
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

JULIANA MARTA MUEHLMANN FISCHER

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ESPÉCIES DE 
Guignardia E Phyllosticta ENDOFÍTICAS DE HOSPEDEIROS DE CULTIVO 

COMERCIAL E NATIVO

CURITIBA
2011



JULIANA MARTA MUEHLMANN FISCHER

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ESPÉCIES DE 
Guignardia E Phyllosticta ENDOFÍTICAS DE HOSPEDEIROS DE CULTIVO 

COMERCIAL E NATIVO

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Genética, Setor de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal 
do Paraná, como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em Genética.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Chirlei Glienke
Co-Orientador: Prof.ª Dr.ª Vanessa Kava-
Cordeiro

CURITIBA
2011





DEDICO

Aos meus pais Luiz Danilo e Nelcira...

Ao meu irmão Alexandre...

Ao meu marido Andrey...



AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por tornar tudo possível e estar presente em minha vida. 

Agradeço em especial aos meus pais, Luiz Danilo e Nelcira; e irmão 

Alexandre, por todo exemplo, amor, incentivo e paciência. Obrigada por nunca me 

deixarem desistir e por sempre me darem oportunidade e condições de estudar. Amo 

vocês mais que tudo!

Agradeço em especial ao meu amado marido Andrey, meu grande amor, por 

toda paciência e apoio. Agradeço pelas palavras de incentivo e pelos gestos de 

carinho; além da compreensão nos momentos difíceis.

Meus agradecimentos especiais à minha orientadora, Profa. Dra. Chirlei 

Glienke pela confiança e pela oportunidade em realizar este sonho. Agradeço pelos 

ensinamentos, compreensão e por tornar tudo isto possível. Obrigada pela 

inestimável atenção, sugestões, palavras de incentivo e paciência. 

Meus agradecimentos especiais à minha co-orientadora Profa. Dra. Vanessa 

Kava-Cordeiro pela confiança, pelo apoio, por me receber de maneira tão carinhosa 

na UFPR, pelas palavras de amizade, pelas valiosas contribuições para este trabalho 

e por me fazer acreditar que este sonho seria possível.

Às Profas. Dras. Lygia Vitória Galli-Terasawa e Profa. Patrícia Dalzoto, por 

todas sugestões e contribuições para a realização deste trabalho. 

Aos colegas de turma: Rodrigo, Bruno, Cynthia, Elisandro, Geórgia, Heloisa, 

Kaline, Laércio, Larissa, Luana, Luciana, Mariane, Naieli, Nayara, Ricardo e Thaís, 

por compartilhar os momentos de angústia e também aqueles de alegria.

Aos amigos do Laboratório de Genética de Microrganismos: Vivian, Josiele, 

Ângela, Rayana, Eduardo, Josiane, Caroline, Lisandra, Douglas Montenegro, Yuri, 

Luiz Fernando, Daiani, Andressa, Vanessa, Felipe, Natália, Mariana, Arthur, Devânia 

e Pamela, pela cooperação diária nas atividades do laboratório e pelos bons 

momentos de convivência. Aos colegas Douglas e Renata pelo auxílio e sugestões 

durante a realização deste trabalho. Ao Alan Antônio Torques e Camila da Costa 

Senkiv por todo auxílio nas atividades e principalmente pela importante amizade 

dentro e fora do laboratório.



À Coordenação da Pós-Graduação em Genética e aos professores do 

Depto.de Genética da UFPR por contribuírem para a minha formação.

Aos profissionais da SEAD e da secretaria da PPG-GEN pelo auxílio.

Aos profissionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná 

e em especial do Laboratório Diagnóstico Marcos Enrietti por toda a contribuição e 

envio de amostras durante a realização deste trabalho.

A Dra. Danyelle Stringari por sempre estar disposta a ajudar e pelas 

contribuições para a realização deste trabalho.

Ao Maicon André Wons Fernandes, sempre prestativo, educado, atencioso e 

pronto para ajudar, por todo auxílio nas atividades de laboratório.

Aos meus sogros Albano e Tereza, por toda a compreensão e incentivo 

durante esta jornada.

Aos colegas e chefias da minha atividade profissional, que durante o ano de 

2009 me ajudaram para que conseguisse realizar as atividades do mestrado.

À Fundação Araucária e CNPQ pelo apoio financeiro.



"Gra�as vos dou, Senhor, por serdes a fonte de que dimana todo o bem que me sucede. 

Os que esperam no Senhor renovam suas for�as, sobem com asas de �guias, 

correm e n�o se cansam, caminham e n�o se fatigam”.

Isaías

“� melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar.

� melhor tentar, ainda que em v�o que sentar-se, fazendo nada at� o final.

Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder.

Prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade viver".

Martin Luther King



RESUMO

A citricultura brasileira destaca-se no cenário mundial do agronegócio. Entretanto, 
diversas doenças comprometem esta atividade, como a Mancha Preta dos Citros 
(MPC), causada pelo fungo Guignardia citricarpa. Por ser considerada praga 
quarentenária A1 existem rigorosas barreiras fitossanitárias à aceitação destes 
frutos, principalmente por parte de países europeus. A existência de fungos
morfologicamente semelhantes ao patógeno, como é o caso de Phyllosticta 
capitalensis, dificulta o diagnóstico de G. citricarpa. P. capitalensis é encontrado 
como endofítico cosmopolita em diversos hospedeiros e como patógeno em algumas 
espécies vegetais. A presença desta espécie em culturas distintas e a coexistência 
deste endófito com patógenos (como no caso de G. citricarpa em citros) tem sido 
alvo de questionamentos pela comunidade científica. A planta medicinal cambará 
(Vochysia divergens Pohl) é uma árvore nativa encontrada no Brasil no Pantanal do 
Mato Grosso do Sul. Apesar da importância desta planta para este ecossistema, 
pouco é conhecido sobre sua comunidade endofítica. Nenhum registro existe sobre 
a presença do fungo P. capitalensis nestas plantas. Este trabalho teve como objetivo 
realizar um levantamento preliminar da distribuição do patógeno G. citricarpa em 
pomares cítricos do Paraná, por meio de diferentes metodologias e investigar a
presença de fungos do gênero Phyllosticta como endófitos em citros e mangueira no 
Paraná e em cambará, bem como verificar a diversidade genética e estruturação 
populacional dos isolados de P. capitalensis, por meio de seqüenciamento das 
regiões ITS1-5,8S-ITS2 do rDNA e parcial do gene EF-1. Para tanto, 1372 folhas 
de citros e 8 folhas de mangueira das regiões Norte, Noroeste e Sudoeste 
paranaense, de 26 pomares localizados em dez cidades foram submetidas ao 
isolamento convencional de endófitos. Dos fungos endofíticos obtidos, 68 foram 
identificados como P. capitalensis pelo teste de produção de pigmento amarelo em 
meio Ágar-Aveia e PCR Multiplex. Nenhum isolado foi identificado como G. 
citricarpa. Entretanto, por ciPCR, das 253 folhas de citros de 6 pomares, 11 folhas 
apresentaram banda correspondente à G. citricarpa. Conclui-se que G. citricarpa
parece estar presente de forma latente em pomares cítricos assintomáticos no 
noroeste paranaense e que ciPCR é sensível na detecção de G. citricarpa em 
plantas assintomáticas. Assim, esta metodologia poderá ser utilizada na adoção de 
medidas fitossanitárias para prevenir a manifestação de sintomas e disseminação da 
doença, na certificação de pomares e mudas livres do patógeno. De folhas de 
cambará, das 5 plantas provenientes da região do Amolar e 4 plantas da 
Nhecolândia, foram isoladas 594 linhagens morfologicamente semelhantes ao 
gênero Guignardia e Phyllosticta identificadas por PCR multiplex como P. 
capitalensis. Este é o primeiro relato da presença desta espécie neste hospedeiro. A 
árvore filogenética obtida a partir das sequências demonstrou que as linhagens 
sequenciadas apresentaram baixa variabilidade, mesmo entre linhagens 
procedentes de citros e mangueira paranaenses e as linhagens procedentes de 
cambará. Ressalta-se que as linhagens foram obtidas de árvores localizadas em 
condições ecológicas distintas sugerindo que esta espécie tem capacidade de 
adaptar-se a diversos ambientes. Como a variabilidade evidenciada foi reduzida, 
torna-se interessante o sequenciamento de outras regiões e genes, para elucidação 
e conhecimento das diferenças existentes. 



Palavras-chave: Guignardia citricarpa, Phyllosticta capitalensis, Phyllosticta sp., 
filogenia molecular, citros, cambará.



ABSTRACT

The Brazilian citrus industry stands in the global scenario of agribusiness. However, 
several diseases undertake this activity, as the citrus black spot (CBS), caused by 
the fungus Guignardia citricarpa. It´s considered a pest A1 that strict phytosanitary 
barriers to acceptance of these fruits, mainly from European countries. The existence 
of morphologically similar fungus to pathogen, such as Phyllosticta capitalensis
complicates the diagnosis of G. citricarpa. P. capitalensis is found as a cosmopolitan 
endophyte on several hosts and also as a pathogen in some plant species. The 
presence of this species in such different cultures and coexistence of endophytes to 
pathogens (such as G. citricarpa in citrus) has been subject to questioning by the 
scientific community. The medicinal plant cambará (Vochysia divergens Pohl) is a 
native tree found in Brazil in the Pantanal of Mato Grosso do Sul. Despite the 
importance that this plant has for this ecosystem, little is known about its endophytic 
community. No records exist about the presence of the fungus P. capitalensis in 
these plants. This study aimed to perform a preliminary survey of the distribution of 
the pathogen G. citricarpa citrus orchards in the state of Paraná, using different 
methodologies and to investigate the presence of fungi of the genus Phyllosticta as 
endophytes in citrus and mango in Paraná and cambará, and to verify the genetic 
diversity and population structure of isolates of P. capitalensis, by sequencing of 
ITS1-5,8S-ITS2 rDNA and partial gene EF -1. For this purpose, 1372 citrus leaves 
and 8 mango leaves by the north, northwest and southwest Paraná, from 26 orchards 
located in ten cities were subjected to conventional isolation of endophytes. Of 
endophytic fungi obtained, 68 were identified as P. capitalensis the test production of
yellow pigment in agar medium-oats and Multiplex PCR. No isolate was identified as 
G. citricarpa. However, for ciPCR, of 253 leaves of 6 citrus orchards, 11 leaves
showed band corresponding to G. citricarpa. We conclude that G.citricarpa seems
present in latent form in citrus groves in northwestern Paraná without symptoms and 
that ciPCR is sensitive in detecting G. citricarpa in asymptomatic plants. This 
technique can be used in the adoption of phytosanitary measures to prevent the 
onset of symptoms and spread of the disease, certification of orchards and seedlings 
free of the pathogen. Cambará leaves, from 5 plants from the region Amolar and 4 
plants from Nhecolândia, 594 strains isolated were morphologically similar to the 
genus Guignardia and Phyllosticta identified by multiplex PCR as P. capitalensis. It´s
the first report of this species from this host.The phylogenetic tree obtained from 
sequences showed that the sequenced strains showed low variability, even among 
strains originating from citrus and mango Paraná and the strains coming from 
cambará. It is noteworthy that the strains were obtained from trees located in different 
ecological conditions suggesting that this species has the capacity to adapt to 
different environments. As evidenced variability was reduced, it becomes interesting 
to the sequencing of other regions and genes for better understanding and 
knowledge of differences.

Key Words: Guignardia citricarpa, Phyllosticta capitalensis, Phyllosticta sp., 
molecular filogeny, citrus, cambará.
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1 INTRODUÇÃO

A fruticultura diversificada confere ao Brasil uma posição de destaque no 

cenário do agronegócio mundial. Dentre estas, a citricultura fica em evidência, seja 

pela área plantada ou colhida, quantidade produzida, valor de produção ou geração 

de empregos, destacando-se por sua competitividade e representatividade na 

economia brasileira (TODA FRUTA, 2010).

O país é o principal produtor de citros, sendo responsável por um terço da

produção mundial. Além disto, é o maior exportador de suco de laranja seguido por 

Estados Unidos, Índia e México (FAO, 2008). O suco de laranja concentrado e 

congelado responde por aproximadamente 93% dos valores das exportações, cujo 

principal cliente é a União Européia, sendo a Bélgica é a principal porta de entrada 

do suco brasileiro (NEVES et al., 2004). 

No Brasil o cultivo de citros está presente em vários municípios, 

principalmente nos estados de São Paulo, Sergipe, Bahia, Goiás, Minas Gerais, 

Pará e Paraná. Ao norte do estado de São Paulo localiza-se a maior região 

produtora, responsável por grande parte da produção brasileira, seguido por Sergipe 

e Bahia (MAPA, 2007; EMBRAPA, 2007).

No Paraná a produção de laranjas e tangerinas apresenta diferenças

significativas. Os pomares de laranjas concentram-se nas regiões norte e noroeste 

do estado, em grandes propriedades com produção voltada principalmente para a 

indústria de suco concentrado. Já a produção de tangerinas é realizada mais 

expressivamente ao leste, na região conhecida como Vale do Ribeira, em pequenas 

propriedades em que os frutos destinam-se ao comércio in natura no mercado 

nacional (SEAB, 2008).

Diversas fitopatologias são responsáveis pela depreciação dos frutos, por 

perdas na produção e comprometimento de pomares, tornando-se assim fatores 

limitantes para a citricultura. Frutos com lesões ou manchas na casca, são 

recusados pelo consumidor, que utiliza a percepção visual como referencial de 

qualidade. Neste sentido, o Brasil não explora totalmente este ramo comercial, tanto 

no mercado interno quanto para exportação. As doenças dos citros ameaçam os 

resultados da produção e exigem gastos expressivos com a utilização de defensivos 

agrícolas, principalmente pulverizações com fungicidas.
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As plantas c�tricas s�o acometidas por diversas doen�as, causadas pelos 

mais variados agentes, como por exemplo, a Mancha Preta dos Citros (MPC), 

causada pelo fungo Guignardia citricarpa Kiely (forma anam�rfica Phyllosticta 

citricarpa VAN DER AA, 1973). Os frutos com sintomas apresentam pontua��es 

escuras, descolora��o, les�es deprimidas e como o pr�prio nome diz, manchas 

pretas. O tipo de les�o depende da fase fenol�gica do fruto, do tipo de esporo e das 

condi��es clim�ticas em que os pomares se encontram. Trata-se de um pat�geno 

quarenten�rio A1 na Uni�o Europ�ia, o que limita a aceita��o destes frutos, pois

seus pa�ses possuem barreiras fitossanit�rias r�gidas, proibindo a entrada de frutos 

com sintomas de MPC (BONANTS et al., 2003; BALDASSARI; WICKERT; G�ES, 

2008; ROSSMAN, 2009).

Algumas esp�cies endof�ticas n�o patog�nicas aos citros apresentam 

caracter�sticas morfol�gicas bastante semelhantes � G. citricarpa, como observado 

com Phyllosticta capitalensis, primeiramente isolado por Hennings em 1908 

causando doen�as em orqu�deas brasileiras (GLIENKE et al., 2011). A semelhan�a 

entre estas esp�cies torna o diagn�stico baseado somente na metodologia 

tradicional bastante impreciso, ocorrendo frequentemente resultados falso-positivos. 

Tradicionalmente utiliza-se o isolamento do pat�geno em meio de cultura seletivo, 

seguido de caracteriza��o morfol�gica das col�nias, observa��o do tamanho e 

forma de esporos, avalia��o de taxa de crescimento e produ��o de pigmentos. Estes

procedimentos demandam tempo, � necess�rio que as estruturas vi�veis dos fungos 

estejam presentes, o que nem sempre � facilmente obtido; principalmente em frutos 

que passaram por algum processamento pr�vio e plantas tratadas com altas doses 

de fungicidas (SASSERON, 2008; BONANTS et al., 2003). A atualiza��o de 

metodologias baseadas em dados moleculares do material gen�tico do fungo 

permitir� um diagn�stico mais preciso, com a correta identifica��o e distin��o entre 

as esp�cies.

Deve-se ressaltar tamb�m que as esp�cies de Guignardia e Phyllosticta s�o 

encontradas em diversos hospedeiros, de todas as regi�es investigadas at� o 

momento. Glienke-Blanco et al. (2002) e Baayen et al. (2002) sugerem que 

linhagens isoladas de MPC pertencem � esp�cie G. citricarpa, enquanto as 

linhagens endof�ticas isoladas de Citrus spp. devem pertencer a Guignardia 

mangiferae AJ ROY (1968) (primeiramente chamada de Phyllosticta capitalensis –

forma anam�rfica) assim como em recente trabalho publicado por Glienke et al., 
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2011. Baayen et al. (2002) estudaram dezenas de linhagens patog�nicas e 

endof�ticas de Guignardia spp, Phyllosticta spp e G. citricarpa isoladas de diferentes 

esp�cies vegetais de diversas regi�es da �sia, �frica, Austr�lia e Am�rica. Foram 

utilizados neste estudo dados morfol�gicos e tamb�m moleculares (an�lise de 

sequ�ncias da regi�o ITS - internal transcribed spacer regions of ribosomal DNA e 

AFLP – amplified fragment lenght polimorphism) para identifica��o e diferencia��o 

das esp�cies.

Entretanto, Glienke et al. (2011) baseando-se em an�lise multig�nica de 

diversas linhagens de Phyllosticta e Guignardia, endof�ticas e fitopatog�nicas 

isoladas a partir de hospedeiros diferentes e de v�rias localidades, sugerem que P.

capitalensis e G. mangiferae s�o esp�cies geneticamente distintas. A partir da 

observa��o da �rvore filogen�tica obtida com os isolados estudados, os autores 

concluem que os isolados endof�ticos provenientes de diferentes hospedeiros e 

anteriormente denominados de G. mangiferae devem ser corretamente chamados 

de P. capitalensis.

P. capitalensis � uma esp�cie amplamente citada na literatura como end�fito 

presente em plantas t�o distintas quanto as pertencentes �s fam�lias Rutaceae

(Citrus spp.), Anacardiaceae (Mangifera indica, Spondias mombin, Myracrodruon 

urundeuva, Anacardium giganteum), Myrtaceae (Psidium guajava), Sapindaceae

(Nephelium jappaceum), Solanaceae (Capsicum), Fabaceae (Bowdichia nitida), 

Apocynaceae (Aspidosperma polyneuron), Musaceae (Musa spp.), Orchidaceae

(Cymbidium sp., Paphiopedilum callosum, Stanhopea graveolens), Aquifoliaceae

(Ilex sp.), Magnoliaceae (Magnolia liliifera), Smilacaceae (Smilax kraussiana), e 

Zamiaceae (Encephalartos ferox) (GLIENKE et al., 2011). 

Algumas esp�cies de Phyllosticta tamb�m s�o citadas como patog�nicas

em v�rias esp�cies vegetais (GLIENKE-BLANCO et al., 2002; SILVA et al., 2008). 

GLIENKE et al. (2011) relatam a exist�ncia de variabilidade gen�tica entre os 

diferentes isolados provenientes de diversos pa�ses e hospedeiros, mas insuficiente 

para a separa��o dos mesmos em diferentes esp�cies. A presen�a desta esp�cie 

em culturas t�o distintas e a coexist�ncia deste end�fito com pat�genos de esp�cies 

do mesmo g�nero (como � o caso de G. citricarpa em citros) tem sido alvo de 

questionamentos pela comunidade cient�fica. Diversas perguntas necessitam de 

respostas, como: A falta de distin��o de esp�cies no complexo P. capitalensis se 

deve a presen�a de fluxo g�nico entre os isolados? A esp�cie P. capitalensis pode 
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ser patogênica de diversos hospedeiros e endofítica de outros? Não houve co-

evolução entre esta espécie e as plantas hospedeiras? A espécie G. citricarpa

também pode ser encontrada como endofítica em diferentes plantas? 

Para responder algumas destas perguntas deve-se comparar a variabilidade 

genética entre isolados de P. capitalensis provenientes de diferentes hospedeiros 

submetidos a tratos culturais distintos e cujo fluxo gênico seja improvável. Desta 

forma, um dos objetivos do presente trabalho foi o isolamento e a comparação por 

meio de sequências ITS1-5.8S-ITS2 (internal transcribed spacer) e parcial da região

-1 do EF (fator de elongação) de linhagens de P. capitalensis de plantas de citros e 

manga em pomares cítricos do estado do Paraná e em plantas com localização 

remota como o cambará (Vochysia divergens Pohl), espécie arbórea encontrada 

isolada geograficamente (como na região do Amolar) no Pantanal Sul 

Matogrossense. Tal planta foi selecionada por ser nativa da região e encontrar-se 

distante de qualquer plantação ou contato humano.

Conforme citado por Noble et al. (2009), os métodos para detecção de G. 

citricarpa são ainda bastante restritos. Desta forma, para minimizar o tempo de 

execução das análises, atestar a fitossanidade e identificar as espécies 

fitopatogênicas, técnicas moleculares vêm sendo estudadas como alternativa aos 

métodos convencionais. Estes resultados serão fundamentais para uma busca 

rápida de medidas preventivas da dispersão de patógenos e erradicação da doença.

Diversos autores têm realizado estudos para a correta identificação e observação da 

variabilidade genética de G. citricarpa, utilizando-se também de diversas amostras 

para estes estudos, como frutos e folhas com ou sem sintomas de MPC. Estas 

pesquisas estão embasadas na utilização de marcadores RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA), PCR multiplex, PCR em tempo real, sequenciamento de regiões 

ITS e EF (GLIENKE, 1995; GLIENKE-BLANCO et al., 2002; BAAYEN et al., 2002;

BONANTS et al., 2003; RODRIGUES et al., 2004; EVERETT; REES-GEORGE, 

2006; VAN GENT-PELZER et al., 2007; FABRIS et al., 2008; STRINGARI, 2009;

STRINGARI et al., 2009; GLIENKE et al., 2011). O sequenciamento e análise de 

ácidos nucleicos de uma mesma região ou de diferentes regiões são importantes na 

análise da distância genética e taxonômica, na diferenciação de indivíduos e no 

esclarecimento filogenético entre indivíduos. Além destas, existem também 

metodologias independente de cultivo (ci), em que são pesquisados determinados 
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microrganismos diretamente em um ambiente por meio de metodologias que não 

necessitam de cultivo prévio destes.

O desenvolvimento e a aplicação destas novas metodologias de diagnóstico 

a partir de material biológico de plantas assintomáticas servirá para a identificação 

de áreas de risco e para a adoção de medidas preventivas da proliferação do 

patógeno. Na região leste paranaense, diversos pomares de tangerinas já 

manifestam sintomas de MPC. Porém, ainda não existem relatos oficiais da 

ocorrência de G. citricarpa na região norte e noroeste do estado do Paraná. Silvano

(2008) e Stringari (2009) obtiveram um isolado deste fungo a partir de folhas 

assintomáticas de citros cultivados no município de Paranavaí, demonstrando desta 

forma que o patógeno pode encontrar-se latente nas plantas desta região. 

As metas propostas para este trabalho fundamentam-se na importância que 

a citricultura representa para o Brasil. Desta forma, por meio de estudos mais 

aprofundados a respeito de seu agente etiológico, G. citricarpa e sua relação com 

espécies próximas, como P. capitalensis, é possível otimizar a identificação deste, 

estabelecendo medidas preventivas para a redução da MPC no Brasil. Desta forma, 

a correta identificação das espécies de Guignardia, o conhecimento da distribuição, 

dos hospedeiros e a determinação de sua variabilidade, são importantes ferramentas 

para a identificação de patógenos, desenvolvimento de estratégias de controle de 

disseminação de doenças e na elucidação da sua epidemiologia. Por outro lado, o 

monitoramento de pomares cítricos das regiões norte e noroeste paranaense quanto 

à presença do patógeno G. citricarpa de forma latente é de extrema importância, 

seja para subsidiar a criação de áreas livres da doença, quanto para a adoção de 

medidas que evitem a disseminação do patógeno nesta importante região produtora.
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2 OBJETIVOS

- Investigar a presença do fungo Guignardia citricarpa em plantas cítricas

assintomáticas e mangueiras de pomares cítricos do Paraná e em plantas de 

cambará do Pantanal Sul Matogrossense;

Comparar a eficiência de duas metodologias de monitoramento de plantas 

cítricas assintomáticas quanto a presença do fungo G. citricarpa;

- Isolamento de fungos do gênero Phyllosticta a partir de folhas de cambará 

das regiões do Amolar e Nhecolândia do Pantanal Sul Matogrossense;

- Identificar e analisar a diversidade genética e estrutura populacional por 

meio de sequenciamento das regiões ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA e parcial da região -

1 do EF de linhagens de Phyllosticta spp isoladas a partir de folhas de plantas de 

pomares cítricos e mangueira do estado do Paraná e de cambará do Pantanal Sul 

Matogrossense.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 CITRICULTURA BRASILEIRA

A citricultura é uma das principais e mais antigas práticas agrícolas 

existentes. Acredita-se que o início desta atividade tenha ocorrido por volta de 2000 

a. C. no leste asiático, em regiões que atualmente incluem China, Índia, Malásia, 

Butão e Birmânia. As expedições à Ásia e às Américas foram responsáveis pela 

dispersão lenta e gradual dos citros. Pesquisadores acreditam que a laranja foi 

levada do continente Asiático para o Africano e posteriormente para o sul da Europa. 

Foi trazida para as Américas pelos colonizadores portugueses, por volta do ano de 

1500, sendo cultivada sem grandes cuidados até o século XIX. Com o tempo, 

surgiram mutações e assim novas variedades, com características diferenciadas de 

sabor, aroma, cor e tamanho dos frutos. Diversos eventos, como a expansão do 

consumo, os avanços da biologia nos séculos XVIII, XIX e XX e também o 

crescimento do consumo no século XX contribuíram para que a citricultura seja um 

dos ramos mais avançados da ciência agronômica mundial (CITRUSBR, 2010).

Por volta de 1540 inicia-se a prática da citricultura no Brasil. Os portugueses 

introduziram as primeiras sementes e mudas de laranja no estado da Bahia. Estas,

mesmo sem irrigação, apresentaram excelente adaptação às características 

climáticas brasileiras e além disto, a disponibilidade de área para expansão do 

cultivo foram fatores decisivos para a citricultura no Brasil. Até 1930, a citricultura 

ainda não era organizada, tinha um aspecto doméstico, realizado em pequenas 

propriedades e como complementação da atividade agrícola familiar. Após este 

período, o cultivo de citrus foi implantado comercialmente e a laranja passou a fazer 

parte dos produtos exportados pelo país (EMBRAPA, 2003). 

A citricultura brasileira toma um novo rumo a partir de 1960. Devido às 

condições climáticas desfavoráveis com geadas rigorosas, a safra da Flórida uma 

das maiores regiões produtoras foi bastante prejudicada, o que permitiu a abertura 

do mercado internacional para um novo produtor. Instalam-se no Brasil as primeiras 

empresas de processamento de laranja, alavancando o nível tecnológico da 

citricultura brasileira. Na década de 80, o Brasil passa a ser o maior produtor de 
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laranja, superando a produ��o norte americana. A laranja firma-se ent�o como 

produto agropecu�rio de destaque (PAULILO, 2006; CITRUSBR, 2010). 

Dentre a produ��o de citros, a produ��o de laranjas e tangerinas destaca-se 

no estado do Paran�. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e 

Abastecimento do Paran� – SEAB/PR, a laranja figura como segundo produto em 

gera��o de Valor Bruto de Produ��o (VBP), representando 17% do total da 

fruticultura paranaense. J� a produ��o de tangerinas representa 6,5% deste total 

(SEAB, 2008). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat�stica – IBGE

(2008) o estado possu�a 20.000 hectares cultivados com laranja, o que representa 

pouco mais de um ter�o da �rea destinada ao cultivo de laranjas do sul do pa�s, dos 

quais foram colhidos 520.000 mil toneladas do fruto. No mesmo per�odo, foram 

produzidas 271.845 toneladas de tangerinas em 10.691 hectares, e 10.737 

toneladas de lim�es em 692 hectares. 

A citricultura paranaense passou a destacar-se na agropecu�ria paranaense 

a partir da d�cada de 80. Por mais de 30 anos, as atividades citr�colas nas regi�es 

norte e noroeste estiveram estagnadas devido ao cancro c�trico (doen�a que causa 

les�es em folhas, frutos e ramos). No final dos anos 80, com aux�lio dos resultados 

de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto Agron�mico do Paran� (IAPAR) associado 

ao manejo eficiente do pomar, o cultivo de citros foi implementado de forma mais 

criteriosa, fundamentada em bases sanit�rias e tecnol�gicas mais rigorosas visando 

atender um mercado cada vez mais exigente (SEAB, 2008). Atualmente a citricultura 

est� presente em praticamente todo o estado. A Figura 1 apresenta um panorama 

dos munic�pios produtores e tamb�m a quantidade produzida de laranja, lim�o e 

tangerina no estado do Paran� na safra de 2009.
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FIGURA 1 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE CITROS DOS MUNICÍPIOS 

PARANAENSES NO ANO DE 2009 
FONTE: IPARDES, 2009.

A) Laranja

B) Limão

C) Tangerina

NOTA: Valores expressos em toneladas

A laranja é cultivada por mais de 500 citricultores em cerca de 85 municípios 

e os pomares possuem áreas médias entre 19,5 e 35,1 hectares (SEAB, 2008). A 

produção de laranjas concentra-se nas regiões norte e noroeste, principalmente nos 

municípios de Paranavaí, Rolândia, Guairaçá, Alto Paraná e Nova Esperança. 

Nestas localidades, predominam grandes propriedades com elevado nível de 

organização e alta produtividade. A produção é realizada com fins industriais, 

suporte tecnológico avançado e uso frequente de agroquímicos. Nestas regiões já 

existem unidades de extração de suco concentrado ligadas ao sistema 

cooperativista e também privado no estado. São gerados cerca de 600 empregos 

diretos e indiretos de mão-de-obra qualificada para indústria, e nos pomares mais de 

3 mil empregos diretos e a mesma proporção de indiretos. A produção de suco 

destina-se principalmente a exportação para países da União Européia, Oriente 

Médio, Estados Unidos, Austrália e Canadá (SEAB, 2008). 

Os municípios de Cerro Azul, Doutor Ulysses, Rio Branco do Sul e Itaperuçú, 

localizados na região do Vale do Ribeira, são os principais produtores de tangerina

no Paraná. Cerca de 9,5 mil hectares são cultivados por 3,6 mil agricultores, em 

pequenas propriedades, com baixo nível tecnológico, como parte da atividade 
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familiar rural. A produção destina-se exclusivamente ao mercado interno de 

consumo da fruta in natura (SEAB, 2008).

A competitividade brasileira neste segmento agrícola deve-se às condições 

de solo e temperatura, disponibilidade de água para irrigação, laranjas com 

qualidade superior e reduzido custo de produção (NEVES et al., 2004). As espécies 

cultivadas no Brasil apresentam considerável capacidade de adaptação a diferentes 

climas e solos, o que explica a distribuição destas em diversas regiões do território

brasileiro, que apresentam características ambientais variadas (OLIVEIRA; WREGE, 

2004; EMBRAPA, 2007). Atualmente, a laranja é o sexto produto mais exportado 

pelo país, sendo cultivada em aproximadamente 1 milhão de hectares, produzindo 

em torno de 18 milhões de toneladas por ano (FAO, 2008). O Brasil detém em torno 

de 85% da produção mundial do suco congelado de laranja e um terço da produção 

de frutas frescas. Desta forma, a citricultura apresenta destacada importância sócio-

econômica, sendo responsável pela geração de aproximadamente 100 mil empregos 

diretos e indiretos somente no estado de São Paulo (EMBRAPA, 2003).

Apesar dos números expressivos, a citricultura atual enfrenta diversos 

desafios. Entre estes estão a necessidade de controle e erradicação das doenças 

através de medidas fitossanitárias eficazes promovendo a manutenção dos pomares 

sadios e produtivos. Além disto, é necessário um planejamento estratégico a médio 

e longo prazo que viabilizem um manejo sustentável da produção; garantindo assim 

a competitividade dos citros brasileiros. 

3.2 MANCHA PRETA DOS CITROS (MPC)

Os citros são susceptíveis a infecção por diversos patógenos (SINGH; 

RAJAM, 2009). Estes podem afetar diretamente os frutos, as árvores ou 

sementeiras. Como exemplo, há a bactéria Xanthomonas axonopodis pv. Citri, 

responsável pelo cancro cítrico. Dentre os fungos, existem as espécies do gênero 

Phytophthora responsáveis pela gomose, Phomopsis citri pela verrugose, 

Colletotrichum acutatum pela doença Queda Prematura dos Frutos Cítricos e 

Guignardia citricarpa causador da MPC. 
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Uma das principais doen�as que amea�am a citricultura no Brasil � a MPC, 

que j� foi identificada em pomares de diversos estados brasileiros (BALDASSARI; 

REIS; GOES, 2006). O primeiro relato da doen�a foi descrito em 1895 na Austr�lia, 

pr�ximo a Sydnei ocasionando elevadas perdas na produ��o e p�s-colheita. Em 

1925 na regi�o litor�nea da prov�ncia de Transvaal, �frica do Sul, a doen�a surge 

em decorr�ncia da importa��o de mudas portadoras do agente etiol�gico tornando 

impr�prios para a exporta��o mais de 90% dos frutos de pomares n�o protegidos 

(ROBBS, 1990). Hoje a MPC apresenta uma ampla distribui��o geogr�fica, sendo 

encontrada na �frica, �sia, Oceania, Am�rica Central, Am�rica do Sul e Antilhas 

(ROBBS; BITTENCOURT, 1995). At� recentemente n�o havia evid�ncias da 

exist�ncia de MPC nos Estados Unidos, entretanto, em Abril de 2010 o governo 

americano fez o primeiro relato oficial de sintomas de mancha preta dos citros, 

encontradas em laranjas Val�ncia, no estado da Fl�rida. Alguns pesquisadores 

expressam preocupa��o com a falta de medidas eficientes para o controle da 

doen�a (LEMON; MCNALLY, 2010). 

Outro fato importante � que o agente etiol�gico da MPC raramente ocorre 

em clima mediterr�neo, o qual predomina nas regi�es citr�colas da Europa 

(MENDES; FREITAS, 2005).

O primeiro relato da doen�a no Brasil ocorre em 1940, em frutos coletados 

em Piracicaba, interior de S�o Paulo (ARVENA-SACC�, 1940). Em 1980, a doen�a 

ressurgiu no Rio de Janeiro, afetando mexericas. No in�cio da d�cada de 90 a MPC 

foi identificada atingindo o munic�pio de Conchal, uma importante regi�o citr�cola do 

Estado de S�o Paulo (GOES; FEICHTENBERGER, 1993). 

A evolu��o e a distribui��o geogr�fica da MPC ocorreram de forma muito 

r�pida devido a f�cil dissemina��o pelo vento ou por meio de material de 

propaga��o vegetativa. Por este motivo, encontra-se de forma end�mica, em 

diversos munic�pios produtores do Estado de S�o Paulo. Em 1992, havia um caso 

registrado neste estado, j� em 2006 este n�mero sobe para 92 casos

(FUNDECITRUS, 2009). Fatores que promovem a queda das folhas ou debilitam a 

planta, tratos culturais inadequados, falta de cuidados com aspectos fitossanit�rios e 

desequil�brios nutricionais do pomar favorecem o desenvolvimento da MPC.

No Paran�, o primeiro registro ocorre em 2006. Sintomas apresentados em 

tangerinas “Montenegrina” (Citrus deliciosa Tenora), permitiram constatar a presen�a 

da doen�a na regi�o produtora do Vale do Ribeira, que se encontra a mais de 500 
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Km da região Noroeste, a maior região produtora de laranja doce (Citrus sinensis

Osbeck) do estado (NUNES, 2006). Fabris (2009) também identificou o patógeno G.

citricarpa em folhas e frutos provenientes desta mesma região. Por tratar-se de 

doença de fácil distribuição geográfica, o conhecimento epidemiológico desta é 

bastante importante, tendo como objetivo preservar os pomares que ainda não 

tenham sido afetados.

O ciclo da MPC pode ocorrer em duas fases: através dos picnidiósporos ou 

conídios (esporos assexuais) e dos ascósporos (esporos sexuais) (Figura 2). Os 

picnidiósporos são responsáveis pela infecção à curta distância. São disseminados 

pela água da chuva, orvalho ou irrigação e encontram-se em folhas caídas, 

aderidas, ou em decomposição o que facilita o transporte pelo vento; em frutos 

sintomáticos, ramos mortos e pedúnculos dos frutos. Os ascósporos são 

responsáveis pela infecção à curta e à longa distância. São liberados pelo peritécio e 

podem ser carregados por correntes aéreas. Encontram-se em folhas caídas e em 

decomposição (ROBBS; BITTENCOURT, 1995; FEICHTENBERGER, 1996; SEAB, 

2009; BELLOTTE et al., 2009). 

FIGURA 2 - CICLO DA DOENÇA MANCHA PRETA DOS CITROS
FONTE: SEAB, 2009.

Os esporos podem germinar ao atingirem a superfície dos tecidos 

suscetíveis, quando existem condições ambientais favoráveis para tal. O apressório 

gerado a partir da germinação do esporo, forma a hifa infectiva, que penetra pela 



25

cutícula do tecido vegetal e forma uma massa micelial que permanece quiescente ou 

em estado latente (McONIE, 1964a; McONIE, 1964b).

No Brasil, acredita-se que todas as variedades de Laranja-doces (Citrus 

sinensis (L.) Osbeck), como as Laranjas-Pera, Valência, Natal, Folha-Murcha e 

Hamlin, entre outras, assim como os limões (C. limon (L.) Burm.), pomelos (C. 

paradisi Macfad.), tangerinas, como a Ponkan, Cravo e Mexerica-do-rio, Lima-da-

pérsia (C. limettioides Tan.), e tangor (C. reticulata L. x C. sinensis), e Murcott, são 

suscetíveis ao fungo (SOUSA; GOES, 2010). Além das lesões nos frutos a MPC 

causa queda prematura de laranjas, limões e tangerinas quando o pomar está 

afetado com gravidade.

No campo, a susceptibilidade a MPC deve-se a época de maturação dos 

frutos, idade das árvores e das diferenças existentes entre espécies e variedades 

(SCHINOR et al., 2002; BALDASSARI; REIS; GOES, 2006; SOUSA; GOES, 2010). 

O controle químico através da utilização de fungicidas protetores e sistêmicos é o 

método mais utilizado para o controle da doença no país. É necessário fazer uso de 

fungicidas (os mais utilizados são os benzimidazóis e os carbamatos) quando a 

doença ataca de forma severa e quando a produção destina-se ao consumo da fruta 

fresca; entretanto, o mesmo é complexo e os resultados nem sempre são 

satisfatórios, além de onerarem os custos da produção. O principal problema da 

utilização sucessiva destes produtos é a seleção de linhagens resistentes, conforme 

observado na África do Sul (HERBERT; GRECH, 1985). 

Outras metodologias de controle, além do uso de fungicidas estão sendo 

estudadas, como por exemplo, através do uso de produtos alternativos e agentes de 

biocontrole. Bernardo e Bettiol (2010) testaram a utilização de Bacillus subtilis,

Trichoderma harzianum e leite no controle da MPC em laranja Pêra orgânica. Tonial

(2010) obteve resultados que indicam atividade antimicrobiana dos metabólitos

secundários dos endófitos das folhas de Aroeira (Schinus terebenthifolius Raddi) 

contra G. citricarpa; e também observou que o extrato bruto da planta inibiu o 

crescimento patógeno em condições de cultivo no laboratório.

Diversos estudos, em campo e laboratório, baseados em aspectos 

moleculares e de expressão de sintomas, vêm sendo conduzidos para melhor 

compreensão dos fatores de resistência e/ou susceptibilidade das plantas e frutos ao 

fungo, bem como a interação entre hospedeiro e planta (SCHINOR et al., 2002; 

AGOSTINI et al., 2006; BALDASSARI; REIS; GOES, 2006; FISCHER et al., 2008; 
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FIGUEIREDO et al., 2010). Recentemente, Sousa e Goes (2010) observaram o 

comportamento de laranjeiras-doce quanto à resistência a G. citricarpa; 

demonstrando a importância da idade da planta na expressão dos sintomas, pois 

segundo os resultados encontrados, os frutos de plantas com menos de três anos 

expressam elevados níveis da doença quando expostos a grande pressão do 

inóculo.

A MPC não causa danos internos nem altera o sabor dos frutos, afeta 

apenas a casca podendo ser utilizado para a produção de suco cítrico concentrado.

Os sintomas apresentam características morfológicas diferenciadas que dependem 

das condições climáticas e da fase fenólica dos frutos (FILHO; AMORIM, 2002). A 

MPC altera o metabolismo da planta como um todo, modificando diferentes 

componentes químicos e propriedades físicas (ZAGHI et al., 2006).

De acordo com suas características como tamanho do fruto, condição 

climática e tipo de esporo responsável pela infecção, as lesões são assim 

nomeadas: mancha dura, falsa melanose, mancha trincada, mancha rendilhada, 

mancha sardenta e mancha virulenta (Figura 3).

Apesar de pouco frequentes, os sintomas de MPC em folhas e ramos 

assemelham-se às lesões duras nos frutos, aparecendo nas duas faces das folhas, 

apresentando lesões com centro deprimido e bordos escuros salientes (BONANTS

et al., 2003; FUNDECITRUS, 2009; SEAB, 2009). O aparecimento dos sintomas é 

favorecido pela luminosidade combinada com altas temperaturas, sendo comum 

encontrar maior número de lesões em frutos expostos à luz solar (SEAB, 2009). A 

manifestação tardia dos sintomas e a dificuldade na identificação de MPC em 

pomares assintomáticos gera prejuízos. Mesmo após a colheita, durante o transporte 

de citros, os sintomas da MPC podem surgir, e consequentemente a rejeição deste 

no destino final, devido a imposições fitossanitárias de determinados países, 

trazendo prejuízos decorrentes de gastos extras de logística e perda da fruta por 

amadurecimento (BALDASSARI et al., 2007; FISCHER et al., 2008). 



27

FIGURA 3 - SINTOMAS DA MANCHA PRETA EM CITROS
FONTE: FUNDECITRUS, 2009

NOTAS:

3.3 FUNGOS ENDOFÍTICOS E FITOPATOGÊNICOS

Microrganismos capazes de colonizar tecidos internos de um vegetal foram 

denominados de endofíticos pela primeira vez por De Bary em 1866 (STONE, 1988). 

Petrini (1991) propôs que a definição fosse expandida para incluir todos os 

organismos que fossem capazes de colonizar os tecidos internos dos vegetais, sem 

causar danos aparentes.

Apesar dos modelos de interação dos fungos endofíticos não estarem 

totalmente elucidados, diversos fatores envolvidos na colonização da planta devem 

ser comuns às linhagens fitopatogênicas. A composição das espécies pode variar de 

acordo com o hospedeiro, distribuição geográfica, idade da planta, condições 
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ecol�gicas e sazonais, incluindo altitude e precipita��o. Muitas vezes um 

microrganismo endof�tico pode ser considerado como um pat�geno latente, onde as 

condi��es ambientais e fisiol�gicas do hospedeiro podem favorecer ou inibir a 

manifesta��o de sintomas. Estes fungos podem ent�o, apresentar uma rela��o 

mutual�stica (intera��o entre organismos onde h� benef�cio para todos os 

indiv�duos), antagon�stica (somente um dos organismos � beneficiado) ou neutra 

com o hospedeiro (AZEVEDO, 1998). 

� comum encontrar esp�cies fitopatog�nicas e endof�ticas em um mesmo 

hospedeiro. Estudos taxon�micos demonstram a exist�ncia de uma estreita rela��o 

entre estas, como se observa em Citrus sinesis em que o fungo endof�tico G. 

mangiferae relaciona-se filogeneticamente ao fitopatog�nico G. citricarpa (BAAYEN

et al., 2002).

Diversos ecossistemas apresentam consider�vel variedade de plantas e 

consequentemente podem apresentar tamb�m diversidade nos microrganismos 

endof�ticos (ARNOLD, 2007; ARNOLD; LUTZONI, 2007). No Pantanal encontram-se

comunidades com alta complexidade e diversidade, que em determinadas regi�es 

devem-se aos ciclos de inunda��es – flutua��es anuais do n�vel das �guas; que 

afetam diretamente v�rios processos ecol�gicos da regi�o, principalmente na 

composi��o da flora local (ARIEIRA; CUNHA, 2006). 

Estas situa��es requerem adapta��es das plantas para lidar tanto com os 

per�odos de seca quanto de alagamento (JUNK et al., 1989). Um exemplo de planta 

que passa por estas situa��es � a �rvore popularmente conhecida como Cambar�, 

esp�cie Vochysia divergens Pohl encontrada no Pantanal. Esta esp�cie arb�rea 

possui relev�ncia econ�mica e medicinal para a popula��o pantaneira que utiliza os 

extratos das folhas e cascas contra dist�rbios g�stricos, asma e inflama��es 

respirat�rias (HESS, MONACHE; 1999). Desta forma, a identifica��o de esp�cies 

endot�ficas, que possuem capacidade adaptativa bastante elevada, como as que 

ocorrem nas plantas nativas do pantanal pode revelar informa��es importantes a 

respeito da ecologia da planta e dos microrganismos a ela associados. 

O estudo de fungos endof�ticos em plantas tropicais tem sido assunto de 

destaque entre os microbiologistas. Acredita-se cada vez mais que a riqueza de 

esp�cies endof�ticas encontradas em plantas tropicais � superior �quelas localizadas 

em climas temperados. Da mesma forma, alguns autores como Hawksworth (2001) 
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contestam se o número aproximado de espécies já identificadas é de fato real, 

sendo necessário aprofundar os estudos a respeito.

Os microrganismos endofíticos podem influenciar a expressão de várias 

características das plantas podendo desempenhar relevante função para a sanidade 

vegetal, já que atuam como agentes controladores de microrganismos 

fitopatogênicos, no controle de insetos e até na proteção da planta contra herbívoros 

(NETO; AZEVEDO; ARAÚJO, 2002). Potencialmente úteis, os microrganismos 

endofíticos representam uma fonte de novos compostos químicos e biológicos. Estes 

podem ser utilizados na resolução e auxílio a problemas de saúde humana, de 

plantas e animais, tendo compostos metabólicos com propriedades antimicrobianas 

e de ampla utilização industrial (STROBEL; DAISY, 2003; GOMES-FIGUEIREDO et 

al., 2007; AZEVEDO, 2008; SURYANARAYANAN et al., 2009; ESPOSITO;

AZEVEDO, 2010). 

3.4 OS GÊNEROS Guignardia E Phyllosticta

O fungo Guignardia citricarpa agente etiológico da MPC pertencente à ordem 

Dothideales, família Dothideacea. Trata-se de fungo ascomiceto de ocorrência 

frequente em hospedeiros tropicais. O gênero foi descrito em 1892 por Viala e Ravaz 

e caracteriza-se por apresentar uma fase anamórfica (assexuada) descrita como 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) VAN DER AA. 

Na fase anamórfica ou assexuada (também chamada de fase imperfeita) 

ocorre a produção de picnidiósporos, que são encontrados em lesões de frutos e 

folhas, ocasionalmente em pedúnculo, e em folhas mortas. Caracterizam-se por 

serem unicelulares, ovóides, elípticos ou subglobosos, levemente clavados quando 

jovens, apresentando a base truncada, arredondada e denteada no ápice, 

recobertos por uma membrana gelatinosa. Na fase teleomórfica ou sexuada há a 

produção de ascósporos, que são encontrados em número de oito no interior dos 

ascos. Apresentam-se em forma de clava, são arredondados na extremidade 

superior e bitunicados (FEICHTENBERGER, 1996).

Em meios de cultura, o crescimento de G. citricarpa ocorre de forma 

geralmente lenta, apresentando micélio escuro e submerso. A colônia possui
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extremidades irregulares, com uma crosta negra e margem levemente amarelada 

(BAAYEN et al., 2002). Já G. mangiferae apresenta crescimento mais rápido, porém 

com características morfológicas bastante semelhantes a G. citricarpa, o que 

dificulta a diferenciação entre as duas espécies.

Alguns trabalhos citam a existência de fungos do gênero Phyllosticta como 

endofíticos em alguns hospedeiros, sendo frequentemente isolados de folhas de 

plantas aparentemente sadias, principalmente da família Ericaceae (OKANE; 

NAKAGIRI, ITO, 2001). Morfologicamente, o anamorfo Phyllosticta apresenta-se

muito semelhante à espécie P. capitalensis, comumente encontrado como patógeno 

de orquídeas. Entretanto, também existem relatos em diversas culturas de interesse 

comercial, como arroz, manga, morango, citros, tomate, abacate e cana-de-açúcar 

entre outros (BAKER, 1938; HERBERT; GRECH, 1985; STILES; OUDEMANS, 1999; 

PANDEY; REDDY; SURYANARAYANAN, 2003; STRINGARI et al., 2009, GLIENKE 

et al., 2011).

Devido a importância que a MPC representa para a citricultura brasileira é 

importante a identificação de seu agente etiológico. A presença de G. citricarpa em 

frutos e folhas pode ser constatada através de metodologias baseadas em análise 

microscópica e isolamento em meios de cultura apropriados. Estas técnicas 

apresentam algumas desvantagens, como possível imprecisão de diagnóstico e 

tempo exigido para obtenção de resultados. A presença de contaminantes, o longo 

tempo requerido para o crescimento dos fungos e a dificuldade de distinção 

morfológica entre espécies faz surgir a necessidade de técnicas mais precisas 

(MEYER et al., 2006).

Diversos estudos, incluindo aqueles que tratam dos aspectos filogenéticos, 

têm demonstrado dificuldades na identificação das espécies de Guignardia e 

Phyllosticta (ABD-ELSALAM et al., 2010; WULANDARI et al., 2009). Muitos fungos 

endofíticos convivendo no mesmo hospedeiro, apresentam características 

morfológicas semelhantes o que dificulta a identificação destes, como ocorre em 

plantas cítricas, com G. citricarpa e P. capitalensis. Desta forma, uma planta ou 

frutos infectados com um fungo morfologicamente semelhante a G. citricarpa, não 

necessariamente estaria contaminado com o agente causal da MPC. Este fato é 

importante para a citricultura brasileira no que diz respeito à exportação dos frutos in 

natura devido às barreiras fitossanitárias impostas por diversos países 

(BALDASSARI et al., 2007). 
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A presen�a de microrganismos endof�ticos no tecido vegetal poder ser 

evidenciada atrav�s de an�lises microsc�picas ou isolamento em meios de cultivo. A 

distin��o entre as esp�cies baseia-se na an�lise fenot�pica a partir da caracteriza��o 

morfol�gica (como crescimento radial da col�nia), hospedeiro onde � isolado, pelas 

caracter�sticas como sintomatologia e estruturas morfol�gicas (picn�dio, con�dio e 

mic�lio). Com o advento da biologia molecular, torna-se poss�vel a realiza��o de 

an�lises mais minuciosas que permitem uma caracteriza��o mais precisa e confi�vel 

destas esp�cies, al�m de fornecer ferramentas para estudos populacionais e muitas 

vezes de sistem�tica. Assim, diversas classifica��es destas esp�cies est�o sendo 

revistas atualmente. Segundo Timossi et al. (2003) existe influ�ncia da temperatura 

e luminosidade na produ��o de pseudot�cios de G. citricarpa em laborat�rio. 

Constaram que sob luminosidade cont�nua e altas temperaturas esta produ��o � 

maior, o que provavelmente explica a boa adapta��o da esp�cie em regi�es de 

clima tropical como no estado de S�o Paulo.

A partir da utiliza��o de marcadores moleculares, Glienke-Blanco et al.

(2002) e Stringari (2009) demonstraram que existem pelo menos tr�s esp�cies 

morfologicamente semelhantes colonizando plantas c�tricas no Brasil. Stringari 

(2009) ao estudar G. citricarpa, G. mangiferae e Phyllosticta spinarum observou a 

partir de dados moleculares demonstrou a dificuldade em diferenciar estas esp�cies, 

pois ap�s realiza��o de AMOVA (An�lise da varia��o molecular) quatro popula��es 

distintas foram formadas. 

Blanco (1999) e Christo (2002) observaram a variabilidade de isolados de G. 

citricarpa isoladas de les�es de MPC utilizando dados de RAPD. Segundo Baayen et 

al. (2002) e Glienke-Blanco et al. (2002), os isolados diretamente de les�es de MPC 

pertencem � esp�cie G. citricarpa, j� os isolados de folhas assintom�ticas pertencem 

� esp�cie n�o patog�nica aos citros, G. mangiferae (P.capitalensis), tamb�m 

encontrada em outros hospedeiros (RODRIGUES et al., 2004; WICKERT et al., 

2009). Entretanto, Glienke et al. (2011) a partir de an�lise multig�nica (ITS1-5,8S-

ITS2, Fator α1 de Elonga��o, Actina e GPDH - glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase) de isolados de citros e de outros hospedeiros verificaram que o 

endof�tico presente nestes deve ser denominado P. capitalensis e n�o G. 

mangiferae. Al�m disso, os autores identificaram uma nova esp�cie chamada 

Phyllosticta citribraziliensis presente como endof�tica em plantas de manga. Stringari 

(2004) observou similaridade entre as esp�cies de Phyllosticta sp, G. mangiferae e 
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G. citricarpa isolados de diversas regi�es e hospedeiros (citros, erva-mate, goiabeira 

e mangueira) atrav�s da associa��o de marcadores moleculares RAPD e de 

caracter�sticas morfol�gicas. PCR Multiplex e PCR em tempo real t�m-se mostrado 

eficientes para o diagn�stico de G. citricarpa a partir de DNA dos isolados (VAN 

GENT-PELZER et al., 2007). 

3.5 DIAGN�STICO MOLECULAR

Uma correta identifica��o dos microrganismos � de fundamental import�ncia 

na fitopatologia, ci�ncia m�dica, estudos ambientais e no controle biol�gico. A partir 

da identifica��o de pat�genos � poss�vel estabelecer medidas de controle e prevenir 

a dissemina��o de pat�genos. 

Desta forma, faz-se necess�rio a utiliza��o de t�cnicas mais r�pidas e 

sens�veis que forne�am resultados confi�veis na identifica��o correta do pat�geno. 

Neste sentido, diversos autores procuram pela otimiza��o de protocolos e 

diversificam os m�todos de pesquisa. Diferentes metodologias baseadas em biologia 

molecular v�m sendo utilizadas para a identifica��o de microrganismos diversos, 

como os m�todos imunol�gicos, hibridiza��es com DNA/RNA e por PCR e varia��es 

desta como qPCR (PCR quantitativa), RAPD e PCR-RFLP (Restriction Fragments 

Lenght Polymorphism); bem como tem contribu�do para elucidar as diferen�as entre 

esp�cies como de Phyllosticta e Guignardia (OKANE; NAKAGIRI; ITO, 2001; 

GLIENKE-BLANCO et al., 2002; BAAYEN et al., 2002; RODRIGUES et al., 2004; 

STRINGARI, 2004; ATKINS; CLARK, 2004). 

3.5.1 Sequenciamento das Regi�es ITS-1, 5.8S e ITS2 do rDNA e gene α1 

EF

O DNA riboss�mico (rDNA), respons�vel por codificar diferentes tipos de 

RNA riboss�mico vem sendo amplamente pesquisado e utilizado como marcador 



33

molecular para estudos de gen�tica, evolu��o, an�lise da variabilidade e 

melhoramento. Entretanto, as sequ�ncias codificantes do rDNA evoluem muito 

lentamente e s�o altamente conservadas, o que torna poss�vel a sua utiliza��o em 

estudos com organismos pouco relacionados taxonomicamente. Ao contr�rio, as 

regi�es espa�adoras internas (ITS), s�o de grande interesse para estudos 

filogen�ticos; com rela��o a g�neros, esp�cies e popula��es. Isto se deve ao fato de 

que evoluem rapidamente apresentando alto polimorfismo (WHITE; MORROW, 

1990). O processo da s�ntese prot�ica exige tr�s fases: inicia��o, elongamento e 

termina��o. A prote�na EF-1 tem importante papel na elonga��o, direcionando a 

liga��o do aminoacil-tRNA ao s�tio-A do ribossomo adjacente a cadeia polipet�dica.

O sequenciamento de diversos genes tamb�m v�m sendo utilizados com 

frequ�ncia na identifica��o e estudo de fungos de uma forma geral. Comumente 

utiliza-se as Regi�es ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA e α1 EF, por�m outros tamb�m est�o 

come�ando a ser utilizados, como por exemplo, beta-tubulina, actina, GPDH) e 

histonas (DAMM, et al.; 2009). As seq��ncias ITS e do gene α1 EF v�m sendo 

utilizadas na identifica��o do G�nero Guignardia, sendo uma importante fonte de 

informa��o para a elucida��o da posi��o taxon�mica de diversas esp�cies. Em 

trabalho realizado por Wickert et al. (2009) diversos isolados foram identificados ao 

n�vel de esp�cie comparando-se as seq��ncias obtidas com seq��ncias 

depositadas no NCBI (National Center for Biotechnology Information). Meyer et al. 

(2006) a partir do desenvolvimento de um par de primers para a regi�o ITS 

conseguiu a diferencia��o entre as esp�cies. Glienke-Blanco (1999) e Bonnants et 

al. (2003); desenvolveram um m�todo de identifica��o de G. citricarpa atrav�s de 

novos primers de PCR desenhados tamb�m a partir da regi�o ITS. Peres et al.

(2007) tamb�m prop�em novos primers, para identifica��o de G. citricarpa

proveniente de diversos tipos de les�es em frutos. 

Rodrigues et al. (2004) associaram o sequenciamento de regi�es ITS1-5,8S-

ITS2 e ISSR-PCR (Inter Single Sequencer Repeat Anchored PCR) a caracter�sticas 

morfol�gicas para caracterizar linhagens de G. mangiferae. Stringari (2009) analisou 

a dist�ncia gen�tica e taxon�mica de isolados de G. citricarpa, G. mangiferae e 

Phyllosticta sp utilizando-se das sequ�ncias obtidas das regi�es ITS1-5,8S-ITS2 do 

rDNA e do gene α1 do EF. Wulandari et al. (2009) atrav�s da utiliza��o do 

sequenciamento das mesmas regi�es e tamb�m da sequ�ncia parcial do gene da 

actina descreveram uma nova esp�cie diferente geneticamente de outras esp�cies 
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de Guignardia, denominada Phyllosticta citriasiana, respons�vel pela doen�a 

mancha Tan (Citrus máxima) na �sia, id�ntica a MPC. Schoch et al. (2009)

utilizaram o sequenciamento de cinco genes, entre eles o α1 EF, para um importante 

estudo filogen�tico de 356 isolados e 41 fam�lias de Dothideomycetes. 

3.6 AN�LISE FILOGEN�TICA E TAXONOMIA

A utiliza��o de dados moleculares do material gen�tico tem possibilitado a 

elucida��o de linhas evolucion�rias principais, delimitando grupos taxon�micos mais 

elevados, como por exemplo, Reino Fungi e seus filos (BRIDGE; SPOONER; 

ROBERTS, 2005). Em n�veis taxon�micos inferiores, servem de ferramenta para a 

identifica��o de esp�cies, de popula��es e indiv�duos. 

Para a diferencia��o, classifica��o e c�lculo da diverg�ncia evolutiva entre 

organismos, s�o utilizados os m�todos fen�ticos e os clad�sticos. O m�todo fen�tico 

baseia-se em uma classifica��o mais informativa se for baseada na similaridade total 

entre as esp�cies, medidas pelo maior n�mero de caracter�sticas poss�veis 

(moleculares, fenot�picas ou anat�micas), resultando em um gr�fico chamado de 

fenograma. J� o m�todo clad�stico faz a classifica��o de modo a expressar as 

rela��es de ramifica��es entre as esp�cies, n�o considerando o grau de similaridade 

ou diferen�a; sendo representado em um gr�fico chamado de cladograma. Tanto os 

fenogramas quanto cladogramas apresentam particularidades. O fenograma n�o 

leva em considera��o as taxas diferenciais de evolu��o. Os cladogramas consistem 

em uma �rvore filogen�tica com uma raiz fixa, considera que todos os t�xons 

possuem uma origem monofil�tica e devem incluir todos os descendentes de um 

ancestral particular (FUTUYMA, 1992).

Os m�todos mais comumente utilizados s�o classificados em m�todos de 

dist�ncia, parcim�nia e de m�xima verossimilhan�a. A partir de dados obtidos 

utilizando-se modelos matem�ticos, � poss�vel construir �rvores filogen�ticas 

(diagrama constitu�do de n�s e ramos, na qual um ramo conecta dois n�s 

adjacentes, representando rela��es de ancestralidade) que indicam a dist�ncia 

gen�tica entre os indiv�duos. Podemos citar os seguintes m�todos: UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean), o M�todo de Transforma��o 
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de Distância e o Método de Relações de Vizinhança que são abordagens de 

distância. Já o Método da Máxima Parcimônia é uma abordagem de estado de 

caráter (GRAUR; LI, 1999).

O método UPGMA considera a árvore filogenética como aditiva e que os 

táxons estão igualmente distantes da raiz, utiliza um algoritmo de organizações 

sequênciais, nos quais as relações topológicas são identificadas por ordem de 

similaridade e a árvore filogenética é construída passo a passo. O método Neighbor 

Joining é similar ao UPGMA, entretanto, não constrói os agrupamentos, mas calcula 

diretamente os nós internos da árvore filogenética (SCHNEIDER, 2003; GRAUR; LI, 

1999).

Já o princípio da máxima parcimônia (Maximum Parsimony Methods), ou 

mínima evolução, baseia-se na suposição de que a árvore mais provável é a que 

requer o menor número de mudanças para explicar toda a variação observada na 

matriz de caracteres (SCHNEIDER, 2003). 

3.7 DIAGNÓSTICO INDEPENDENTE DE CULTIVO

O diagnóstico independente de cultivo consiste na pesquisa de 

determinados agentes diretamente da comunidade em estudo, sem ser necessário o 

cultivo prévio para posterior identificação deste. Através das diversas técnicas 

empregadas que baseiam-se neste princípio, é possível o acesso a microrganismos 

dificilmente ou nunca cultivados, da mesma forma que torna a pesquisa e 

identificação destes mais rápidas. Sabe-se que existem dificuldades na 

padronização das técnicas, pois diversos aspectos devem ser avaliados, como por 

exemplo, o ambiente ou tecido em que o microrganismo se encontra (COWAN, et 

al., 2005).

Entretanto, estas vêm sendo bastante utilizadas em diversas áreas, como na 

pesquisa de microrganismos do solo e de diversos endofíticos, microrganismos de 

interesse para biotecnologia industrial (como na prospecção de enzimas), estudos 

ambientais e saúde humana, entre outros (RONDON et al., 2000; LORENZ; ECK;

2005; JANY; BARBIER, 2008; RASTOGI et al., 2010; ZHOU et al., 2010; 

LAZAREVIC et al., 2010).
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A otimização da técnica de ciPCR, com extração de DNA diretamente das 

folhas, parece conferir sensibilidade e especificidade suficiente para possibilitar o 

diagnóstico molecular da G. citricarpa, bem como distinguir este agente causal com 

outros endofíticos, que quando cultivados pela metodologia convencional 

apresentam-se morfologicamente semelhantes (ADAMOSKI et al.; 2010; FABRIS et 

al., 2011).
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CAP�TULO 1

“DIVERSIDADE GEN�TICA DE ESP�CIES DE Phyllosticta PRESENTES EM 
POMARES C�TRICOS DO ESTADO DO PARAN� E EM Vochysia divergens Pohl

DO PANTANAL SUL MATOGROSSENSE”

RESUMO

O g�nero Phyllosticta (Teleomorfo: Guignardia) compreende diversas esp�cies 
f�ngicas, endof�ticas ou patog�nicas de uma grande variedade de plantas. V�rios 
autores relatam a exist�ncia de variabilidade gen�tica entre isolados provenientes de 
diversos pa�ses e hospedeiros, mas insuficiente para a separa��o dos mesmos em 
diferentes esp�cies. A planta medicinal cambar� (Vochysia divergens Pohl) � uma 
�rvore nativa encontrada no Pantanal Sul Matogrossense. Apesar da import�ncia 
desta planta neste ecossistema, pouco � conhecido sobre sua comunidade 
endof�tica. Nenhum registro existe sobre a presen�a do fungo Phyllosticta
capitalensis nestas plantas, que �s vezes encontram-se praticamente isoladas do 
contato humano. Por outro lado, a esp�cie Guignardia citricarpa � respons�vel por 
grandes perdas na citricultura por ocasionar a doen�a Mancha Preta dos Citros, e 
sua rela��o com a esp�cie endof�tica P. capitalensis � ainda desconhecida. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo investigar as esp�cies de Phyllosticta 
presentes em plantas de citros e em mangueira do estado do Paran� e em cambar� 
do Pantanal. Objetivou tamb�m o estudo da diversidade gen�tica e estrutura 
populacional destes isolados. Por meio de PCR Multiplex dos isolados, 
sequenciamento de ITS1-5.8S-ITS-2 e parcial do gene do α 1 Fator de Elonga��o da 
tradu��o, e an�lise combinada destas sequ�ncias revelaram que o fungo P.
capitalensis est� presente como endof�tico nas plantas investigadas. Este foi o 
primeiro relato da presen�a da esp�cie como endof�tica da planta medicinal 
cambar�. A �rvore filogen�tica obtida revelou baixa variabilidade gen�tica entre os 
isolados, e aus�ncia de estrutura��o populacional entre os isolados de citros do 
Paran� e de cambar� do Pantanal. Tal similaridade gen�tica, e a presen�a desta 
esp�cie f�ngica em culturas t�o distintas n�o � usual, uma vez que as plantas de 
cambar� analisadas est�o isoladas geograficamente de �rea produtora de citros e 
apresentam m�nimo contato humano. 

Palavras-chave: Phyllosticta capitalensis, sequenciamento, cambar�, citros.
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ABSTRACT

The genus Phyllosticta (teleomorph: Guignardia) consists of several fungal species, 
endophytes or pathogens of a wide variety of plants. Several authors have reported 
the existence of genetic variability among isolates from various countries and hosts, 
but insufficient to separate them into different species. The medicinal plant cambar�
(Vochysia divergens Pohl) is a native tree found in the Pantanal. Despite the 
importance of this plant in this ecosystem, little is known about its endophytic 
community. No records exist about the presence of the fungus 
Phyllosticta capitalensis these plants, which sometimes are virtually isolated from 
human contact. On the other hand, the species Guignardia citricarpa is responsible 
for great losses in citrus production by causing black spot disease of citrus and its 
relationship with the species endophytic P. capitalensis is still unknown. Thus, this 
study aimed to investigate the species of Phyllosticta present in citrus and mango of
of Parana and cambar� from Pantanal. Also aimed to study the genetic diversity and 
population structure of these isolates. By Multiplex PCR of the isolates, sequencing 
of ITS1-5.8S-ITS-2 and partial gene Elongation Factor α-1 translation, and combined 
analysis of these sequences revealed that the fungus is present as capitalensis 
Phyllosticta endophyte plants investigated. This was the first record of the species as 
endophytic medicinal plant cambar�. The phylogenetic tree obtained showed low 
genetic variability among isolates, and no population structure among isolates of 
citrus cambar� Paran� and the Pantanal. This genetic similarity and the presence of 
fungal species in such different cultures is unusual, since the cambar� plants 
analyzed are geographically isolated from citrus-producing area and have minimal 
human contact.

Keywords: Phyllosticta capitalensis, sequencing, Cambar�, citrus.

1 INTRODUÇÃO

O g�nero Phyllosticta possui esp�cies endof�ticas e fitopatog�nicas que s�o 

isoladas de diversos hospedeiros vegetais. Compreende as formas anamorfas de 

esp�cies de Guignardia e de alguns outros g�neros relacionados de fungos. 

Algumas esp�cies s�o causadoras de doen�as em diversas culturas agr�colas, 

principalmente de frutas como manga, sendo respons�veis pela deprecia��o dos

frutos, por perdas na produ��o e comprometimento dos pomares. Tamb�m existem 

relatos de P. capitalensis como fitopatog�nica para algumas culturas de interesse 

comercial (GLIENKE-BLANCO et al., 2002; BAAYEN et al., 2002; RODRIGUES et 

al., 2004; STRINGARI, 2004). Previamente descrito como pat�geno de orqu�deas, 
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diversos trabalhos vêm relatando a existência deste fungo como endofítico em 

outras plantas, como as da família Ericaceae e também de árvores tropicais 

(OKANE; NAKAGIRI; ITO, 2001; PANDEY; REDDY; SURYANARAYANAN, 2003). 

Baayen et al. (2002) e Glienke-Blanco et al. (2002), estudando fungos de citros 

verificaram que as linhagens isoladas diretamente de lesões de Mancha Preta dos 

Citros normalmente pertencem à espécie G. citricarpa e as isoladas de folhas 

assintomáticas à espécie G. mangiferae.

Inúmeros estudos fundamentam-se em dados moleculares e fornecem 

informações para que vários autores revisem e ajustem a classificação de espécies 

de Guignardia e Phyllosticta. Estudos taxonômicos mostram também uma estreita 

relação entre as espécies fitopatogênicas e as endofíticas. Em alguns casos estas 

coexistem no mesmo hospedeiro, como ocorre em Citrus sinensis, em que o fungo 

endofítico Phyllosticta capitalensis (Teleomorfo Guignardia mangiferae) relaciona-se 

filogeneticamente ao patógeno G. citricarpa (BAAYEN, et al; 2002; ROSSMAN, 

2009). GLIENKE et al (2011), relatam que o teleomorfo G. mangiferae é geralmente 

confundido com Phyllosticta capitalensis, não patogênico para citros, isolado de 

diversos hospedeiros. A partir da análise multigênica os autores sugerem que a 

nomenclatura adequada seja Phyllosticta capitalensis. Além disto, mediante análise 

filogenética de diferentes isolados demonstra que são diferentes táxons, e que o 

nome correto para o fungo endofítico cosmopolita geralmente chamado de G. 

mangiferae, na verdade deve ser Phyllosticta capitalensis. Desta forma, a 

identificação destes endofíticos, que possuem capacidade adaptativa bastante 

elevada, como as que ocorrem nas plantas nativas do pantanal, pode revelar 

informações importantes a respeito da ecologia da planta e dos microrganismos a 

ela associados e da dinâmica existente entre estes. Um exemplo de planta nativa do 

Pantanal sul matogrossense que apresenta-se em características ambientais 

diversas é a espécie arbórea popularmente conhecida como cambará, espécie 

Vochysia divergens. Esta árvore é encontrada frequentemente nas regiões 

conhecidas como Amolar e Nhecolândia. No Pantanal, o processo de enchente e 

seca é um fator preponderante em diversos aspectos ecológicos da região, 

influenciando principalmente na flora local (ARIEIRA; CUNHA, 2006). A região do 

Amolar caracteriza-se por não sofrer alterações provocadas pelos ciclos das águas, 

encontrando-se permanentemente alagada. Já a região da Nhecolândia, localiza-se 

entre os rios Negro e Taquari. Durante a estação seca, diversas lagoas e rios tem 
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seu volume de �gua diminu�do ou chegam a secar completamente. O cambar� � 

bastante conhecido por possuir import�ncia econ�mica e medicinal para a 

popula��o pantaneira que utiliza os extratos das folhas e cascas no tratamento de 

dist�rbios g�stricos, asma e inflama��es respirat�rias (HESS; MONACHE, 1999). 

O sequenciamento de determinadas regi�es g�nicas contribui na observa��o

da variabilidade existente entre os indiv�duos estudados, bem como fornece

informa��es para elucidar algumas das quest�es citadas anteriormente. As 

sequ�ncias ITS do rDNA e parcial do gene que codifica para o Fator de Elonga��o 

α-1 v�m sendo amplamente utilizadas na identifica��o de fungos, inclusive dos

g�neros Guignardia e Phyllosticta (Glienke et al., 2011). As regi�es espa�adoras 

internas (ITS) do rDNA, s�o de grande interesse para estudos filogen�ticos, com 

rela��o a g�neros, esp�cies e popula��es, por evolu�rem rapidamente apresentando 

alto polimorfismo (WHITE; MORROW, 1990). O processo da s�ntese prot�ica exige 

tr�s fases: inicia��o, elongamento e termina��o. O fator de elonga��o α-1 tem 

importante papel na elonga��o, direcionando a liga��o do aminoacil-tRNA ao s�tio-A 

do ribossomo adjacente a cadeia polipept�dica. O sequenciamento e an�lise de 

�cidos nucleicos de uma mesma regi�o ou de diferentes regi�es � importante na 

an�lise da dist�ncia gen�tica e taxon�mica, na diferencia��o de indiv�duos e no 

esclarecimento filogen�tico entre indiv�duos.

A identifica��o de esp�cies de Phyllosticta isoladas a partir de folhas de 

citros, mangueira e cambar�, o conhecimento da distribui��o dos hospedeiros e a 

determina��o de sua variabilidade assim como a elucida��o taxon�mica e 

filogen�tica deste grupo, poder�o ser utilizados para a identifica��o de pat�genos, 

desenvolvimento de novas metodologias de an�lise e diagn�stico e implementa��o 

de estrat�gias de controle da dissemina��o de doen�as em plantas e na elucida��o 

da sua epidemiologia. 

A presen�a de P. capitalensis em diversos hospedeiros, em culturas 

comerciais ou plantas nativas n�o exploradas comercialmente e de localidades 

isoladas com caracter�sticas clim�ticas diversas e localiza��o geogr�fica distinta faz 

surgir diversos questionamentos a respeito desta esp�cie. Questiona-se a rela��o de 

co-evolu��o entre as esp�cies hospedeiras e o fungo, e tamb�m, se existe fluxo 

g�nico entre as popula��es e de que forma este vem acontecendo. Al�m disto, 

procura-se entender como a esp�cie P. capitalensis pode ser endof�tica em algumas 
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plantas, como em citros, e patog�nica em outras, causando perdas de produ��o e 

comprometimento de frutos como ocorre em manga. Da mesma forma, procura-se 

compreender se estas esp�cies fitopatog�nicas, em especial G. citricarpa, 

respons�vel pela doen�a Mancha Preta dos Citros (MPC) podem ser encontradas 

endofiticamente em outras esp�cies. Estas quest�es ainda n�o  elucidadas pela 

comunidade cient�fica v�m sendo alvo de diversas pesquisas multidisciplinares 

abrangendo os aspectos gen�ticos e ecol�gicos relacionados a P. capitalensis.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1MATERIAL BIOL�GICO

2.1.1 Endof�ticos isolados a partir de folhas e/ou pec�olos de citros e mangueira e de 

folhas de cambar�

Os isolamentos de endof�ticos a partir de folhas de citros ocorreram em 

Dezembro de 2009 e nos meses de Fevereiro a Maio de 2010. Em 22 isolamentos 

independentes foram avaliados 26 pomares localizados em dez munic�pios 

diferentes das regi�es Norte, Noroeste e Sudoeste paranaense.

Do total de 1372 folhas de citros submetidas ao isolamento convencional de 

fungos endof�ticos, 1320 (96,20%) amostras foram de laranja das seguintes 

variedades: Laranja “Folha Murcha”, Laranja “Folha Murcha/Cravo”, Laranja 

variedade “Iapar”, Laranja “P�ra”, Laranja “Pera Rio”, Laranja “Pera Cle�patra”, 

Laranja “Pera/Folha Murcha”, Laranja “Val�ncia”, Laranja “Val�ncia / Cravo”, Laranja 

“Val�ncia/Sunki”, Laranja “Pera/Val�ncia”, Laranja “Pera/Cravo”. Foram analisadas 

tamb�m 38 folhas de tangerina (Citrus reticulata), das variedades Mexerica, 

Montenegrina e 14 folhas de Lima �cida Tahiti (Citrus latifolia). Al�m destas, 8 folhas 

de manga (Mangiferae indica), provenientes de plantas pr�ximas aos pomares de 

citros localizados nos munic�pios de Alto Paran�, Alt�nia e Paranava� tamb�m foram 

submetidas ao isolamento. Durante o m�s de Abril/2010 tamb�m foram isolados 
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endofíticos de folhas de 9 plantas de Vochysia divergens Pohl (Cambará), sendo 5 

da região do Amolar e 4 da Nhecolândia, localizadas no Pantanal Sul-

Matogrossense. 

As linhagens de Guignardia spp. utilizadas neste trabalho foram isoladas, 

seguindo a metodologia descrita por Petrini (1986), adaptada por Glienke (1995), 

com modificações propostas por Stringari (2009). As folhas de citros, mangueira e 

cambará foram inicialmente higienizadas com água corrente para a remoção de 

microrganismos epifíticos e outros contaminantes, tomando-se cuidado para não 

danificar o material. No interior da câmara de fluxo laminar, foram então 

superficialmente desinfectadas por meio de imersão em etanol 70% por 1 minuto, 

tratamento com NaClO 3% por 6 minutos, etanol 70% por 30 segundos e posterior 

lavagem em água destilada por 6 minutos.

Cinco fragmentos de cada pecíolo e das folhas de citros (5 mm x 5mm) foram 

colocados em placas de petri com meio BDA, pH 5,8, adicionado de solução de 

tetraciclina (100 g/mL) e então incubadas a 22°C. Para isolamento de folhas de 

cambará procedeu-se da mesma maneira, entretanto, somente as folhas foram 

cortadas em 20 fragmentos (5 mm x 5 mm) e distribuídos igualmente em 2 placas de 

petri com meio BDA adicionado de solução de tetraciclina (100 g/mL) e 2 placas de

petri com Ágar para Actinomicetos acrescido de ciclohexamida (50 g/mL)

(KÜSTER; WILLIANS, 1964). Os isolados obtidos foram acondicionados em meio 

BDA e depositados na coleção de microrganismos do Laboratório de Genética de 

Microrganismos da Universidade Federal do Paraná (LabGeM/UFPR).

2.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS ISOLADOS

Os isolados macroscopicamente semelhantes aos fungos do gênero 

Phyllosticta (colônias com coloração acinzentadas ou negras, com bordas 

irregulares), foram submetidas à caracterização morfológica através da análise em 

microscópio óptico das estruturas de reprodução (conídios e ascósporos) corados 

com azul de lactofenol, após crescimento em meio de cultura. Como critério 

preliminar de discriminação entre as espécies G. citricarpa e P. capitalensis, 
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semelhantes morfologicamente em meio BDA, os isolados foram cultivados em meio 

�gar Aveia (HOEKSTRA e APTROOT,1988) por 7 dias no escuro a 22�C (BAAYEN

et al., 2002). Como controles foram utilizadas as linhagens LGMF06 de G. citricarpa 

e LGMF01 de Phyllosticta capitalensis, respectivamente positivas e negativas para 

teste de fitopatogenecidade em citros (BALDASSARI; WICKERT; G�ES, 2008), da

cole��o de microrganismos do Laborat�rio de Gen�tica de Microrganismos da 

Universidade Federal do Paran� (LabGeM/UFPR).

2.3  IDENTIFICA��O DOS ISOLADOS

2.3.1 Extra��o de DNA dos isolados

Os fungos obtidos a partir de isolamento de folhas e pec�olos de citros e de

folhas de cambar� morfologicamente semelhantes ao g�nero Phyllosticta e 

Guignardia foram semeados em placas de petri com meio BDA recobertas com 

papel celofane esterilizado, para permitir a retirada do mic�lio sem �gar. A extra��o 

de DNA dos isolados foi realizado utilizando-se o Microbial DNA Isolation Kit (MO 

Bio, Carlsbad, CA, USA), conforme orienta��es do fabricante.

O DNA extra�do das linhagens foi quantificado pelo espectrofot�metro 

NanoDrop� 2000 (Thermo Cientifica). A integridade foi verificada adicionando-se 3 

 L de GelRedTM (Biotium, Estados Unidos) em al�quotas de 10  L de amostra de 

DNA, foi submetido a eletroforese em gel de agarose 0,8% (3 V/cm), e visualizado

em luz ultravioleta. O DNA de Fago λ clivado com a enzima HindIII foi utilizado como 

marcador de peso molecular. A partir dos dados obtidos com a leitura do espectro o 

DNA foi dilu�do em �gua ultrapura est�ril para uso na concentra��o de 10ng/ L e 

mantido a -20�C at� o momento da utiliza��o.
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2.3.2 PCR Multiplex 

A identifica��o em n�vel de esp�cie foi realizada por PCR Multiplex, 

utilizando-se os primers GCP1/GCP2 (BLANCO, 1999; GLIENKE-BLANCO et al., 

2002; STRINGARI et al., 2009) que amplificam uma banda de 300 pb exclusiva no 

fungo Guignardia citricarpa e GMF1/GMF2 (KAVA-CORDEIRO, 2004; FABRIS et al., 

2008; FABRIS, 2009; FABRIS et al., 2011) que permitem a amplifica��o de uma 

banda de aproximadamente 700 pb em P. capitalensis. Em todas as rea��es 

utilizou-se como controle positivo o DNA de linhagens de refer�ncia para ambas as 

esp�cies. As condi��es da rea��o de PCR foram: 10 ng de DNA, tamp�o PCR 1x, 

0,5U de Taq polimerase, 0,8 M de primers, 0,2 mM de cada dNTP, 1,5 mM de 

MgCl2, e volume final de 12,5 L. A amplifica��o foi realizada em termociclador 

Eppendorf® (Modelo: Mastercycler Gradient), com desnatura��o inicial a 94o C por 4 

minutos, 35 ciclos de 1 minuto a 94o C, 1 minuto a 60o C, 1 minuto a 72o C, seguida 

de extens�o final de 4 minutos a 72o C. Os produtos da amplifica��o foram 

separados por eletroforese (3 V/cm) utilizando-se gel de agarose (1,5%) corado com 

GelRed e visualizados em luz ultravioleta utilizando-se o DNA Ladder (Invitrogen�) 

de 100pb como marcador de peso molecular.

2.4AN�LISE FILOGEN�TICA E TAXONOMIA MOLECULAR 

Os primers ITS4 (WHITE; MORROW, 1990), e V9G (DE HOOG; GERRITS 

VAN DEN ENDE, 1998) foram utilizados para amplificar a regi�o ITS1-5,8S-ITS2 

(Internal Transcribed Spacer Region) localizada entre os genes 18Sr e 28Sr do DNA 

ribossomal de fungos (Figura 1A). Os primers EF1-728F e EF2 (CARBONE; KOHN,

1999) foram utilizados para amplificar parte do gene do fator de elonga��o da

tradu��o α-1 (TEF1) (Figura 1B). Para ambos os genes as condi��es de PCR foram: 

10 ng de DNA, tamp�o PCR 1x, 0,5U de Taq polimerase, 0,1 M de primers (1,25

pmol/rea��o), 0,2 mM de cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, e volume final de 12,5 l. A 

amplifica��o foi realizada em termociclador Eppendorf® (Modelo: Mastercycler 
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Gradient), com desnatura��o inicial a 94o C por 2 minutos, 35 ciclos de 30 segundos 

a 94o C, 1 minuto a 55o C, 1 minuto a 72o C, seguida de extens�o final de 3 minutos 

a 72o C. Os produtos da amplifica��o da PCR foram visualizados e quantificados por 

eletroforese em gel de agarose 1,5% (p/v) corado com GelRed e visualizados sob 

luz ultravioleta. 

O produto de PCR foi inicialmente purificado adicionando-se 1 L de acetato 

de am�nio 7,5 M e 25 L de Etanol absoluto. Foi ent�o centrifugado a 10.000g por 

45 min. Desprezou-se cuidadosamente este conte�do, acrescentou-se 100 L de 

etanol 70% e o material foi submetido a centrifuga��o a 10.000g por 10 min. Ap�s 

descartado o sobrenadante e evapora��o de todo res�duo de etanol, o produto foi 

dilu�do em 12,5 L de �gua ultrapura. Ap�s 24 horas, a quantidade e a pureza de 

�cidos nucleicos foi determinada utilizando-se espectrofot�metro NanoDrop� 2000 

(Thermo Scientific) e eletroforese em gel de agarose 1,5% (p/v).

O produto de PCR foi dilu�do em �gua ultrapura para concentra��o final de 10

ng/ L. Para a rea��o de sequenciamento utilizou-se 50 ng de DNA purificado, 2  L 

(1  M) de primers e 2  L de mistura para sequenciamento ET (kit: “DYEnamic ET 

Dye Terminator Cycle Sequencing Kit for MegaBACE”; Amersham Biosciences�), 

completando com 2  L de �gua ultrapura para um volume final de 10  L. Para 

purifica��o do produto do sequenciamento, utilizou-se placa de purifica��o e gel de 

filtra��o Sephadex™ G-50 medium (GE Healthcare�). O sequenciamento de ambas 

as regi�es foi realizado em Sequenciador Autom�tico MegaBACE™ 1000 DNA 

Analysis Systems (Amersham Biosciences�).

18S 28 S5,8 S

Codificante Inser��o

ITS4VG9G

ITS1 ITS2

A �xon�ntron

EF1 – 728F EF2

B

FIGURA 1: REPRESENTA��O ESQUEM�TICA DA REGI�O ITS1-5,8S-ITS2 
DO DNA RIBOSSOMAL E PARCIAL DO GENE α1 DO FATOR DE 
ELONGA��O
A: REGI�O ITS1-5,8S-ITS2 DO DNA RIBOSSOMAL B: DETALHE DO GENE QUE CODIFICA 

A REGI�O α1 DO FATOR DE ELONGA��O

Fonte: Adaptado de STRINGARI, 2009.
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As sequências foram alinhadas utilizando os softwares BioEdit e Mega v.5

(Koichiro Tamura; Joel Dudley; Masatoshi Nei; Sudhir Kumar, 1993-2006) com 

subsequente inspeção visual e foram comparadas com as existentes no banco de 

dados GenBank do NCBI. A análise filogenética das sequências foi realizada 

segundo o modelo Neighbor-Joining com correção Kimura dois parâmetros, como 

valor de reamostragem de 10000 bootstraps, utilizando o software Mega v.5. 

Sequências das linhagens de G. citricarpa (FJ538375.1, FJ538317.1, FJ538373.1, 

FJ538315.1), P. citriasiana (FJ538413.1, FJ538355.1, FJ538415.1, FJ538357.1) e G. 

magiferae (FJ538392.1, FJ538334.1, FJ538391.1, FJ538333.1) foram utilizadas 

como referência no alinhamento das sequências.

3 RESULTADOS 

3.1ISOLAMENTO DOS FUNGOS ENDOFÍTICOS

3.1.1 Isolamento a partir de folhas de Cambará

Foram isoladas 594 linhagens macroscopicamente semelhantes ao gênero 

Phyllosticta (extremidades irregulares, com uma crosta negra, em meio BDA). 

Destes isolados 52,02% foram observados em placas com meio BDA, enquanto 

47,98% foram isolados do meio para actinomicetos acrescido com ciclohexamida 

(KÜSTER; WILLIAMS, 1964). Das plantas da região do Amolar, foram isolados 449 

endofíticos (75,59%) e da Nhecolândia foram isolados 145 endofíticos, 

representando 24,42% do total. 

3.1.2 Isolamento a partir de folhas de citros e manga

No total, 68 isolados foram identificados como Phyllosticta capitalensis por 

meio de características morfológicas de crescimento em meio Ágar Aveia, e PCR 
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Multiplex. Destes, 40 isolados foram ainda utilizados para análise de diversidade 

genética e estruturação populacional por meio de sequenciamento das regiões ITS e 

parcial do gene EF.

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ENDÓFITOS

3.2.1 Caracterização morfológica

Os isolados com características macroscópicas semelhantes às do gênero 

Phyllosticta foram submetidas à caracterização morfológica. Esta foi realizada 

através da observação de esporos corados com azul de lactofenol e repiques em 

meio Ágar Aveia. A partir da observação do crescimento do isolado e das 

características apresentadas pelo fungo em determinados meios de cultura, foi 

possível realizar um screening inicial de distinção entre espécies fúngicas.

Em meio Ágar Aveia nenhum isolado apresentou a produção de pigmento 

amarelo (Figura 2), esperado para a espécie G. citricarpa, segundo Baayen et al.

(2002). A partir destes resultados, sugere-se que os isolados provavelmente não 

pertencem à espécie G. citricarpa. Segundo STRINGARI (2009) este teste 

morfológico não é totalmente confiável, pois apresenta aproximadamente 7% de 

resultados falsos-negativos.
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3.2.1 PCR Multiplex

Sessenta e duas linhagens isoladas a partir de citros e seis linhagens 

isoladas de folhas de manga macroscopicamente semelhantes ao gênero 

Phyllosticta foram submetidas a PCR Multiplex e apresentaram banda de 700 pb 

correspondente à P. capitalensis. Destas, 33 linhagens foram isoladas do limbo foliar 

e 35 a partir do pecíolo. Os municípios de origem das amostras, bem como os 

hospedeiros estão sumarizados na Tabela 1. 

Nenhum dos isolados foi identificado como G. citricarpa. Não foram isolados 

endofíticos do gênero Phyllosticta de tangerinas e de lima ácida. De manga, foram 

isolados 6 fungos do gênero, sendo 3 a partir da folha e 3 do pecíolo. De laranja, 32

isolados foram obtidos a partir da folha e a 30 a partir do pecíolo. O isolamento a 

partir do pecíolo foi relevante, pois 44,11% dos isolados são provenientes deste 

tecido vegetal, demonstrando desta forma que o pecíolo também abriga o fungo na 

forma endofítica.

Vinte e quatro isolados provenientes de cambará foram submetidas a PCR 

Multiplex, sendo estas também identificadas como P. capitalensis.

FIGURA 2 – MACROMORFOLOGIA DAS COL�NIAS ENDOF�TICAS AP�S 10 
DIAS DE CRESCIMENTO EM MEIO �GAR AVEIA, pH 5,8.

A B C D

A: Controle Positivo (Linhagem LGMF06). A seta indica a formação de halo amarelado ao redor da colônia

B: Controle Negativo (Linhagem LGMF01)

C: Linhagem isolada de folhas de citros 

D: Linhagem isolada de folhas de Cambará 
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TABELA 1: N�MERO DE FOLHAS, POMARES E VARIEDADES C�TRICAS 
ANALISADAS POR MUNIC�PIO E IDENTIFICA��O DOS ISOLADOS continua

MUNICÍPIO
N° DE 

FOLHAS/ 
MUNICÍPIO

N° DE 
POMARES/
MUNICÍPIO

FOLHA ISOLADOS HOSPEDEIROS

369 LGMF829b Laranja “Val�ncia/Cravo”

401 LGMF830b Manga

974 LGMF860a ; LGMF861a ;;LGMF862b Laranja “Folha Murcha”

977 LGMF863b Laranja “Folha Murcha”

992 LGMF864b Laranja “Folha Murcha”

1002 LGMF865a Laranja “Folha Murcha”

1007 LGMF866a ; LGMF867a Laranja “Folha Murcha”

1011 LGMF868a Laranja “Folha Murcha”

Alto Paran� 158 (11,45%) 3

1019 LGMF869b Laranja “Folha Murcha”

099 LGMF814a Laranja “Folha Murcha”

520 LGMF837a Manga

521 LGMF838a Manga

544 LGMF839b Laranja “Folha Murcha”

904 LGMF856a ;LGMF857b ; LGMF858b Manga

1364 LGMF878a Laranja “Pera/Rio”

1371 LGMF879a ;LGMF880b Laranja “Folha Murcha”

Alt�nia 104 (7,54%) 3

1372 LGMF881a Laranja “Folha Murcha”

187 LGMF814 a Laranja “Folha Murcha”

188 LGMF816b Laranja “Folha Murcha/Cravo”

189 LGMF817b Laranja “Folha Murcha/Cravo”

197 LGMF818b Laranja “Folha Murcha/Cravo”

216 LGMF819a Laranja “Val�ncia/Sunki”

218 LGMF820a ; LGMF821b Laranja “Pera/Cle�patra”

224 LGMF822a ; LGMF823b Laranja “Val�ncia/Sunki”

254 LGMF824a Laranja “Val�ncia/Sunki”

261 LGMF825a Laranja “Pera/Cle�patra”

284 LGMF826a Laranja “Val�ncia/Sunki”

Atalaia 210 (15,22%) 3

419 LGMF831b Laranja “Pera/Cravo”

803 LGMF852 b ; LGMF853 b Laranja “Pera/Cravo”

858 LGMF854 b Folha “Murcha/Cravo”Cruzeiro do 
Sul 171 (12,39%) 3

869 LGMF855a Folha “Murcha/Cravo”

Dois Vizinhos 18 (1,30%) 1 - - -

723 LGMF849b Laranja “Pera/Cravo”

733 LGMF850a Laranja “Pera/Cravo”

774 LGMF851b Laranja “Pera/Cravo”Flora� 180 (13,04%) 3

940 LGMF859a Laranja “Pera/Cravo”
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TABELA 1: N�MERO DE FOLHAS, POMARES E VARIEDADES C�TRICAS 
ANALISADAS POR MUNIC�PIO E IDENTIFICA��O DOS ISOLADOS          conclus�o

MUNICÍPIO
N° DE 

FOLHAS/ 
MUNICÍPIO

N° DE 
POMARES/
MUNICÍPIO

Nº 
FOLHA

ISOLADOS VARIEDADE CÍTRICA

1118 LGMF870b Laranja “Folha Murcha”

1149 LGMF871a Laranja “Pera/Cravo”

1162 LGMF872a Laranja “Pera/Cravo”

1178 LGMF873a Laranja “Folha Murcha”

1182 LGMF874a Laranja “Folha Murcha”

1243 LGMF875a Laranja “Pera/Cravo”

1312 LGMF876a Laranja “Pera/Cravo”

Guraira�a 231 (16,74%) 2

1323 LGMF877b Laranja “Folha Murcha”

Mandagua�u 163 (11,81%) 2 - - -

470 LGMF832 a Laranja “Folha Murcha”

484 LGMF833b Laranja “Folha Murcha/Cravo”

493 LGMF834b Laranja “Folha Murcha/Cravo

502 LGMF835b Laranja “Folha Murcha”

503 LGMF836 a Laranja “Folha Murcha”

584 LGMF840 a ; LGMF841b Laranja “Val�ncia /Cravo”

596 LGMF842 a Laranja “Folha Murcha”

597 LGMF843 a Laranja “Val�ncia /Cravo”

602 LGMF844a Laranja “Pera/Cravo”

611 LGMF845a Laranja “Folha Murcha”

614 LGMF846b Laranja “Val�ncia /Cravo”

Paranava� 95 (6,88%) 3

616 LGMF847a ; LGMF848b Laranja “Folha Murcha”

337 LGMF827b Laranja “Pera/Cravo”
S�o Jorge do 

Patroc�nio 50 (3,62%) 3
344 LGMF828b Laranja “Pera/Cravo”

TOTAL 1380 26

a Isolado a partir do limbo foliar
b Isolado a partir do pec�olo

3.3 DIVERSIDADE GEN�TICA E ESTRUTURA��O POPULACIONAL

Sessenta e quatro isolados de Phyllosticta foram utilizados para o 

sequenciamento da regi�o ITS1-5,8S-ITS2 do rDNA e parcial do gene do fator de 

elonga��o da tradu��o1-α (TEF1). Destes, 24 isolados foram obtidas a partir de 

folhas de Cambar� do Pantanal Sul Matogrossense. A regi�o de origem de cada 

isolado pode ser observada na Tabela 2. Tr�s isolados (LGMF837, LGMF856 e 

LGMF857) foram obtidos a partir de folhas de mangueira provenientes do Estado do 
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Paran�. As demais 37 linhagens s�o provenientes de folhas e pec�olos de citros de 

pomares paranaenses. As sequ�ncias obtidas foram analisadas de forma combinada 

para obten��o da �rvore filogen�tica (Figura 3).

TABELA 2 – ORIGEM E IDENTIFICA��O DOS ISOLADOS DE CAMBAR� 

UTILIZADOS PARA AN�LISE FILOGEN�TICA
ORIGEM IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA IDENTIFICAÇÃO DO ISOLADO

Planta A1 LGMF882b

Planta A2 LGMF883b; LGMF884b

Planta A3 LGMF885b; LGMF886a; LGMF887a; 
LGMF888a

Planta A4 LGMF889a; LGMF890a; LGMF891a

AMOLAR

Planta A5 LGMF892a; LGMF893b

Planta N1 LGMF894a; LGMF895a; LGMF896b

Planta N2 LGMF897b; LGMF898b; LGMF899a

Planta N3 LGMF900b; LGMF901bNHECOL£NDIA

Planta N4 LGMF902b; LGMF903a; LGMF904a; 
LGMF905b

a Isolado a partir do Meio BDA; b Isolado a partir do Meio para Actinomicetos

A partir do alinhamento das sequ�ncias e do agrupamento observado com a 

�rvore filogen�itca observou-se que as linhagens estudadas separam-se de acordo 

com uma substitui��o pontual de um nucleot�deo que codifica o gene para EF 

(Tabela 3), n�o observado nas linhagens de refer�ncia para G. citricarpa e P. 

citrisiana. Observou-se que todas as linhagens isoladas de cambar�, independente 

da localiza��o das plantas e do meio de cultura utilizado para o isolamento 

apresentaram o mesmo nucleot�deo na posi��o relatada. 

Em rela��o aos isolados do Paran�, onze isolados mostraram-se 

semelhantes �s linhagens de P. capitalensis provenientes de Cambar�, 

apresentando o nucleot�deo timina ao inv�s de citosina, sugerindo uma transi��o, 

conforme pode ser observado na Tabela 3. Demonstra-se assim mais um ind�cio 

para considerar este o endof�tico P. capitalensis como cosmopolita, identific�-lo e 

nome�-lo corretamente, corroborando com Glienke et al. (2011) e Wulandari et al. 

(2009); que demonstram a aus�ncia de especificidade em rela��o aos hospedeiros 

podendo ser encontrado por exemplo em Citrus spp. na �sia e Stanhopea

(Orchidaceae) no Brasil, entre outros.



63

FIGURA 3 – �RVORE FILOGEN�TICA BASEADA NA AN�LISE COMBINADA 

DAS SEQU�NCIAS DAS REGI�ES ITS1-5,8S-ITS2 E PARCIAL DO GENE DO 1 

EF
FONTE: O autor

NOTA: Modelo de distância Neighbor-Joining com correção Kimura dois parâmetros, como valor de 

reamostragem de 10000 bootstraps. Obtido com o software Mega 5.0. Os números indicam os 

valores de bootstraps.
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Da mesma forma, Baayen et al. (2002) por meio da utiliza��o de marcadores 

moleculares (sequ�ncias ITS) e morfol�gicos, e compararam dezenas de linhagens 

patog�nicas e endof�ticas de Guignardia spp., Phyllosticta spp. e G. citricarpa

isoladas de diversas esp�cies vegetais de diferentes regi�es como da �sia, �frica, 

Austr�lia e Am�rica. As metodologias utilizadas pelos autores demonstraram a 

exist�ncia de dois grupos principais, filogeneticamente distintos, sendo um com a 

esp�cie G. citricarpa e o outro com as esp�cies endof�ticas. Os autores sugerem 

tamb�m que a denomina��o P. capitalensis seja atribu�da por ter sido a 

nomenclatura mais antiga associada � esp�cie.

Os isolados LGMF825 e LGMF867 mostraram-se similares a partir do 

sequenciamento. Ambos apresentaram um nucleot�deo diferente das demais 

linhagens na regi�o seq�enciada do gene EF. Os isolados LGMF847 e LGMF848 

obtidos de folha e pec�olo de laranja “Folha Murcha” agruparam-se, destacando-se o 

fato de pertencerem a uma mesma planta. Estes foram isolados em meio BDA 

apresentando caracter�sticas morfol�gicas macrosc�picas semelhantes. Entretanto, 

uma das linhagens foi isolada a partir da folha e a outra a partir do pec�olo, indicando 

que tecidos diferentes podem ser colonizados de forma latente pelo mesmo 

indiv�duo ou ent�o geneticamente similares de acordo com os genes utilizados para 

esta an�lise.

As linhagens foram identificadas como G. mangiferae mediante compara��o 

com as sequ�ncias depositadas no GenBank. Entretanto, sugere-se conforme 

proposto por GLIENKE et al. (2011), que a nomenclatura destas esp�cies sejam 

revista, atribuindo-se assim P. capitalensis para estes endof�ticos cosmopolitas n�o-

patog�nicos. 
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TABELA 3 – ALINHAMENTO DAS SEQUENCIAS DE 19 NUCLEOT�DEOS DE 

SEQU�NCIAS DE PARTE DO GENE DO FATOR DE ELONGA��O DA

TRADU��O (TEF1) DESTACANDO-SE A DIFEREN�A ENTRE OS ISOLADOS

LINHAGENS SEQUÊNCIAS
- Todos isolados de P. capitalensis provenientes de folhas de 

Cambará utilizados para an�lise filogen�tica (24 isolados)

- Isolados de mangueira: LGMF856a; LGMF857a

- Isolados de citros: LGMF868a; LGMF855a;LGMF840b; 

LGMF862b ;LGMF898b LGMF854b;LGMF860a; LGMF829b ; 

LGMF861a

TCACTTCATTTGCGTCGCA

- Demais Isolados utilizados para an�lise filogen�tica TCACTTCACTTGCGTCGCA

G. mangiferae CBS123404 TCACTTCACTTGCGTCGCA

G. mangiferae CBS123405 TCACTTCACTTGCGTCGCA

G. citricarpa CBS120489 TCACCTCACCTCGGTCGCA

G. citricarpa CBS122482 TCACCTCACCTCGGTCGCA

P. citrisiana CBS123370 TCACCTCACCTCGGTCGCALi
nh

ag
en

s
de

R
ef

er
�n

ci
a

P. citrisiana CBS123372 TCACCTCACCTCGGTCGCA

4 DISCUSSÃO

A utiliza��o de dados moleculares tem possibilitado a elucida��o de linhas 

evolucion�rias principais, delimitando grupos taxon�micos mais elevados, como por 

exemplo do Reino Fungi e seus filos. Em n�veis taxon�micos inferiores, servem de 

ferramenta para a identifica��o de esp�cies, de popula��es e indiv�duos, muitas 

vezes de dif�cil defini��o e com identifica��o imprecisa (BRIDGE; SPOONER; 

ROBERTS, 2005).

No presente estudo foi poss�vel observar que as linhagens isoladas a partir 

de folhas e pec�olos de citros, folhas de manga e de Cambar�, identificadas por PCR 

Multiplex n�o apresentaram diferen�as destac�veis macroscopicamente podendo-se 

assim, inferir que a planta cambar� hospeda de forma endof�tica a esp�cie P. 

capitalensis. Este � o primeiro relato desta esp�cie f�ngica neste hospedeiro. Neste 

aspecto, deve-se observar a maneira de dispers�o deste fungo, bem como a 

capacidade de tornarem-se constituintes da flora endof�tica de novos hospedeiros. 
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Isto deve ser melhor explorado para verificar se o mesmo pode ocorrer com outras 

esp�cies, e estas plantas tamb�m tornarem-se fonte de in�culos de esp�cies 

patog�nicas de algumas culturas comerciais como o fitopat�geno de citros, o fungo

G. citricarpa. Sabe-se que a dissemina��o da doen�a e a distribui��o geogr�fica de 

G. citricarpa ocorre de forma r�pida. Como s�o esp�cies relacionadas, questiona-se 

se a dispers�o de P. capitalensis ocorre da mesma maneira, promovendo desta 

forma a distribui��o do fungo para diversos locais e hospedeiros.

A partir da an�lise das sequ�ncias e da observa��o da �rvore filogen�tica 

(Figura 3), verificou-se pouca variabilidade entre os indiv�duos. Da mesma forma, 

todos os isolados de P. capitalensis de cambar�, independente da localiza��o e da 

planta que foram isoladas s�o similares, sem apresentarem nenhuma diferen�a com 

rela��o as sequencias de parte dos genes investigados. Sugere-se que se trata de 

uma �nica popula��o em que as diferen�as gen�ticas nas regi�es sequenciadas 

ainda n�o existem ou n�o est�o evidentes por tratar-se de uma esp�cie que evolui 

lentamente, n�o havendo ainda tempo evolutivo h�bil para que muta��es sejam 

detectadas com a metodologia utilizada.

As plantas de cambar� encontram-se isoladas do contato humano, em local 

de dif�cil acesso e sem a presen�a de atividade agr�cola nas proximidades. 

Levantam-se questionamentos a respeito de como P. capitalensis encontra-se 

nestas esp�cies e qual a origem, sugerindo-se assim a pesquisa de outras plantas 

para verificar estes aspectos. Nas folhas de cambar� analisadas n�o foram 

encontrados isolados de G. citricarpa, sugerindo que deve haver aspectos do 

hospedeiro que favorecem a susceptibilidade deste para a coloniza��o por 

determinados endof�ticos ou fitopat�genos.

Os isolados foram obtidos de �rvores encontradas em localidades com 

condi��es clim�ticas bastante distintas talvez devido ao fato de apresentarem

caracter�sticas gen�ticas que conferem a capacidade desta esp�cie em adaptar-se a 

ambientes diversos. No Pantanal, encontramos comunidades com alta complexidade 

e diversidade, que em determinadas regi�es devem-se aos ciclos de inunda��es –

flutua��es anuais do n�vel das �guas, que afetam diretamente v�rios processos 

ecol�gicos da regi�o, principalmente na composi��o da flora local (ARIEIRA, 

CUNHA; 2006). Estas situa��es requerem adapta��es das plantas para lidar tanto 

com os per�odos de estiagem quanto nos per�odos de alagamento (JUNK et al.,

1989).
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Neste trabalho a variabilidade evidenciada foi bastante reduzida entre os 

isolados. STRINGARI, 2009 estudou isolados de G. mangiferae provenientes de 

diversos hospedeiros (variedades cítricas, mangueira e guanxuma) isolados em 

épocas diferente e de diversas localidades que apresentaram variabilidade genética 

entre os isolados sem estarem relacionados a procedência das linhagens.  

Demonstrou a ausência de especificidade do fungo P. capitalensis com o 

hospedeiro; ao contrário do que ocorre com o patógeno de citros G. citricarpa e com 

a nova espécie de Phyllosticta isolada exclusivamente de manga nos estados de 

São Paulo e Paraná, descrito pela autora. Desta forma, sugere-se o sequenciamento 

de outras regiões e/ou genes, como por exemplo GPDH e actina, utilizados por 

Glienke et al. (2011) para esclarecer as diferenças existentes entre as linhagens 

utilizadas neste estudo bem como correlacioná-las aos aspectos ecológicos em que 

seus hospedeiros se encontram.

Deve-se abordar também o aspecto relacionado ao isolamento dos fungos 

em meio com o fungicida ciclohexamida, utilizado para inibição do crescimento de 

fungos já que o mesmo inibe a síntese protéica em eucariotos. Existem escassos 

estudos sobre os fatores que relacionam os gêneros Guignardia e Phyllosticta

quanto a sensibilidade e resistência a antifúngicos, entre estes a ciclohexamida. No 

presente estudo, foi possível observar isolados a partir de meio acrescido de 

ciclohexamida (50 L/mL), entretanto são necessários estudos mais aprofundados,

com maior número de amostras, em concentrações diferentes de fungicida e em 

condições de cultura diversas para confirmar a resistência destes isolados a esta 

droga, bem como os mecanismos a este associados. Kawai et al. (1992) também 

demonstra que S. cerevisae é resistente a esta substância devido a existência de um 

gene codificante de uma proteína ribossômica. Para Käufer et al. (1983), a 

resistência a ciclohexamida deve-se a transversão no gene CYH2 que resulta em 

mudança de aminoácido na posição 37 da proteína ribossômica L29.

Os resultados obtidos contribuirão na elucidação das relações entre as 

espécies dos gêneros Guignardia e Phyllosticta. Da mesma forma pode-se concluir 

que o mesmo genótipo de P. capitalensis, comumente encontrado em diversos 

hospedeiros colonizando variados tipos celulares é encontrado também em Vochysia 

divergens Pohl, planta nativa do Pantanal sul matogrossense. Esta planta nativa da 

região encontra-se em condições ambientais bastante diversas, abrigando uma 
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espécie endofítica semelhante ao que ocorre em culturas comerciais como citros e 

manga. O conhecimento das características genéticas de endofíticos torna-se 

bastante importante pois auxilia na compreensão e na busca de estratégias para o 

controle e a prevenção de espécies fitopatogênicas relacionadas.
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CAP�TULO 2

“IDENTIFICA��O DE Guignardia citricarpa EM FOLHAS DE CITROS 
ASSINTOM�TICOS A PARTIR DE DIAGN�STICO INDEPENDENTE DE 

CULTIVO”

RESUMO

A Mancha Preta dos Citros (MPC) é causada pelo fungo Guignardia citricarpa Kiely, 
que é atualmente um fator limitante para a exportação da fruta in natura
principalmente para países Europeus. A MPC está presente no Paraná, na região 
conhecida como Vale do Ribeira e em diversos estados brasileiros. Na principal 
região produtora (norte central e noroeste) do Paraná não há relatos oficiais da 
doença. O monitoramento de plantas cítricas nestes pomares quanto à presença de 
G. citricarpa de forma assintomática é fundamental para a identificação de áreas 
livres do patógeno, e também para a adoção de medidas preventivas da proliferação 
do patógeno. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar pomares 
assintomáticos de citros dos municípios paranaenses Alto Paraná e Paranavaí.
Assim, 253 plantas assintomáticas de citros, de 6 pomares diferentes foram 
avaliadas quanto a presença de G. citricarpa. Do total de isolados, 25 foram 
identificados como P. capitalensis. Nenhum isolado foi identificado como G. 
citricarpa. Paralelamente, 253 folhas das mesmas plantas cítricas foram avaliadas 
por diagnóstico independente de cultivo. Destas, 11 plantas de Paranavaí
apresentaram a banda correspondente à G. citricarpa. Estes resultados sugerem 
que G. citricarpa deve estar presente de forma latente e assintomática em pomares 
desta região e evidenciam a necessidade de monitoramento dos pomares do 
Paraná. Também sugerem que a metodologia de ciPCR apresenta sensibilidade na 
detecção de G. citricarpa mesmo em plantas assintomáticas. 

Palavras chave: Guignardia citricarpa, Mancha Preta dos Citros, ciPCR
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ABSTRACT

Citrus black spot (CBS) is caused by the fungus Guignardia citricarpa Kiely, which is 
currently a limiting factor for the fresh fruit export mainly to European countries. The 
MPC is present in Paran� in the region know as the Ribeira Valley and in several 
states. In the main producting region (north central and northwest) of Paran� there’s 
no official reports of the disease. The monitoring of theses citrus orchards for 
presence of G. citricarpa asymptomatically is critical for identifying areas free of the 
pathogen. Thus, this study aimed to examine citrus orchards asymptomatic municipal 
districts of Alto Parana and Paranava�. Thus, 253 asymptomatic citrus plants in six 
differents orchards were screended for the presence of G. citricarpa. Of the total 
isolates, 25 were screened for the presence of G. citricarpa. Of the total isolates, 25 
were identified as P. capitalensis. No one of isolates was identified as G. citricarpa. 
Parallel, 253 sheets of the same citrus plants were evaluated by independent 
diagnosis of cultivation. Of these, 11 plants Paranava� showed the band 
corresponding to G. citricarpa. These results suggest that G. citricarpa is present in a 
latent and asymptomatic in orchards of this region and highlights is needing for 
monitoring of the orchards of Paran�. Suggest that the methodology of ciPCR shows 
sensitivity in detecting G. citricarpa even in asymptomatic plants.

Keywords: G. citricarpa, Black Spot Citrus, ciPCR

A citricultura apresenta grande expressividade no agroneg�cio brasileiro pois 

o Brasil � atualmente o maior produtor mundial de citros, seguido por Estados 

Unidos e M�xico. Entretanto, diversas doen�as, causadas pelos mais variados 

agentes comprometem e oneram a produ��o, depreciam os frutos, e principalmente 

restringem a exporta��o de frutas in natura para v�rios pa�ses, devido a rigorosas 

barreiras fitossanit�rias existentes (BONANTS et al., 2003; BALDASSARI et al., 

2007; ROSSMAN, 2009). Dentre estas doen�as, encontra-se a Mancha Preta dos 

Citros (MPC), causada pelo fungo Guignardia citricarpa Kiely (forma anam�rfica 

Phyllosticta citricarpa VAN DER AA, 1973). O g�nero Guignardia possui esp�cies 

endof�ticas e fitopatog�nicas muito semelhantes morfologicamente que podem 

coexistir em um mesmo hospedeiro, como ocorre em Citrus sinensis, em que o 

fungo Guignardia mangiferae AJ ROY (1968) n�o patog�nico em citros relaciona-se 

filogeneticamente ao fitopat�geno Guignardia citricarpa (BAAYEN et al., 2002; 

ROSSMAN, 2009). 
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O primeiro relato da doença MPC foi em 1895 na Austrália, próximo a Sidney 

ocasionando elevadas perdas na produção e em pós-colheita e em 1925 na região 

litorânea da província de Transvaal, África do Sul, onde a doença surge em 

decorrência da importação de mudas portadoras do agente etiológico tornando 

impróprios para a exportação mais de 90% dos frutos de pomares não protegidos 

(ROBBS, 1990). Hoje a MPC apresenta uma ampla distribuição geográfica, sendo 

encontrada na África, Ásia, Oceania, Estados Unidos, América Central, América do 

Sul e Antilhas (ROBBS; BITTENCOURT, 1995; LEMON; MCNALLY, 2010). A MPC 

já foi identificada em pomares de diversos estados brasileiros (BALDASSARI; REIS, 

GOES, 2006).

Em 2011, Glienke et al. por meio de análises multigênicas sugerem a 

utilização do nome Phyllosticta capitalensis para a forma endofítica de Phyllosticta 

presente em citros, ao invés do nome G. mangiferae. Os autores, a partir de análise 

multigênica e construção de árvore filogenética combinada observaram que 

linhagens de ambas as espécies agrupam-se diferentemente, sendo assim, 

endofíticos não-patogênicos isolados em uma ampla gama de hospedeiros seriam 

mais corretamente designados de P. captilalensis já que trata-se do nome mais

antigo atribuído a este fungo, por Hennings em 1908. Tais fatos dificultam o 

diagnóstico da MPC (MEYER et al., 2006) que usualmente é realizado através da 

inspeção visual e do isolamento do patógeno em meio de cultura seletivo, seguido 

de caracterização morfológica e molecular (PCR espécie-específica, real time PCR e 

sequenciamento principalmente de regiões ITS) (OEPP/EPPO, 2009). 

Tendo como objetivo o desenvolvimento de técnicas mais rápidas e sensíveis 

para o diagnóstico de MPC, Fabris et al. (2011) compararam a metodologia 

tradicional de cultivo com o diagnóstico por PCR a partir de DNA extraído 

diretamente das folhas de plantas cítricas sem sintomas da MPC. Demonstraram 

que a abordagem molecular direta, por ciPCR, foi mais sensível, identificando G. 

citricarpa em plantas assintomáticas nas quais o patógeno não foi detectado a partir 

da metodologia convencional. Os mesmos autores também desenharam primers

específicos para o endófito P. capitalensis para serem utilizados em PCR Multiplex 

com os primers específicos para G. citricarpa (KAVA-CORDEIRO, 2004; 

STRINGARI et al., 2009), em uma única reação de PCR.

Na região leste paranaense, diversos pomares de citros já manifestam 

sintomas de MPC. Porém, na região norte e noroeste do estado do Paraná, principal
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região produtora de laranja do estado a distribuição de G. citricarpa é desconhecida 

e não há relatos oficiais da doença em pomares destas regiões. Apesar de não 

existirem relatos oficiais da presença do patógeno nesta região. Silvano (2008), 

Stringari (2009) e Fabris et al. (2011), obtiveram pela metodologia tradicional de 

isolamento um isolado de G. citricarpa de um pomar assintomático. Desta forma, o

monitoramento de plantas cítricas nestes pomares quanto à presença do fungo G. 

citricarpa de forma assintomática é fundamental para a verificação de áreas livres do 

patógeno, a identificação de áreas de risco e para a adoção de medidas preventivas 

da disseminação do patógeno.

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo monitorar pomares 

assintomáticos de citros no noroeste paranaense, utilizando-se de duas diferentes 

metodologias. A primeira baseia-se no isolamento de fungos endofíticos de folhas de 

citros com morfologia semelhante a G. citricarpa, a subsequente identificação 

morfológica em meio aveia-ágar (BAAYEN et al.,2002) e a identificação por meio de 

PCR Multiplex (FABRIS et al., 2011). A segunda metodologia baseia-se em PCR 

independente de cultivo (ciPCR) realizada diretamente das folhas, sem a 

necessidade de isolamento de endofíticos (FABRIS et al., 2011).

Desta forma, 253 folhas de citros, procedentes de 6 pomares diferentes, 

sendo 158 amostras de Alto Paraná e 95 amostras de Paranavaí foram avaliadas. 

Foram coletadas duas folhas de cada planta de 1% do total de plantas de cada 

pomar. As folhas foram submetidas a higienização prévia em água corrente para a 

remoção de microrganismos epifíticos e contaminantes. Uma das folhas foi 

destinada ao isolamento convencional e a outra foi destinada para a abordagem 

ciPCR.

A metodologia tradicional de isolamento de endofíticos foi realizada segundo 

Petrini (1986), com modificações propostas por Stringari (2009). Os isolados 

macroscopicamente semelhantes aos fungos do gênero Guignardia (colônias com 

coloração acinzentadas ou negras, com bordos irregulares), foram submetidos à 

caracterização morfológica através da análise em microscópio óptico das estruturas 

de reprodução (conídios e ascósporos) utilizando coloração com azul de lactofenol. 

Como critério preliminar de discriminação entre as espécies G. citricarpa e P. 

capitalensis, os isolados foram cultivados em meio Ágar Aveia, pH 5,8 (HOEKSTRA 

e APTROOT,1988) por 7 dias no escuro a 22°C (BAAYEN et al., 2002). 
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Todos os experimentos foram conduzidos com as linhagens de referência: 

LGMF05 e LGMF06 de Guignardia citricarpa e LGMF01 de Phyllosticta capitalensis

(BALDASSARI et al., 2007), pertencentes a coleção de cultura do Laboratório de 

Genética de Microrganismos da Universidade Federal do Paraná (LabGeM/UFPR). 

Na Tabela 1 são apresentados os dados gerais de origem das folhas, dos isolados e 

a identificação dos mesmos.

TABELA 1: TOTAL DE FOLHAS ANALISADAS, VARIEDADES CÍTRICAS E 
ISOLADOS DE P. capitalensis IDENTIFICADOS PELA METODOLOGIA 
TRADICIONAL DE ISOLAMENTO E ciPCR EM POMARES DE ALTO PARANÁ E 
PARANAVAÍ    

IDENTIFICAÇÃO DA PLANTAMUNICÍPIO / 
NÚMERO DE 

PLANTAS 
ANALISADAS

CÓDIGO 
DA 

PLANTA
VARIEDADE 

CÍTRICA
P. capitalensis** G. citricarpa***

369 Laranja Valencia LGMF829b -

974 LGMF860a ; 
LGMF861a;LGMF862b

-

977 LGMF863b -

992 LGMF864b -

1002 LGMF865a -

1007 LGMF866a ; LGMF867a -

1011 LGMF868a -

Alto Paraná
158 

(62,45%*)

1019

Laranja Folha Murcha

LGMF869b -

470 LGMF832 a -
484 LGMF833b -
596 LGMF842a -
611 LGMF845a -
616 LGMF847a ; LGMF848b -
493 LGMF834b -
501 - +
502 LGMF835b -
503 LGMF836 a -
518

Laranja Folha Murcha

- +
568 - +
569 - +
571 - +
573 - +
574 - +

576

Laranja Pera

- +
579 - +

Paranavaí
95 

(37,54%*)

602 LGMF844a -
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TABELA 1: TOTAL DE FOLHAS ANALISADAS, VARIEDADES CÍTRICAS E 
ISOLADOS DE P. capitalensis IDENTIFICADOS PELA METODOLOGIA 
TRADICIONAL DE ISOLAMENTO E ciPCR EM POMARES DE ALTO PARANÁ E 
PARANAVAÍ    

IDENTIFICAÇÃO DA PLANTAMUNICÍPIO / 
NÚMERO DE 

PLANTAS 
ANALISADAS

CÓDIGO 
DA 

PLANTA
VARIEDADE 

CÍTRICA
P. capitalensis** G. citricarpa***

584 LGMF840a ; LGMF841b -
614 LGMF846b -

597
Laranja Valencia

LGMF843 a -
577 Laranja Iapar - +

a Isolado a partir do limbo foliar; b Isolado a partir do pec�olo 
* Frequ�ncia relativa do n�mero de folhas analisadas por ciPCR
** Isolados a partir de metodologia tradicional de cultivo; 
*** Resultado obtido a partir de ciPCR.

A extra��o de DNA dos isolados pelo m�todo de cultivo foi realizada 

utilizando-se o kit “Microbial DNA Isolation” (MO Bio, Carlsbad, CA, USA), conforme 

orienta��es do fabricante. A extra��o de DNA das folhas tamb�m foi realizada 

utilizando-se o mesmo kit com algumas modifica��es. As folhas foram previamente 

liofilizadas e maceradas com aux�lio de nitrog�nio l�quido no momento da extra��o. 

Adicionou-se ao MicroBead Tube 15 mg da folha macerada. O tempo de 

centrifuga��o de cada etapa foi duplicado para garantir uma extra��o mais eficiente 

e utilizou-se �gua ultrapura autoclavada como eluente do DNA na etapa final.

Os DNAs extra�dos das linhagens f�ngicas e das folhas foram quantificados 

e tiveram sua integridade verificada por meio de espectrofot�metro NanoDrop� 2000 

(Thermo Scientific) e eletroforese em gel de agarose 0,8% (3 V/cm). O DNA ficou 

armazenado a 8�C. A PCR Multiplex foi realizada em at� 24 horas ap�s a extra��o 

do DNA.

A PCR Multiplex foi utilizada para identifica��o em n�vel de esp�cie dos 

isolados. Pelo cultivo, foram utilizados os primers GCP1/GCP2 (BLANCO, 1999; 

GLIENKE-BLANCO et al., 2002; STRINGARI et al., 2009) que amplificam uma 

banda de 300 pb exclusiva no fungo Guignardia citricarpa e GMF1/GMF2 (KAVA-

CORDEIRO, 2004; FABRIS et al., 2008; FABRIS, 2009; FABRIS et al., 2011) que 

permitem a amplifica��o de uma banda de aproximadamente 700 pb em P. 

capitalensis. As condi��es da rea��o de PCR Multiplex foram: 10 ng de DNA, 

tamp�o PCR 1x, 0,5U de Taq polimerase, 10 pmol/rea��o de primers, 0,2 mM de 

cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, e volume final de 12,5 L. A amplifica��o foi realizada 
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em termociclador Eppendorf® (Modelo: Mastercycler Gradient), com desnatura��o 

inicial a 94o C por 4 minutos, 35 ciclos de 1 minuto a 94o C, 1 minuto a 60o C, 1 

minuto a 72o C, seguida de extens�o final de 4 minutos a 72o C. Os produtos da 

amplifica��o foram separados por eletroforese (3V/cm) utilizando-se gel de agarose 

(1,5%) corado com GelRed e visualizada em luz ultravioleta utilizando-se o DNA 

Ladder Invitrogen� de 100pb como marcador de peso molecular.

A rea��o de ciPCR foi realizada utilizando-se somente os primers

GCP1/GCP2 (STRINGARI et al., 2009), nas mesmas condi��es propostas por Fabris 

et al. (2011). Os produtos da amplifica��o foram separados por eletroforese (3V/cm)

utilizando-se gel de agarose (1,5%) corado com GelRed e visualizados em luz 

ultravioleta. O DNA Ladder de 100pb (Invitrogen�) foi utilizado como marcador de 

peso molecular. Todas as rea��es foram realizadas utilizando-se o DNA das 

linhagens de refer�ncia como controle positivo e o DNA de plantas ax�nicas 

(cultivadas em condi��es ass�pticas) foi utilizado como controle negativo.

Pela metodologia de isolamento de fungos endof�ticos das 253 folhas 

analisadas, foram isoladas 25 linhagens f�ngicas morfologicamente semelhantes a 

G. citricarpa. Todas foram identificadas por cultivo em meio �gar-aveia e por PCR 

Multiplex, como P. capitalensis. Nenhum isolado foi identificado como G. citricarpa. 

Paralelamente, 253 folhas das mesmas plantas c�tricas foram avaliadas por ciPCR, e 

11 folhas de Paranava� apresentaram banda correspondente � G. citricarpa (Figura 

1). Destas amostras, 2 pertenciam a plantas de Laranja “Folha Murcha” de um 

mesmo pomar do qual foram avaliados 26 plantas. As outras 9 amostras positivas 

foram provenientes de um segundo pomar, com 31 amostras analisadas, de plantas 

assintom�ticas apresentando o fungo G. citricarpa. Destas amostras, 1 � proveniente 

de Laranja “Iapar” e 8 de Laranja “Pera/Cravo”.

Foi avaliado um terceiro pomar do munic�pio de Paranava�. Do total de 38

amostras avaliadas por ciPCR, nenhuma apresentou amplifica��o para G. citricarpa. 

Nenhuma amostra do munic�pio de Alto Paran� apresentou amplifica��o 

correspondente a G. citricarpa.
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Um diagn�stico r�pido de G. citricarpa � importante para a ado��o de 

medidas de preven��o na dispers�o do pat�geno. Desta forma, a utiliza��o do 

m�todo baseado em PCR Multiplex e principalmente a abordagem ciPCR s�o 

importantes ferramentas para este objetivo. Atrav�s de metodologias moleculares, � 

poss�vel distinguir corretamente as duas esp�cies, que muitas vezes pela avalia��o 

baseada na metodologia tradicional de isolamento e caracteriza��o morfol�gica 

podem gerar resultados falso-positivos, restringindo a exporta��o dos frutos 

brasileiros. Durante o transporte de citros, os sintomas da MPC podem surgir. 

Consequentemente a rejei��o dos frutos no destino final, devido � imposi��es 

fitossanit�rias de determinados pa�ses, traz preju�zos devido a gastos extras de 

log�stica e perda da fruta por amadurecimento. 

Al�m disto, metodologias eficientes de diagn�stico s�o importantes para 

evitar a dissemina��o do pat�geno pois sabe-se que a evolu��o e a distribui��o 

geogr�fica da MPC ocorreram de forma muito r�pida atrav�s da dispers�o dos 

picnidi�sporos e asc�sporos pelo vento ou por meio de material de propaga��o 

vegetativa. Por este motivo, encontra-se de forma end�mica, em diversos munic�pios 

produtores do Estado de S�o Paulo (BALDASSARI et al., 2007), onde em 1992, 

havia somente um caso registrado, j� em 2006 este n�mero sobe para 92 casos 

(FUNDECITRUS, 2009). 
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FIGURA 1 – Visualiza��o de gel de agarose 1,5% de produto de ciPCR de folhas 

de citros, linhagens de refer�ncia e controle negativo 
NOTA: As setas indicam amostras positivas apresentando banda correspondente � G. citricarpa.
Os n�meros referem-se as folhas submetidas � an�lise. PM, Marcador de Peso Molecular Ladder 
100pb Invitrogen�
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Os resultados encontrados a partir da abordagem direta, sem o cultivo, 

demonstram que 4,3% do total de folhas analisadas apresentaram banda de 700 pb 

correspondente � G. citricarpa por meio de diagn�stico por ciPCR. Estes resultados 

podem sugerir que trata-se de uma metodologia que apresenta sensibilidade para a 

identifica��o do pat�geno mesmo na aus�ncia de sintomas nos pomares, bem como 

quando n�o h� o isolamento do pat�geno atrav�s da metodologia tradicional de 

isolamento conforme apresentado por Fabris et al. (2011). Esta metodologia poder� 

ser futuramente utilizada na certifica��o de pomares e mudas livres do pat�geno e 

na ado��o de medidas fitossanit�rias, evitando-se assim a dissemina��o do 

pat�geno para �reas em que atualmente n�o existem relatos da exist�ncia deste. No 

estado do Paran� este aspecto deve ser cuidadosamente abordado, pois o primeiro 

registro de MPC ocorre em 2006 em tangerinas “Montenegrina” (Citrus deliciosa

Tenora), na regi�o produtora do noroeste do estado, no Vale do Ribeira, que se 

encontra a mais de 500 Km da regi�o Noroeste, a maior regi�o produtora de laranja 

doce (Citrus sinensis Osbeck) do estado (NUNES, 2006). Da mesma forma, Silvano 

(2008), Stringari (2009) e Fabris et al. (2011) identificaram um isolado de G. 

citricarpa pela metodologia de isolamento tradicional em plantas assintom�ticas de 

Paranava�, onde n�o existem relatos de sintomas de MPC, demonstrando desta 

forma a presen�a do pat�geno de forma latente. Por tratar-se de doen�a de f�cil 

distribui��o geogr�fica o conhecimento epidemiol�gico desta e o diagn�stico 

precoce da MPC � bastante importante, tendo como objetivo preservar os pomares 

que ainda n�o tenham sido afetados e tamb�m abrir novos mercados para 

exporta��o da fruta in natura. A inexist�ncia dos sintomas e a aus�ncia de isolados 

de G. citricarpa pela metodologia de isolamento tradicional sugerem um eficiente 

controle qu�mico atrav�s do uso de fungicidas nestes pomares.

Os resultados aqui apresentados sugerem que G. citricarpa pode estar

presente de forma assintom�tica em alguns pomares da regi�o de Paranava� e 

evidenciam a necessidade de monitoramento dos demais pomares desta regi�o do 

Paran�. Tamb�m sugerem que a metodologia de ciPCR apresenta sensibilidade na 

detec��o de G. citricarpa mesmo em plantas assintom�ticas.
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5 DISCUSSÃO GERAL

Todas as plantas investigadas até o presente possuem microrganismos 

endofíticos, principalmente fungos e bactérias. Estes podem ter uma relação de 

mutualismo, patogenicidade ou serem saprófitas, demonstrando particularidades no 

grau de especificidade entre o endófito e o hospedeiro. O estudo dos endófitos

demonstra que estes microrganismos possuem potencial biotecnológico na produção 

de enzimas, corantes e outros amplamente explorados pela indústria. Além disto, 

diversas doenças que acometem plantas e frutos estão sendo entendidas e 

erradicadas a partir do conhecimento do agente fitopatogênico e das espécies a este 

relacionadas.

Uma das doenças investigadas por diversos pesquisadores, é a Mancha 

Preta dos Citros e o seu agente patogênico o fungo G. citricarpa. Diversas 

metodologias vêm sendo estudadas para serem implementadas como rotina de 

diagnóstico do fungo G. citricarpa, especialmente aquelas baseadas em PCR, e 

morfologia. Além destas, cita-se o diagnóstico independente de cultivo, que com os 

resultados obtidos demonstrou ser capaz de identificar o fungo diretamente de 

folhas, em plantas assintomáticas, sem a necessidade prévia do isolamento do 

patógeno. Neste sentido, otimiza-se recursos, mão-de-obra e tempo, bem como 

torna-se possível o diagnóstico mais preciso, podendo-se evitar assim a 

manifestação de sintomas e a disseminação da doença para pomares ainda não 

afetados. Por meio desta metodologia será possível também a certificação de

pomares livres, sem a presença do patógeno na forma latente, incrementando a 

exportação dos frutos in natura. 

Devido a importância que a citricultura apresenta para o Brasil, o 

conhecimento do fungo G. citricarpa é fundamental para o combate da doença. De 

acordo com a literatura, este encontra-se relacionado a outros endofíticos que 

colonizam os mesmos hospedeiros, sem causar danos as plantas e aos frutos. Um 

exemplo é Phyllosticta capitalensis, anteriormente descrito como sinonímia de G. 

mangiferae (GLIENKE et al., 2011). O estudo de espécies deste gênero poderá 

fornecer informações para auxiliar no entendimento de como G. citricarpa prejudica 

os citros, como ocorre a interação entre este fungo e o hospedeiro e também da

distribuição deste em outros hospedeiros.
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O primeiro relato da presença do fungo P. capitalensis em folhas de 

cambará corrobora com outros autores que encontraram este fungo como 

cosmopolita, na África, Ásia, Oceania e América em diversos hospedeiros. A análise 

das sequências demonstrou que as linhagens obtidas independente do hospedeiro 

(mangas e citros do estado do Paraná e cambará do Pantanal sul matogrossense) e 

das condições ambientais em que estes se encontram, apresentavam grande 

similaridade genética. Desta forma, questiona-se a maneira com que houve a 

dispersão deste fungo e se existe fluxo gênico entre estas populações. 

Para melhor compreensão e tendo como objetivo identificar variabilidade 

entre os isolados de P. capitalensis, sugere-se o sequenciamento de outros genes, 

como GPDH, Actina e beta-tubulina. Estas informações contribuirão para elucidar as 

relações entre Phyllosticta capitalensis e o patógeno Guignardia citricarpa bem como 

a interação destes com os hospedeiros já relatados.
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir:

 O fungo Phyllosticta capitalensis coloniza de forma endofítica folhas de 

Vochysia divergens Pohl.

 Isolados de P. capitalensis provenientes de folhas de citros de diferentes 

municípios paranaenses e de folhas de Cambará do Mato Grosso do Sul 

apresentam-se similares geneticamente, sendo que tal similaridade parece 

não ser explicada por fluxo gênico.

 O diagnóstico por ciPCR sugerem que G. citricarpa parece estar presente de 

forma latente e assintomática em pomares do município de Paranavaí e 

evidenciam a necessidade de monitoramento dos pomares do Paraná.
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ANEXO 1 - MUNICÍPIOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE CITROS NO ESTADO DO PARANÁ

Atalaia Paranava�

Dois VizinhosAlt�nia

Alto Paran� Cruzeiro do Sul

Flora�

Guaira�a

Mandagua�u

S�o Jorge do Patroc�nio

Fonte: IPARDES, 2010 – Modificado pelo autor
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ANEXO 2 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES A LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NÚMERO DE FOLHAS E 
POMARES AVALIADOS

MUNICÍPIO COORDENADAS DO 
MUNICÍPIO

MESORREGIÃO 
GEOGRÁFICA

MICRORREGIÃO 
GEOGRÁFICA

N° DE FOLHAS/ 
MUNICÍPIO

N° DE POMARES/
MUNICÍPIO

Alto Paran�
23� 7′ 44″ S

52� 19′ 8″ W
Noroeste Paranaense Paranava� 158 (11,45%) 3

Alt�nia
23� 52′ 28″ S

53� 54′ 6″ W
Noroeste Paranaense Umuarama 104 (7,54%) 3

Atalaia
23� 9′ 3″ S

52� 3′ 16″ W

Norte Central 

Paranaense
Astorga 210 (15,22%) 3

Cruzeiro do Sul
22� 57′ 43″ S

52� 9′ 38″ W
Noroeste Paranaense Paranava� 171 (12,39%) 3

Dois Vizinhos
25� 44′ 1″ S

53� 3′ 26″ W
Sudoeste Paranaense Francisco Beltr�o 18 (1,30%) 1

Flora�
23� 19′ 1″ S

52� 18′ 14″ W

Norte Central 

Paranaense
Flora� 180 (13,04%) 3

Guraira�a
22� 56′ 4″ S

52� 41′ 8″ W
Noroeste Paranaense Paranava� 231 (16,74%) 2

Mandagua�u
23� 20′ 50″ S,

52� 5′ 43″ W

Norte Central 

Paranaense
Astorga 163 (11,81%) 2

Paranava�
23� 4′ 23″ S

52� 27′ 55″ W
Noroeste Paranaense Paranava� 95 (6,88%) 3

S�o Jorge do 

Patroc�nio

23� 45′ 43″ S

53� 52′ 44″ W
Noroeste Paranaense Umuarama 50 (3,62%) 3

1380 (100%) 26

Fonte: IPARDES, 2010. **Do total de folhas submetidas ao isolamento, 8 foram de manga, sendo 2 do munic�pio de Alto Paran�, 4 de Alt�nia e 2 de Paranava�.
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ANEXO 3 - N�MERO DE AMOSTRAS ANALISADAS DE ACORDO COM A 

VARIEDADE C�TRICA

***Além das folhas de citros submetidas ao isolamento, 8 folhas de manga localizadas próximo aos 
pomares de citros também foram avaliadas.

CULTIVARES – VARIEDADE  / PORTA ENXERTO NÄ DE AMOSTRAS

Folha Murcha 337

Folha Murcha / Cravo 41

Iapar 9

Pêra 47

Pêra / Cleópatra 45

Pêra / Cravo 477

Pêra / Folha Murcha 1

Pêra / Rio 77

Pêra / Valência 15

Valência 12

Valência / Cravo 151

Laranja

Valência Sunki 48

Mexerica 6

Montenegrina 20Tangerina

Ponkan 12

Lima Ácida Tahiti 14

Total: 1372

D E F
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ANEXO 4 - NÚMERO DE ISOLADOS A PARTIR DE FOLHAS DE CAMBARÁ DE 

ACORDO COM O MEIO DE CULTURA E LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

* Isolados macroscopicamente semelhantes ao gênero Guignardia. 

REGIÃO 
ISOLAMENTO

MEIO DE 
CULTURA

IDENTIFICAÇÃO 
DA PLANTA

NÚMERO DE 
ISOLADOS*

TOTAL DE 
ISOLADOS 
POR MEIO

TOTAL DE 
ISOLADOSPOR 

REGIÃO
A1 52

A2 62

A3 50

A4 40

BDA

A5 40

244 
(41,08%)

A1 44

A2 54

A3 33

A4 23

A
M

O
LA

R

MEIO PARA 
ACTINOMICETOS

A5 51

205 
(34,51%)

449 (75,59%)

N1 14

N2 10

N3 13
BDA

N4 28

65 
(10,94%)

N1 13

N2 14

N3 21

N
H

EC
O

LÂ
N

D
IA

MEIO PARA 
ACTINOMICETOS

N4 32

80
(13,47%)

145 (24,41%)

Total de Isolados 594 (100%)
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ANEXO 5 - METODOLOGIA DETALHADA DOS PROCEDIMENTOS 

EXECUTADOS

A) PREPARO DE MATERIAL

Os materiais utilizados para a realização das atividades laboratoriais foram 

previamente esterilizados. Meios de cultura, soluções, espátulas, grais de porcelana, 

pistilos e palitos de transferência foram esterilizados em autoclave, à pressão de 1 

atmosfera, por 20 minutos e vidrarias esterilizadas em forno Pasteur a 180º C por 4 

horas.

B)  PREPARO DE MEIOS DE CULTURA

MEIO ÁGAR DE BATATA E DEXTROSE (BDA)

Batata ...................................................... 200 g
Dextrose .................................................. 20 g
H2O destilada q.s.p. ................................ 1000 mL
Ágar ......................................................... 15 g

As batatas foram descascadas, cortadas em pequenos pedaços e 

cozinhadas em 500 mL de água destilada por 20 minutos em forno microondas. 

Foram então descartadas e ao caldo restante acrescentou-se a dextrose. O volume 

foi completado para 1000 mL com água destilada, e o pH ajustado para 5,8 com 

NaOH 1N. Acrescentou-se o ágar diretamente aos frascos de armazenamento do 

meio de cultura. O meio foi autoclavado a 121oC, 1 atm, por 20 minutos e 

armazenado em temperatura ambiente até o momento de colocá-lo nas placas de 

petri.
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MEIO �GAR-AVEIA (OA) DE HOEKSTRA E APTROOT (1988)

Aveia em flocos ....................................... 20 g
H2O destilada q.s.p. ................................ 1000 mL
�gar ......................................................... 15 g

Adicionou-se a aveia em 1000 mL de �gua destilada e esta foi aquecida por 

20 minutos em forno microondas. A solu��o foi filtrada em peneira de malha fina e o 

volume completado para 1000 mL com �gua destilada. O pH foi ajustado para 5,8 

com NaOH 1N. Acrescentou-se o �gar diretamente aos frascos de armazenamento 

do meio de cultura. O meio foi autoclavado a 121oC, 1 atm, por 20 minutos e 

armazenado em temperatura ambiente at� o momento de ser colocado nas placas 

de petri.

MEIO SELETIVO PARA ISOLAMENTO DE ACTINOMICETOS (AC) (K�STER; 

WILLIAMS, 1964)

Amido (ou glicerol)........... ....................... 20 g
Case�na.................................................... 0,03 g
KNO3 ...................................................... 2,0 g
NaCl ……………………………………….. 2,0 g
K2HPO4..................................................... 2,0 g
MgSO 4 .7H 2 O .......................................                       0,05 g
CaCO3 .....................................................                                     0,02 g
FeSO 4 .7H 2 O ........................................                        0,01 g
Agar ......................................................... 18 g
�gua destilada..........................................                            p/ 1000 mL

Todas as subst�ncias foram colocadas em �gua destilada, sob agita��o, 

exceto o �gar. O pH foi ajustado para 7,0 – 7,2. Adicionou-se 50  L/mL de 

ciclohexamida. O volume foi completado para 1000 mL com �gua destilada. Ajustou-

se novamente o pH para 7,0 – 7,2 com NaOH 1 N e posteriormente acrescentou-se 

o �gar.
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C) PREPARO DE SOLUÇÕES E REAGENTES

ACETATO DE AMÔNIA 7,5 M

Acetato de Amônio .................................. 20 g
Água ultrapura ......................................... 1000 mL

A quantidade de acetato de amônio foi dissolvido na água ultrapura.

CORANTE AZUL DE LACTOFENOL (CRUZ, 1981)

Ácido lático .............................................. 20,0 g

Cristais de fenol........................................ 20,0 g

Glicerina.................................................... 20,0 g

Azul de Lactofenol (Methyl Blue Difco)...... 0,05 g

Água destilada.......................................... p/ 20,0 mL

Os cristais de fenol foram dissolvidos em banho-maria, e posteriormente os 

outros reagentes foram adicionados. Após 24 horas a solução foi filtrada e estocada 

em temperatura ambiente.

DNA POLIMERASE

A enzima Taq DNA polimerase Platinum, da marca Invitrogen, foi utilizada 

nas reações de amplificação, na concentração de 0,5 U/µL.
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dNTPs

Os quatro desoxirribonucleotideos (dAPT, dTTP, dGTP, dCTP) estoques 

(100mM), foram diluídos em água ultra pura a 2,5mM (solução de uso). Nas reações 

de amplificação, utilizou-se a concentração final de 0,2mM de cada dNTP.

GEL DE AGAROSE (0.8%)

Agarose ................................................... 0,8 g
Tampão TBE 1x ..................................... 100 mL

A solução foi aquecida em forno de microondas até ferver. Após esfriar, foi 

colocada na cuba para eletroforese até a solidificação total da agarose.

GEL DE AGAROSE (1,5%)

Agarose ................ .................................. 1,5 g
Tampão TBE 1x ..................................... 100 mL

A solução foi aquecida em forno de microondas até a fervura. Após esfriar, 

foi colocada na cuba para eletroforese até a solidificação total da agarose.

MARCADOR DE PESO MOLECULAR (DNA LADDER 100PB INVITROGEN)

O marcador de peso molecular foi diluído na proporção de: 1L de marcador: 

1L do tampão da amostra : 4 L de água ultrapura autoclavada, resultando em uma 

solução de concentração de 50ng/L.
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MARCADOR DE PESO MOLECULAR (DNA DE FAGO LAMBDA CLIVADO COM 
HIND III GIBCO®)

O marcador de peso molecular foi diluído no momento do uso na proporção 

de: 1L de marcador : 1L do tampão da amostra : 4 L de água ultrapura

autoclavada, resultando em uma solução de concentração de 50ng/L. 

TAMPÃO DE CORRIDA TBE 10X PH 8,0

Trizma base 54g
Ácido Bórico (H3BO3) 27,5g
EDTA 4,65g
Água ultrapura p/ 500mL

A solução foi autoclavada a 1 atm e estocada em temperatura ambiente.

D) PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO

Foram coletadas duas folhas de cada árvore de 1% do total de plantas de 

cada pomar. As plantas apresentavam-se aparentemente sadias e as coletas foram 

feitas pelos técnicos da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV) da SEAB/PR. 

As folhas foram acondicionadas em sacos plásticos e enviadas ao Laboratório de 

Genética de Microrganismos (LabGeM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

As folhas de citros foram observadas quanto a presença de manchas ou 

lesões e então foram corretamente identificadas previamente ao isolamento através 

de numeração seqüencial. Cada folha e pecíolo recebeu um código (G para folha e 

P para pecíolo) e as informações disponíveis a respeito da propriedade (localização, 

número de plantas no pomar e nome do produtor), variedade e identificação da 

planta foram devidamente registradas. Uma das folhas foi submetida ao isolamento
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convencional e a outra foi acondicionada em sacos plásticos e identificada para 

serem liofilizadas e armazenadas a -20ºC para posterior extração do DNA total e 

pesquisa do fungo Guignardia citricarpa por PCR in planta.

Gf  

FIGURA 4 - ORGANIZAÇÃO E PREPARO DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO 
DO ISOLAMENTO
FONTE: O autor

As folhas de cambará encontravam-se aparentemente sadias, sem manchas 

ou qualquer tipo de lesão causada por insetos, danos mecânicos ou patógenos. Dois 

meios de cultura foram utilizados: Meio BDA acrescido de tetraciclina (100 g/mL) e 

Ágar para isolamento de Actinomicetos acrescido de ciclohexamida (50 g/mL),

cinco fragmentos foliares foram colocados em cada placa, totalizando dez 

fragmentos em cada ágar. 

Os fungos foram isolados de plantas aparentemente sadias, seguindo a 

metodologia descrita por Petrini (1986), adaptada por Glienke (1995) com 

modificações propostas por Stringari (2009). As folhas de citros e cambará foram 

inicialmente higienizadas com água corrente para a remoção de microrganismos 

epifíticos e outros contaminantes, tomando-se cuidado para não danificar o material. 

No interior da câmara de fluxo laminar, foram então superficialmente desinfectadas 

por meio de imersão em etanol 70% por 1 minuto, tratamento com NaClO 3% por 6 

A: Acondicionamento das folhas para armazenamento e posterior extração de DNA

B: Identificação das folhas submetidas ao isolamento

C: Observação das folhas previamente ao isolamento

B CA
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minutos, etanol 70% por 30 segundos e posterior lavagem em água destilada por 6 

minutos. 

Após este procedimento, as folhas foram então cortadas assepticamente 

com lâmina esterilizada. As folhas de citros foram cortadas em 5 fragmentos de 

aproximadamente 5mm x 5mm. Quando possível, os pecíolos também foram 

cortados em fragmentos de aproximadamente 3 mm. Estes foram transferidos para 

placas de Petri (90 mm) distintas contendo meio BDA adicionado de solução de 

tetraciclina (100 g/mL), para impedir o crescimento bacteriano, e então incubadas a 

22°C. Para isolamento de folhas de Cambará procedeu-se da mesma maneira, 

entretanto, folhas de cambará foram cortadas em 20 fragmentos de 5mm x 5mm e 

distribuídos igualmente em 2 placas de petri com meio BDA adicionado de solução 

de tetraciclina (100 g/mL) e 2 placas de Ágar para Actinomicetos.

Foram feitas, de cada repetição, placas controle contendo 0,1 mL da última 

água destilada esterilizada utilizada no último enxágüe, para verificação de possíveis 

fungos contaminantes (epifíticos), estas foram incubadas nas mesmas condições do 

isolamento. As placas que receberam os fragmentos foliares e de pecíolo foram 

observadas diariamente quanto ao aparecimento de isolados semelhantes aos de 

Guignardia e os fungos transferidos para tubos com meio BDA inclinado, e 

incubados a 28°C. 
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FIGURA 5 - OBSERVAÇÃO DAS PLACAS DE ISOLAMENTO
FONTE: O autor

E) CONSERVAÇÃO DOS ISOLADOS FÚNGICOS

Os isolados de Guignardia foram identificados conforme nomenclatura 

adotada pelo LabGeM/UFPR e foram estocados em tubos com meio BDA. Para o 

preparo dos tubos, o meio de cultura foi derretido e aproximadamente 5mL foram 

distribuídos em pequenos frascos de vidro que foram tampados com rolha de 

algodão. Após esterilização destes, em autoclave por 20 minutos a 1 atm, foram 

inclinados a temperatura ambiente em um suporte, de maneira que o meio solidificou 

inclinado em forma de bico de flauta (ângulo de 45º). Os fungos foram repicados nos 

frascos com meio, citados anteriormente, e incubados a 28o C, entre 3 e 7 dias. Os 

frascos foram vedados com rolhas plásticas e armazenados em refrigerador (4°C). A 

cada dois meses, ou quando necessário, as linhagens foram repicadas, seguindo a 

mesma metodologia citada acima.

A: Placa com fragmentos foliares, 2 dias após incubação a 22C, sem sinais de isolados

B: Placa com fragmentos de pecíolo, 2 dias após incubação a 22C, sem sinais de isolados

C: Placa com isolados de fragmentos foliares, 4 dias após incubação a 22C

D: Placa com isolados de fragmentos de pecíolo, 5 dias após incubação a 22C

E e F: Observação de isolados

A B C

D E F



101

F) CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA

A diversidade morfológica dos isolados foi analisada por meio de 

observações macroscópicas e microscópicas. Como caracterização preliminar de 

discriminação entre as espécies G. citricarpa e G. mangiferae, utilizando-se o teste 

morfológico em Agar Aveia. Quando necessário, realizou-se a análise em 

microscopia óptica, utilizando-se o corante azul de algodão.

FIGURA 6 - LÂMINA A FRESCO EVIDENCIANDO ESTRUTURAS DOS 
ISOLADOS
FONTE: O autor

G) EXTRAÇÃO DE DNA DOS ISOLADOS FÚNGICOS

Os isolados obtidos a partir de isolamento de folhas de citros, mangueira e 

de cambará foram semeados em placas de petri com meio BDA recobertas com 

papel celofane esterilizado, que permitiu a retirada do micélio sem ágar. A extração 

de DNA foi realizada utilizando-se o Ultraclean Microbial DNA Isolation Kit, MoBio. 

A extração do DNA das linhagens fúngicas foi realizada de acordo com as 

orientações do protocolo do fabricante do Kit Ultraclean Microbial DNA Isolation Kit, 

MoBio. A partir do DNA extraído, realizou-se a PCR Multiplex para Guignardia 

citricarpa e Guignardia mangiferae. De acordo com o protocolo do fabricante, em 

torno de dois centímetros quadrados do micélio foram coletados com o auxílio de 

uma espátula esterilizada e depositados em Microbead Tubes (MO BIO®) contendo 

300 µL de solução Microbead (MO BIO®) e 50 µL de solução MD1 (MO BIO®). Os 

A B
25 µM 25 µM

25
µM

25
µM
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tubos foram levados ao Banho-Maria 60°C por 10 minutos, colocados em vortex 

horizontal e homogeneizados em velocidade máxima por 10 minutos. Após este 

procedimento, foram centrifugados por 5 segundos a 9.700 rpm. O sobrenadante foi 

transferido para 2 mL Collection Tubes (MO BIO®). Adicionou-se 100 µl de solução 

MD2 (MO BIO®), e homogenizou-os por 5 segundos em vortex. Os tubos foram 

incubados por 5 minutos a 4ºC (em gelo) e então centrifugados a 9.700 rpm por 1 

minuto em temperatura ambiente. Formou-se um pellet, e então retirou-se todo o 

sobrenadante, que foi colocado em novos 2mL Collection Tubes (MO BIO®). 

Adicionou-se então 900L de solução MD3 (MO BIO®). Os tubos foram 

homogeneizados em vortex por 5 segundos. Coletou-se aproximadamente 600L da 

amostra e foi transferida para Spin Filters Tubes (MO BIO®). Estes foram 

centrifugados por 30 segundos a 9.700 rpm. Descartou-se toda a solução filtrada 

que se encontrava no fundo do tubo, e repetiu-se esta etapa com o restante do 

volume que estava no outro tubo com solução MD3 (MO BIO®). O filtro foi lavado 

com 300 L de solução MD4 (MO BIO®) e procedeu-se a outra centrifugação a 9.700 

rpm por 30 segundos. Descartou-se o filtrado e centrifugou-se novamente por 30 

segundos a 9.700 rpm, para remover qualquer resíduo da solução MD4 (MO BIO®). 

Os filtros foram retirados e colocados em 2 mL Collection Tubes (MO BIO®) limpos. 

Adicionou-se então, 50 L de solução MD5 (MO BIO®) no centro do filtro. Após 5 

minutos foram centrifugados por 30 segundos a 9.700 rpm. Este filtro foi descartado 

e o DNA ficou no tubo, pronto para uso.

A quantificação e integridade do DNA extraído foi verificada por eletroforese 

em gel de agarose 0,8% (p/v), com marcador de peso molecular Hind III Gibco®, 

corado com GelRed e visualizada em luz ultravioleta. Utilizou-se também o 

espectrofotômetro NanoDrop® 2000 (Thermo Scientific) para quantificação e 

verificação da integridade do DNA.

H) EXTRAÇÃO DE DNA DE FOLHAS DE CITROS

Para a extração do DNA das folhas, foram feitas algumas alterações no protocolo 

sugerido pelo fabricante. As folhas foram previamente liofilizadas, e maceradas no momento 
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da extração. Foi adicionado diretamente ao MicroBead Tube (MO BIO®) 15 mg da folha 

macerada. Uma das alterações refere-se ao tempo de centrifugação de cada etapa que foi 

duplicado para garantir uma extração mais eficiente. Outra modificação refere-se na solução 

eluente do DNA da membrana. Ao invés da solução fornecida pelo fabricante, utilizou-se 

água ultrapura autoclavada. A integridade do DNA extraído foi verificada por 

eletroforese em gel de agarose 0,8% (3 V/cm) e visualizado em luz ultravioleta. Foi 

utilizado GelRedTM (Biotium, Estados Unidos) que foi adquirido a uma concentração 

de 10.000X em DMSO. Após, 10µl deste e adicionado a 5000µl de Tampão de 

Amostra 6X, sendo nomeado agora de tampão GelRedTM. Foram adicionados 3 µL 

de GelRedTM em cada 10 µL de amostra. Para cada gel foram aplicados 10 µL de 

marcador de peso molecular Hind III. A utilização do tampão GelRedTM dispensa a 

utilização do brometo de etídio. A Figura 7 demonstra a quantificação de DNA 

extraído de folhas de citros. O DNA extraído de linhagens foi também quantificado 

pelo espectrofotômetro NanoDrop® 2000 (Thermo Scientific). A partir dos dados 

obtidos com a leitura do espectro as amostras foram diluídas para uso na 

concentração de 10ng/µL e o DNA é então é mantido a -20°C até o momento da 

utilização.

FIGURA 7 - ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 0,8% PARA 
QUANTIFICAÇÃO DE DNA EXTRAÍDO DE FOLHAS DE CITROS
FONTE: O autor
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I) REA��O DE PCR MULTIPLEX E ciPCR

A identifica��o molecular dos isolados foi realizado pela t�cnica de PCR

Multiplex, em que foram utilizados oligonucleot�deos espec�ficos para P. capitalensis

e Guignardia citricarpa. Os pares de primers GCP1/GCP2, GMF1 /GMR2 foram

utilizados em uma �nica rea��o, desta forma caracterizando uma PCR multiplex. Os 

primers GCP1 e GCP2 permitem a amplifica��o de uma banda de 300pb 

exclusivamente em linhagens do fungo Guignardia citricarpa (GLIENKE-BLANCO, 

1999; GLIENKE-BLANCO et al., 2002; STRINGARI et al., 2009). J� os pares de 

GMF1 e GMR2 permitem a amplifica��o de uma banca de aproximadamente 700pb 

em linhagens de G. mangiferae (KAVA-CORDEIRO, 2004; FABRIS et al., 2008). 

Para o diagn�stico independente de cultivo (ciPCR) de G. citricarpa utilizou-

se o DNA total extra�do de folhas c�tricas. Foram realizados segundo condi��es 

propostas por Fabris et al. (2011).

As amplifica��es foram realizadas na Unidade de Sequenciamento de DNA 

– SEAD, em termociclador Eppendorf® (Modelo: Mastercycler Gradient). Os produtos 

da amplifica��o foram separados por eletroforese (3V/cm) utilizando-se gel de 

agarose (1,5%) corado com GelRed e visualizados em luz ultravioleta utilizando-se 

DNA Ladder  Invitrogen� de 100pb como marcador de peso molecular.

J) PCR PARA REGI¨ES ITS-1 e 2 do rDNA e α1 EF

As condi��es de amplifica��o para as regi�es ITS-1 e 2 foram as descritas 

por Stringari (2009) com algumas modifica��es: 10 ng de DNA, tamp�o PCR 1x, 

0,5U de Taq polimerase, 0,1 M de primers (1,25 pmol/rea��o), 0,2 mM de cada 

dNTP, 1,5 mM de MgCl2, e volume final de 12,5 L. Foram utilizados os primers V9G

(DE HOOG; GERRITS VAN DEN ENDE et al.,1998) e ITS4 (WHITE; MORROW,

1990).

Para a amplifica��o da regi�o EF, ser�o utilizadas as mesmas condi��es 

propostas por Stringari (2009) com algumas modifica��es: 10 ng de DNA, tamp�o 

PCR 1x, 0,5U de Taq polimerase, 0,1 M de primers (1,25 pmol/rea��o), 0,2 mM de 



105

cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, e volume final de 12,5 L. Foram utilizados os 

primers EF1-728 e EF-2 (CARBONE; KOHN,1999).

As amplifica��es foram realizadas em termociclador Eppendorf® (Modelo: 

Mastercycler Gradient), com desnatura��o inicial a 94o C por 2 minutos, 35 ciclos de 

30 segundos a 94o C, 1 minuto a 55o C, 1 minuto a 72o C, seguida de extens�o final 

de 3 minutos a 72o C. Os produtos da amplifica��o da PCR foram visualizados e 

quantificados por eletroforese em gel de agarose 1,5% (p/v) corado com GelRed e 

visualizados em luz ultravioleta.

K) PURIFICA��O DO PRODUTO DA PCR PARA REGI¨ES ITS-1 e 2 do rDNA e 

α1 EF

Ap�s realiza��o da PCR tanto para a regi�o ITS quanto para EF, o produto 

amplificado foi purificado adicionando-se 1uL de acetato de am�nio 7,5M e 25uL de 

Etanol absoluto em cada po�o da placa de rea��o. A mesma foi vedada e misturada 

por imers�o e ent�o centrifugada por 45’ a 3220 RCF por 15�C. O sobrenadante foi 

descartado. A placa invertida recebeu um spin a 300 RCF e em cada po�o

adicionou-se 100uL de etanol 70% rec�m preparado, em temperatura ambiente. 

Ap�s, recebeu um novo spin a 2500 RCF por 1 minuto com a placa aberta. O 

sobrenadante foi novamente descartado e procedeu-se a um novo spin a 300 RCF. 

Adicionou-se ent�o 12uL de �gua ultra pura e o material ficou ressuspendendo por 

12 horas para posterior quantifica��o do produto. 

A quantidade e a pureza de �cidos nucl�icos foi determinada por densidade 

�ptica utilizando-se espectrofot�metro NanoDrop� 2000 (Thermo Scientific) e 

tamb�m utilizando-se gel de agarose 1,5% (p/v).
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L) PURIFICA��O DA REA��O DE SEQUENCIAMENTO

Para purifica��o do produto do sequenciamento, utilizou-se o gel de filtra��o 

Sephadex™ G-50 medium (GE Healthcare). Pequenas quantidades de Sephadex™ 

foram depositadas sobre um dos cantos da placa molde MultiScreen Column Loader 

(Millipore), tamb�m chamada de “enchedor de colunas” e com aux�lio de uma 

esp�tula de acr�lico, foi espalhado at� completar totalmente os po�os. Encaixou-se a 

placa da rea��o sob a placa molde de modo que cada po�o da placa 

correspondesse a um po�o do enchedor de colunas, para que virando-se as placas o 

Sephadex fosse assim transferido para a placa da rea��o.

Acrescentou-se 300 L de �gua ultrapura autolclavada em cada po�o. A 

placa ficou em repouso por 2 a 3 horas, embaixo desta, deixou-se outra placa (que 

serve como placa coletora) de 96 po�os para evitar contato com superf�cies sujas e 

tamb�m para reten��o da �gua no momento da centrifuga��o. As duas placas foram 

fixadas com fita adesiva. Ap�s, a placa foi centrifugada a 910 RCF por 5 min. 

Descartou-se a �gua da placa de apoio e acrescentou-se 100  L de �gua ultrapura 

autolclavada em cada po�o. A placa foi novamente centrifugada a 910 RCF por 5 

min. A placa coletora foi substitu�da por uma nova placa. 

Sem enconstar as ponteiras no Sephadex, adiconou-se os 10  L da rea��o 

de sequenciamento na placa de purifica��o que foi ent�o centrifugada por 5 minutos

a 910 RCF e ent�o fechada Filme Adesivo Pl�stico para veda��o de microplacas 

(Axygen�) e recoberta com papel alum�nio. Procedeu-se � eletroforese em 

sequenciador autom�tico de DNA modelo MegaBACE™ 1000 DNA Analysis 

Systems (Amersham Biosciences�).

Os par�metros de eletroforese selecionados durante o sequenciamento 

foram: voltagem de inje��o de 2kV, tempo de inje��o de 100 segundos, voltagem da 

corrida de 6kV e tempo de corrida de 240 minutos.

Atrav�s da utiliza��o dos programas dispon�veis no pacote de softwares do 

seq�enciador MegaBACE realizou-se as an�lises das corridas. Eletroferogramas 

(gr�ficos formados a partir do sinal obtido com a emiss�o de fluoresc�ncia) foram 

gerados pelo Sequence Analyser. Atrav�s do programa ScoreCard foi poss�vel 

verificar a efici�ncia e informa��es das seq��ncias, como por exemplo, o n�mero de 

nucleot�deos obtidos.


