as fortes relações

entre marcadores para virulência e marcadores genéticos.

Chakraborty et al. (1999) analisaram, também, 103 linhagens de C. gloeosporioides

de Stylosanthes scabra cv. Seca, isolados durante 20 anos, por meio de marcadores mole-

culares RAPD e virulência para determinar linhagens agressivas envolvidas no campo. A

maioria dos 103 isolados foi agrupada em três grupos pela análise de RAPD e na análise da

virulência detectaram isolados que foram altamente agressivos à cultivar Seca. Nenhuma

relação forte entre genótipos RAPD e raças patogênicas foi observada.

Kelemu et al. (1999), trabalhando novamente com isolados de C. gloeosporioides de

Stylosanthes guianensis na América do Sul, utilizaram RAPD e RFLP para determinar a

diversidade genética de 127 linhagens. O produto do RAPD revelou acentuado polimor-

fismo entre os isolados. Sessenta e três dos 127 isolados foram agrupados em 13 distintas

linhagens correlacionadas com a origem geofráfica. A maioria dos isolados agrupados tem

origem de genótipo hospedeiro idêntica. Nenhuma correlação estreita existiu entre diver-

sidade genética e patogenicidade. A relação entre variáveis RFLP e RAPD mostrou que

ambas estão de acordo.

Em trabalho realizado com isolados de C. gloeosporioides, também de Stylosanthes

spp., provenientes da África e Austrália, Munaut et al. (1998) analisaram as relações

genéticas entre 33 linhagens associadas com lesões restritas (tipo A), extensivas (tipo B)

e não-t́ıpicas (tipo C), primeiramente, por análise de RAPD. Vinte e nove isolados foram

agrupados em dois grandes grupos, correspondendo aos tipos A e B. O sequenciamento

da região ITS do rDNA mostrou homologia de 99,4 a 100% entre os isolados do tipo A e
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um pequeno número do tipo B.

Munaut, Hamaide e Maraite (2002), trabalhando com isolados de C. gloeosporioides

de Stylosanthes spp., sendo 119 de plantas nativas do México, dois da Austrália (tipos

A e B) e dois da África (diferentes dos tipos A e B), estudaram a diversidade genética,

por RAPD e sequência de ITS e patogênica. Com base nos resultados do estudo e de

trabalhos prévios, uma diferenciação infra-espećıfica foi proposta como C. gloeosporioides

f. stylosanthis f. sp. stylosanthis e f. sp. guianensis.

Liyanage, McMillan e Kistler (1992) reportaram a presença de duas populações gene-

ticamente distintas de C. gloeosporioides isoladas de citrus. A distinção das populações foi

feita com base na variação do DNA em diversos loci genéticos, bem como morfologia cul-

tural e no crescimento. Também realizaram testes de sensibilidade ao BenomylR© . O tipo

I cresce lentamente, é morfologicamente estável e contém uma única forma homogênea de

rDNA, enquanto que o tipo II cresce rapidamente, é menos estável morfologicamente e

tem repetições distintas da linhagem do tipo I.

Três linhagens de C. gloeosporioides de citrus na Florida foram caracterizadas, mor-

fológica e patogenicamente, em isolados cinza de crescimento rápido (FGG) provenientes

de tecidos necróticos e senescentes, isolados com cor laranja de crescimento lento (SGO)

associados com a doença do fruto pós-floração e isolados com crescimento lento com pig-

mentação laranja intenso provenientes de limas Key afetadas po antracnose limosa (KLA).

Segundo a patogenicidade, a doença do fruto pós-floração pode ter sido originada de limas

Key afetadas por antracnose limosa (KLA) (AGOSTINI; TIMMER; MITCHELL, 1992).

Brown, Sreenivasaprasad e Timmer (1996) utilizaram técnicas moleculares, como uso

de primers espećıficos e ITS, para confirmar geneticamente as três formas de

Colletotrichum envolvidas com citrus. Os resultados confirmaram a classificação dos

isolados SGO e KLA como C. acutatum e os isolados FGO como C. gloeosporioides.

Um primer de oligonucleot́ıdeo (CgInt), sintetizado da região variável do ITS do rDNA

de C. gloeosporioides foi usado para PCR com o primer ITS4 para amplificar um fragmento

com 450 pb dos 25 isolados testados. Esse fragmento espećıfico foi amplificado de um DNA

de 10 fg. Um fragmento de tamanho similar foi amplificado de DNA extráıdo de tecido

de tomate infectado com C. gloeosporioides. Uma análise de RAPD também foi realizada

com 39 isolados de diferentes hospedeiros que resultou em mais de 12 grupos ligados ao

hospedeiro fonte e origem geográfica (SREENIVASAPRASAD; BROWN; MILLS, 1992).

Alahakoon, Brown e Sreenivasaprasad (1994) constataram, em estudos com isolados
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de C. gloeosporioides de manga de diferentes regiões do Sri Lanka, que a maioria (cerca

de 80%) apresentou o mesmo perfil de bandas para o fragmento de restrição do rDNA

e um padrão muito similar para o DNA mitocondrial (mtDNA), sugerindo a existência

de uma linhagem de C. gloeosporioides espećıfica para manga e a natureza clonal desta

implica que ela foi disseminada amplamente de uma única fonte.

Freeman e Rodriguez (1995) analisaram 39 isolados de C. acutatum, C. fragariae e C.

gloeosporioides que causam antracnose em morango, baseados em ap-PCR (Reação em

Cadeia da Polimerase Inicializada Arbitrariamente). Os isolados de C. acutatum foram

muito similares, os de C. fragariae apresentaram perfis de bandas quase idênticos. Os

isolados de C. gloeosporioides foram mais diversificados e dois grupos genótipos foram

distingǘıveis por ap-PCR. Um isolado não esteve de acordo com nenhum dos grupos

genótipos de C. gloeosporioides observados.

Bailey et al. (1996) utilizaram morfologia e diferenciação conidial, afinidade a meio de

cultura espećıfico, anticorpo monoclonal e a natureza de suas hifas infectivas associadas

com uma análise da seqüência do rDNA para concluirem que todos os isolados de Lavatera

trimetris, Malva pusilla e Sida spinosa (todas da famı́lia Malvaceae) e outras amostras

de C. gloeosporioides f. sp. malvae são espécies agregadas às formas de C. orbiculare.

Cento e vinte isolados de C. gloeosporioides de frutos de abacate (6 dos Estados Uni-

dos e 57 de Israel) e de amêndoas (57 de Israel) foram comparados por vários métodos

moleculares e um ensaio de patogenicidade para determinar a diversidade genética e es-

pecificidade de hospedeiro entre e dentro das diferentes populações (FREEMAN; KATAN;

SHABI, 1996).

Freeman e Shabi (1996) compararam por análise molecular e teste de patogenicidade

quarenta e dois isolados de C. gloeosporioides de amêndoa, maçã, abacate, manga, pêra

e oito isolados de C. acutatum de maçã, pêra e pêssego para determinar a diversidade

genética e especificidade de hospedeiro, conseguindo agrupar os isolados de C. acutatum

separadamente dos isolados de C. gloeosporioides .

Isolados brasileiros de Coletotrichum spp. de citrus afetados com a doença do fruto

pós-floração foram examinados morfologicamente, patogenicamente, por resistência ao

Benomyl R© e variabilidade genética por análise de RAPD. O polimorfismo detectado por

RAPD foi usado para classificar os isolados em dois grupos (I e II). C. acutatum foi

analisado por RAPD e apresentou alta similaridade com os isolados do grupo II. Prova-

velmente, o grupo I seja C. gloeosporioides e o grupo II C. acutatum (KURAMAE-IZIOKA

et al., 1997).
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Muniz, Santos e Barbosa (1998) testaram a patogenicidade de um isolado de

C. gloeosporioides, obtido de folha de cajueiro com antracnose, em frutos de acerola,

mamão (cv. Sunrise-Solo), manga (cv. Tommy Atkins) e maracujá. O isolado testado

foi patogênico apenas aos frutos de acerola e de manga, e às folhas de cajueiro. Em

outro teste, isolados de C. gloeosporioides obtidos de cajueiro, abacateiro, mangabeira e

maracujazeiro foram patogênicos às fohas do cajueiro (clone UFAL 49).

Quarenta e três isolados de Colletotrichum de espécies de Lupinus de várias regiões

do mundo foram delineadas em três grupos com compatibilidade vegetativa: VCG 1

(4 isolados), VCG 2 (37 isolados) e COL 3 (2 isolados). Os três grupos foram distintos

por análise de RAPD (YANG; SWEETINGHAM, 1998).

Caracteŕısticas morfológicas e culturais e análise de RFLP da região ITS, inclúındo

5.8S rDNA, de 26 isolados de espécies de Colletotrichum revelaram que isolados de frutos

de azeitona, previamente identificados como C. gloeosporioides, pertencem à dois taxa:

C. acutatum e C. gloeosporioides (MARTIN; GARCIA-FIGUERES, 1999).

Kutcher e Mortensen (1999) examinaram a variabilidade genética, por meio de RAPD,

e patogênica de isolados de C. gloeosporioides f. sp. malvae, provenientes de Saskachewan,

Manitoba e Ontario no Canadá, para identificar linhagens com maior patogenicidade à

Abutilon theophrasti, uma erva daninha.

Mart́ınez-Culebras et al. (2000) usaram RFLP da região ITS para identificar um total

de 80 linhagens de Colletotrichum, a maioria delas isoladas de morango. Eles puderam

distinguir geneticamente isolados de C. acutatum, C. fragariae e C. gloeosporioides todos

causadores de antracnose a morangos.

Mart́ınez-Culebras et al. (2002), trabalhando novamente com isolados de

Colletotrichum de morango de diferentes páıses, estudaram a diversidade genética dos

mesmos por RAPD. Os perfis de bandas possibilitaram a separação das três espécies es-

tudas. Pelo método de UPGMA foi posśıvel separar dois grupos para C. acutatum. Uma

banda associada a RAPD dos isolados de C. fragariae foi clonada, seqüenciada e usada

para desenhar um “primer” espećıfico para a espécie.

Ainda trabalhando com isolados de Colletotrichum de morango, Mart́ınez-Culebras

et al. (2003) analisaram as relações filogenéticas entre as três espécies causadoras de

antranose na cultura, C. acutatum, C. fragariae e C. gloeosporioides pela análise da

seqüência da região 5.8S-ITS do DNA ribossomal.

Peres et al. (2002) avaliaram a variação patogênica, morfológica, cultural e molecular
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de isolados brasileiros de C. acutatum e de Colletotrichum spp. que causam doenças pós-

colheita em frutos de abacate, banana, goiaba, mamão, manga e maracujá. Os estudos

indicaram que os isolados de abacate, mamão, manga e maracujá eram C. gloeosporioides.

Um isolado de goiaba foi identificado como C. acutatum.

Quatro formas de Colletotrichum, representando três fenótipos distintos de virulência,

foram encontrados associados com antracnose foliar em mandioca na Nigéria: o altamente

virulento com crescimento lento e cinza (SGG); o moderadamente virulento de crescimento

rápido e salmão (FGS); o fracamente virlulento de crescimento rápido e cinza (FGG); e

o moderadamente virulento de crescimento rápido e oliva (FGO). Reação de hidrólise de

caséına, PCR-RFLP e análise da seqüência ITS do rDNA foram usadas para identificar a

espécie. Os resultados confirmaram C. gloeosporioides como o causador da antracnose em

mandioca, entretanto os isolados FGG não puderam ser agrupados com nenhuma espécie

de Colletotrichum previamente descrita e provavelmente represente uma espécie distinta

(ABANG et al., 2002).

Saha et al. (2002) identificaram por meio de técnicas moleculares como RAPD, ITS e

RFLP C. acutatum como causador do sintoma de podridão da raiz e

C. gloeosporioides como causador da antracnose e lesões planas em plantas de

Rubiaceae, do gênero Hevea, antes atribúıdas somente ao último patógeno.

Afanador-Kafuri et al. (2003) conduziram um estudo para identificar as espécies de

Colletotrichum que infectam tamarindo, manga e maracujá na Colômbia. Os isolados

foram caracterizados por diversas técnicas moleculares e por critérios morfológicos. Mor-

fologicamente, os isolados de tamarindo foram agrupados como C. acutatum e os de manga

como C. gloeosporioides. Entretanto, os isolados de maracujá, um de tamarindo e um de

manga foram agrupados como uma espécie ainda indefinida de Colletotrichum, bem como

um outro isolado de maracujá também indefinido para espécie de Colletotrichum.

Noventa e cinco isolados de Colletotrichum, inclúındo 81 de C. acutatum (62 de

morango) e 14 de C. gloeosporioides (13 de morango) foram caracterizados por vários

métodos moleculares e teste de patogenicidade. Nenhuma correlação pode ser feita entre

os grupos genéticos e os patogênicos (DENOYES-ROTHAN et al., 2003).

Trezentos e oitenta isolados de C. gloeosporioides de podridão do pedúnculo e antrac-

nose infectando abacate bem como de antracnose e podridão do pedúnculo e podridão

branda marrom em manga foram comparados usando teste de patogenicidade por ino-

culação em frutos. Todos os isolados produziram grandes lesões quando inoculados em

seus hospedeiros originais. O potencial de inoculação-cruzada desses isolados foi compa-
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rado para morango, pimentão, goiaba, mamão e citrus. Todos os isolados produziram

lesões nos hospedeiros testados, exceto citrus. Não houve correlação entre local de origem

e tipo de sintoma observado (SANDERS; KORSTEN, 2003).

Dinh et al. (2003) estudaram a suscetibilidade de cultivares de manga a

C. gloeosporioides usando inoculação artificial. Quando inoculadas em estágio de pré

e pós-colheita, as mangas cultivares Nam Dok Mai, Nang Klang Wan e Chok Anan fo-

ram suscet́ıveis à antracnose, entretanto as cultivares Rad e Kaew foram relativamente

resistentes.

A diversidade e especificidade de hospedeiro foram estudadas de uma coleção de linha-

gens de Colletotrichum derivadas de colônias endof́ıticas de folhas de 12 espécies de árvores

na Reserva Florestal de Iwokrama, Guiana. As análises inclúıram técnicas moleculares

de RAPD e ISSR-PCR, seqüenciamento de ITS do rDNA e caracterização morfológica e

cultural. A maioria das linhagens foi identificada como C. gloeosporioides e um taxon que

provavelmente seja C. honinense. Quase nenhuma linhagem mostrou-se geneticamente

idêntica. Nenhum grau de especificidade de hospedeiro foi detectada mesmo em termos

moleculares (LU et al., 2004).

Xiao, MacKenzie e Legard (2004) analisaram a relação entre isolados de

Colletotrichum de morango e de hospedeiros não cultivados que crescem em áreas adjacen-

tes. Os resultados são concordantes com a hipótese de que isolados de C. gloeosporioides

obtidos de morango e hospedeiros não cultivados adjacentes aos campos de morango são

da mesma população e que os hospedeiros não cultivados sirvam como potencial fonte de

inóculo para a podridão de coroa por Colletotrichum em morango.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

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

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

Universidade Federal de Pernambuco.

3.1 Isolados de Colletotrichum gloeosporioides de

cajueiro

Foram utilizados dezoito isolados de C. gloeosporioides obtidos de folhas, caule e

inflorescências de cajueiros adultos situados nos munićıpios de Igarassu, Goiana, São

João, Brejão, Garanhuns e Itambé – Estado de Pernambuco, previamente indicados pela

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA).

3.1.1 Isolamento de C. gloeosporioides de folhas, caule e inflo-
rescências de cajueiro

As folhas, ramos, inflorescências e frutos com sintomas de antracnose foram coletados

de cajueiros adultos das regiões previamente designadas pelo IPA. O material coletado

foi acondicionado em sacos de papel, identificado e transportado para o Laboratório de

Fungos Fitopatogênicos para processamento. O material vegetal foi desinfestado superfi-

cialmente com solução de hipoclorito de sódio (1-3%) por dois a cinco minutos e lavados

em água destilada esterilizada em três repetições. Com aux́ılio de um estilete flambado

foram retirados pequenos fragmentos das margens da lesão e colocados eqüidistantemente

em placas de Petri contento meio Batata Dextrose Ágar (BDA – OXOID), adicionado de

antibiótico cloranfenicol (50 mg/L). As culturas foram mantidas à temperatura ambiente

(T. A.), 28±1◦C. Após o crescimento fúngico, fragmentos da colônias foram transferidos

para placas de Petri ou tubos de ensaio com BDA, dependendo da pureza da cultura

(MENEZES; SILVA, 1997).
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3.1.2 Identificação dos isolados de C. gloeosporioides

Para identificação dos isolados fúngicos empregou-se a técnica de microcultura, que

consiste em inocular o fungo na superf́ıcie lateral superior de blocos de meio BDA (1 cm de

diâmetro) colocados sobre lâminas e cobri-los com lamı́nulas, sendo o conjunto colocado

sobre suporte de vidro e mantido em câmara úmida composta de placa de Petri contendo

papel filtro, previamente esterilizado, e umedecido com água destilada esterilizada (SUT-

TON, 1980). A microcultura foi mantida à temperatura ambiente, durante um peŕıodo

de 10 dias. Após esse peŕıodo, as lamı́nulas foram removidas e colocadas sobre lâminas e

coradas com azul de Amann, sendo observadas ao microscópio óptico.

A identificação dos isolados foi realizada por observação dos caracteres morfológicos

dos mesmos, baseando-se na literatura dispońıvel, como Sutton (1980) e outros.

Os tubos de ensaio contendo as colônias fúngicas purificadas foram encaminhadas à

Micoteca URM da UFPE para confirmação taxonômica e estocagem dos isolados de C.

gloeosporioides .

3.2 Análise da variabilidade genética de C.

gloeosporioides

3.2.1 Obtenção do micélio para extração do DNA

Os cońıdios de C. gloeosporioides oriundos de culturas monospóricas foram suspen-

didos em 3 mL de solução de Tween 80 a 1% nos tubos de ensaio, contendo as colônias

monospóricas, e transferidos para frascos Erlenmeyer de 250 mL, com 100 mL de meio

Czapeck ĺıquido. Após a inoculação, os frascos foram mantidos sob agitação de 120 rpm à

temperatura ambiente, por 96 h para crescimento micelial. Passado esse peŕıodo, o micélio

foi coletado por filtração a vácuo, lavado em água destilada esterilizada, determinada a

massa úmida e estocado a -20◦C até o momento da extração.

3.2.2 Extração e quantificação do DNA genômico

A extração de DNA a partir do micélio de C. gloeosporioides foi realizada conforme

técnica descrita por Raeder e Broda (1985). O micélio foi triturado com nitrogênio ĺıquido

até a sua completa pulverização e transferido para microtubos onde foram adicionados

800 µL de tampão de extração (Tris-HCl 200 mM pH 8,0; NaCl 250 mM; EDTA 25 mM;
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Dodecil sulfato de sódio 1%). Após homogenização, os microtubos foram incubados por

15 minutos a 65◦C. Posteriormente, foram realizadas as extrações com fenol saturado

(Invitrogen Life Technologies), um volume de clorofane (fenol + clorofil – proporção 1:1)

e um volume de clorofil (clorofórmio + álcool isoamı́lico – proproção 24:1) intercaladas

por centrifugação a 12.000 rpm por 15 minutos. Após cada centrifugação transferia-se

a fase aqüosa para novos microtubos, onde acrecentava-se os reagentes. Da fase aqüosa

resultante da última centrifugação, o DNA foi precipitado com NaCl 0,3 M e dois volu-

mes de etanol absoluto resfriado a -20◦C. Os microtubos foram submetidos novamente à

centrifugação e o sobrenadante descartado, o precipitado foi lavado com etanol 70%, seco

em câmara de fluxo laminar, ressuspendido em tampão TE pH 8,0 (Tris-HCl 1 M e EDTA

0,5 M) e conservado sob refrigeração.

A quantificação de DNA foi realizada por meio de eletroforese em gel de agarose a 0,8%

a 3 V/cm entre os eletrodos, utilizando-se tampão de corrida Tris-borato-EDTA (TBE)

0,5 X juntamente com o marcador de peso molecular em concentrações cohecidas (DNA

de fago λ) da Invitrogen Life Technologies. Após a eletroforese, o gel foi corado em solução

de brometo de et́ıdio a 0,5 µg/mL durante 30 minutos, observado em transiluminador de

luz ultravioleta e fotografado, usando uma câmera digital.

3.2.3 Técnica de RAPD (WILLIAMS et al., 1990)

• Seleção de “Primers”

O DNA total do isolado Cg 11 de C. gloeosporioides foi utilizado para fazer uma

seleção de “primers” adequados aos experimentos. Cinqüenta “primers” foram testados

entre os kits OPA, OPW e OPX da Operon Technologies.

• Amplificação do DNA

As regiões do DNA foram amplificadas aleatoriamente pela técnica de RAPD. A reação

de amplificação teve um volume final de 25 µL nas seguintes condições: tampão de reação

de PCR – Operon Technologies (Tris-HCl 20 mM pH 8,4; KCl 50 mM), MgCl2 2 mM,

dNTP 0,25 mM, 0,4 mM do “primer”, Taq DNA polimerase 2,5 U (Operon Technologies)

e 25 ng de DNA da amostra. Utilizou-se um termociclador (MJ Research), programado

para realizar uma desnaturação inicial por cinco minutos a 92◦C; 40 ciclos com: um

minuto a 92◦C (desnaturação), um minuto e trinta segundos a 39◦C (anelamento dos
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oligonucleot́ıdeos), dois minutos a 72◦C (extensão inicial); e por fim, cinco minutos a

72◦C para extensão final.

O DNA de fago λ clivado com a endonuclease HindIII, fornecido comercialmente pela

Operon Tecnology, foi utilizado como marcador de peso molecular.

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,4%,

o gel corado em solução de brometo de et́ıdio a 0,5 µg/mL por 30 minutos, visualizado

em transiluminador de luz ultravioleta e fotografado.

3.2.4 Estudo do polimorfismo das regiões ITS do rDNA

• Amplificação das regiões ITS do rDNA

A região ITS1-5.8S-ITS2 foi amplificada usando os “primers” universais ITS1

(5’ GCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’) e ITS4 (5’ GCCTCCGCTTATTGATATGC 3’)

(WHITE et al., 1990). Para um volume final de reação de 25 µL, foi utilizada água Milli-Q

esterilizada (qsq) 12,5 pmols de cada “primer”, separadamente, tampão para PCR 1 X,

200 µM de dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 1,25 U de Taq polimeras e cerca de 50 ng de DNA

da amostra. A amplificação foi realizada utilizando-se um termociclador (MJ Research),

programado para realizar: uma desnaturação inicial de sete minutos a 94◦C; 30 ciclos

de um minuto e trinta segundos a 94◦C (desnaturação final), dois minutos a 45◦C (ane-

lamento), três minutos a 72◦C (extensão inicial); e sete minutos a 72◦C para extensão

final.

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,4%,

para observação do fragmento total da região ITS1-5.8S-ITS2, o gel corado em solução

de brometo de et́ıdio a 0,5 µg/mL por 30 minutos, visualizado em transiluminador de luz

ultravioleta e fotografado.

• Digestão dos produtos da amplificação

Os produtos da amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 foram digeridos separadamente

com cada uma das enzimas de restrição DraI, HaeIII e MspI, fornecidas pela Invitrogen

Life Technologies, e incubados a 37◦C por duas horas. Os fragmentos de restrição foram

separados por eletroforese em gel de agarose a 2%, corados em solução de brometo de

et́ıdio a 0,5 µg/mL por trinta minutos, visualizados em transiluminador de luz ultravioleta

e fotografados.
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3.2.5 Análise computacional dos dados

Os dados obtidos pelas técnicas moleculares foram analisados pelo programa de com-

putador Numerical Taxonomy System de Multivariate Programs (NTSYS-PC) (RHOLF,

1988; BUSSAB; MIAZAKI; ANDRADE, 1990). Foram introduzidos na forma de variáveis

binárias, o número 1 (um) significando presença e o número 0 (zero) ausência de bandas

no gel. Desse modo, o programa construiu uma matriz de similaridade, utilizando-se o

coeficiente de Jaccard (J). Um dendrograma foi gerado, para cada técnica, pelo método

de agrupamento Unweighted Pair Group Method With Arimethical Average (UPGMA).

3.3 Teste de patogenicidade dos isolados de C. gloe-

osporioides em folhas destacadas de cajueiro se-

gundo Muniz, Santos e Barbosa (1998) – modifi-

cada

A cultivar EMBRAPA C.P. 09 de cajueiro foi utilizada como padrão de suscetibli-

dade. Folhas jovens e sadias de árvores adultas da cultivar C.P. 09 foram coletadas da

Estação Experimenta de Itapirema (IPA) para a realização do teste de patogenicidade.

As folhas foram desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio a 2% por 3 a 5 minutos

e lavadas em água destilada esterilizada, por três vezes e foram colocadas com a superf́ıcie

abaxial voltada para cima em câmaras úmidas, previamente desinfestadas com solução de

hipoclorito de sódio a 2%, e seus pećıolos foram envolvidos com algodão umedecido com

água destilada esterlizada. Sobre a superf́ıcie abaxial das folhas foram colocados discos

de meio BDA (4 mm de diâmetro) com micélio de C. gloeosporioides , provenientes de

colônias de sete dias de crescimento.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 19 tratamentos e 4 blocos,

sendo cada bloco composto de uma folha e 3 repetições do inóculo. As lesões resultantes

dos inóculos foram medidas com paqúımetro e avaliadas 72 horas após a inoculação dos

isolados.

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste

de t a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa ASSISTAT versão 7.2 beta (SILVA,

2004).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Isolados de Colletotrichum gloeosporioides de

cajueiro

Foram obtidos 18 isolados de C. gloeosporioides de cajueiro. A Tabela 1 especifica o

número de isolados e seus respectivos hospedeiros, bem como seu munićıpio de origem.

Tabela 1. Isolados de Colletotrichum gloeosporioides de cajueiro segundo munićıpio de
coleta e número de isolados por tipo de hospedeiro.

Munićıpio Hospedeiro No dos isolados URM1 Parte da planta
Igarassu Cajueiro Precoce Cg10 4903 folha

Cajueiro Comum Cg14 4907 folha
Itambé Embrapa C.P. 09 Cg17 4910 caule
Goiana Embrapa C.P. 1001 Cg11 4904 folha

Embrapa C.P. 09 Cg12 4905 folha
Embrapa C.P. 22 Cg15 4908 inflorescência
Embrapa C.P. 76 Cg16 4909 folha

Garanhuns Cajueiro Comum Cg03 4896 folha
Cg04 4897 folha
Cg06 4899 folha
Cg13 4906 folha

Brejão Cajueiro Comum Cg01 4894 folha
Cg02 4895 folha
Cg08 4901 folha
Cg09 4902 folha

São João Cajueiro Comum Cg05 4898 folha
Cg07 4900 folha
Cg18 4911 folha

Total de Isolados 18
1
Número de depósito na Micoteca URM da UFPE
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4.2 Variabilidade genética de C. gloeosporioides

As quantidades de DNA genômico extráıdos variaram de 250 e 800 ng/µL de DNA

para os isolados (Figura 1).

Figura 1. Eletroforese em gel de agarose do DNA genômico de dezoito isolados de
Colletotrichum gloeosporioides de cajueiro. M1, M2 e M3 – marcadores de
peso molecular (DNA de fago λ – Invitrogen Life Technologies) nas concen-
trações 100, 200 e 300 ng/µL, respectivamente; 1 a 18 – respectivamente, são
os isolados Cg01, Cg02, Cg03, Cg04, Cg05, Cg06, Cg07, Cg08, Cg09, Cg10,
Cg11, Cg12, Cg13, Cg14, Cg15, Cg16, Cg17 e Cg18

4.2.1 Análise de RAPD

Entre os cinqüenta “primers” testados, cinco foram selecionados: OPA-02 e 11;

OPW-07 e 20 e OPX-07 (Figura 2).

Os dezoito isolados de C. gloeosporioides de cajueiro foram analisados utilizando-se os

perfis de bandas gerados pelos “primers” selecionados. Pelo método de UPGMA gerou-se

um dendrograma, usando os padrões de bandas gerados, onde se observa uma grande

variabilidade genética (Figura 3).

De acordo com o dendrograma, os isolados de C. gloeosporioides puderam ser divididos

em dois grupos principais com similaridade de 15%. O Grupo I inclui os isolados Cg01,
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(a) OPA-02 (b) OPA-11

(c) OPW-07 (d) OPW-20

(e) OPX-07

Figura 2. Perfis de bandas de RAPD, gerados pelos “primers” OPA-02 (a) e 11 (b),
OPW-07 (c) e 20 (d) e OPX-07 (e), dos dezoito isolados de Colletotrichum

gloeosporioides analisados. M – marcador molecular(DNA de fago λ clivado
com HindIII – Invitrogen Life Technologies); 1 a 18 – respectivamente são
os isolados Cg01, Cg02, Cg03, Cg04, Cg05, Cg06, Cg07, Cg08, Cg09, Cg10,
Cg11, Cg12, Cg13, Cg14, Cg15, Cg16, Cg17 e Cg18
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Cg02, Cg03, Cg09, Cg11, Cg04, Cg05, Cg06, Cg07, Cg13, Cg18 e Cg14, a maioria da

região do Agreste Meridional (munićıpios de Brejão, São João e Garanhuns) do Estado

de Pernambuco. O Grupo II contém os isolados Cg08, Cg15, Cg16, Cg10, Cg12 e Cg17,

sendo a maioria proveniente da região da Zona da Mata do Estado (Itambé, Goiana e

norte de Igarassu). Dentro do Grupo I, pode-se observar três subgrupos com similaridade

em torno de 50 a 60% (IA, IB e IC), um grupo com cerca de 40% (ID) e um grupo (IE)

formado somente pelo isolado Cg14 que se destaca dos demais. No Grupo II pode-se

constatar a presença de dois subgrupos (IIB e IIC) com cerca de 60% de similaridade e

outros dois (IIA e IID) formados pelos isolados Cg08 e Cg17 com menor similaridade com

os demais.

Figura 3. Dendrograma das relações genéticas dos 18 isolados de Colletotrichum

gloeosporioides de cajueiro baseado na matriz de similaridade do RAPD ob-
tida pelo coeficiente de Jaccard (J), usando-se agrupamento por UPGMA.

Uma considerável diversidade genética foi aparente nos perfis de RAPD para isola-

dos provenientes de uma única espécie de hospedeiro. Mills, Sreenivasaprasad e Brown

(1992) observaram uma ampla variabilidade genética, por meio de análise de RAPD, en-

tre isolados do mesmo tipo de hospedeiro, bem como de mesma origem geográfica. C.

gloeosporioides isolados de morangos mostraram considerável heterogenidade baseada em

ap-PCR, análise nuclear e de A+T do DNA (FREEMAN; PHAM; RODRIGUEZ, 1993). Esta
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variabilidade em isolados do mesmo hospedeiro também foi observada por Sreenivasapra-

sad, Brown e Mills (1992) ao analizarem isolados de C. gloeosporioides de morangos pela

análise do rDNA e mtDNA. Isolados de C. gloeosporioides de citrus também demons-

traram, por meio de RAPD, uma ampla variabilidade genética (KURAMAE-IZIOKA et al.,

1997). Diversos outros trabalhos utilizando RAPD demonstraram a grande variabilidade

genética de isolados de C. gloeosporioides provenientes de Stylosanthes (KELEMU et al.,

1999; MUNAUT et al., 1998; MUNAUT; HAMAIDE; MARAITE, 2002).

Dos dezoito isolados de C. gloeosporioides utilizados neste trabalho, seis apresentaram

a fase sexual, sendo caracterizados como Glomerella cingulata. A presença de genótipos

reproduzindo-se sexuadamente em populações de C. gloeosporioides , possibilitando re-

combinações genéticas, pode contribuir para a heterogenicidade da espécie (FREEMAN;

SHABI, 1996). Ao contrário de C. gloeosporioides , pequena variação genômica foi obser-

vada em isolados de morango das espécies C. acutatum e C. fragariae, a qual pode ser

atribúıda à ausência do estágio perfeito nestas espécies (FREEMAN; PHAM; RODRIGUEZ,

1993; FREEMAN; RODRIGUEZ, 1995).

4.2.2 Polimorfismo das regiões ITS do rDNA

• Análise dos produtos de amplificação

A amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA, utilizando-se os “primers” univer-

sais ITS1 e ITS4, gerou um fragmento de aproximadamente 590 pb para todos os isolados

de C. gloeosporioides (Figura 4). Entretanto, um segundo fragmento de 620-630 pb esteve

presente para o isolado Cg15 em todas as repetições desse experimento.

Diversos pesquisadores, trabalhando com a amplificação dessa região espećıfica com

os “primers” ITS1 e ITS4, também observaram que a maioria de seus isolados, supos-

tamente C. gloeosporioides , apresentaram um único fragmento com cerca de 590-600 pb

(MARTÍNEZ-CULEBRAS et al., 2000; ABANG et al., 2002; SAHA et al., 2002). A presença de

um fragmento secundário foi observada por Brasileiro (2003) em isolados de Fusarium

solani, fato relacionado a um anelamento inespećıfico de outras regiões do genoma dife-

rentes da região ITS do rDNA. No entanto, o fragmento observado por Brasileiro (2003)

foi inconstante em número e tamanho, variando de 400 a 700 pb, diferentemente do frag-

mento observado neste trabalho, cuja constância foi observada em todas as repetições e

subseqüentemente nos experimentos de RFLP da região. Os genes do RNA ribossômico

ocorrem em agrupamentos que se repetem em centenas ou milhares de vezes no genoma,
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podendo ocorrer em um ou em vários śıtios cromossômicos (LONG; DAWID, 1980). A

ocorrência de cópias múltiplas desses agrupamentos de rDNA por genoma possibilita a

ocorrência de polimorfismo intraindividual, que tem sido observado em plantas e animais

(AVISE, 1993). A presença de uma banda secundária para a região ITS1-5.8S-ITS2 do iso-

lado Cg15 evidencia um polimorfismo intraindividual, fato que parece realmente distingüir

o isolado Cg15, proveniente de inflorescência, dos demais.

Figura 4. Perfis de amplificação da região ITS do rDNA de dezoito isolados de
Colletotrichum gloeosporioides obtidos com os “primers” ITS1 e ITS4, em gel
de agarose. M – marcadores moleculares 100 pb – Invitrogen Life Technolo-
gies; 1 a 18 – respectivamente são os isolados Cg01, Cg02, Cg03, Cg04, Cg05,
Cg06, Cg07, Cg08, Cg09, Cg10, Cg11, Cg12, Cg13, Cg14, Cg15, Cg16, Cg17
e Cg18

• Análise dos fragmentos de restrição

Os produtos de PCR da região ITS do rDNA não demosntraram presença de śıtio de

restrição para a enzima DraI (Figura 5(a)). A reação com a enzima HaeIII resultou num

perfil de restrição com três fragmento para todos os isolados, com aproximadamente 280,

170 e 110 pb, com exceção do isolado Cg17, que apresentou um fragmento de 270 pb ao

invés de 280 pb (Figura 5(b)). A digestão com a enzima MspI evidenciou um polimorfismo

maior entre os isolados, com śıtio de restrição para oito isolados gerando fragmentos que

variaram em peso molecular. Para os isolados Cg01, Cg02 e Cg03 dois fragmentos foram

observados, 300 e 110 pb, para os isolados Cg04, Cg05, Cg06 e Cg07 dois fragmentos

também foram observados de 350 e 110 pb. O isolado Cg11 apresentou um único fragmento

com 300 pb e os demais isolados não apresentaram śıtio de restrição para a enzima MspI

(Figura 5(c)).
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(a) DraI

(b) HaeIII

(c) MspI

Figura 5. Perfis de restrição da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA exibidos por dezoito
isolados de Colletotrichum gloeosporioides após a reação com as endonucleases
DraI (a), HaeIII (b) e MspI (c). M – marcadores moleculares Ladder 100 pb
– Invitrogen Life Technologies; 1 a 18 – respectivamente são os isolados Cg01,
Cg02, Cg03, Cg04, Cg05, Cg06, Cg07, Cg08, Cg09, Cg10, Cg11, Cg12, Cg13,
Cg14, Cg15, Cg16, Cg17 e Cg18
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A análise de agrupamento para os perfis de restrição dos amplicons da região ITS do

rDNA com as endonucleases HaeIII e MspI (Figura 6) concomitantemente, evidenciou a

formação de dois grupos distintos com aproximadamente 50% de similaridade. O Grupo I

subdivide-se em dois subgrupos com cerca de 65% de similaridade, um contendo os isolados

Cg01, Cg02, Cg03 e Cg11 (IA) e o outro contendo os isolados Cg04, Cg05, Cg06 e Cg07

(IB). O Grupo II subdivide-se, também, em dois subgrupos com aproximadamente 60%

de similaridade, sendo um formado pelos isolados Cg08, Cg18, Cg16, Cg13, Cg14, Cg12,

Cg10, Cg09 e Cg15 (IIA) e o outro somente pelo isolado Cg17 (IIB).

Figura 6. Dendrograma das relações genéticas dos 18 isolados de Colletotrichum

gloeosporioides de cajueiro, demostrando os grupos genéticos, baseado na
matriz de similaridade dos perfis de restrição, com as endonucleases HaeIII e
MspI, da região ITS do rDNA obtida pelo coeficiente de Jaccard (J), usando-
se agrupamento por UPGMA.

Abang et al. (2002) utilizaram a amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA

com digestão dos produtos com cinco diferentes enzimas de restrição, dentre elas a HaeIII

e MspI para verificar a variabilidade genética de isolados de Colletotrichum de inhame

(Dioscorea spp.). De acordo com os perfis de restrição foi posśıvel diferenciar os diversos

isolados, entretanto, os perfis de restrição das espécies C. musae, C. gloeosporioides e C.

kahawae foram idênticos, não podendo ser separadas somente por essa técnica. Mart́ınez-

Culebras et al. (2000), estudando a variabilidade genética de isolados de Colletotrichum de

morango, foram capazes de separar os isolados de C. gloeosporioides das demais espécies

analisadas pelos padrões de restrição da região ITS do rDNA obtidas com nove enzimas
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de restrição, cujo padrão espećıfico C. gloeosporioides foi observado com a enzima MvnI.

Os dois grupos formados pela análise de agrupamento com os perfis de RAPD foram

semelhantes aos dois grupos baseados nos perfis de restrição de região ITS do rDNA. A

única exceção foi o isolado Cg09 que para RAPD agrupou-se com isolados da região do

Agreste Meridional (munićıpios de Brejão, Garanhuns e São João) e para RFLP de ITS

do rDNA agrupou-se com os isolados da região da Zona da Mata (munićıpios de Goiana,

Itambé e norte de Igarassu).

Pode-se observar que em ambas as técnicas o isolado Cg17 manteve-se bastante dis-

tante em relação aos demais, indicando um posśıvel taxon diferente. Um fato interessante

é que dos 18 isolados utilizados neste trabalho, somente os isolados Cg15 e o Cg17 são

provenientes, respectivamente, de inflorescência e caule, diferindo dos demais que foram

todos isolados de folhas. Esse fato pode demonstrar uma posśıvel correlação entre partes

da planta afetada e tipo de patógeno. Outra observação relevante é que em condições tro-

picais, muitos hospedeiros tais como manga, mamão, maracujá, banana, abacate, goiaba,

citrus, caju e outros são cultivados em áreas adjacentes ou até mesmo dividindo a mesma

área, condição favorável para uma rápida disseminação de patógenos de um hospedeiro

para o outro (PERES et al., 2002). Essa infecção cruzada possibilita uma permuta gênica

entre indiv́ıduos de diferentes hospedeiros, podendo servir como fonte potencial de varia-

bilidade. Dessa forma, os isolados Cg15 e Cg17 podem ser provenientes de uma infecção

cruzada entre os diferentes hospedeiros encontrados nas respectivas regiões de isolamento.

Agostini, Timmer e Mitchell (1992), trabalhando com isolados Colletotrichum de

citrus, constataram por meio de testes de patogenicidade, que duas formas (SGO e KLA)

de Colletotrichum são responsáveis por lesões em flores de citrus (Podridão Floral dos

Citrus), enquanto que uma terceira forma (FGG) está relacionado a lesões em folhas e

frutos. Análises moleculares desses isolados de Colletotrichum de citrus identificaram as

formas SGO e KLA como C. acutatum e como C. gloeosporioides a forma FGG (BROWN;

SREENIVASAPRASAD; TIMMER, 1996). Abang et al. (2002) sugeriram, por meio de RFLP

e análise das seqüências da região ITS do rDNA, que isolados de Colletotrichum (FGG

– crescimento rápido e cinza) causadores de antracnose em mandioca na Nigéria e de

outros hospedeiros, anteriormente caracterizado como C. gloeosporioides , possivelmente

representam um taxon distinto.

Saha et al. (2002) utilizando as técnicas de RAPD e de ITS do rDNA, também en-

contraram compatibilidade entre os grupos formados por ambas as técnicas para isolados

de C. gloeosporioides de Hevea brasiliensis, confirmando a eficácia das duas técnicas para
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análise da variabilidade genética intraespećıfica para um mesmo tipo de hospedeiro.

4.3 Teste de patogenicidade dos isolados de C.

gloeosporioides

Os dezoito isolados de C. gloeosporioides foram testados quanto à patogenicidade a

folhas de cajueiro. A Tabela 2 contém as médias dos diâmetros das lesões provocadas

pelos isolados.

Tabela 2. Diâmetro médio da lesão causada por isolados de Colletotrichum

gloeosporioides inoculados em folhas de cajueiro EMBRAPA C.P. 09.

Isolado Diâmetro médio da lesão1

Cg02 0.01490 a2

Cg03 0.01265 ab
Cg16 0.00916 bc
Cg09 0.00887 bc
Cg06 0.00734 cd
Cg18 0.00596 cde
Cg10 0.00385 def
Cg11 0.00298 def
Cg08 0.00261 ef
Cg17 0.00182 ef
Cg01 0.00138 ef
Cg14 0.00131 f
Cg05 0.00116 f
Cg12 0.00116 f
Cg13 0.00058 f
Cg04 0.00000 f
Cg07 0.00000 f
Cg15 0.00000 f

Testemunha 0.00000 f
1
Médias transformadas por y = senx

2
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de t a 5% de probabilidade.

O isolado que provocou o maior diâmetro de lesão foi o Cg02, entretando, não foi

diferente estatisticamente do isolado Cg03, seguidos pelos isolados Cg16, Cg09, Cg06 e

Cg18. Os demais isolados não diferiram estatisticamente da testemunha. Os isolados

Cg04, Cg07 e Cg15 não causaram lesões na folha durante o peŕıodo do teste. Entretanto,

após o peŕıodo do teste, os isolados que não demonstraram patogenicidade aparente fi-

caram sob observação por um peŕıodo adicional de cinco dias, tempo suficiente para o

aparecimento de lesões nas folhas, comprovando, assim, a patogenicidade dos mesmos,
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visto que foram inicialmente isolados de cajueiro. Embora a maioria dos isolados (83,3%)

tenha provocado lesões na folha, a cut́ıcula intacta mostrou-se uma barreira f́ısica capaz

de interferir na infecção causada pelos isolados de C. gloeosporioides , visto que somente

sete isolados (33,3%) obtiveram diâmetro médio de lesões diferentes estatisticamente da

testemunha. Não foi observada diferença estat́ıstica entre os blocos analisados.

Adaskaveg e Hartin (1997) obtiveram uma alta incidência de lesões quando ino-

cularam isolados de Colletotrichum de amêndoas e pêssego sobre frutos com ferimen-

tos, fato não observado quando utilizados frutos com a cut́ıcula intacta. Rocha (1997)

também observou que dentre os métodos empregados para analisar a patogenicidade de

C. gloeosporioides em frutos de maracujá, o método menos favorável utilizou inoculação

do patógeno sobre cut́ıcula intacta. Por outro lado, segundo Bailey e Jeger (1992) isolados

de C. gloeosporioides podem exibir duas estratégias de infecção: colonização intracelular e

colonização intramural subcuticular. Aqueles que utilizam a colonização intramural sub-

cuticular penetram a cut́ıcula do hospedeiro seguido de um avanço do micélio que necrosa

o tecido vegetal. Entretanto, aqueles que utilizam a estratégia de colonização intracelular

penetram a cut́ıcula do hospedeiro e suas hifas crescem entre as células do hospedeiro,

não havendo uma destruição do protoplasto, caracterizando uma fase biotrófica. Posteri-

ormente, o micélio inicia uma fase necrotrófica que destrói o tecido vegetal, apresentando

lesão aparente (O’CONNELL; BAILEY; RICHMOND, 1985; BAILEY; JEGER, 1992; LATUNDE-

DATA et al., 1996). A demora no aparecimento das lesões nas folhas para os isolados Cg04,

Cg07 e Cg15 pode estar relacionada à estratégia de infecção intracelular, explicando, dessa

forma, a aparente ausência de patogenicidade durante o tempo do experimento.

Todos os isolados puderam ser reisolados das folhas e apresentaram os mesmos aspec-

tos coloniais dos isolados utilizados.

De acordo com o teste de patogenicidade, nenhuma correlação foi observada entre a

patogenicidade dos isolados ao cajueiro e os grupos genéticos constatados pelas técnicas

moleculares de RAPD e ITS do rDNA.
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5 CONCLUSÕES

• Os marcadores moleculares utilizados mostraram-se reprodut́ıveis e eficientes em

demonstrar o polimorfismo genético entre isolados de C. gloeosporioides de cajueiro,

sendo que a técnica de RAPD evidenciou maior variabilidade genética.

• O isolado Cg15 obtido de inflorescência e o isolado Cg17 obtido de caule de cajueiro

foram diferenciados dos demais obtidos de folha pela análise de RAPD e estudo da

região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA.

• A análise de RAPD e o estudo da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA foram capazes

de evidenciar correlação entre grupos genéticos e origem geográfica dos isolados.

• Houve variação na agressividade dos isolados ao cajueiro, sendo Cg02 e Cg03 os

mais agressivos.

• Não houve correlação entre a patogenicidade dos isolados ao cajueiro e os grupos

genéticos utilizando os marcadores moleculares RAPD e ITS do rDNA.
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1995, Mossoró, Brasil. Resumos... Braśılia: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 1975.
p. 61.

AVISE, J. C. Molecular Markers, Natural History e Evolution. New York:
Chapman e Hall, 1993. 511 p.

BAHIA Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária. Cultura – Caju.
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BROWN, A. E.; SREENIVASAPRASAD, S.; TIMMER, L. W. Molecular characterization
of slow-growing and key lime anthracnose strains of Colletotrichum from citrus as C.

acutatum. Molecular Plant Pathology, v. 86, n. 5, p. 523–527, 1996.

BUSSAB, W. O.; MIAZAKI, E. S.; ANDRADE, D. F. Introdução à Análise de
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Tabela 3. Matriz de similaridade gerada pelo método de agrupamento UPGMA, utilizando o coeficiente de Jaccard (J), a partir dos

perfis de bandas de RAPD obtidos dos 18 isolados de Colletotrichum gloeosporioides de cajueiro.
Isolado Cg01 Cg02 Cg03 Cg04 Cg05 Cg06 Cg07 Cg08 Cg09 Cg10 Cg11 Cg12 Cg13 Cg14 Cg15 Cg16 Cg17 Cg18

Cg01 1.0000

Cg02 0.5937 1.0000

Cg03 0.5882 0.7187 1.0000

Cg04 0.2608 0.2826 0.2653 1.0000

Cg05 0.2954 0.2888 0.2978 0.6666 1.0000

Cg06 0.2325 0.2000 0.2127 0.5250 0.5000 1.0000

Cg07 0.2500 0.2444 0.2826 0.5365 0.5897 0.5675 1.0000

Cg08 0.1176 0.2083 0.1730 0.1818 0.1228 0.1111 0.1481 1.0000

Cg09 0.2608 0.3111 0.3478 0.2000 0.2037 0.1509 0.2600 0.2745 1.0000

Cg10 0.2000 0.1666 0.1304 0.1200 0.1702 0.1860 0.1777 0.1702 0.1428 1.0000

Cg11 0.2564 0.2500 0.2619 0.1632 0.1428 0.1818 0.2000 0.1428 0.5833 0.1463 1.0000

Cg12 0.1860 0.1304 0.1224 0.1568 0.1600 0.1739 0.1428 0.1600 0.0925 0.5806 0.0638 1.0000

Cg13 0.1500 0.1750 0.1627 0.2272 0.2045 0.4000 0.2439 0.1041 0.1489 0.1282 0.1842 0.1463 1.0000

Cg14 0.1739 0.1458 0.1836 0.1481 0.1960 0.2127 0.1346 0.1509 0.2156 0.0833 0.1521 0.1458 0.1904 1.0000

Cg15 0.1190 0.1428 0.1333 0.1702 0.1250 0.1904 0.1555 0.2000 0.1702 0.1250 0.2777 0.1707 0.1944 0.0625 1.0000

Cg16 0.2000 0.1395 0.1555 0.1200 0.1000 0.1860 0.1276 0.2222 0.1666667 0.1794 0.3055 0.1666 0.1891 0.0612 0.6071 1.0000

Cg17 0.1428 0.1395 0.1304 0.1200 0.1224 0.1590 0.1276 0.2222 0.1666 0.3142 0.1750 0.3611 0.1282 0.1555 0.2500 0.2432 1.0000

Cg18 0.1282 0.1538 0.1428 0.1304 0.1590 0.1463 0.1395 0.1590 0.1304 0.1351 0.1315 0.2500 0.3793 0.0909 0.1388 0.1666 0.1666 1.0000
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Tabela 4. Matriz de similaridade gerada pelo método de agrupamento UPGMA, utilizando o coeficiente de Jaccard (J), a partir dos

perfis de restrição das enzimas MspI, HaeIII para a região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA obtidos dos 18 isolados de Colletotrichum

gloeosporioides de cajueiro.
Isolado Cg01 Cg02 Cg03 Cg04 Cg05 Cg06 Cg07 Cg08 Cg09 Cg10 Cg11 Cg12 Cg13 Cg14 Cg15 Cg16 Cg17 Cg18

Cg01 1.000

Cg02 1.000 1.000

Cg03 1.000 1.000 1.000

Cg04 0.667 0.667 0.667 1.000

Cg05 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000

Cg06 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 1.000

Cg07 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000

Cg08 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000

Cg09 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000

Cg10 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000

Cg11 0.800 0.800 0.800 0.500 0.500 0.500 0.500 0.600 0.600 0.600 1.000

Cg12 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000

Cg13 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 1.000

Cg14 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 1.000 1.000

Cg15 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 1.000 1.000 1.000

Cg16 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Cg17 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.600 0.600 0.600 0.333 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 1.000

Cg18 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000


