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RESUMO 

 
A Mancha Preta dos Citros (MPC) é um sério problema para o mercado 
exportador brasileiro de laranja in natura, além de afetar outras variedades de 
plantas cítricas de grande importância econômica. O ascomiceto Guignardia 
citricarpa, agente causal da MPC, foi inicialmente encontrado também como 
endofítico de plantas sadias de citros. Estudos moleculares indicaram a 
existência de pelo menos três espécies, morfologicamente muito semelhantes, 
colonizando plantas cítricas no Brasil, G. citricarpa (anamorfo: P. citricarpa), G. 
mangiferae (anamorfo: Phyllosticta capitalensis) e Phyllosticta sp. A distinção 
intra e interespecífica, através de marcadores moleculares ou através de 
características morfofisiológicas, é fundamental para a certificação de frutos 
livres do patógeno G. citricarpa, uma vez que as espécies endofíticas G. 
mangiferae e Phyllosticta sp. são isolados de frutos cítricos e confundidos com 
o patógeno. A biologia dos gêneros Guignardia e Phyllosticta é pouco 
conhecida. Não há um sistema de transformação eficiente, nem mutantes 
geneticamente definidos que permitam o entendimento e distinção dos 
processos de infecção pela espécie patogênica e a colonização do hospedeiro 
pelo endofítico. A ação de benomyl e azoxystrobin, utilizados em alguns países 
no controle da MPC, e a taxa de mutação para resistência a esses fungicidas 
em isolados de G. citricarpa de origem brasileira, também não são conhecidos. 
Dez linhagens patogênicas de G. citricarpa isoladas de lesões de MPC e oito 
linhagens endofíticas, sendo três de G. mangiferae e cinco de Phyllosticta sp., 
isoladas de plantas cítricas assintomáticas foram comparadas por meio de 
marcadores moleculares RAPD e através de dados morfológicos e fisiológicos 
como taxa de crescimento micelial, esporulação, coloração das colônias, 
presença e dimensões de estruturas de reprodução. Os resultados 
morfofisiológicos não foram conclusivos na identificação de isolados 
patogênicos e endofíticos e distinção entre gêneros e espécies, entretanto a 
análise dos marcadores moleculares RAPD gerou três agrupamentos 
referentes à espécie patogênica G. citricarpa e endofíticas G. mangiferae e 
Phyllosticta sp. O estudo de resistência a fungicidas mostrou atividade 
fungistática de azoxystrobin levando ao declínio na produção de picnidiósporos 
com o aumento da concentração do químico para todas as linhagens 
patogênicas estudas. O fungicida benomyl foi eficiente na inibição do 
crescimento micelial dos isolados de G. citricarpa mesmo em níveis baixos de 
0,1µg/ml, exceto para um isolado de origem sul africana, resistente a todas as 
concentrações testadas. Um mutante para resistência ao fungicida benomyl foi 
obtido de uma linhagem patogênica a uma taxa de 1,25 x 10-7. O agente 
mutagênico químico dietil sulfato, em tratamento de esporos de duas linhagens 
patogênicas com concentrações entre 1,0 e 2,5%, não foi eficiente na obtenção 
de mutantes morfológicos e auxotróficos pelos métodos de isolamento total e 
enriquecimento por filtração. Os métodos de transformação por choque térmico 
e por eletroporação de protoplastos dos isolados de G. citricarpa com o 
plasmídeo gGFP foram limitados principalmente pelas baixas taxas de 
regeneração de protoplastos, sugerindo o método de transformação de 
conídios germinando o mais adequado a ser desenvolvido em G. citricarpa. 
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ABSTRACT 

 
The Black Spot of citrus (BSC) is a serious problem for the Brazilian market of 
exportation of oranges in natura and also affect other varieties of citrus plants of 
great economic importance. The fungal pathogen Guignardia citricarpa 
(ascomycete) is the causal agent of BSC and was initially also found as an 
endophyte in healthy citrus plants. Molecular studies indicate that at least three 
species, morphologically very similar, colonize citrus plants in Brazil: G. 
citricarpa (anomorph: P. citricarpa), G. mangiferae (anamorph: Phyllosticta 
capitalensis) and Phyllosticta sp. A distinction must be made between and 
interrespective of the species, using molecular markers or morphophysiological 
characteristics, fundamental to certify whether the fruit is free of the pathogen 
G. citricarpa; because when the endophytic species G. mangiferae and 
Phyllostatica sp. are isolated from citrus fruits, they are mistaken for the 
pathogen. The biology of the genera Guignardia and Phyllosticta is not well 
known. These genera do not have an efficient transformation system or 
genetically defined mutants which allow for the understanding and definition of 
the infectious process by the pathogenic species and the colonization of the 
host by the endophytic. The action of benomyl and azoxystrobin, used in some 
countries to control BSC fungus and the mutation rate with subsequent 
resistance of these fungicides on isolated G. citricarpa of Brazilian origin is 
unknown. Ten pathogenic strains of G. ctricarpa have been isolated from the 
BSC lesions and eight enodophytic strains, three of them from G. mangiferae 
and five from the Phyllosticta sp. were isolated from healthy citric plants. 
Comparisons were made using the RAPD molecular markers to gather 
morphological and physiological data, such as: mycelial growth rate, 
sporulation, colony colouration, presence and size of the structures for 
reproduction. The morphophysiological results were not conclusive to enable 
one to identifly pathogenic and endophytic isolates, nor the distinction between 
genera and species. However, the RAPD molecular marker analysis illustrated 
the presence of three groups related to the pathogenic species G. citricarpa and 
the endophytics G. mangiferae and Phyllosticta sp. The study of the fungicide 
resistance showed that anoxystrobin has fungistatic activity. The increase in the 
concentration of this chemical causes the decrease in production of 
picnidiospores in all the pathogenic strains studied. The fungicide, benomyl, 
was effective in the inhibition of mycelial growth of those isolated from G. 
citricarpa even at concentrations as low as 0,1 mg/ml, except for one South 
African strain, which was resistant to all concentrations tested. A mutant 
resistant to the fungicide, benomyl, was obtained from a pathogenic strain at a 
rate of 1,25 x 10-7. The chemical mutagenic agent, diethyl sulphate, used in the 
treatment of spores originating from the two pathogenic strains at 
concentrations between 1,0 x 2,2%, were ineffective in obtaining morphological 
and auxotrophic mutants using the total isolation method and the enrichment by 
filtration methods. Transformation by thermal shock and electroporation of 
protoplasts on isolated G. citricarpa with a gGFP plasmid were methods limited 
principally due to the low rate of regeneration of the protoplasts, suggesting that 
the development of the method of transformation germinating conidium is the 
most suitable for the G. citricarpa. 
 



1  INTRODUÇÃO 
 

Os estudos sobre microrganismos endofíticos, que são encontrados 

internamente nos tecidos vegetais, sem sintomas aparentes de doença, foram 

incrementados a partir dos anos 70 e apesar de pouco mais de 30 anos, o 

desenvolvimento de equipamentos e técnicas em microscopia e biologia molecular 

potencializaram os avanços obtidos no conhecimento destes microrganismos e a 

compreensão de suas relações com as plantas hospedeiras. O estudo aprofundado 

destes fungos exige o seu isolamento, purificação e o estabelecimento de condições 

favoráveis ao seu cultivo e manutenção em laboratório. Grande parte da sistemática 

de fungos endofíticos e patogênicos é baseada na especificidade de hospedeiros e 

no tipo de relação que o fungo tem com a planta. 

Entretanto a relação o fungo tem com a planta, nem sempre é facilmente 

definida. Muitas espécies de fungos são isoladas endofiticamente de alguns 

hospedeiros e ao mesmo tempo são relatados como causadores de doenças em 

outras plantas hospedeiras. A classificação de um fungo como endofítico ou 

patógeno pode ser ainda mais complexa, pois muitos fitopatógenos após a infecção 

do hospedeiro podem passar por um período de latência. Algumas espécies apenas 

causarão sintomas de doença quando seus hospedeiros sofrerem algum estresse, 

seja biótico ou abiótico. 

A espécie G. citricarpa é relatada na literatura tanto como endofítica de 

plantas sadias de citros, como causadora da Mancha Preta dos Citros (MPC). A 

MPC é uma doença que afeta variedades de plantas cítricas de grande importância 

na economia brasileira. Foi relatada pela primeira vez no Brasil no final da dácada de 

trinta, em uma feira livre na cidade de Piracicaba, São Paulo. Entretanto, foi a partir 

de 1995 que a doença passou a causar impacto na economia brasileira. Os 

prejuízos devem-se principalmente a barreira fitossanitária imposta por países da 

Europa, restringindo assim as exportações de frutos possivelmente contaminados 

com o patógeno G. citricarpa. Sendo o Brasil o maior produtor mundial de laranja, o 

estudo deste fungo passou a ter grande importância. No Brasil, os primeiros estudos 

genéticos sobre o fungo G. citricarpa, foram de isolados endofíticos de plantas 

sadias de regiões citrícolas no Estado de São Paulo (GLIENKE, 1995). Desde então, 

não só a espécie G. ciricarpa, como todo o gênero vem sendo pesquisado. 
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Estudos com marcadores moleculares apontaram para a existência de pelo 

menos três espécies morfologicamente semelhantes colonizando plantas cítricas no 

Brasil (GLIENKE-BLANCO et al., 2002). Isolados das espécies G. mangiferae 

(anamorfo: Phyllosticta capitalensis), G. citricarpa (anamorfo: P. citricarpa) e 

Phyllosticta sp, estão sendo caracterizados molecularmente a fim de obter-se 

marcadores moleculares capazes de distingui-las (CHRISTO, 2002; GLIENKE-

BLANCO et al., 2002; BAAYEN, et al., 2002). Tal distinção é de fundamental 

importância para a certificação de frutos livres do patógeno G. citricarpa, uma vez 

que as espécies endofíticas (não causadoras da MPC) G. mangiferae e Phyllosticta 

sp, são freqüentemente isoladas de plantas e frutos cítricos e confundidos com o 

patógeno. Entretanto, é necessário o estabelecimento de características 

morfológicas ou fisiológicas, que permitam a discriminação de espécies endofíticas 

do patógeno da MPC, mesmo em laboratórios que não dispõem de condições para a 

realização de testes moleculares. 

Apesar do esforço e volume de pesquisas, ainda sabe-se muito pouco sobre a 

biologia dos gêneros Guignardia e Phyllosticta. Não há mutantes geneticamente 

definidos nem um sistema de transformação eficiente, que permitam o entendimento 

e distinção entre o processo de infecção do patógeno de G. citricarpa e a 

colonização do hospedeiro por suas espécies endofíticas, como G. mangiferae e 

Phyllosticta sp. Faltam informações também sobre a ação dos fungicidas Benomyl e 

Azoxystrobin em linhagens brasileiras do patógeno G. citricarpa, bem como a taxa 

de mutação para resistência a estes fungicidas. 

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi: 

Contribuição na definição de marcadores morfológicos, moleculares e 

genéticos para a distinção entre as espécies endofíticas G. mangiferae e Phyllosticta 

sp e a patogênica G. citricarpa e dar subsídios aos estudos para o controle da 

mancha preta dos citros. 

E os objetivos específicos: 

Comparação morfofisiológica e molecular de isolados patogênicos de G. 

citricarpa e endofíticos de G. mangiferae e Phyllosticta sp; 

Obtenção de mutantes auxotróficos e morfológicos do fungo G. citricarpa; 

Determinação da Dose Mínima Inibitória dos fungicidas Benomyl e 

Azoxystrobin; 
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Determinação da taxa de mutação para resistência de G. citricarpa ao 

fungicida Benomyl; 

Otimização de um método de transformação para G. citricarpa. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Mancha Preta dos Citros 

De origem asiática, a laranja foi trazida para as Américas na época dos 

descobrimentos, por volta de 1500. A citricultura ficou entregue a própria sorte e a 

laranja espalhou-se pelo mundo sofrendo mutações e dando origem a novas 

variedades até o século XIX, quando as teorias de Mendel e Darwin foram 

disseminadas e as pesquisas e experimentos para aprimorar variedades de laranja 

tiveram início na Europa (ABECITRUS, 2003). 

Quarenta ou cinqüenta séculos depois de sua presumível domesticação, os 

pomares mais produtivos, resultantes de uma agricultura estruturada, estão nas 

regiões de clima tropical e subtropical. A laranja tem seu maior volume de produção 

nas Américas: São Paulo no Brasil e Flórida nos Estados Unidos (ABECITRUS, 

2003). 

O Brasil é responsável por 35% da produção mundial de laranja, ocupando, 

desde o início da década de 90, o lugar de maior produtor seguido pelos Estados 

Unidos (20%), México (6%), China (4%) e Espanha (4%). No Brasil, a maioria dos 

Estados produz laranja e outros tipos de frutas cítricas, mas São Paulo é 

responsável por 73% da área colhida no país, maior produtor nacional, com volume 

que supera 400 milhões de caixas (BOTEON, 2003; ABECITRUS, 2003). Cerca de 

70% da produção brasileira é destinada à industrialização (FAO, 2000). 

A cultura da fruta mais produzida no mundo ocupa, no Brasil, uma área 

aproximada de 1 milhão de hectares, em sua maioria no Estado de São Paulo, 

distribuídos em 330 municípios e em 29.000 propriedades. A citricultura gera, neste 

Estado, aproximadamente 400 mil empregos diretos e indiretos assim como 

responde por significativos valores, em divisas, oriundos da exportação de frutas 

frescas e do produto industrializado, representado por suco concentrado, pectina e 

óleos essenciais (AGRIANUAL, 2000). 

O produto brasileiro industrializado é exportado, entre outros, para a Bélgica, 

Países Baixos, Estados Unidos e Japão, e dados de 1996 mostram cifras de 23 

milhões de dólares resultantes da exportação de 106 mil toneladas de frutas frescas 

(AMARO; MAIA, 1997). 



 5 

Embora os dados econômicos e sociais demonstrem a importância da 

citricultura para o País, o setor se ressente dos efeitos de problemas fitossanitários, 

cujos custos, somados aos dos fertilizantes ultrapassam 60% da produção. A 

aplicação da enxertia para multiplicação das plantas favoreceu a precocidade e 

uniformidade dos pomares, no entanto diminuiu a variabilidade, o que tornou a 

cultura mais susceptível ao ataque de pragas e doenças (Noronha, 2003). 

Há registros de doenças nas plantas cítricas desde a década de 30, quando o 

vírus da tristeza levou a erradicação de nove dos onze milhões de plantas do parque 

citrícola da época. Algumas doenças importantes na atualidade são: a leprose, 

causada por vírus transmitido pelo ácaro Brevipalpus phoenicis; morte súbita dos 

citros, doença de causa desconhecida detectada pela primeira vez em 2001; cancro 

cítrico e clorose variegada dos citros causados respectivamente pelas bactérias 

Xanthomonas axonopodis e Xylella fastidiosa; e aquelas de natureza fúngica, como 

gomose (Phytophthora parasitica e Phytophthora citrophthora), rubelose (Corticium 

salmonicolor), podridão floral (Colletotrichum acutatum), melanose (Diaphorte citri) e 

a mancha preta dos citros (Guignardia citricarpa), detectada pela primeira vez no 

Brasil em 1937 (FUNDECITRUS, 2001).  

A mancha preta dos citros ou pinta preta tem grande importância econômica 

porque atinge as variedades cítricas mais importantes depreciando frutos para a 

exportação e causando até queda prematura dos frutos nas infecções severas 

(KOTZÉ, 1981). 

O primeiro relato da mancha preta dos citros (MPC) data de 1895 em regiões 

próximas a Sydney, Austrália, causando sérios prejuízos à produção de laranja 

Valência, tanto nos pomares como na pós-colheita (ROBBS, 1990; ROBBS & 

BITTENCOURT, 1995; FEICHTENBERGER, 1996). Atualmente a doença tem larga 

distribuição geográfica, com registros em países da África (África do Sul, 

Moçambique, Zimbabwe), Ásia (China, Coréia, Hong-Kong, Filipinas, Taiwan, 

Japão), Oceania (Austrália), América Central (Jamaica, Trinidad) e América do Sul 

(Argentina, Venezuela, Peru, Uruguai, Brasil), com chuvas de verão. Não é 

conhecida em outros países produtores, com chuvas no inverno, como Chile, Grécia, 

Israel, Itália, Espanha, Província do Cabo na África do Sul e Califórnia (BAAYEN et 

al., 2002). 
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 AVERNA-SACCÁ (1940) relatou, pela primeira vez no Brasil, a pinta 

preta ou mancha preta dos citros, a partir de frutos cítricos de uma feira livre em 

Piracicaba, São Paulo entre os anos de 1937 e 1940. Somente no início da década 

de 80 sua ocorrência foi registrada em municípios da Baixada Fluminense no Estado 

do Rio de Janeiro, já em caráter epidêmico (ROBBS, 1990) e no fim do mesmo 

período a mancha preta surgiu, também de forma epidêmica, no Rio Grande do Sul 

(ROBBS; BITTENCOURT, 1995). A partir da década de 90 a enfermidade 

reapareceu em uma importante região citrícola no Estado de São Paulo (GOES; 

FEICHTENBERGER, 1993) e foi observada no Triângulo Mineiro, no Estado de 

Minas Gerais (FUNDECITRUS, 1998). 

 Segundo FEICHTENBERGER (1996), a rapidez com que a doença 

evoluiu e alcançou larga distribuição geográfica foi conseqüência de condições 

ambientais favoráveis à multiplicação do agente causal no ano de 1994 e ao trânsito 

intenso de caminhões carregando frutas entre municípios do Estado do Rio de 

Janeiro e o Estado de São Paulo. 

 As plantas foram muito estressadas, inicialmente pelo inverno severo 

seguido de longos períodos de estiagem observados durante o inverno e primavera 

seguintes. Em conseqüência as plantas se apresentavam muito desfolhadas e com 

muita seca de ramos, intensificando a exposição dos frutos aos raios solares. A alta 

temperatura durante os períodos de maturação dos frutos também foi superior a 

média dos anos anteriores (FEICHTENBERGER, 1996). 

Atualmente a região citrícola paulista está seriamente afetada pela mancha 

preta onde já foi constatada em 44 municípios. Devido à possibilidade de 

disseminação do patógeno através de mudas e por não exibir sintomas aparentes, é 

provável que nos próximos anos a doença venha a apresentar uma distribuição mais 

ampla tanto em São Paulo como em outros Estados (FUNDECITRUS, 1998; GOES; 

ANDRADE; MORETTO, 2000). 

 A importância da MPC reside no fato de atingir as variedades cítricas 

mais importantes. Com exceção da laranja azeda (Citrus aurantium) e seus híbridos, 

praticamente todas as demais variedades de laranjas doces de maturação tardia são 

suscetíveis à doença, como a Pêra-Rio, Valência, Natal, Folha Murcha e Seleta. A 

mancha preta também é importante nos limões verdadeiros (Citrus mimonia), 

pomelos (Citrus paradisi) e algumas variedades de tangerinas como a Ponkan, 
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Cravo, Mexerica do Rio, Lima da Pérsia e o Tangor Murcote. Os frutos com pinta 

preta são depreciados para o mercado de frutas frescas, porém podem ser usados 

para o processamento de suco (GOES, 2002). 

A mancha preta é uma doença causada pelo fungo Guignardia citricarpa Kiely 

praticamente exclusiva dos frutos, ocorrendo raramente lesões nas folhas e ramos. 

São quatro os principais sintomas que podem ocorrer nos frutos 

(FEICHTENBERGER, 1996): 1) lesões duras (hard spots) são as mais comuns e 

típicas. Geralmente aparecem no início da maturação dos frutos, mas antes de 

passarem da coloração verde para laranja ou amarela. As lesões aparecem 

circundadas por um halo verde e um halo amarelo em frutos maduros e verdes, 

respectivamente (Figura 01 A). 

 

Figura 01 – Sintomas da mancha preta em frutos cítricos. Tipo mancha dura 

(A), lesão sardenta (B), lesão virulenta (C), e falsa melanose (D) 

  

       

 Fonte: FUNDECITRUS 

 

No interior das lesões, que apresentam o centro deprimido de coloração 

marrom-claro ou cinza e os bordos salientes marrom-escuro, aparecem pequenas 

pontuações de coloração negra, que constituem os corpos de frutificação ou 

picnídios do fungo. Estes sintomas podem ocorrer pós-colheita, durante o 

armazenamento e transporte dos frutos. 2) lesões sardentas (freckle spots) são 

levemente deprimidas e de coloração avermelhada e normalmente aparecem depois 

  (A) (B) 

(D)  (C) 
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dos frutos apresentarem a coloração laranja ou amarela (Figura 01 B). 3) lesões 

virulentas (virulent spots) são resultantes do crescimento ou coalescência das lesões 

anteriores originando grandes lesões deprimidas de centro acinzentado e bordos 

salientes marrom-escuro ou vermelho-escuro. No centro também aparecem as 

pontuações negras dos corpos de frutificação e a casca na área da lesão fica 

completamente necrosada, embora a parte comestível permaneça intacta. Essas 

lesões ocorrem mais comumente nos frutos maduros, no final da safra e após a 

colheita, durante o transporte e armazenamento (Figura 01 C). 4) falsa melanose é 

muito semelhante a melanose causada pelo fungo Diaporthe citri (Phomopsis citri) e 

suas lesões são minúsculas e numerosas com coloração negra (Figura 01 D). 

A doença pode ser transmitida pelos picnidiósporos (esporos assexuais) e 

ascósporos (esporos sexuais), sendo estes últimos mais importantes na 

epidemiologia da doença, pois são responsáveis pela disseminação a curtas ou 

longas distâncias, quando lançados dos peritécios formados em folhas caídas ao 

solo e são levados pelo vento infectando frutas susceptíveis. Os picnidiósporos são 

responsáveis somente pela disseminação a curtas distâncias. Emergindo através do 

ostíolo (abertura) dos picnídios (pontuações escuras no centro da lesão) são 

envolvidos por uma substância mucilaginosa, que é facilmente dissolvida pela água 

da chuva, orvalho ou irrigação (ROBBS; BITTENCOURT, 1995; 

FEICHTENBERGER, 1996). 

O período de susceptibilidade dos frutos, segundo McONIE (1967) varia de 2 

a 10 meses, enquanto na Austrália pode ser consideravelmente mais longo (KIELY, 

1948). De acordo com ROBBS (1990) o período de susceptibilidade fenológica à 

penetração ocorre logo após a queda das pétalas e tem duração aproximada de 90 

dias para cada fluxo floral. Tanto os picnidiósporos como os ascósporos após 

germinação na superfície do fruto, penetram e se instalam entre a cutícula e a 

epiderme através de uma massa de micélio dormente ou latente para posteriormente 

originar as lesões. 

Os mecanismos envolvidos na formação destas infecções não estão bem 

esclarecidos, porém sabe-se que sintomas mais severos da doença estão 

associados à exposição dos frutos a maior luminosidade, elevação de temperatura 

durante a maturação (entre 20 a 24ºC) e de frutos originados de árvores 

estressadas, velhas e debilitadas (KOTZÉ, 1981). 
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2.2    Gênero Guignardia Viala & Ravaz (Anamorfo: Phyllosticta Pers. ex Desm.) 

A primeira descrição do gênero Guignardia foi em 1892 por Viala e Ravaz, e 

compreende as formas teleomorfas de espécies de Phyllosticta e de alguns outros 

gêneros relacionados de fungos imperfeitos (SIVANESAN, 1984). 

Em seu trabalho em 1973, VAN DER AA aplicou aos representantes do 

gênero Phyllosticta o conceito clássico de fungos que crescem sobre folhas e 

formam nos tecidos do hospedeiro pequenos picnídios com conídios unicelulares e 

hialinos. As mais de 2000 espécies do gênero descritas até então não foram 

classificadas de acordo com caracteres morfológicos, mas principalmente por meio 

das respectivas plantas hospedeiras. A importância à especificidade pelo hospedeiro 

para fins taxonômicos dos fungos em geral tem sido super estimada, pois somente 

um pequeno grupo de patógenos de plantas é realmente hospedeiro específico. 

Neste trabalho VAN DER AA incluiu o agente causador da mancha preta no 

gênero Phyllosticta, sinônimo de Phyllostictina, espécie Phyllosticta citricarpa (fase 

anamorfa) e fase teleomorfa Guignardia citricarpa. As fases anamorfa e teleomorfa 

geralmente são encontradas associadas (JOHNSTON; FULLERTON, 1988). 

Há relatos do isolamento de espécies de Phyllosticta, referidas como 

endofíticas, a partir de plantas aparentemente sadias (CARROLL; CARROLL, 1978; 

PETRINI, 1986; LEUCHTMANN et al., 1992; PENNA, 2000; GLIENKE-BLANCO et 

al., 2002). Entretanto, há um maior número de trabalhos que trata este gênero como 

fitopatógeno de diversas culturas com grande importância econômica, como manga 

e mamão (McMILLAN JR., 1986), uva (IBRAHIM; BAYCA, 1989; JAILLOUX, 1992; 

JANEX-FAVRE; PARGUEY-LEDUC; JAILLOUX, 1993), eucalipto (CROUS et al., 

1993), cana de açúcar (PONS, 1990), tabaco (PATEL, PATEL, TILVA, 1988), arroz 

(SUGHA; SINGH; SHARMA, 1986) e principalmente citros (McONIE, 1964a, 1964b; 

HERBERT; GRECH, 1985; JOHNSTON; FULLERTON, 1988). 

Após o trabalho de VAN DER AA (1973) muitos outros aspectos morfológicos, 

fisiológicos, e principalmente moleculares têm servido de parâmetro na identificação 

de isolados do gênero Guignardia oriundos de plantas assintomáticas ou não. Muitos 

trabalhos já sugeriram a existência de espécies patogênicas e endofíticas de 

Guignardia citricarpa Kiely, ou espécies distintas, mas morfologicamente muito 

semelhantes, convivendo no mesmo hospedeiro, dificultando a identificação de 

plantas e frutos livres do agente causal da MPC. KIELY (1948) observando a 
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presença do fungo G. citricarpa produzindo pequenas lesões, especialmente nas 

folhas, de várias espécies nativas australianas próximas a pomares de citros e em 

plantas de jardim, conclui que essas infecções serviam de reservatório para o fungo 

da pinta preta. Por outro lado, McONIE (1964a) não encontrou nenhuma evidência 

da participação de plantas próximas aos citros na epidemiologia da mancha preta. 

Na província do Cabo na África do Sul, o fungo é comum em plantas nativas assim 

como em espécies de Citrus, no entanto não há ocorrência da doença. 

Os isolados da província do Cabo mostraram um comportamento diferente 

dos isolados de frutos com os sintomas da doença: crescimento mais rápido, 

produção de peritécios em meio de cultura e rara produção de picnídios em meio de 

cultura. Experimentações subseqüentes revelaram com consistência que embora 

estes isolados fossem morfologicamente idênticos ao agente causal da MPC, G. 

citricarpa, não eram patogênicos para laranjas e uvas. Estas observações levaram 

McOnie a concluir que Citrus e muitas outras espécies de hospedeiros podem 

albergar uma espécie latente de Guignardia sp que é morfologicamente semelhante, 

mas patogenicamente diferente de G. citricarpa. Outros trabalhos validam estes 

resultados, sugerindo a existência de duas variedades do fungo, uma patogênica e 

outra não, coabitando o mesmo hospedeiro (KÓTZE, 1981; BLANCO, 1999; 

GLIENKE-BLANCO et al., 2002). 

A União Européia e os Estados Unidos consideram linhagens patogênicas de 

G. citricarpa um sério risco fitossanitário e tem imposto sérias restrições a 

importação de plantas cítricas (BAAYEN et al., 2002). Como nem sempre os frutos 

apresentam sintomas aparentes e outras doenças cítricas por vezes apresentam 

sintomas semelhantes a MPC, a precisão na identificação das espécies que são 

patogênicas adquire grande importância econômica. Os dados epidemiológicos, 

morfológicos e genéticos têm recebido reforço das técnicas de biologia molecular, 

como o uso de marcadores moleculares (RAPD, AFLP) e seqüenciamento de DNA 

na identificação das espécies relacionadas. 

Os dados mais recentes a respeito das revisões dos grupos taxonômicos têm 

surgido a partir do seqüenciamento de DNA das regiões ITS1 e ITS2 (internal 

transcribed spacer regions of ribosomal DNA). O primeiro deles foi a partir do 

isolamento de fungos do gênero Guignardia (anamorfo: Phyllosticta) de folhas sadias 

de plantas da família Ericaceae. Morfologicamente o anamorfo Phyllosticta 
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apresentou-se muito semelhante à espécie P. capitalensis P. Henn., conhecido 

patógeno de orquídeas. A análise do seqüenciamento das regiões ITS1, ITS2 e 5,8 

S rDNA, mostrou total correlação entre os isolados e P. capitalensis. Os autores 

então descreveram uma nova espécie, endofítica, G. endophyllicola, com o 

correspondente anamorfo P. capitalensis. Este fungo, originalmente descrito como 

patógeno de orquídeas, foi comprovadamente identificado como endofítico de 

plantas da família Ericaceae (OKANE; NAKAGIRI; ITO, 2001). 

BAAYEN et al. (2002) investigaram linhagens patogênicas e endofíticas de G. 

citricarpa e Guignardia spp isoladas de várias espécies vegetais na África, América, 

Ásia e Austrália comparando-as através de parâmetros morfológicos e moleculares. 

Os resultados morfológicos no que diz respeito à taxa de crescimento e produção de 

esporos sexuais e assexuais em meio de cultura estão de acordo com as 

postulações de McONIE (1964a). As análises dos resultados de seqüenciamento 

das regiões ITS e AFLP agruparam os isolados em quatro conjuntos. O grupo I foi 

constituído de isolados de lesão de citros (MPC) com crescimento lento, 

identificados, portanto como G. citricarpa. Com os dados moleculares os isolados do 

grupo II mostraram grande identidade com o fungo G. mangiferae, os quais foram 

isolados de citros e outras plantas assintomáticas ou outras plantas com sintomas 

discretos da doença (manchas pequenas) e classificados como G. mangiferae. 

CHRISTO (2002) trabalhando com outras linhagens patogênicas e endofíticas 

de várias procedências e empregando marcadores RAPD sugeriu o mesmo, ou seja, 

os isolados de lesões de MPC pertencem à espécie G. citricarpa enquanto as 

endofíticas isoladas de citros pertencem a G. mangiferae. A alta variabilidade 

genética encontrada entre os quatro grupos pesquisados apontou para a existência 

de pelo menos três espécies distintas de Guignardia, morfologicamente muito 

semelhantes, co-existindo em Citrus spp tornando árdua a identificação de plantas e 

frutos livres do agente causal da Pinta Preta. 

De acordo com KIELY (1948) a primeira descrição detalhada do agente 

causal da mancha preta ou Pinta preta foi em 1899 por Mc ALPINE, que conforme a 

forma da estrutura picnidial encontrada em lesões típicas de limões, laranjas e 

tangerinas, atribuiu ao organismo o gênero Phoma e o descreveu como uma nova 

espécie Phoma citricarpa Mc Alpine. O anamorfo foi mais tarde re-classificado como 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der AA (VAN DER AA, 1973). 
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De acordo com SIVANESAN (1984), G. citricarpa é uma espécie da Divisão 

Mastigomycota, Classe Ascomycetes, Subclasse Loculoascomycetidae, Ordem 

Dothideales, Família Dothideacea. 

Na fase imperfeita, os conídios encontram-se no interior dos picnídios, 

estruturas globosas ou periformes, macroscopicamente pequenas, medindo cerca de 

70 a 330 µm de diâmetro, e semi-eruptivos, com um poro circular de 10 a 15 µm de 

diâmetro e paredes de 3 a 10 células de espessura. Seu estroma é 

pseudoparenquimatoso, composto por forte entrelaçamento de hifas multinucleadas, 

com mistura de células esféricas, isodiamétricas ou irregulares com coloração 

marrom escura (VAN DER AA, 1973; JOHNSTON; FULLERTON, 1988). 

Seus conídios são unicelulares, ovóides, elípticos ou subglobosos, levemente 

clavados quando jovens. Apresentam a base truncada, arredondada e denteada no 

ápice. São rodeados por uma fina camada viscosa contendo gútulas e possuem um 

apêndice apical transitório com 5 a 15 µm de comprimento, que segundo 

PUNITHALINGAM (1974) é característico de espécies de Phyllosticta. De acordo 

com BAAYEN et al. (2002) a fina espessura da bainha mucosa que envolve os 

conídios independe do meio de cultura. O número de núcleos é variável, podendo 

ser encontrados conídios uni, bi, tri e multinucleados (GLIENKE-BLANCO et al., 

2002), igualmente encontrado na “espécie tipo” P. bidwelli por JANEX-FAVRE; 

PARGUEY-LEDUC; JAILLOUX (1993), onde afirmam que os conídios jovens são 

uninucleados e cerca da metade deles torna-se bi ou tri nucleados após uma ou 

duas divisões do seu núcleo original. As células conidiogênicas são cilíndricas, 

algumas vezes misturadas com células inativas mais longas presentes desde os 

primeiros estágios de desenvolvimento dos picnídios (VAN DER AA, 1973). 

O crescimento das colônias, em diferentes meios de cultura é lento, atingindo 

3,5 cm de diâmetro após 14 dias a 20ºC e seu micélio é escuro e submerso. A 

superfície da colônia forma uma crosta negra, exceto em estreita região ao redor da 

sua margem de pigmentação amarelada e forma irregular (JOHNSTON; 

FULLERTON, 1988; BAAYEN et al., 2002). 

Segundo SIVANESAN (1984), os ascósporos são unicelulares, hialinos, 

levemente acinzentados, rombóides, cobertos com um quépe gelatinoso nas 

extremidades e contêm, no seu interior, grânulos e um grande vacúolo. Estes 

esporos sexuais, em número de oito se alojam dentro dos ascos, que são 
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bitunicados, em forma de clava e arredondados na parte superior. Os ascos 

encontram-se no interior do pseudotécio, de forma globosa a subglobosa, com 

dimensões transversais de 125 a 360 µm e paredes espessas (20 a 22 µm) com um 

poro de 14 a 16 µm de diâmetro. 

O estado microconidial, Leptodothiorella Höhnel sensu Sydow descrito por 

VAN DER AA (1973) é encontrado em espécies de Guignardia, e se desenvolve 

tanto em plantas hospedeiras como in vitro. Seus corpos de frutificação são similares 

aqueles do estado conidial e os dois estados somente podem ser distinguidos 

quando ambos ocorrem. Conídios e microconídios podem ser formados 

simultaneamente na mesma cavidade picnidial, particularmente nos estágios iniciais 

do desenvolvimento, sem no entanto, apresentar qualquer função vegetativa e 

germinação em meio artificial. Os microconídios têm forma de haltere, cilíndricos, 

ligeiramente curvados e são bigutulados nas extremidades entumecidas, com 

dimensões de 0,5-1,0 µm de largura por 5,0 – 8,0 µm de comprimento. 

 

2.3  Fungos Endofíticos 

Os fungos são organismos desprovidos de clorofila, heterotróficos, eucariotos, 

portadores de esporos e que geralmente se reproduzem por processos assexual e 

sexual. As estruturas somáticas são na maioria constituídas por filamentos 

ramificados, de forma e tamanho variáveis, com um ou vários núcleos, de acordo 

com as espécies. A parede celular desses filamentos tubulares na grande maioria 

tem natureza quitinosa, com poucas espécies constituídas por celulose (MENEZES; 

OLIVEIRA, 1993). 

Há muito tempo os fungos são utilizados em benefício do homem. Alguns são 

comestíveis, como os cogumelos e muitos são empregados em processos 

fermentativos na indústria de alimentos, como na fabricação de pão e bebidas 

alcoólicas (Saccharomyces cerevisae). São importantes na indústria farmacológica 

responsáveis pela produção de penicilina (Penicillium notatum), vitaminas e 

hormônios de crescimento (Gibberella fujikuroi), entre outras. Algumas espécies são 

empregadas no controle biológico de insetos que prejudicam as plantas, como 

Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae e outras, no controle biológico de 

fitopatógenos, como Trichoderma spp (MENEZES; OLIVEIRA, 1993). 
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No entanto nem todos os fungos são benéficos, pois alguns deles causam 

doenças no homem, animais e plantas. Há importantes doenças tratadas na área da 

medicina, medicina veterinária e fitopatologia e são fartamente distribuídos pela 

natureza podendo ser isolados da água, leite, vegetais, e de animais domésticos e 

silvestres parasitando-os e na matéria orgânica em decomposição (MENEZES; 

OLIVEIRA, 1993; SILVEIRA, 1996). 

A ausência de clorofila determinou a obtenção de alimentação já elaborada a 

partir do meio, obrigando assim os fungos a estabelecerem associações com uma 

ampla variedade de organismos autotróficos e heterotróficos (PETRINI, 1986; 

MENEZES; OLIVEIRA, 1993; SILVEIRA, 1996). 

Os estilos de vida dos fungos podem ser categorizados como saprofítico, 

simbiótico, ou uma combinação dos dois. As relações simbióticas, por sua vez 

podem ser: parasitismo, onde um organismo se beneficia às expensas do outro; 

mutualismo, quando ambos se beneficiam; e comensalismo, onde não há aparente 

perda de nenhum organismo com ou sem aparente ganho do outro (RODRIGUEZ; 

REDMAN, 1997). A natureza destas associações é diversa e exibe vários graus de 

intimidade e interdependência nutricional (PETRINI, 1986). 

As associações mutualísticas são destacadas por PEIXOTO NETO; 

AZEVEDO; ARAÚJO (2002) como uma das associações determinantes para o 

estabelecimento de plantas em seus respectivos habitats em conseqüência de suas 

interações com diferentes espécies de seres vivos. Os fungos micorrízicos e as 

bactérias fixadoras de nitrogênio são exemplos. 

Os microrganismos podem colonizar tanto a superfície de folhas, caule, 

sementes, raízes, como tecidos internos do vegetal hospedeiro. No primeiro caso 

são epifíticos, no segundo, endofíticos. Esta definição, considerada topográfica por 

PETRINI (1986) foi formulada por De Bary em 1866, e embora esta delimitação nem 

sempre seja nítida, é reconhecida e citada como a primeira referência a endofíticos 

pela literatura especializada. 

RIESEN; CLOSE (1987) atribuem a primeira descrição e a primeira definição 

de fungo endofítico, respectivamente, a Unger (1833) e Léveillé (1846). Em um 

trabalho de revisão PETRINI (1991) cita publicações de mais de 60 anos atrás sobre 

a presença de fungos endofíticos, como Lewis (1924), Sampson (1935) e Neill 

(1940). 



 15 

Endofítico é um organismo que vive dentro de uma planta. “Endo” e “fito” são 

derivadas das palavras gregas endon e phyton que significam dentro e planta, 

respectivamente (CHANWAY, 1995). 

Desde que as pesquisas sobre fungos endofíticos e suas interações com os 

hospedeiros tiveram impulso, muitas definições foram propostas, como CARROLL 

(1988), que utilizou o termo endofítico para organismos que causam colonizações 

assintomáticas em folhas ou ramos de plantas sadias, sendo freqüentemente 

encontrados no interior das plantas, excluindo os fungos patogênicos e mutualistas 

como os fungos micorrízicos. PETRINI (1991) incluiu entre os endofíticos, todos os 

microrganismos que habitam a parte aérea das plantas, sendo capazes de colonizar, 

em alguma fase do seu ciclo de vida, os tecidos internos dos vegetais sem causar 

dano aparente. No entanto, esta última definição, considerada abrangente por 

SINCLAIR (1991), tornou difícil a distinção entre endófitos verdadeiros e muitos 

fitopatógenos que são isolados do interior de plantas, pois o tipo de colonização dos 

tecidos vegetais pelos fungos endofíticos pode ser igual, na maioria dos casos, à 

infecção latente discutida por SINCLAIR em 1991 (FISHER; PETRINI, 1992). O 

reconhecimento de que o conceito endofítico equivocadamente era aplicado 

somente a fungos, incluiu as bactérias entre os microrganismos que colonizavam os 

tecidos vegetais (SRIDHAR; RAVIRAJA, 1995; WILSON, 1995). 

Atualmente é considerado como endofítico todo microrganismo que em pelo 

menos um período do seu ciclo de vida coloniza o interior de um vegetal. A distinção 

entre um microrganismo endofítico, epifítico e fitopatogênico é muito difícil de ser 

feita, podendo ser considerada uma distinção meramente didática (AZEVEDO et al., 

2000). Sua presença pode ser demonstrada pelo isolamento em meios de cultivo e 

exame microscópico do tecido vegetal. O isolamento é feito após a esterilização da 

superfície de fragmentos vegetais que são depositados em meios de cultura e 

incubados (MOORE-LANDECKER, 1996). 

Os endofíticos, em sua maioria são ascomicetos, ocorrendo em menor 

freqüência entre os Basidiomicetos e Deuteromicetos (CARROLL, 1988; CLAY, 

1989; WILSON; CLEMENT; KAISER, 1991). 

Estudos taxonômicos mostram uma estreita relação entre endófitos e 

patógenos, assim é que, freqüentemente, espécies irmãs de fungos endofíticos e 

patogênicos são encontrados no mesmo ou em hospedeiros bastante relacionados. 
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É o caso de plantas como Citrus sinensis, na qual o fungo endofítico G. mangiferae 

(syn. G. endophyllicola) é filogeneticamente relacionado com o agente causal da 

mancha preta (BAAYEN et al., 2002). Todas as evidências disponíveis sugerem que 

os endofíticos evoluíram diretamente de fungos patogênicos de plantas. Endófitos 

aparentemente inócuos podem causar sintomas de patogenicidade quando o 

hospedeiro torna-se estressado, e certos endófitos que não causam sintomas em 

determinado hospedeiro, podem ser patógenos para outros (CARROLL, 1988). 

Os fungos endofíticos reúnem representantes de vários taxa, no entanto 

parece haver certo grau de especificidade endófito-hospedeiro. Assim é que, 

usualmente, uns poucos taxa são relativamente específicos para o hospedeiro, são 

dominantes e isolados em maiores freqüências em contraposição a um grande 

número de espécies comuns a vários outros hospedeiros (PEREIRA, 1993; 

AZEVEDO, 1998). Há também muitas espécies de fungos que estão presentes 

apenas em algum gênero ou família de hospedeiro, como nos casos de Phyllosticta 

pyrolae (Ellis & Everth) e P. vaccinii restritos a hospedeiras Ericales (PETRINI, 

1986), e Acremonium coenophialum Morgan-Jones & W. Gams, anamorfo de 

Epichloë tyfina (Pers.) Tul. conhecido somente em gramíneas forrageiras (CLAY, 

1986). Alguns autores sugerem também haver especificidade por determinado tecido 

do hospedeiro, como Melanconium apiocarpum Link e Cryptosporiopsis sp isolados 

exclusivamente da casca e não do xilema de Alnus glutinosa (FISHER; PETRINI, 

1990). 

Entretanto, outras pesquisas apontam para direção contrária, em que 

determinados gêneros de fungos têm ocorrência mais geral, como os endófitos 

Phyllosticta spp, podendo ser encontrados em alta freqüência em diversos 

hospedeiros (AZEVEDO, 1998), ou como os representantes dos gêneros 

Geniculosporium, Phyllosticta, Phomopsis e Cryptocline, de acordo com PETRINI 

(1986), e Cryptosporiopsis e Leptostroma, segundo CARROLL (1988) que ocorrem 

em hospedeiros pertencentes a diferentes famílias. 

O interesse despertado entre taxonomistas, ecologistas, fitopatologistas e 

biotecnologistas (estes últimos por vislumbrarem os endofíticos como potenciais 

vetores de resistência e outros genes a serem introduzidos em plantas 

economicamente interessantes), já produziu numerosos dados sobre a diversidade 

de vegetais hospedeiros como, leguminosas, plantas cítricas, gramíneas e 
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forrageiras, arroz, milho, centeio, cevada, samambaias e musgos, que abrigam 

grande variedade de fungos endofíticos (PETRINI; STONE; CARROLL, 1982; 

RIESEN; CLOSE, 1987; CLAY, 1987; BERTONI; CABRAL, 1988; CLAY, 1989; 

CHAPELA; PETRINI; PETRINI, 1990; PETRINI; FISHER, 1990; LESLIE et al., 1990; 

RODRIGUEZ; SAMUELS, 1990; FISHER; PETRINI, 1990; FISHER; PETRINI, 1992; 

PEREIRA; AZEVEDO; PETRINI, 1993; SCHARDL; PHILLIPS, 1997; RODRIGUEZ; 

SAMUELS, 1999; WILLE; AESCHBACHER; BOLLER, 1999; GLIENKE-BLANCO et 

al., 2002). 

Os microrganismos endófitos ocupam nichos ecológicos singulares e têm 

grande influência na fisiologia, bioquímica, ecologia e distribuição das plantas. 

Muitas pesquisas têm sido realizadas visando melhor compreensão das interações 

endófitos-plantas e apontam para uma relação mutualística, antagonística ou neutra 

com o hospedeiro. 

Há casos em que as interações levam a um melhor desempenho da planta, 

como relatado por CLAY (1987), nas plantas de Festuca arundinacea, em que a 

produção de sementes granadas, taxa de germinação e produção de biomassa 

encontram-se sensivelmente aumentadas em plantas infectadas por fungos 

endofíticos quando comparadas àquelas não infectadas. O autor sugere que a 

presença de hifas em regiões meristemáticas dos seus hospedeiros poderia estar 

facilitando a regulação hormonal da divisão celular e diferenciação dos tecidos. 

Os estudos de fungos endofíticos em gramíneas, coníferas e outras plantas 

perenes, indicam vários efeitos benéficos (SRIDHAR; RAVIRAJA, 1995). A produção 

de alcalóides fisiologicamente ativos nos tecidos de seus hospedeiros torna as 

plantas tóxicas a mamíferos domésticos e aumentam a resistência a insetos 

herbívoros (CLAY, 1988). 

São muitos os exemplos de resistência a herbivoria conferida por fungos 

endofíticos, podendo se constituir em potenciais agentes de controle biológico. 

CLAY (1989) demonstrou que muitas gramíneas infectadas por pelo menos dez 

endofíticos clavicipitáceos diferentes, são mais tóxicas e resulta na redução da 

sobrevivência de insetos, crescimento e taxa de desenvolvimento comparadas a co-

espécies não infectadas. JOHNSTON et al. (1985) verificaram discriminação de 

insetos entre plantas de Festuca sp e centeio, hospedeiras de endofíticos e não 

infectadas. O fungo Beauveria bassiana, como endofítico de milho, foi encontrado 
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conferindo proteção à planta contra insetos (BING; LEWIS, 1993). CLEMENT et al. 

(1990) não só verificaram que plantas do gênero Festuca e cereais perenes, livres 

de endofíticos são mais suscetíveis ao pulgão Diuraphis noxia (Mordvilko) 

(Homoptera: Aphididae) do que as hospedeiras de endofíticos, como encontraram 

evidências de que algumas gramíneas perenes são naturalmente resistentes ao 

pulgão devido à presença de fungos endofíticos, representando potenciais agentes 

controladores da praga. 

Muitos fungos endofíticos de gramíneas produzem alcalóides que agem como 

repelentes de insetos e muitas pastagens infectadas por endófitos como 

Acremonium spp são tóxicas para os animais (SRIDHAR; RAVIRAJA, 1995). 

SCHARDL; PHILLIPS (1997) relacionaram quatro classes de alcalóides associadas 

a fungos endofíticos: alcalóides ergot, indolediterpenos, pirrolopirazimas e 

aminoperrolizidinas saturadas, todos com atividade contra insetos e mamíferos e a 

maioria deles são produzidos pelos fungos em meio de cultura. 

Os fungos endofíticos são reconhecidos também como fonte potencial de 

metabólitos secundários e produtores de compostos ativos contra humanos e 

bactérias patogênicas. As propriedades de cura de doenças no homem e em 

animais atribuídas a estruturas das plantas podem estar sendo influenciadas pela 

presença de endófitos. O fungo endofítico Taxomyces andreanae, isolado do floema 

de Taxus brevifolia, uma árvore de lento crescimento e produtora da substância anti-

tumoral taxol, quando cultivado em meio sintético produz taxol e outros componentes 

relacionados, se apresentando como uma fonte alternativa deste fármaco (STIERLE; 

STROBEL; STIERLE, 1993). 

A dificuldade de estabelecer limites entre microrganismos endofíticos e 

patogênicos latentes reflete a complexidade das interações endófito-planta. De 

acordo com Agrios (1988) citado por SINCLAIR (1991), a infecção latente é um 

estado em que o hospedeiro é infectado com um patógeno, mas não mostra 

sintomas. A infeção latente persiste até que sinais ou sintomas são incitados a 

aparecer por condições ambientais ou nutricionais ou por um estado de maturidade 

do hospedeiro ou do patógeno. E SINCLAIR (1991) acrescenta: todo patógeno, 

exceto tipos necrófilos, tem um período latente em que se ramificam nos tecidos do 

hospedeiro e começam a causar mudanças fisiológicas no hospedeiro. Quando as 

mudanças bioquímicas tornam-se suficientemente severas que todos, ou a maior 
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parte dos recursos locais é desviada para o patógeno, ou compostos tóxicos são 

formados, os tecidos afetados tornam-se sintomáticos. 

O fungo Colletotrichum magna pode exibir vários estilos de vida, pois é 

patogênico em uma variedade de curcubitáceas e endofítico de tomate (FREEMAN; 

RODRIGUEZ, 1993). KUO; HOCH (1996b) sugerem para os fungos Phomopsis, 

Diplodia natalensis e Botrytis cinérea, o mesmo observado para o fungo Phyllosticta 

ampelicida e outras espécies do gênero. Este fungo, quando infecta tecidos vegetais 

imaturos de videira, expressa os sinais da doença em lesões necróticas e, quando 

infecta tecidos maduros, não é capaz de desencadear a doença. Desta forma, os 

procedimentos de isolamento de fungos endofíticos de plantas sadias, não excluem 

patógenos latentes. 

O sucesso da penetração na planta hospedeira, pela maioria dos fungos, seja 

patogênico, seja endofítico, depende da diferenciação de região do micélio em 

apressório, que por força mecânica penetra no tecido da planta. Em alguns fungos a 

melanina tem participação nesse processo, pois apressórios não pigmentados são 

não funcionais, tornando o fungo incapaz de penetrar na planta (BELL; WHEELER, 

1986; DEAN, 1997).  

Atualmente técnicas de coloração, microscopia ótica, de varredura (MEV) e 

de transmissão (MET) têm permitido detectar a presença das estruturas do fungo no 

interior do hospedeiro e estudar o processo de colonização. VIRET; PETRINI (1994) 

observaram hifas do endófito Discula umbrinella em folhas de Faia e descreveram a 

cinética da colonização do fungo nos tecidos do hospedeiro. WHITE JR; COLE 

(1985) encontraram hifas crescendo intercelularmente em sementes de Festuca 

arundinacea e F. arizonica.  

Através do diagnóstico molecular in vivo utilizando PCR, GROPPE; BOLLER 

(1997) detectaram e quantificaram endofíticos de Epichloë em tecidos de gramíneas 

e apontaram este método como uma ferramenta bastante útil na distinção entre 

espécies de fungos intimamente relacionadas. 

MAOR et al. (1998) utilizaram uma linhagem de Cochliobolus heterostrophus, 

patógeno de milho e a transformaram utilizando um gene repórter GFP (green 

fluorescent protein). A introdução da linhagem transformada em uma planta sadia 

permitiu o acompanhamento e desenvolvimento da infecção. A transformação de 

isolados endofíticos e patogênicos com genes repórteres como o GFP, e sua 
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introdução em plantas axênicas pode ser utilizada para investigar e comparar as 

rotas e a dinâmica da infecção de fungos endofíticos e fitopatogênicos. Como 

fizeram HOROWITZ; FREEMAN; SHARON (2002) com Colletotrichum acutatum, 

que é patógeno de morango e endofítico de várias outras espécies de plantas. 

Esses autores transformaram, por eletroporação, conídios em germinação e 

puderam comparar o estilo de vida patogênico e endofítico. 

BLANCO (1999) utilizando marcadores moleculares do tipo RAPD, encontrou 

populações geneticamente diferentes de G. citricarpa coexistindo de forma endofítica 

com linhagens patogênicas do mesmo fungo em citros, sugerindo tratar-se de 

espécies distintas. Recentemente, dados obtidos através do uso de RAPD, AFLP e 

seqüências ITS reforçaram esta hipótese, inclusive sugerindo a espécie G. 

mangiferae para o fungo encontrado na forma endofítica em plantas cítricas 

(BAAYEN et al., 2002; CHRISTO, 2002). 

 

2.4  Marcadores Moleculares RAPD 

Os estudos da variabilidade em microrganismos através de técnicas clássicas 

receberam enorme impulso com as ferramentas fornecidas pela biologia molecular.  

O desenvolvimento da PCR (Polymerase Chain Reaction), descrita por SAIKI 

et al. (1985), foi decisivo para a análise do material genético de qualquer organismo. 

A reação em cadeia da polimerase baseia-se na amplificação de um segmento de 

DNA flanqueado por dois primers. Os primers são oligonucleotídeos com a 

extremidade 3’ OH livre, que hibridam com as regiões flanqueadoras da seqüência 

alvo, permitindo o início da amplificação do segmento pela enzima DNA polimerase. 

Este tipo de reação utiliza uma DNA polimerase especial, termoestável, que resiste à 

alta temperatura necessária para a desnaturação do DNA dupla-fita. Ciclos repetidos 

de desnaturação, hibridação dos primers e síntese enzimática resultam numa 

amplificação exponencial do DNA alvo. Entre as grandes vantagens da técnica de 

PCR, destaca-se a quantidade de DNA necessária para a reação ser muito pequena 

sem necessariamente ter alto grau de pureza. Dentre as desvantagens, existe a 

necessidade de conhecer a seqüência que flanqueia o segmento a ser amplificado. 

Tomando os princípios da PCR, dois grupos desenvolveram praticamente ao 

mesmo tempo a técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) ou 

polimorfismo do DNA amplificado ao acaso. WILLIAMS et al. (1990); WELSH; 
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McLELLAND (1990) passaram a utilizar apenas um primer de seqüência arbitrária 

que amplifica regiões específicas de cada genoma. A amplificação ocorrerá quando 

coincidir desta mesma seqüência oligonucleotídica reconhecer um sítio de 

complementariedade em uma das fitas e também o mesmo sítio, porém com 

orientação invertida, na outra fita da molécula de DNA, dentro do intervalo limite da 

PCR (até 4Kb), utilizando-se a Taq DNA polimerase (WILLIAMS et al., 1990). Os 

oligonucleotídios dispostos nas extremidades da seqüência a ser amplificada 

fornecem a extremidade 3' livre para a atuação da Taq DNA polimerase. A reação é 

aquecida a 90-95°C, para desnaturação do DNA molde, sofre um resfriamento 

geralmente a 37ºC para permitir o anelamento do oligonucleotídio aos sítios 

apropriados no DNA molde; e um novo aquecimento de 70-75ºC para que a Taq 

DNA polimerase sintetize novas fitas de DNA, completando-se assim o primeiro ciclo 

de amplificação. Nos ciclos seguintes, o oligonucleotídio irá se ligar nas fitas 

originais de DNA e também nas sintetizadas nos ciclos anteriores. 

Os produtos da amplificação são separados por eletroforese geralmente em 

gel de agarose e cada banda do DNA amplificado é o resultado da interação entre o 

oligonucleotídio e o DNA molde (WILLIAMS et al., 1990). Os polimorfismos são 

reconhecidos pela presença de um fragmento amplificado em um dos genótipos em 

relação à ausência deste mesmo fragmento em outro genótipo. Alterações na 

seqüência de bases nas regiões complementares ao oligonucleotídio eliminam um 

sítio de ligação do oligonucleotídio, e inserções de seqüências entre os sítios de 

ligação dos oligonucleotídios, podem deixar o segmento molde maior que o limite da 

PCR, de forma que a amplificação não ocorra, sendo ambas mutações reconhecidas 

pela ausência da banda no gel. Inserções entre os sítios de ligação dos 

oligonucleotídios que não ultrapassem o limite da PCR farão com que a amplificação 

ocorra, porém a banda decorrente da amplificação desta região terá um peso 

molecular maior. Por outro lado, deleções entre os sítios de ligação dos 

oligonucleotídios farão com que a amplificação ocorra, produzindo uma banda de 

peso molecular menor. 

Segundo WILLIAMS et al. (1993) o comprimento ideal do oligonucleotídio 

para amplificação em RAPD é em torno de dez bases, devendo seu conteúdo GC 

ser em torno de 50 a 70%, sendo no mínimo de 40%. Além disso, eles não devem 

conter seqüências palindrômicas, a fim de evitar o autopareamento. Estes autores 
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também ressaltam que as concentrações de oligonucleotídio, magnésio e DNA 

podem alterar tanto o número de bandas amplificadas, bem como sua intensidade.  

Com os resultados obtidos por RAPD, é possível obter impressões digitais 

(“fingerprintings”) moleculares de indivíduos, variedades e populações; análise da 

estrutura e diversidade genética em populações naturais e também estabelecer 

relações filogenéticas entre indivíduos, entre espécies e também entre outros níveis 

taxonômicos. 

No gênero Colletotrichum o uso de marcadores RAPD tem sido útil na 

identificação de diferentes raças de C. graminicola na antracnose do sorgo 

(GUTHRIE et al., 1992), e na diferenciação de isolados de C. truncatum causador da 

antracnose em soja (VASCONCELOS et al., 1994). 

Através da técnica de RAPD, também foi possível a diferenciação de 

linhagens patogênicas do fungo Leptosphaeria maculans, isoladas de crucíferas 

(GOODWIN; ANNIS, 1991), e de Brassica napus (SCHÄFER; WÖSTEMEYER, 

1992). MANULIS et al. (1993), utilizaram com sucesso, 30 oligonucleotídios 

arbitrários para distinguir linhagens patogênicas e não patogênicas de isolados de 

Fusarium oxysporum f.sp. dianthi, obtidos de cravo. Vinte e um isolados de Fusarium 

solani f. sp. cucurbitae foram separados em dois grupos distintos por CROWHURST 

et al. em 1991, utilizando 14 oligonucleotídios. Ainda em Fusarium, GRAJAL-

MARTIN; SIMON; MUEHLBAUER (1993) utilizaram marcadores de RAPD para 

caracterização da raça 2 de F. oxysporum f.sp. pisi. 

LIU et al. (1995) encontraram padrões de RAPD úteis para uma rápida 

identificação dos endófitos Acremonium lolii e A. coenophialum e LIEW; IRWIN 

(1994) utilizando 13 oligonucleotídios, detectaram alta divergência genética (80%) 

comparando isolados de Phytophthora megasperma isolados de grão de bico 

oriundos da Austrália e da Espanha. Entretanto a separação em dois grupos através 

de 339 bandas de RAPD não foi observada quando marcadores morfológicos foram 

utilizados, pois tais marcadores não detectaram variação entre os isolados, 

sugerindo que estes são menos sensíveis. 

MEIJER; MEGNEGNEAU; LINDERS (1994) encontraram alto coeficiente de 

similaridade (>80%) entre 47 isolados de Phomopsis subordinaria, isolados de 8 

localidades diferentes, o que não foi detectado quando 69 isolados procedentes de 

23 locais, foram analisados por isoenzimas, sendo todos idênticos. NICHOLSON; 
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REZNOON (1994) detectaram variação entre isolados de Pseudocercosporella 

herpotrichoides utilizando 10 oligonucleotídios (primers), enquanto HOLMES; 

ECKERT; PITT (1994) observaram apenas 10% de similaridade entre espécies 

patogênicas de Penicillium em citros. Quando estes autores compararam por meio 

de 6 oligonucleotídios, isolados de mesma espécie, verificaram  altos coeficientes de 

similaridade variando de 84,4 a 100%. 

HULBERT et al. (1988); JUDELSON; MICHELMORE (1989) utilizaram o 

RAPD no estudo de linhagens patogênicas e não patogênicas do fungo B. lactucae, 

e identificaram marcadores associados a genes de avirulência neste fitopatógeno. 

Utilizando primers de RAPD, GLIENKE-BLANCO et al. (2002) encontraram alta 

variabilidade genética em isolados endofíticos de G. citricarpa de citros. Também 

CHRISTO (2002) comparando o padrão obtido por RAPD de 59 isolados de 

Guignardia spp e Phyllosticta sp sugere distinção de espécies entre linhagens 

endofíticas e patogênicas como também relaciona linhagens isoladas de diferentes 

espécies de hospedeiros. PENNA (2000) estudou a variabilidade genética de 24 

linhagens de Phyllosticta spp, isoladas de erva-mate (Ilex paraguariensis) por RAPD 

que resultou em três agrupamentos distintos, coincidentes com o agrupamento 

realizado pela análise de características morfológicas.  

 

2.5  Mutação 

Quase todo o desenvolvimento da genética de fungos fundamenta-se no 

estudo de mutações em locos cromossômicos específicos. Sem mutações os locos 

não poderiam ser identificados, nem suas funções estudadas (FINCHAM; DAY; 

RADFORD, 1979). A contribuição do estudo de mutações em organismos superiores 

e inferiores, animais e vegetais e microrganismos extrapolou a genética e foi notável 

para o desenvolvimento de outras áreas como biologia celular e molecular. Em 

especial, a obtenção de mutantes naturais ou induzidos em microrganismos permitiu, 

não só a compreensão de muitos processos bioquímicos, fisiológicos e de 

reprodução, como possibilitou o melhoramento genético de espécies importantes de 

aplicação na agricultura, medicina, indústria farmacêutica e de alimentos. 

As mutações ocorrem espontaneamente e aparentemente em todas as 

populações celulares, geralmente em uma freqüência muito baixa e diferente para 

determinados genes, sendo em média cerca de uma mutação em cada 106 divisões 
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celulares. As mutações espontâneas são oriundas de erros durante a replicação do 

material genético, seguida de falhas nos sistemas celulares de reparo do DNA 

(FINCHAM; DAY; RADFORD, 1979; BOS; STADLER, 1996). Podem alterar o 

número de cromossomos causando as aneuploidias e as poliploidias, ou a estrutura 

cromossômica comprometendo conjuntos gênicos, como é o caso das deficiências, 

duplicações, translocações e inversões. As mutações gênicas ou de ponto, alteram 

um ou poucos nucleotídeos do DNA (AZEVEDO, 1998). 

Os eventos mutacionais, sejam espontâneos ou induzidos, ocorrem ao acaso 

no genoma, e são selecionados através de metodologias apropriadas. Os principais 

tipos de mutantes empregados em genética de microrganismos são aqueles 

incapazes de utilizar certas fontes de carbono e nitrogênio; mutantes para a 

produção de substâncias liberadas pelas células, como antibióticos ou enzimas de 

interesse industrial; resistentes a agentes inibidores; auxotróficos e mutantes 

morfológicos (AZEVEDO, 1998). 

Os mutantes morfológicos diferem do tipo selvagem do qual foram obtidos por 

apresentarem alterações na coloração, dimensão ou formato da colônia. Ocorre 

grande número de mutantes para conidiação e em outras estruturas reprodutivas e 

são resultantes de alterações bioquímicas raramente identificadas (FINCHAM; DAY; 

RADFORD, 1979; AZEVEDO, 1998). 

Os mutantes auxotróficos resultam de mutações em genes envolvidos em 

vias metabólicas de substâncias indispensáveis à sobrevivência do fungo. 

Necessitam de meio rico em peptona, caseína, extrato de leveduras, ácidos 

nucleicos e vitaminas (meio completo), em oposição à linhagem selvagem original, 

prototrófica, que é capaz de crescer em meio de cultura constituído apenas de uma 

fonte de carbono e sais minerais (meio mínimo) (FINCHAM; DAY; RADFORD, 1979; 

AZEVEDO, 1998). 

Há diferentes métodos de isolamento de acordo com o tipo de mutante a ser 

isolado. Mutantes auxotróficos e morfológicos podem ser selecionados pelo método 

de isolamento total; enriquecimento por filtração é bastante adequado para o 

isolamento de mutantes auxotróficos e resistentes e o método de inativação pela 

aplicação de enzimas líticas, empregado em auxotróficos, termossensíveis ou 

sensíveis a agentes químicos. Os métodos de isolamento são importantes porque as 

mutações induzidas por agentes químicos ou físicos são aleatórias de modo que 
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mutantes indesejáveis podem ocorrer juntamente com aqueles de interesse 

(PACCOLA-MEIRELES, 1998). 

Mutações em sítios específicos de um gene de seqüência selvagem 

conhecida podem ser produzidas através das técnicas de mutagênese sítio-dirigida. 

As seqüências conhecidas servem de molde para a síntese de oligonucleotídios, que 

por hibridização monofilamentar podem ser direcionados para qualquer sítio do gene 

escolhido. A descoberta das enzimas de restrição e os avanços nas técnicas e 

equipamentos para síntese de seqüências específicas de DNA tornou possível 

produzir in vitro mutações do tipo substituições, adições e depleções, modificando 

assim a seqüência normal de um gene (AZEVEDO, 1998; GRIFFITHS et al, 2001). 

A obtenção de mutantes geneticamente definidos não só conduz ao 

conhecimento dos processos de reprodução e recombinação, como à compreensão 

da fisiologia e bioquímica dos microrganismos. Neste sentido, em fungos 

fitopatogênicos, muitas questões ainda não puderam ser respondidas pelas 

dificuldades na obtenção de mutantes, pois muitos fungos filamentosos são 

multinucleados em parte ou em todo o seu ciclo de vida, como é o caso do patógeno 

G. citricarpa Kiely (KIELY, 1948; GLIENKE-BLANCO et al., 2002). 

SWEIGARD et al. (1998) clonaram sete genes do fungo Magnaporthe grisea 

que tem papel na patogenicidade em cevada e arroz através do uso da técnica de 

integração mediada por enzima de restrição (REMI restriction enzyme-mediated 

integration). RIGGLE; KUMAMOTO (1998) em um trabalho de revisão apresentam 

vários dados sobre a aplicação da técnica REMI na indução de mutação sítio-dirigida 

para o isolamento e estudo dos fatores de virulência em vários fungos patógenos de 

plantas. Através de mutagênese sítio específica FUJIMOTO et al., (2002) 

identificaram locos de caracteres quantitativos responsáveis pela patogenicidade do 

fungo Magnaporthe grisea em arroz. Os mutantes obtidos, aparentemente normais 

quanto ao crescimento vegetativo, esporulação e formação do apressório, 

apresentaram, no entanto, 10 vezes menos patogenicidade do que os selvagens. A 

baixa patogenicidade foi atribuída a baixa eficiência de infecção e reduzida taxa de 

colonização dos hospedeiros. Um dos genes identificados foi recuperado dos 

mutantes e a análise da sua seqüência o identificou como um gene para a produção 

de uma proteína transmembrana com alta similaridade a uma família de proteínas 

encontrada em diversos eucariotos. 
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2.5.1  Agentes Mutagênicos 

A maioria dos programas para o isolamento de mutantes emprega 

tratamentos mutagênicos, químicos ou físicos, em que a obtenção de mutantes entre 

as células sobreviventes se eleva com o aumento da dose do agente. Os agentes 

mutagênicos físicos podem ser ionizantes (raios alfa, beta, gama e X), responsáveis 

pela formação de peróxidos no interior das células, que podem reagir com as bases 

nitrogenadas; e a luz ultravioleta, radiação não ionizante que promove a formação 

de dímeros de pirimidina (AZEVEDO, 1998). 

Os agentes mutagênicos químicos alteram os nucleotídeos do DNA de 

diferentes modos. Os agentes alquilantes, como o gás mostarda, etilmetanosulfonato 

(EMS), dietilsulfato (DES), nitrosoguanidina, podem causar transições ou impedir a 

duplicação do DNA; os análogos de bases, representados pela 5-Bromouracila, 2,6 

diaminopurina, 5-clorouracila e 5-iodouracila, substituem as bases durante a 

replicação, podendo também levar a transições; agentes intercalantes como as 

acridinas e o brometo de etídio causam adição ou perda de nucleotídeos; e, os 

agentes desaminantes, como o ácido nitroso, que causam alterações nos 

pareamentos dos nucleotídeos que sofrem desaminação (AZEVEDO, 1970; 

SIDDIQI, 1962; HOFFMANN, 1980; MAGOON; MESSING-AL-AIDROOS, 1986; 

BAGALHI; VALADARES; AZEVEDO, 1991). 

 

2.5.1.1  Dietilsulfato (DES) 

Dietilsulfato é um éster de ácido inorgânico utilizado na indústria química de 

uma variedade de compostos orgânicos. Agentes alquilantes monofuncionais são 

capazes de induzir mutações em uma variedade de sistemas genéticos passando 

por vírus, bactérias, fungos, plantas, insetos e mamíferos (FISHBEIN; FLAMM; 

FALK, 1972; HOFFMANN, 1980). 

A alquilação celular ocorre nas posições nitrogenadas das bases dos 

nucleotídios do DNA. O DES e o EMS são capazes de alquilações cruzadas 

SN1/SN2 que por sua vez causam alguma alquilação em sítios de oxigênio, 

incluindo O6 da guanina nos grupos fosfato do DNA, que é considerado significante 

na mutagênese por pareamentos incorretos (HOFFMANN, 1980). Dados em 

microrganismos sugerem que estes agentes causam mutações do tipo transição, 

tanto GC para AT, como AT para CG. Também há algumas evidências de mutações 
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por inserção e deleção de pares de bases (FISHBEIN; FLAMM; FALK, 1972; SEGA, 

1984). 

Considerando a atividade alquilante e os efeitos genéticos, há estreitas 

similaridades entre o DES e o EMS (SHERMAN et al., 1974; HOFFMANN, 1980). 

Vários estudos em fungos encontraram dados consistentes com a sugestão de que 

estes agentes alquilantes induzem principalmente substituições de pares de bases, 

mas também, em menor nível, adições e deleções, ou seja, mutações por alteração 

no quadro de leitura (MALLING; SERRES, 1968; BRUSICK; ZEIGER, 1972). 

Outros trabalhos demonstram a atividade mutagênica do DES em vários 

sistemas genéticos do ascomiceto Aspergillus nidulans (ALDERSON; CLARK, 1966; 

MOURA DUARTE, 1971; POSSIEDE, 1985). Nos organismos superiores há 

evidências muito claras que o EMS é capaz de produzir quebras cromossômicas, 

embora os mecanismos não estejam esclarecidos (SEGA, 1984; BHAGWAT; 

DUNCAN, 1998). 

 

2.5.2  Resistência a Fungicidas 

Mutantes resistentes a agentes inibidores podem ser produzidos 

espontaneamente a partir da linhagem original sensível, quando células desta última 

são colocadas em contato com o agente inibidor, como fungicidas, corantes e 

antibióticos. Mutantes resistentes a antibióticos são bastante comuns entre 

bactérias, e têm sido muito pesquisados, devido aos problemas causados pelo seu 

aparecimento em bactérias patogênicas à espécie humana, animais e plantas 

(AZEVEDO, 1998). 

Por ser de fácil aplicação com resultados imediatos o uso de fungicidas 

tornou-se um dos principais métodos de controle das doenças de plantas. No 

entanto, o uso contínuo pode promover a seleção de fungos fitopatogênicos 

resistentes, não controlados pelo fungicida anteriormente eficaz (GHINI; KIMATI, 

2000). Em fungos, são bem conhecidos os mutantes resistentes a fungicidas, que se 

constituem em um grande problema na agricultura (AZEVEDO, 1998). 

A maior parte dos trabalhos sobre resistência de fungos a fungicidas no Brasil 

restringe-se a relatos da ocorrência sem continuidade e estudos detalhados. 

De acordo com GHINI; KIMATI (2000), os fungicidas sistêmicos, ao contrário 

dos protetores, agem de maneira específica, inibindo preferencialmente um ou 
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poucos processos metabólicos vitais. Segundo DEKKER (1977), mudanças 

genéticas que resultam na resistência de um patógeno a fungicidas ocorrem mais 

facilmente com compostos que atuam primariamente em um ou poucos passos do 

metabolismo da célula do fungo do que com os que interferem em múltiplos passos 

metabólicos. Isso explica porque, no Brasil até 1970, os casos de resistência no 

campo limitavam-se a 10 gêneros de fungos e em 1988, esse número passou para 

60 gêneros, marcando bem o período de uso de produtos inespecíficos (protetores) 

e sua substituição por fungicidas sistêmicos (GHINI; KIMATI, 2000). 

Em um quadro de seu livro, GHINI; KIMATI (2000) relacionam 15 gêneros de 

fungos fitopatógenos de diferentes plantas já relatados como resistentes a 

fungicidas, em sua maioria, ao benomyl, inclusive G. citricarpa (MARTINS; 

OLIVEIRA; DUARTE, 1998). 

O benomyl, cujo princípio ativo se liga ao mesmo sítio de ligação da molécula 

protéica tubulina, impede a polimerização dos microtúbulos que formam as fibras do 

fuso mitótico, ocorrendo suspensão da metáfase e interferência na mitose dos 

fungos sensíveis. Já a estrobilurina, nome químico do azoxystrobin, interfere na 

respiração mitocondrial, bloqueando a transferência de elétrons pelo complexo 

citocrômico bc 1, através da inibição da óxido-redutase de ubihidroquinona-

citocromo c. 

De acordo com GEORGOPOULOS (1995), a resistência a fungicidas, 

controlada geneticamente, pode ser uma característica qualitativa ou quantitativa. A 

primeira sendo controlada por poucos genes de efeito acentuado, enquanto a última 

é causada por muitos genes, sendo cada um responsável por um pequeno efeito. 

A resistência ao benomyl é devida a um gene (ORBACH; PORRO; 

YANOFSKY, 1986; COOLEY et al., 1991), enquanto que a resistência de diversos 

fungos as estrobilurinas provavelmente é do tipo de múltiplos passos (GHINI; 

KIMATI, 2000). 

O fungo filamentoso do gênero Colletotrichum coletivamente infecta a maioria 

dos grãos cultivados no mundo. O uso de fungicidas químicos levou a evolução da 

resistência e a inquietação sobre os efeitos destes químicos em outros organismos 

eucariontes. De acordo com dados de BERSTEIN et al., (1995); BROWN; 

SREENIVASAPRASAD; TIMMER (1996); LIYANAGE; McMILLAN Jr; KISTLER 

(1992), Colletotrichum gloeosporioides é considerado altamente sensível ao 
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fungicida benomyl, enquanto C. acutatum é relativamente insensível. No entanto 

FREEMAN; KATAN; SHABI (1998) estudando o fitopatógeno em várias plantas, 

encontraram diferenças na sensibilidade da espécie ao benomyl dependendo da 

planta hospedeira. Isolados de C. gloeosporioides de abacate e amêndoa diferem na 

sua sensibilidade ao fungicida. 

O controle da mancha preta dos citros causada pelo fungo G. citricarpa na 

África do Sul é completamente dependente da aplicação de fungicidas por 

pulverização de áreas produtoras. O primeiro registro de resistência de G. citricarpa 

a benomyl foi em 1983, fato previsto por KOTZÉ (1981), devido ao intensivo uso de 

benzimidazóis para controle da MPC. Experimentos de campo mostraram que após 

a exclusão do benomyl e o emprego de mancozeb, somente em dois anos, houve 

redução na proporção dos isolados resistentes, de superior a 90% para 30%. Esta 

redução foi atribuída a uma maior competitividade dos fungos sensíveis na ausência 

do benomyl (HERBERT; GRECH, 1985; SCHUTTE et al., 1996). 

As estrobilurinas, como metil-kresoxim e azoxystrobin mostraram-se 

eficientes, in vivo e in vitro, no controle das linhagens de Guignardia citricarpa 

resistentes a benomyl (SCHUTTE et al., 1996). 

 

2.6  Transformação em Fungos 

Transformação genética é a entrada de fragmentos de DNA exógeno em 

células de origem microbiana, vegetal ou animal, que são inseridos e expressos, 

permitindo a caracterização e análise funcional de genes e de seus produtos. 

A análise genética de vários fungos filamentosos, especialmente daquelas 

espécies importantes na agricultura e indústrias, é prejudicada pela falta de métodos 

de transformação. Embora nos últimos anos, vários patógenos de plantas tenham 

sido transformados com sucesso (PARSONS; CHUMLEY; VALENT, 1987; 

TURGEON; GARBER; YODER, 1987; WANG; HOLDEN; LEONG, 1988), a 

manipulação na grande maioria enfrenta dificuldades (RICHEY et al., 1989). 

O sucesso do processo de transformação em fungos filamentosos depende 

de pelo menos cinco etapas: 1) obtenção de células competentes (capazes de 

captar o DNA); 2) o vetor de transformação; 3) o transporte do vetor ao núcleo; 4) 

propagação e expressão do vetor; e 5) um método eficiente de identificação das 

células transformadas. Após a entrada do DNA no núcleo, este precisa ser duplicado 
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juntamente com a célula e em seguida, os genes seletivos devem ser transcritos e 

traduzidos em proteínas funcionais, permitindo assim, a seleção dos transformantes 

(BLANCO, 1999). 

Em fungos filamentosos a integração do DNA exógeno no genoma nuclear 

ocorre na maioria dos eventos de transformação, que pode ser em um único ou em 

vários sítios, como simples ou em múltiplas cópias, e em sítios específicos ou ao 

acaso (TIMBERLAKE; MARSHALL, 1989). 

Em fungos endofíticos, os processos de transformação genética são 

promissores ao entendimento das interações fungo-planta, dos processos de 

colonização e identificação de genes de patogenicidade. A expressão de genes 

repórter pode fornecer informações importantes sobre estas interações, que até 

então estão restritas ao resultado final: a presença de endófitos nos espaços 

intercelulares elicitam o hospedeiro a sintetizar importantes repelentes a insetos, 

aumentam a resistência à seca e alteram morfologia, taxa de crescimento e 

produção. HERD et al. (1997) transformaram linhagens de Acremonium sp com o 

gene GUS (β-D-glucoronidase de E. coli) sob controle de um promotor constitutivo e 

puderam determinar quantitativamente a distribuição da expressão dos genes do 

fungo na planta com resolução e acurácia. A proteína fluorescente GFP foi 

introduzida em Cochliobolus heterostrophus e usada como repórter no estudo da 

interação deste patógeno com plantas de milho (MAOR et al., 1998). 

 

2.6.1  Métodos de Transformação Genética 

Para a transformação estável em células eucarióticas por DNA exógeno, é 

necessário vencer pelo menos duas barreiras, a membrana plasmática e a 

membrana nuclear, e em fungos, além da membrana nuclear não desaparecer 

durante a mitose (GROTELUESCHEN; METZENBERG, 1995), há um terceiro 

obstáculo, a parede celular. 

Especialmente em fungos filamentosos, que apresentam espessa parede 

celular, a protoplastização parece ser uma etapa essencial para uma transformação 

bem sucedida. As células competentes são derivadas do micélio, conídios ou 

conídios germinados (FINCHAM, 1989). 

A remoção da parede celular é feita através de tratamentos enzimáticos em 

tampão osmótico, pois a digestão enzimática gera protoplastos osmoticamente 
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sensíveis. A estabilidade osmótica é mantida por meio de sais como os sulfatos de 

amônio e magnésio, cloretos de magnésio e potássio e açúcares, como sorbitol e 

sacarose (BLANCO, 1999). As metodologias para a obtenção de protoplastos, 

principalmente no que diz respeito as soluções estabilizadoras, é bastante variável 

de acordo com as espécies em estudo. 

Os protoplastos são formados por extrusão do citoplasma através dos poros 

gerados pela remoção da parede celular ou, pelo micélio desprovido de parede 

celular. No primeiro caso, as células produzidas apresentam variação quanto ao 

número de núcleos e constituintes citoplasmáticos. No caso de micélio ou conídios 

inteiros, os protoplastos gerados apresentam todos os componentes necessários 

para a regeneração, representando teoricamente uma população mais competente 

(DAVIS, 1985), porém são mais difíceis de serem obtidos. 

Considerando que apenas uma pequena parcela de células expostas ao DNA 

exógeno sofre transformação, a qualidade e capacidade de regeneração dos 

protoplastos são praticamente imprescindíveis para o sucesso de uma 

transformação. A competência dos protoplastos é medida pela eficiência de 

transformação que por sua vez refere-se ao número de transformantes obtidos por 

micrograma de DNA do vetor. 

DICKMAN (1988) observou que em culturas jovens, de C. gloeosporioides f. 

sp aeschynomene, em crescimento exponencial, é possível captar mais DNA do que 

a partir de tecidos mantidos por tempo prolongado em cultura. TEBEESTE; 

WEIDANN (1990) obtiveram produção e regeneração de um grande número de 

protoplastos a partir de conídios empregando um pré-tratamento com 

mercaptoetanol (0,1%), EDTA (0,1M) e cisteína (0,1%). Nestas condições 50% dos 

conídios foram protoplastizados, contra 18% daqueles que não sofreram o 

tratamento antes da adição das enzimas líticas. 

Quando uma célula é exposta a um campo elétrico ocorre a polarização dos 

componentes da membrana, originando uma diferença de potencial, que 

dependendo da voltagem utilizada, pode provocar o rompimento da membrana em 

regiões localizadas e as células tornam-se permeáveis a moléculas exógenas. Esta 

permeabilidade induzida é reversível, se a magnitude ou duração do campo elétrico 

não exceder o limite crítico (SHIGEKAWA; DOWER, 1988). Este é o método de 

transformação por eletroporação que tem sido utilizado em protoplastos de fungos 
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filamentosos, como Aspergillus nidulans e Fusarium solani (RICHEY et al., 1989) e 

Neurospora crassa (CHAKRABORTY; KAPOOR, 1990). GOLDMAN, VAN 

MONTAGU; HERRERA-ESTRELLA (1990) obtiveram 400 transformantes por µg de 

DNA realizando transformação por eletroporação em Trichoderma harzianum. 

ALIBAUD; COSSON; BENGHEZAL, 2003 otimizaram a técnica de eletroporação 

para Drictyostelium discoideum aumentando em vinte vezes a eficiência de 

transformação.  

Não existe um padrão elétrico determinado para a eletroporação. Cada 

sistema deve ter o seu padrão estabelecido, levando em conta o tamanho da célula, 

sua viabilidade após o choque e a condutibilidade do meio de eletroporação 

(GOLDMAN; VAN MONTAGU; HERRERA-ESTRELLA, 1990). 

Um dos primeiros métodos de transformação desenvolvidos para induzir a 

permeabilidade de células ao DNA, que não necessita de protoplastização, é o 

emprego de altas concentrações de acetato de lítio em combinação com PEG. Entre 

outros, este método já foi utilizado em Saccharomyces cerevisae (ITO et al., 1983), 

Neurospora crassa (DHAWALE; PAIETTA; MARZLUF, 1984) e Colletotricum trifoli 

(DICKMAN, 1988). 

Transformação por tratamento de conídios germinados de Humicula grisea 

com acetato de lítio mostrou ser mais eficiente que a eletroporação de protoplastos. 

O gene para resistência a higromicina B foi integrado ao genoma e a relação de 

transformantes obtida foi de 32 por µg de DNA plasmidial (DANTAS-BARBOSA et 

al., 1998). Algumas vezes este método apresenta baixa eficiência, no entanto é uma 

alternativa para fungos fortemente pigmentados e que apresentam problemas na 

digestão da parede ou na viabilidade de protoplastos. De acordo com BLANCO 

(1999), G. citricarpa é um destes casos. 

Um método de transformação descrito inicialmente para plantas, sem 

necessidade de protoplastização, e que tem se mostrado efetivo também em fungos 

e leveduras é a biobalística (ARMALEO et al., 1990). Trata-se da utilização de 

microprojéteis (partículas de ouro ou tungstênio) revestidos com ácidos nucleicos, 

que disparados por um acelerador de partículas, atravessam parede e membrana 

celulares. Este método tem sido eficiente tanto em conídios (FUNGARO et al., 1995) 

como em micélio (BAYLEY; MENA; HARRERA-ESTRELLA, 1993) de fungos 

filamentosos. 
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O DNA transformante, na forma de plasmídeos, pode integrar-se ao genoma 

da célula hospedeira de três maneiras: por inserção homóloga, em que a integração 

plasmidial ocorre ao lado ou dentro do gene mutado; por troca gênica, quando 

ocorre uma permuta dupla resultando na troca do alelo do genoma por aquele 

presente no plasmídeo; ou por inserção heteróloga, que se caracteriza por 

recombinação do DNA transformante em regiões do genoma não relacionadas com 

a mutação (TIMBERLAKE; MARSHALL, 1989). 

O uso de vetores de transformação com genes dominantes passíveis de 

seleção nos transformantes impulsionou os estudos em fungos filamentosos de 

interesse agronômico e industrial, até então limitados e dependentes de mutantes 

auxotróficos para serem complementados pelo alelo selvagem introduzido 

(TURGEON; GARBER; YODER, 1985). As principais marcas dominantes utilizadas 

tem sido resistência a antibióticos (higromicina B, fleomicina, oligomicina e 

bleomicina), resistência ao ácido 5-fluorótico (FOA), resistência a fungicidas 

(benzimidazóis), sulfonamidas e a utilização de acetamida como fonte de nitrogênio 

(BLANCO, 1999). 

O marcador para resistência a higromicina tem sido largamente empregado 

para seleção de transformantes em fungos. A higromicina B é um aminoglicosídeo 

que inibe a síntese proteica por erros na tradução e interferência no transporte 

proteico (PENG; SINGH; LEMKE, 1992). A resistência é conferida pelo gene hph 

(higromicina fosfotransferase), cujo produto atua inativando a higromicina B por 

fosforilação. Sua vantagem reside no fato de que mutantes espontâneos para hygr 

não são freqüentes, portanto não interferem na seleção (STABEN et al., 1989). 

Outro marcador bastante utilizado é da resistência ao benomyl, pelo baixo 

custo, disponibilidade no mercado e ocorrência natural de mutantes resistentes em 

conseqüência do seu freqüente uso, cujos genes podem ser utilizados para 

construção de sistemas homólogos. Os benzimidazóis bioativos são inibidores 

específicos dos microtúbulos, atuando na molécula da tubulina. DAVIDSE (1986) 

atribui a resistência espontânea a mutações nos genes que codificam para a 

subunidade β da tubulina. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Material 

3.1.1  Material Biológico 

3.1.1.1  Isolados de Guignardia spp 

Neste trabalho foram estudadas linhagens patogênicas pertencentes a 

espécie G. citricarpa e linhagens endofíticas de G. mangiferae e Phyllosticta sp 

procedentes de plantas cítricas. As linhagens patogênicas foram isoladas de plantas 

doentes, diretamente de lesões de Mancha Preta d Citros, enquanto os isolados 

endofíticos originaram-se de plantas sadias ou assintomáticas. 

A Tabela 01 apresenta as informações relativas à procedência das linhagens, 

como hospedeiro, natureza da relação com o hospedeiro, pesquisador responsável 

pelo isolamento e local do isolamento.   

Inicialmente foram preparadas colônias monospóricas de onde foram 

retiradas as colônias a serem rotineiramente mantidas incubadas em estufa para uso 

ao longo do trabalho e para manutenção de estoque. 

 

3.1.1.2  Escherichia coli DH10B 

 A bactéria Escherichia coli DH10B (GRANT et al., 1990) foi disponibilizada 

pelo Laboratório de Fixação de Nitrogênio do Departamento de Bioquímica da 

Universidade Federal do Paraná. Esta linhagem bacteriana possui resistência 

cromossômica ao antibiótico Ácido Nalidíxico (Nal10) e sensibilidade a ampicilina. 

 

3.1.1.3  PLASMÍDEO gGFP (MAOR et al., 1998) 

 Cedido pelo “Department of Plant Science, Tel Aviv University”, Israel, e o 

Professor Doutor Amir Sharon. O PLASMÍDEO gGFP contém o promotor Pgpd de 

Aspergillus nidulans a montante do gene gfp, o gene de resistência a higromicina B 

para seleção de transformantes fúngicos e o gene para resistência a ampicilina para 

seleção de transformantes bacterianos. A proteína verde fluorescente GFP é 

expressa como repórter sem necessidade de substrato (Apêndice). 
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TABELA 01 - Natureza, Hospedeiro e Origem das Linhagens de Guignardia spp e 

Phyllosticta 

Nomenclatura Natureza  Hospedeiro Local de Origem 

PC13/96 patógeno limão Mogi-Guaçu, SP     1 

PC7LD6 patógeno laranja Mogi-Guaçu, SP     1 

PC7LB6 patógeno laranja Mogi-Guaçu, SP     1 

PC7LB8 patógeno laranja Mogi-Guaçu, SP     1 

PC7LB10 patógeno laranja Mogi-Guaçu, SP     1 

PC7LF2 patógeno laranja Mogi-Guaçu, SP     1 

PCP6 patógeno citros Cordeirópolis, SP   1 

PC3C patógeno citros África do Sul           2 

PC6C patógeno citros África do Sul           2 

PC12C patógeno citros Mogi-Guaçu, SP     2 

ECPR3 endófito limão Rio Negro, PR        3 

ECPR5 endófito limão Rio Negro, PR        3 

ECPR6 endófito limão Rio Negro, PR        3 

ECPR8 endófito limão Rio Negro, PR        3 

ECPR10 endófito limão Rio Negro, PR        3 

ECOL23 endófito laranja Olímpia, SP            3 

ECN22 endófito laranja Novais, SP             3 

EC41/99 endófito tangerina Poncã Cordeirópolis, SP   1 

1 Linhagens procedentes do Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo, (Eng Agrônomo 

Carlos Ivan Aguilar-Vildoso). 
2 Linhagens procedentes da University of Oregon (Dr. George Carroll). 
3 Linhagens procedentes da UFPR (Drª Chirlei Glienke de Blanco). 
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3.1.2  Meios de Cultura 

3.1.2.1  Meio Mínimo (MM) (PONTECORVO et al., 1953) pH modificado 

 NaNO3 6,0g 

 KH2PO4 1,5g 

 KCl 0,5g 

 MgSO4.7H2O 0,5g 

 FeSO4 0,01g 

 ZnSO4 0,01g 

 Glicose 10,0g 

 Água Destilada p/ 1.000,0 mL 

O pH foi ajustado para 5,8. Para MM sólido acrescentou-se 1,5% de ágar 

DIFCO. O meio foi autoclavado e mantido a temperatura ambiente protegido da luz. 

 

3.1.2.2  Meio Completo (MC) de PONTECORVO et al. (1953), modificado por 

AZEVEDO; COSTA (1973) pH modificado 

 Meio Mínimo (item 3.1.2.1) adicionado de: 

 Peptona 2,0g 

 Extrato de Levedura 2,0g 

 Caseína Hidrolisada 1,5g 

 Solução de Vitaminas 1,0 mL 

 O pH foi ajustado para 5,8. Para MC sólido acrescentou-se 1,5% de ágar. O 

meio foi autoclavado e mantido a temperatura ambiente protegido da luz. 

 

3.1.2.3  Meio Ágar-Água 

 Ágar 15,0 g 

 Água Destilada p/ 1000,0 mL 
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 O pH foi ajustado para 5,8. O meio foi autoclavado e mantido a temperatura 

ambiente protegido da luz. 

 

3.1.2.4  Meio de Cenoura 

 Cenoura picada 200g 

 Água Destilada 1000 mL 

 A mistura foi fervida por 30 minutos e filtrada. O volume completado para 

1000 mL com água destilada e suplementado com 5% de MC líquido. O pH foi 

ajustado para 5,8. O meio foi autoclavado e mantido a temperatura ambiente 

protegido da luz. 

 

3.1.2.5  Meio MCT 

 Meio completo sólido (item 3.1.2.2) duas vezes concentrado. Preparado 

adicionando cada componente em quantidade dobrada, exceto a água. O pH foi 

ajustado para 5,8. O meio foi autoclavado e armazenado a temperatura ambiente em 

local protegido da luz. 

 

3.1.2.6  Meio LB (SAMBROOK; FRITSH; MANIATIS, 1989) 

 Triptona 10,0 g 

 Extrato de Levedura 5,0 g 

 NaCl 10,0 g 

 Água Destilada p/ 1.000,0 mL 

 O pH foi ajustado para 7,0. Para meio sólido acrescentou-se 1,5% de ágar. O 

meio foi autoclavado e mantido a temperatura ambiente protegido da luz. 
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3.1.3  Soluções e Tampões 

3.1.3.1  Acetato de Lítio 

 Acetato de Lítio 102,0 mg 

 PEG 4,0 mg 

 Água milli-Q autoclavada p/ 10,0 mL 

 A solução foi aquecida em banho-maria a 100ºC por 10 minutos e mantida a 

4ºC. 

 

3.1.3.2  Acetato de Sódio 3 M pH 5,2 

 Acetato de Sódio 40,81 g 

 Água milli-Q p/ 100,0 mL 

 O pH foi ajustado com ácido acético glacial, e o volume completado com Água 

milli-Q para 100 mL. 

 

3.1.3.3  Ácido Nalidíxico (Nal) 

Em condições assépticas, dissolveu-se o ácido nalidíxico em Água milli-Q 

autoclavada na concentração final de 20mg/mL. A solução foi esterilizada por 

filtração em membrana de acetato de celulose medindo 25mm/0,45µm e estocada a 

–20ºC em alíquotas de 500 µL. Ao longo de todo o trabalho o ácido nalidíxico foi 

utilizado na concentração final de 10µg/mL de meio de cultura. 

 

3.1.3.4  Ácidos Nucleicos 

 Solução A   

 Ácido nucleico de levedura 2,0 g 

 HCl 1N 15,0 mL 
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 Solução B  

 Ácido nucleico de levedura 2,0 g 

 NaOH 1N 15,0 mL 

 As soluções A e B foram misturadas e aquecidas em banho-maria a 100 ºC 

por 15 minutos, e o pH ajustado para 6,0 com NaOH 1N. O volume de 40 mL foi 

completado com H2O destilada autoclavada e a solução foi armazenada a 4°C. 

 

3.1.3.5  Albumina 

 Uma clara de ovo foi exaustivamente picotada com uma tesoura por cerca de 

uma hora e filtrada em papel filtro diretamente no frasco escuro onde foi 

armazenada. Acrescentou-se um volume de glicerina e alguns cristais de cânfora. O 

frasco foi mantido a 4ºC. 

 

3.1.3.6  Aminoácidos 

 Caseína Hidrolisada 0,1 g 

 Água destilada autoclavada p/ 10,0 mL 

 A solução foi aquecida em banho-maria a 100°C por 15 minutos e mantida a 

4°C. 

 

3.1.3.7  Ampicilina (Amp) 

Em condições assépticas, dissolveu-se a Ampicilina em Água milli-Q 

autoclavada na concentração final de 50µg/mL. A solução foi esterilizada por 

filtração em membrana de acetato de celulose medindo 25mm/0,45µm e estocada a 

–20ºC em alíquotas de 500 µL. Ao longo do trabalho a ampicilina foi utilizada na 

concentração final de 250µg/mL de meio de cultura. 

 

 



 40 

3.1.3.8  Azoxystrobin 1,0 mg/mL 

 Amistar 125 mg 

 Água destilada esterilizada p/100 mL 

 Em condições assépticas, dissolveu-se o amistar (1000g de amistar por 800g 

de azoxystrobin) em água destilada autoclavada. A solução foi esterilizada por 

aquecimento em banho-maria por 15 minutos e estocada a 4oC. 

 

3.1.3.9  Benomyl 1,0 mg/mL 

 Benlate 200 mg 

 Acetona 5 mL 

 Água destilada esterilizada p/95 mL 

 Em condições assépticas, dissolveu-se o benlate (1000g de benlate por 500g 

de benomyl) em acetona e acrescentou-se a água destilada autoclavada. A solução 

foi esterilizada por aquecimento em banho-maria por 15 minutos e estocada a 4oC. 

 

3.1.3.10  Brometo de Etídio (SAMBROOK; FRITSH; MANIATIS, 1989) 

 Brometo de etídio foi dissolvido em água destilada na proporção de 1,0% 

(p/v). Após várias horas de agitação a solução foi armazenada à temperatura 

ambiente protegido da luz. 

 

3.1.3.11  Cloreto de Cálcio 1 M 

 Cloreto de Cálcio 14,7 g 

 Água milli-Q autoclavada p/ 100 mL 

 A solução foi esterilizada por filtração em membrana de acetato de celulose 

medindo 25mm/0,45µm e estocada a –20ºC em alíquotas de 5 mL. 
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3.1.3.12  Clorofane 

 Fenol 100,0 mL 

 Clorofórmio 100,0 mL 

 

3.1.3.13  Clorofil 

 Clorofórmio 240,0 mL 

 Álcool Isoamílico 10,0 mL 

 

3.1.3.14  dNTPs 

Cada um dos quatro desoxirribonucleotídios (Gibco) vem na concentração de 

100 mM.Uma solução de uso foi preparada em Água milli-Q esterilizada resultando 

em solução contendo uma concentração de 2,5 mM para cada dNTP. Na reação de 

amplificação, utilizou-se concentração final de 0,25 mM de cada dNPT. 

 

3.1.3.15  Fenol Saturado (SAMBROOK; FRITSH; MANIATIS, 1989) modificado 

 Utilizando banho-maria a 60°C foram dissolvidos 50g de fenol cristalizado, e 

adicionado um volume de tampão Tris-HCl 0,2 M pH 8,0 (item 3.1.3.44). Após 

agitação de 30 minutos retirou-se a fase aquosa e o procedimento foi repetido até o 

fenol atingir pH 8,0. Por fim, adicionou-se 1/10 do volume final de tampão Tris-HCl 

0,2 M pH 8,0 estocando-se em frasco escuro a 4°C. 

 

3.1.3.16  Gel de Agarose  

 A agarose (Gibco), na concentração indicada conforme o tipo de corrida 

eletroforética, foi dissolvida no tampão TEB 1X por aquecimento em forno de micro-

ondas. 
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3.1.3.17  Giemsa 

 Misturou-se uma parte de Giemsa (item 3.1.3.35) em 9 partes de tampão 

fosfato 0,2 M pH 6,9 (item 3.1.3.46) no momento do uso. 

 

3.1.3.18  KCl 0,7 M pH 5,8 

 KCl 52,19 g 

 Solução A de TF 0,2 M  p/ 500,0 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,2 M (item 3.1.3.46) até atingir o pH 5,8 e 

completou-se o volume para 1.000 mL com TF 0,2 M pH 5,8. A solução foi 

autoclavada e mantida a 4°C. 

 

3.1.3.19  KCl 1,4 M pH 5,8 

 KCl 104,36 g 

 Solução A de TF 0,2 M  p/ 100,0 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,2 M (item 3.1.3.46) até atingir o pH 5,8 e 

completou-se o volume para 1.000 mL com TF 0,2 M pH 5,8. A solução foi 

autoclavada e mantida a 4ºC. 

 

3.1.3.20  Lactofenol azul de algodão (CRUZ, 1981) 

 Ácido Lático 20,0 g 

 Cristais de Fenol 20,0 g 

 Glicerina 20,0 g 

 Azul de Algodão (Methyl Blue Difco) 0,05 g 

 Água Destilada p/20,0 mL 

 Inicialmente os cristais de fenol foram fundidos em banho-maria e os demais 

compostos foram acrescentados. A solução, após 24 horas de repouso, foi filtrada e 

mantida em frasco escuro a temperatura ambiente. 
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3.1.3.21  Manitol 0,4 M pH 5,8 

 Manitol 72,87g 

 Solução A de TF 0,2 M  500,0 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,2 M (item 3.1.3.46) até atingir o pH 5,8 e 

completou-se o volume para 1.000 mL com TF 0,2 M pH 5,8. A solução foi 

autoclavada e mantida a 4°C. 

 

3.1.3.22  Manitol 0,6 M pH 5,8 

 Manitol 109,30g 

 Solução A de TF 0,2 M  500,0 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,2 M (item 3.1.3.46) até atingir o pH 5,8 e 

completou-se o volume para 1.000 mL com TF 0,2 M pH 5,8. A solução foi 

autoclavada e mantida a 4°C. 

 

3.1.3.23  Manitol 0,8 M pH 5,8 

 Manitol 145,74g 

 Solução A de TF 0,2 M  500,0 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,2 M (item 3.1.3.46) até atingir o pH 5,8 e 

completou-se o volume para 1.000 mL com TF 0,2 M pH 5,8. A solução foi 

autoclavada e mantida a 4°C. 

 

3.1.3.24  Manitol 1,2 M pH 5,8 

 Manitol 218,60 g 

 Solução A de TF 0,2 M  500,0 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,2 M (item 3.1.3.46) até atingir o pH 5,8 e 

completou-se o volume para 1.000 mL com TF 0,2 M pH 5,8. A solução foi 

autoclavada e mantida a 4°C. 
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3.1.3.25.  Marcador de Peso Molecular DNA Ladder 100pb (Gibco) 

 O marcador de peso molecular de DNA 100pb é fornecido concentrado 

(1µg/µL). No momento do uso, foi diluído na proporção de: 1µL de marcador: 1µL do 

tampão da amostra: 4µL de água milli-Q esterilizada. Na corrida eletroforética foi 

utilizado 1µg do marcador. 

 

3.1.3.26  MgSO4 0,6 M pH 5,8 

 MgSO4 14,79 g 

 Solução TF 0,01 M pH 5,8 (item 3.1.3.45) p/ 100,0 mL 

 A solução foi esterilizada por filtração em membrana de acetato de celulose 

medindo 25mm/0,45µm, ou autoclavada a 1 atm por 20 minutos e armazenada a 

temperatura ambiente. 

 

3.1.3.27  MgSO4 1,2 M pH 5,8 

 MgSO4 29,58 g 

 Solução TF 0,01 M pH 5,8 (item 3.1.3.45) p/ 100,0 mL 

 A solução foi esterilizada por filtração em membrana de acetato de celulose 

medindo 25mm/0,45µm ou autoclavada a 1 atm por 20 minutos e armazenada a 

temperatura ambiente. 

 

3.1.3.28  NaCl 5 M 

 NaCl 58,44 g 

 Água milli-Q p/ 200,0 mL 

 A solução foi autoclavada e mantida a 4°C. 
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3.1.3.29  RNase 

 Foi preparada na concentração de 10 mg/mL, em 10 mM de Tris-HCl (pH=7,5) 

e 15 mM de NaCl, aquecida a 98°C por 15 minutos e estocada a –20°C. 

 

3.1.3.30  Salina 0.85% (p/v) 

 NaCl 8,5 g 

 Água destilada p/ 1.000,0 mL 

 A solução foi autoclavada e mantida a 4°C. 

 

3.1.3.31  Solução A para Transformação Bacteriana (SATB) 

 CaCl2 50 mM 

 Tris-HCl 10 mM pH7,5 

A solução foi preparada com Água milli-Q em frasco autoclavado e mantida a 

4ºC. 

 

3.1.3.32  Solução B para Transformação Bacteriana (SBTB) 

 CaCl2 50 mM 

 Tris-HCl 10 mM pH7,5 

 Glicerol 15% 

 A solução foi preparada com Água milli-Q em frasco autoclavado e mantida a 

4ºC. 

 

3.1.3.33  Solução A para Transformação Fúngica (SATF) 

  CaCl2 0,1 M 

 MgSO4 0,6 M 

 Tris-HCl pH 7,5 0,01 M 
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 A solução foi preparada com Água milli-Q em frasco autoclavado e mantida a 

4ºC. 

 

3.1.3.34  Solução B para Transformação Fúngica (SBTF) 

 CaCl2 0,1 M 

 MgSO4 0,6 M 

 Tris-HCl pH 7,5 0,01 M 

 PEG 8000 25% 

 A solução foi preparada com Água milli-Q em frasco autoclavado e mantida a 

4ºC. 

 

3.1.3.35  Solução de Giemsa 

 Giemsa em pó 1,0 g 

 Glicerina 66 mL 

 Metanol 66 mL 

 Misturou-se o giemsa com glicerina a 60ºC durante 50 minutos. Após 

resfriamento adicionou-se metanol. A solução foi filtrada e armazenada em frasco 

escuro à temperatura ambiente, sendo utilizado somente após 72 horas. 

 

3.1.3.36  Solução de Bromofenol a 3% 

 Azul de Bromofenol 150 mg 

 Água destilada 5,0 mL 

 

3.1.3.37  Solução de Vitaminas para Meio Completo  

 Ácido nicotínico 100,0 mg 

 Ácido p-aminobenzóico 10,0 mg 
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 Biotina  0,2 mg 

 Piridoxina 50,0 mg 

 Riboflavina 100,0 mg 

 Tiamina 50,0 mg 

 Água milli-Q esterilizada p/100,0 mL 

 A solução foi aquecida a 100ºC em banho-maria por 15 minutos, e mantida 

em frasco escuro a 4ºC sob clorofórmio. 

 

3.1.3.38  Solução de Vitaminas para Caracterização de Mutantes Auxotróficos 

 Ácido nicotínico 100,0 mg 

 Ácido p-aminobenzóico 50,0 mg 

 Biotina  0,4 mg  

 Piridoxina 50,0 mg 

 Riboflavina 100,0 mg 

 Tiamina 50,0 mg 

 Água milli-Q esterilizada p/100,0 mL 

 A solução foi aquecida a 100ºC em banho-maria por 15 minutos, e mantida 

em frasco escuro a 4ºC sob clorofórmio. 

 

3.1.3.39  Sorbitol 0,6 M  

 Sorbitol 10,93 g 

 Tris 0,1 M pH 7,5 (item 3.1.3.48) p/ 100,0 mL 

 A solução foi autoclavada e mantida a 4ºC. 

 

 

 



 48 

3.1.3.40  Sorbitol 1,2 M  

 Sorbitol 21,86 g 

 Tris 0,1 M pH 7,5 (item 3.1.3.48) p/ 100,0 mL 

A solução foi autoclavada e mantida a 4ºC. 

 

3.1.3.41  Sucrose 0,7 M pH 6,0 

 Sucrose 239,62 g 

 Solução A de TF 0,01 M pH 6,0 (item 3.1.3.45) 500 mL 

 Adicionou-se a solução B de TF 0,01 M até atingir o pH 6,0 e completou-se o 

volume para 1.000 mL com TF 0,01 M pH 6,0. A solução foi autoclavada e mantida a 

4ºC. 

 

3.1.3.42  Tampão da Amostra (6x) 

 Azul de bromofenol 3% 250,0 mg 

 Ficoll 15,0 g 

 Água milli-Q p/ 100,0 mL 

 A solução foi armazenada a 4ºC. 

 

3.1.3.43  Tampão de Corrida TEB (5x) pH 8,0 

 Trizma base 54,0 g 

 Ácido bórico (H3BO3) 27,5 g 

 EDTA 4,65 g 

 Água milli-Q p/ 1000,0 mL 

 A solução foi autoclavada e mantida a temperatura ambiente. Diluída 5 x no 

momento do uso. 
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3.1.3.44  Tampão de Extração de DNA (RAEDER; BRODA, 1985) 

 Tris-HCl pH 8.0 200 mM 

 NaCl 250 mM 

 EDTA 25 mM 

 SDS (p/v) 1 % 

 A solução foi preparada apenas no momento do uso. 

 

3.1.3.45  Tampão Fosfato (TF) 0,01 M  

 Solução A  

 NaH2PO4 1,3799 g 

 Água destilada p/ 1.000,0 mL 

 

 Solução B  

 Na2HPO4   1,7799 g 

 Água destilada p/ 1.000,0 mL 

 As soluções A e B foram autoclavadas e mantidas a 4ºC. O tampão fosfato foi 

preparado no momento do uso, misturando aproximadamente 80 mL da solução B 

em 920 mL da solução A, até atingir o pH desejado. 

 

3.1.3.46  Tampão Fosfato (TF) 0,2 M 

 Solução A  

 NaH2PO4 27,598 g 

 Água destilada p/ 1.000,0 mL 

 Solução B  

 Na2HPO4 35,598 g 

 Água destilada p/ 1.000,0 mL 
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 As soluções A e B foram autoclavadas e mantidas a 4ºC, sendo o tampão 

fosfato preparado no momento do uso, misturando aproximadamente 80 mL da 

solução B em 920 mL da solução A, até atingir o pH desejado. 

 

3.1.3.47  Tampão Tris-EDTA (TE) 

 Tris 1,2114 g 

 EDTA 0,3722 g 

 Água milli-Q p/ 1.000,0 mL 

 Os componentes foram misturados com pouco menos de 1.000 mL de Água 

milli-Q, e sob agitação, após a dissolução do EDTA, ajustou-se o pH desejado (7,5 

ou 8,0) com HCl. Completou-se o volume com a água. A solução foi autoclavada e 

mantida a 4ºC. 

 

3.1.3.48  Tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5 

 Tris 1,2114 g 

 Água milli-Q p/ 100,0 mL 

 Foi adicionado ao tampão cerca de 75 mL de Água milli-Q e acrescentou-se 

HCl puro até atingir o pH de 7,5. O volume final de 100,0 mL foi alcançado 

completando com Água milli-Q. O tampão foi autoclavado e armazenado a 4ºC. 

 

3.1.3.49  Tampão Tris-HCl 0,2 M pH 8,0 

 Tris 2,4228 g 

 Água milli-Q p/ 100,0 mL 

 Foi adicionado ao tampão cerca de 75 mL de água milli-Q e acrescentou-se 

HCl puro até atingir o pH de 8,0. O volume final de 100,0 mL foi alcançado 

completando com água milli-Q. O tampão foi autoclavado e armazenado a 4ºC. 
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3.1.3.50  Tween 80  0,1% (v/v) 

 Tween 80 0,1 mL 

 Água destilada p/ 100,0 mL 

A solução foi autoclavada e mantida a 4ºC. 

 

3.2  Métodos 

3.2.1  Esterilização 

 Os materiais e soluções, quando esterilizados pelo vapor sob pressão, foram 

autoclavados a 1 atmosfera por 20 minutos. 

 A esterilização a seco foi feita em estufa a 180°C por 4 horas. 

 Algumas soluções foram esterilizadas em banho-maria, a 100°C, por tempo 

variável conforme o caso. 

 

3.2.2  Semeadura e Inoculação 

 Os métodos empregados na transferência de esporos das linhagens variaram 

conforme os objetivos do ensaio e se o meio de cultivo era sólido ou líquido. Em 

meio líquido, a semeadura foi sempre de suspensão de esporos, em salina ou algum 

tipo específico de tampão, na quantidade determinada pelo protocolo do ensaio. 

 Em meio sólido, distribuído em placas de Petri medindo 9 cm de diâmetro, os 

modos de transferência de esporos foram por inoculação em ponto onde pedaços de 

micélio foram retirados e carregados com a ponta dos palitos ou pela extremidade do 

fio de platina; outro modo de transferência, mais apropriadamente chamado de 

semeadura foi de suspensão de esporos para meio sólido. A semeadura foi feita por 

espalhamento com alça de Drigalsky (alça de vidro) que consistiu em dispensar 

100µL da solução sobre a superfície do meio e espalhar com a alça. O método pour 

plate de semeadura consistiu em dispensar 1 mL de suspensão de esporos ou 

protoplastos na placa vazia e derramar o meio de cultura em temperatura não 

superior a 42ºC.  
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3.2.3  Suspensão de Esporos 

 Cerca de 10 placas do isolado fúngico entre 15 a 25 dias de crescimento 

foram utilizadas para a obtenção de esporos. As colônias foram raspadas com 

espátula ou lâmina de bisturi, as estruturas transferidas para frascos contendo 

Tween 80 (item 3.1.3.50) e maceradas com auxílio de bastão de vidro, a fim de 

romper os picnídios e liberar os esporos. 

A suspensão foi então filtrada em seringa com lã de vidro e solução salina 

(item 3.1.3.30) para a produção de um filtrado somente com esporos e livre de hifas. 

A solução foi centrifugada a 2500 rpm por 5 minutos e o precipitado ressuspendido 

na quantidade de salina indicada. A concentração da suspensão de esporos foi 

estimada através de câmara de Neubauer. 

 

3.2.4  Cultura Monospórica 

 Anterior a realização dos experimentos as linhagens recebidas em MC ou 

sílica foram purificadas em colônias monospóricas. Foram retiradas dos frascos de 

origem e inoculadas em placas de MC e incubadas por cerca de 25 dias a 28ºC. 

Após esse período de crescimento foram preparadas suspensões de esporos (item 

3.2.3) diluiu-se apropriadamente em alíquotas de 100 µL que foram semeadas em 

placa de Petri por espalhamento com alça de Drigalsky. Decorridos cerca de 15 dias 

de incubação, foi escolhida, para cada linhagem, uma colônia bem isolada das 

demais. O meio foi recortado no contorno desta colônia e transferido para nova placa 

de MC. 

Todo o trabalho realizado a partir daí, para cada linhagem, foi feito a partir 

desta colônia monospórica.  

 

3.2.5  Manutenção do Estoque 

 A manutenção do estoque para uso rotineiro foi feita em placas de Petri. 

Entretanto as colônias de G. citricarpa em placas de Petri com MC (item 3.1.2.2) são 

viáveis por no máximo 30 dias. 

 O estoque de segurança, ou de maior duração, foi feito em frascos com MC 

inclinado e frascos com sílica, com duração de três meses e um ano, 

respectivamente. 
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Para o estoque em sílica, folhas de citros foram autoclavadas em água destilada, 

cortadas em fragmentos de aproximadamente 1 cm2, e colocadas em número de 5 

por placa de Petri com meio ágar-água (item 3.1.2.3). Em pontos próximos aos 

fragmentos de folha foram semeados fragmentos de micélio do fungo (um isolado 

por placa), que cresceram em direção à folha e sobre ela esporularam. Após 21 dias 

de crescimento a 28ºC, os fragmentos foliares cobertos de esporos foram então 

colocados em pequenos frascos (tipo Eppendorf) contendo sílica previamente 

autoclavados. O material foi estocado a 4ºC. 

 Sempre que necessário, um fragmento de folha, coberto de esporos, foi 

retirado da sílica e inoculado em placa com meio completo. 

 Para o estoque em frascos de vidro, micélio viável foi transferido para frascos 

com MC inclinado e fechados com tampa de algodão. Após alguns dias de 

crescimento a 28°C as tampas de algodão foram substituídas por tampa de borracha 

e vedados com tiras de para-filme. Os isolados foram armazenados a 4°C. 

 A temperatura de cultivo ideal para todas as linhagens utilizadas durante todo 

o trabalho foi de 25ºC até 28ºC. 

 

3.2.6  Caracterização Morfofisiológica das Linhagens de Guignardia spp 

3.2.6.1  Estruturas de Reprodução 

 A técnica de coloração com Lactofenol azul de algodão (item 3.1.3.20) foi 

utilizada para a observação dos conídios, ascos e ascósporos das linhagens. O 

material fúngico foi coletado de placas com MC sólido (3.1.2.2) após 20 dias de 

incubação, com auxílio de palito e depositado sobre a lâmina com uma gota de 

lactofenol. Após cobrir com lamínula o material foi cuidadosamente esmagado para 

rompimento dos picnídios e ascos e liberação dos conídios e ascósporos, 

respectivamente. Os microconídios foram observados a partir de suspensão de 

esporos (item 3.2.3) corados com lactofenol azul de algodão. As células foram 

observadas em microscópio ótico Zeiss, com aumento de 1000X. Foram realizadas 

medidas das estruturas utilizando o Software Kontron Elektronic KS 400 V 2.00 no 

PC acoplado ao microscópio ótico. 
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3.2.6.2  Taxa de Crescimento Micelial 

Esporos das linhagens endofíticas e patogênicas (Tabela 01) foram 

semeados por inoculação em ponto (item 3.2.2) em placas com MC sólido (item 

3.1.2.2). Foi feito um inóculo no centro da placa, para cada período de incubação, e 

para cada linhagem. O período de incubação foi de 15, 20, 25 e 30 dias a 28ºC. 

 Ao final de cada período de incubação foram feitas as avaliações do diâmetro 

de cada colônia através da média de duas medidas perpendiculares entre si. 

 

3.2.6.3  Viabilidade de Esporos 

Esporos das linhagens endofíticas e patogênicas (Tabela 01) foram 

semeados por inoculação em ponto (item 3.2.2) em placas com MC sólido (item 

3.1.2.2). Foi feito um inóculo no centro da placa, para cada período de incubação, e 

para cada linhagem. O período de incubação foi de 15, 20, 25 e 30 dias a 28ºC. 

Ao final de cada período de incubação foi retirado um fragmento do centro da 

colônia em crescimento medindo 1,5 cm de diâmetro e transferido para um frasco 

com 2,5 mL de tween 80 (item 3.1.3.50). Foi feita suspensão de esporos (item 3.2.3), 

contagem em câmara de Neubauer e semeadura por espalhamento em MC. Na 

placa da qual retirou-se o fragmento foram acrescentados 5 mL de tween 80 e a 

placa armazenada a 4ºC. Após 24 horas o material fúngico liberado no tween 80 foi 

coletado e distribuído em tubos. Após lavagem em salina e contagem em câmara de 

Neubauer, foram semeados por espalhamento. 

Após uma semana de incubação as colônias crescidas foram contadas e 

estes valores comparados com o número de esporos estimados em câmara de 

Neubauer. 

 

3.2.7  Mutagênese 

3.2.7.1  Obtenção de Mutantes Auxotróficos e Morfológicos 

3.2.7.1.1  Curva de Sobrevivência 

 Os isolados PC13/96 e PCP6 de G. citricarpa foram submetidos a tratamento 

pelo agente mutagênico químico dietilsulfato (DES) marca Sigma, para o isolamento 

de mutantes. 

As condições de tratamento foram determinadas através da construção de 

curva de sobrevivência. Soluções de esporos com aproximadamente 1x106 
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esporos/mL (item 3.2.3) foram submetidas ao tratamento químico em banho-maria a 

30ºC (temperatura de cultivo do fungo) por 30 minutos em diferentes concentrações 

do mutagênico (POSSIEDE, 1985). Suspensão de esporos sem nenhum agente 

químico foi submetida às mesmas condições de tratamento, constituindo-se no 

controle. 

Inicialmente foram testadas as concentrações de 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 

5,0 e 10,0% de DES. A partir dos resultados obtidos o intervalo de concentrações do 

químico foi ajustado e foram fixadas em 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0% para a construção 

da curva de sobrevivência. 

Após um período de incubação de 10 dias a 28°C, foi feita a contagem das 

colônias sobreviventes. A taxa de sobrevivência entre as colônias tratadas foi 

calculada comparando os valores obtidos nas placas tratamento com o valor das 

placas controle, estas últimas consideradas como 100% de sobrevivência. Foram 

realizadas três repetições do mesmo tratamento e a curva foi construída com seus 

valores médios. 

 

3.2.7.1.2  Obtenção de Mutantes 

Para a obtenção de mutantes foram utilizadas aquelas condições eficientes 

para a produção de 1 a 5% de sobrevivência, encontradas na construção da curva 

de sobrevivência. Os esporos foram submetidos ao DES na concentração de 2,5% 

submersos em banho-maria a 30ºC por 30 minutos. 

Terminado o tratamento a suspensão de esporos das linhagens PC13/96 e 

PCP6 foram lavadas e ressuspendidas em salina (item 3.1.3.30) e, livres do agente 

mutagênico, foram divididas igualmente em duas porções. Uma porção, destinada 

ao isolamento de mutantes auxotróficos pelo método de enriquecimento por filtração 

e outra pelo método de isolamento total. 

A porção destinada ao isolamento de mutantes auxotróficos pelo método de 

enriquecimento por filtração, foi semeada em MM líquido (item 3.1.2.1) na proporção 

de 1:100, e incubada a 28ºC. Após 24 horas a solução foi filtrada em seringa com lã 

de vidro, e lavada em salina. Após uma avaliação da concentração de esporos em 

câmara de Neubauer, o filtrado, ressuspendido em 1 mL de salina foi novamente 

semeado em 100 mL de MM líquido e incubado por outras 24 horas a 28ºC. A 

solução foi novamente filtrada, lavada, ressuspendida em salina e após a contagem 
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dos esporos foi toda semeada em placas de Petri com MC (item 3.1.2.2) por 

espalhamento com alça de vidro. 

A outra porção, destinada a obtenção de mutantes através de isolamento total 

foi distribuída em placas de Petri com MC (100µL de solução por placa) e espalhada 

com alça de Drigalsky. 

A suspensão de esporos controle foi semeada em placas de Petri com MC 

(100µL de solução por placa) e espalhada com alça de Drigalsky, após ter sido 

apropriadamente diluída. Os resultados obtidos nestas placas controle foram 

considerados 100% de sobrevivência para os sobreviventes do método de 

isolamento total. Todas as placas foram incubadas a 28ºC. 

Após 10 a 15 dias as colônias sobreviventes foram contadas e os resultados 

utilizados para o cálculo de sobrevivência. Todas as colônias sobreviventes ao 

tratamento com o DES foram transferidas para placas contendo MM com 26 pontos, 

na distribuição 5x5+1 (AZEVEDO; COSTA, 1973), sendo 1 ponto para inoculação da 

colônia controle. Passados 15 dias de incubação a 28°C, os pontos de inoculação 

com ausência e/ou muito pouco crescimento em comparação com a colônia controle, 

ou seja, sobreviventes potencialmente auxotróficos, foram transferidos, para placas 

com MC também com 26 pontos, recortando-se o pedaço do meio onde deveriam ter 

crescido e novamente incubados durante 15 a 20 dias. 

 Foram preparadas suspensões de esporos para cada um dos 25 pontos e 

semeadas com as mesmas diluições em placas contendo MM e MC, (geralmente 2 

placas de cada meio de cultura). 

 Após a classificação do crescimento dos mutantes em MM (acentuado, 

reduzido ou sem crescimento) em relação às placas com MC, e depois de marcadas 

as colônias crescidas no verso da placa de Petri, foi acrescentado MC, para permitir 

o desenvolvimento de esporos auxotróficos. Passados 10 a 15 dias de incubação, as 

colônias crescidas após a adição do MC foram transferidas uma a uma para placas 

matrizes com 26 pontos contendo MC. 

 

3.2.7.1.3  Caracterização de Mutantes Auxotróficos e Morfológicos 

A caracterização dos mutantes auxotróficos foi feita inoculando os mutantes 

retirados das placas matrizes, um a um, em réplicas de placas de 26 pontos 

contendo: MM, MC, (itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2) e adicionando-se ao MM solução de 
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vitaminas (item 3.1.3.38), solução de aminoácidos (item 3.1.3.6) e ácidos nucléicos 

(item 3.1.3.4). 

 A caracterização dos mutantes morfológicos foi feita através de inspeção 

visual e sua manutenção em MC. 

 

3.2.7.2  Obtenção de Mutantes Resistentes a Fungicidas 

3.2.7.2.1  Determinação da Dose Mínima Inibitória 

 Foram testados os produtos comerciais Benlate 500, contendo 500g/1Kg do 

princípio ativo benomyl, utilizado pelos produtores de plantas cítricas, e Amistar 

contendo 800g/1Kg do princípio ativo Azoxystrobin, nas linhagens patogênicas 

brasileiras PC13/96, PC7LD6, PC7LB6, PC7LB8, PC7LB10, PC7LF2, PCP6, PC12C 

e sul-africanas PC3C e PC6C. 

 As concentrações testadas dos dois princípios ativos foram 0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 

10,0; 50,0 e 100,0 µg/mL de meio de cultura. As soluções estoque de azoxystrobin e 

benomyl (itens 3.1.3.8 e 3.1.3.9) foram apropriadamente diluídas e incorporadas ao 

MC fundente (item 3.1.2). As placas sem fungicidas foram o controle do 

experimento. 

 Da periferia das colônias dos isolados cultivados em MC por 20 dias, foram 

retirados discos com 4 mm de diâmetro, com o auxílio de uma cunha de metal 

esterilizada, e transferidos para as placas com as diferentes concentrações de 

benomyl e de azoxystrobin. Em cada placa foram depositados três discos dispostos 

de modo eqüidistantes. Na primeira repetição foram usadas placas novas e a partir 

daí, as placas foram usadas sempre com o mesmo fungicida. 

 Foram realizadas três repetições com duas placas para cada concentração de 

fungicida. 

 Após 15 dias de incubação, foram feitas as avaliações, medindo-se o 

diâmetro de cada colônia através de uma média de duas medidas perpendiculares 

entre si. 

 

3.2.7.2.2  Seleção de Mutantes Naturais por Um Único Passo 

 A seleção de mutantes naturalmente resistentes ao fungicida benomyl foi feita 

através da seleção por um único passo. 
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 Suspensão de esporos da linhagem PC13/96 (item 3.2.3) foi semeada em 

placas com MC sólido (item 3.1.2.2) contendo o fungicida nas concentrações 

definidas e crescentes, a partir dos valores observados na determinação da dose 

mínima inibitória (item 3.2.7.2.1). Como controle foram utilizadas placas somente 

com MC. 

 

3.2.7.2.3  Inibição da Produção de Esporos 

 O fungicida Azoxystrobin foi testado quanto a sua capacidade em interferir na 

produção de esporos das linhagens patogênicas PC13/96, PC7LD6, PC7LB6, 

PC7LB8, PC7LB10, PC7LF2, PCP6, PC3C, PC6C e PC12C. 

 Após os procedimentos para a determinação da dose mínima inibitória, foram 

acrescentados 5 mL de tween 80 (item 3.1.3.50) nas placas com as colônias 

crescidas e estas armazenadas a 4ºC. Ao final de 24 horas todo o tween 80 e o 

material em suspensão foram coletados, distribuído em frascos tipo Falcon e 

centrifugados. Em seguida o pellet foi ressuspendido em 1 mL de salina (item 

3.1.3.30). A concentração de esporos foi estimada em câmara de Neubauer. 

 

3.2.8  Obtenção de Protoplastos (SILVEIRA; AZEVEDO, 1987; BLANCO, 1999) 

com modificações 

 Foram experimentadas algumas modificações ao método utilizado por 

BLANCO (1999) devido a sua baixa eficiência de protoplastização, entre elas, 

variações nos tampões osmóticos e em suas molaridades: Sucrose 0,7 M; Sorbitol 

0,6 M e 1,2 M; Cloreto de Potássio 0,7 M; Sulfato de Magnésio 0,4 M, 0,6 M e 0,8 M; 

e Manitol 0,4 M, 0,6 M e 0,8 M. 

 Uma suspensão com 106 esporos (item 3.2.3) foi inoculada em frasco 

contendo 100 mL de meio de cenoura (item 3.1.2.4) adicionado de MC líquido (item 

3.1.2.2) na concentração final de 5% e incubada de 72 a 96 horas sem agitação. 

 Todo o conteúdo do frasco foi então distribuído em frascos Falcon e lavado 

várias vezes em tampão osmótico (5 minutos a 2500 rpm), até a completa 

eliminação do meio de cultura do micélio. 

Foram então acrescentadas as enzimas líticas, Driselase e Glucanex, na 

proporção de 3 mg por mL da solução, quando utilizadas individualmente. Nos 
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experimentos em que foram utilizadas em associação, as misturas foram de 3 mg de 

Driselase e 2 mg de Glucanex por mL da solução. 

Após período de incubação de 1 a 4,5 horas a 30ºC sob agitação de 100 rpm, 

a solução foi filtrada em seringa com lã de vidro com o propósito de se obter uma 

solução de protoplastos limpa de restos de hifas, após a digestão enzimática. O 

filtrado foi então centrifugado a 4.000 rpm por 5 minutos. O volume foi completado 

com tampão osmótico e novamente centrifugado. Esta lavagem foi repetida cerca de 

três vezes até a obtenção de uma solução livre de enzimas. Finalmente os 

protoplastos resultantes foram ressuspendidos em tampão osmótico e sua 

concentração estimada em câmara de Neubauer. 

 Várias combinações de tampões e enzimas foram testadas quanto a sua 

toxicidade, através de aspectos morfológicos do crescimento micelial e diâmetro das 

colônias comparando o micélio semeado em meio completo (item 3.1.2.2) com 

tampão e sem tampão (controle); e em relação à produção de protoplastos, 

comparando a concentração de protoplastos estimada em câmara de Neubauer 

após o tratamento enzimático e sua capacidade de regeneração em MCT (item 

3.1.2.5) preparado com os estabilizadores osmóticos. 

 Os protoplastos sempre foram semeados pour plate, em MCT preparado com 

tampão osmótico (1:1), sendo o controle negativo semeado em MCT com água 

destilada esterilizada (1:1). 

 

3.2.8.1  Coloração de Núcleos de Protoplastos 

 Foi feita a coloração dos núcleos de protoplastos da linhagem PC13/96, com 

o objetivo de determinar o seu número em função do tempo de exposição às 

enzimas líticas, já que a taxa de regeneração pode estar relacionada ao número de 

núcleos presentes nos protoplastos. 

 A coloração feita foi descrita por TANAKA, MURATO; KATO (1979) para 

núcleos de conídios. 

Para o preparo da lamínula uma gota de albumina foi espalhada formando 

uma fina camada sobre a superfície da lamínula e seca pelo calor da chama do bico 

de Bunsen. Sobre a camada de albumina foram depositadas e espalhadas algumas 

gotas da solução de protoplastos. Depois do material atingir temperatura constante 

em meio ambiente, processou-se a coloração na seqüência: 30 minutos em 1 parte 
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de etanol para 3 de ácido acético; 5 minutos em etanol 95%; 20 minutos em etanol 

70%; lavagem em água destilada por 3 vezes; hidrólise em HCl 1N a 60ºC por 8 

minutos; uma lavagem em água destilada; uma lavagem em tampão fosfato 0,2M pH 

6,9 (item 3.1.3.46). A coloração foi feita com Giemsa (item 3.1.3.35) por 30 minutos. 

 Após as lamínulas estarem secas foram colocadas sobre lâminas e vedadas 

nas bordas, com esmalte incolor. 

 

3.2.9  Transformação Genética 

 O isolado patogênico PC13/96 foi submetido a procedimentos de 

transformação genética, visando introduzir o PLASMÍDEO gGFP no genoma de G. 

citricarpa para expressão do gene gfp (green fluorescent protein)  

 Foram testados 3 métodos de transformação: conídios germinados por por 

eletroporação, transformação de protoplastos com choque térmico e por 

eletroporação. 

 

3.2.9.1  Marcador de Seleção 

 A resistência a higromicina B foi empregada para seleção dos transformantes, 

em uma concentração de 100 µg/mL (STRINGARI, 2000). 

 

3.2.9.2  Amplificação do PLASMÍDEO 

 A amplificação do PLASMÍDEO foi realizada transformando a linhagem de E. 

coli DH10B (item 3.1.1.2) por cloreto de cálcio e choque térmico (item 3.2.9.2.2). 

 

3.2.9.2.1  Obtenção de Células Bacterianas Competentes para Transformação 

por CaCl2 

 Após o crescimento de E. coli DH10B em 10 mL de meio LB (item 3.1.2.6) 

acrescido do antibiótico Nal10, (item 3.1.3.3) a 37ºC por 12 horas, foi retirado 1,0 mL 

e inoculado em 100 mL de meio LB + Nal, e novamente incubado a 37ºC por 

aproximadamente duas horas sob forte agitação (250 rpm.). Durante este período, 

monitorou-se o crescimento bacteriano em espectrofotômetro com absorbância de 

550 nm, até atingir a densidade ótica (OD) de 0,4 a 0,5. 

 A cultura foi então mantida em gelo por 5 minutos e centrifugada por igual 

período a 5.000 rpm a 4ºC. As células foram lavadas em Água milli-Q autoclavada 
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gelada e novamente centrifugadas. As células foram ressuspendidas em 50 mL da 

solução SATB gelada (item 3.1.3.31) e incubadas em gelo por 15 minutos. Após 

nova sedimentação a 5.000 rpm a 4ºC por 5 minutos, o precipitado foi ressuspendido 

em 7 mL da solução SBTB (item 3.1.3.32). As células foram distribuídas em 

alíquotas de 200 µl e imediatamente colocadas em recipiente com nitrogênio líquido 

para congelamento imediato. As alíquotas foram estocadas a −70ºC. 

 

3.2.9.2.2  Transformação de E. coli com o PLASMÍDEO gGFP 

 As células competentes obtidas no item anterior foram descongeladas em 

gelo (entre 15 a 20 minutos) e a elas acrescentaram-se 5 ng de DNA plasmidial. 

Após 10 minutos de incubação em gelo, as células foram submetidas a um choque 

térmico de 47ºC em banho-maria pelo período de 1 minuto e 45 segundos. 

Adicionou-se então 1 mL de meio LB líquido (item 3.1.2.6), incubando-se a 37ºC sob 

agitação (250 rpm). Após 45 minutos, 100 µLforam semeados em placa com meio 

LB sólido mais ampicilina (item 3.1.3.7) e outros 100µL semeados em placa com 

meio LB sólido. Os 1000 µLrestantes foram sedimentados por 5 minutos a 5.000 

rpm. O pellet foi ressuspendido em 100 µL de meio LB líquido e semeado em placas 

com meio LB sólido acrescido de ampicilina. Todas as placas foram incubadas por 

12 horas a 37ºC. 

 O mesmo procedimento foi realizado com uma alíquota de células 

competentes onde não foi adicionado o DNA plasmidial. O controle negativo é obtido 

com células não transformadas em meio LB com ampicilina. 

 As colônias transformantes obtidas foram repicadas em meio LB sólido com 

ampicilina (250 µg/mL) e após seu crescimento, foram inoculadas em meio LB 

líquido com ampicilina para extração do plasmídeo (item 3.2.9.2). Destas, algumas 

foram estocadas, sendo semeadas em meio LB líquido mais ampicilina. Depois de 

12 horas de crescimento a 37°C as células foram precipitadas por centrifugação, 

ressuspendidas em 500 µL de meio LB com ampicilina e Nal (item 3.1.3.3) e 

misturadas em 500 µL de glicerol puro autoclavado. As células foram aliquotadas em 

100 µL e mantidas a −20ºC. 
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3.2.9.2.3  Purificação do Plasmídeo 

 Para a purificação do plasmídeo, 100µL de E. coli transformada (item 

3.2.9.2.2) foram inoculados em 5 mL de meio LB (item 3.1.2.6) com ampicilina (item 

3.1.3.7) e Nal (item 3.1.3.3) e mantidos sob agitação (250 rpm) por 12 horas a 37ºC. 

O PLASMÍDEO foi extraído do material crescido e purificado utilizando-se o Kit 

“Concert” da GIBCO BRL. Em seguida foi submetido à clivagem pela enzima de 

restrição Eco RI. A extração foi confirmada pelo padrão de bandas em eletroforese 

em gel de agarose 0,8% (item 3.1.3.16) corado em brometo de etídio (item 3.1.3.10). 

O DNA plasmidial foi estocado em frascos tipo Eppendorf a –20ºC. 

 

3.2.9.3  Transformação de Protoplastos por Choque Térmico 

 Os protoplastos da linhagem PC13/96 produzidos conforme item 3.2.9 foram 

ressuspendidos em 1 mL da solução da solução SATF (item 3.1.3.33), visando 

obter-se 1 X 107 protoplastos/mL. Desta solução, 200 µL foram submetidos à 

transformação com 5 a 10 µg de DNA do plasmidial e 200 µL foram o controle. 

Acrescentou-se 50 µLda solução SBTF (item 3.1.3.34) e incubou-se em gelo por 15 

minutos. Depois, mais 1,0 mL da solução SBTF e incubação a temperatura ambiente 

por 15 minutos. 

Da solução tratamento 100 µl foram diluídos em 900 µL de água e semeados 

em 20 mL MC sólido (item 3.1.2.2); 100 µL foram diluídos em 900 µL de sulfato de 

magnésio 0,6 M e semeados em 10 mL MCT diluído em 10 mL de sulfato de 

magnésio 1,2 M (item 3.1.3.27). 

O restante da solução tratamento foi semeado em 10 mL de MCT (item 

3.1.2.5) diluído em 10 mL de sulfato de magnésio 1,2 M, assim como para o tubo 

controle. Após 12 horas de incubação estas duas placas receberam mais 10 mL de 

MC acrescido de Higromocina B na concentração final de 100 µg/mL. O método da 

semeadura foi pour plate e as placas incubadas a 28ºC por 10 a 15 dias. 

 

3.2.9.4  Transformação de Protoplastos por Eletroporação 

 Após a obtenção de protoplastos da linhagem PC13/96 (item 3.2.9) a solução 

foi lavada pelo menos três vezes em sorbitol 1,2 M para eliminar todo resíduo de 

sulfato de magnésio. A solução de protoplastos foi transferida para as cubetas de 
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eletroporação na quantidade de 150µL acrescentado de 20 µL de DNA, na 

concentração final de 60 ng de PLASMÍDEO. O controle usado foi uma Cuba com 

protoplasto sem DNA plasmidial. Após incubação no gelo por 10 minutos o material 

foi eletroporado (Aparelho Gene Pulser® II Electroporation System Bio Rad) nas 

condições: capacitância 3 e 25µF; voltagem 1500 e 2500V; resistência 200Ω: tempo 

de pulso programado pelo eletroporador de acordo com as demais condições 

inicialmente selecionadas (RICHEY et al., 1989). Em seguida, as cubetas foram 

novamente incubadas no gelo por 15 minutos e acrescentado 1,0 mL de sulfato de 

magnésio 0,6 M. A solução foi transferida para tubos tipo Eppendorf e lavada várias 

vezes e ressuspendida em sulfato de magnésio 0,6 M. Uma parcela da solução de 

protoplastos sem DNA e eletroporada foi o controle foi semeada em meio não 

seletivo para a determinação da viabilidade. Os protoplastos foram semeados pour 

plate em MCT tamponado e incubados por 10 horas para germinação inicial, após 

esse período, acrescentou-se MC com higromicina (100µg/mL). Também foram 

feitas semeaduras de protoplastos eletroporados em MCT acrescido de água para o 

controle negativo da regeneração de protoplastos. 

 

3.2.10  Caracterização Molecular por RAPD 

3.2.10.1  Extração de DNA 

 A extração de DNA seguiu o protocolo de RAEDER; BRODA (1985) com 

modificações introduzidas por BLANCO (1999). 

 As linhagens foram crescidas em meio MC sólido (item 3.1.2.2) por dois a três 

dias a 28ºC. O micélio foi coletado com espátula e liofilizado por 48 horas. Nesta 

etapa, mantendo os frascos bem vedados, é possível armazenar o material a -20ºC 

por meses. 

O micélio liofilizado foi triturado com adição de nitrogênio líquido e distribuído 

em tubos tipo eppendorf. Para cada grama de micélio adicionou-se 6mL de tampão 

de extração (item 3.1.3.44) e após agitação foi incubado em banho-maria a 70ºC por 

15 minutos. A seguir foi adicionado um volume de fenol saturado (item 3.1.3.15) e 

após misturar as fases, o material foi centrifugado a 5.000 rpm por 15 minutos. A 

fase aquosa foi coletada, acrescida de um volume de clorofane (item 3.1.3.12) e 

novamente centrifugada. Após a coleta da fase aquosa foi adicionado um volume de 

clorofil (item 3.1.3.13), que após mistura das fases foi novamente centrifugada. 
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Desprezada a fase orgânica, os ácidos nucleicos foram precipitados em dois 

volumes de etanol absoluto a - 20ºC por aproximadamente 1 hora. 

Após este período, a solução foi centrifugada a 10.000 rpm por 20 minutos, o 

sobrenadante desprezado, o precipitado lavado em etanol 70% e os tubos foram 

invertidos para a secagem do DNA. Depois de seco, o DNA foi ressuspendido 

cuidadosamente em 200 µL de tampão TE (item 3.1.3.47) e tratado com RNase (50 

µg/mL) (item 3.1.3.29) por 1 hora a 37ºC. A seguir o DNA foi tratado com clorofil, 

lavado com etanol 70%, seco, precipitado com etanol absoluto e ressuspendido em 

200 µL de tampão TE. O DNA obtido foi quantificado em gel de agarose 0,8% (item 

3.1.3.16) e a visualização com brometo de etídio em UV (item 3.1.3.10). 

Algumas extrações foram feitas utilizando o protocolo de isolamento de DNA 

genômico de plantas do Kit de purificação de DNA Wizard Genomic DNA Purification 

Kit (Promega) com modificações (KAVA-CORDEIRO, 2003). 

 

3.2.10.2  Amplificação do DNA ao acaso (RAPD) 

 A amplificação do DNA foi realizada em termociclador Eppendorf modelo 

Mastercycler Gradient nas condições determinadas para G. citricarpa por GLIENKE-

BLANCO et al. (2002), sendo cada reação submetida a 40 ciclos após desnaturação 

inicial a 92°C por 4 min. Cada ciclo consistiu de 1 min. a 92°C, 1 min. e 30 seg. a 

37°C e 2 min a 72°C. Os ciclos foram seguidos de uma extensão final de 3 min. a 

72°C. Os primers utilizados foram o OPX12 (5’TCGCCAGCCA3’), OPQ 4 

(5’AGTGCGCTGA3’) e OPZ 19 (5’GTGCGAGCAA3’) da Operon Technologies. 

 

3.2.10.3  Análise de Polimorfismo 

 Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese (3 V/cm) em 

gel de agarose 1,5% (item 3.1.3.16), corados por 15 minutos com brometo de etídio 

(item 3.1.3.10), e descorados por 10 minutos em água destilada. O gel foi 

fotografado sob luz UV em transiluminador. O marcador de peso molecular utilizado 

foi o DNA ladder (item 3.1.3.25). A análise da variabilidade genética foi realizada 

pelo agrupamento das linhagens segundo os princípios adotados em taxonomia 

numérica. Foi utilizado o coeficiente de similaridade Jaccard, que permite calcular 
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similaridades com base em variáveis binárias (0 para ausência e 1 para presença de 

banda). As bandas foram consideradas como variáveis enquanto as linhagens como 

unidades. O coeficiente foi calculado segundo a fórmula: J=M/P, onde M é igual ao 

número de concordâncias positivas; e P o número total de variáveis, menos as 

concordâncias negativas (SNEATH; SOKAL, 1973). 

As unidades foram agrupadas através do método UPGMA (Unweighted Pair 

Group Method with Arithmetical Average), que é um modelo de agrupamento-

hierárquico, e permite a construção de dendrogramas (SNEATH; SOKAL, 

1973).Matrizes e dendrogramas foram elaborados com auxílio do programa NTSYS 

Numerical taxonomy system of multivariate programs (ROHLF, 1988) e Winboot 

(YAP; NELSON, 1996). 

Para verificar a consistência dos agrupamentos, foi realizada a análise 

bootstrap segundo descrito por FELSENSTEIN (1985) utilizando o software Winboot 

(YAP; NELSON, 1996). Foram utilizadas mil reamostragens com reposição dos 

dados do marcador e considerados consistentes os agrupamentos que 

apresentaram P maior ou igual a 95%, sendo P a freqüência de determinado 

agrupamento no conjunto dos dendrogramas resultantes das repetições bootstrap. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Caracterização Morfofisiológica de Guignardia spp e Phyllosticta sp. 

4.1.1  Estruturas de Reprodução 

Em preparações citológicas e em suspensão de esporos, as 18 linhagens 

estudadas exibiram diferenças quanto à presença das estruturas de reprodução in 

vitro. Foi possível formar dois grupos distintos de acordo com os tipos de esporos 

produzidos pelas linhagens. O primeiro deles agrupou as linhagens produtoras de 

esporos assexuais e espermácios (microconídios) (Figura 02), compreendendo as 

10 linhagens de G. citricarpa. No segundo grupo, reunindo as linhagens com 

esporos assexuais somente, sem espermácios ficaram as 5 linhagens endofíticas de 

Phyllosticta sp e as 3 linhagens endofíticas de G. mangiferae (Tabela 02). 

 

Tabela 02 – Estruturas reprodutivas produzidas in vitro por 18 linhagens de 

Guignardia spp e Phyllosticta sp. 

Espécie Linhagem assexual sexual espermácio 

G. citricarpa PC7LD6 + - + 

 PC7LB6 + - + 

 PC7LB8 + - + 

 PC7LE10 + - + 

 PC7LF2 + - + 

 PC3C + - + 

 PC6C + - + 

 PC12C + - + 

 PCP6 + - + 

 
PC13/96 + - + 

Phyllosticta sp ECPR3 + - - 

 ECPR5 + - - 

 ECPR6 + - - 

 ECPR8 + - - 

 ECPR10 + - - 

G. 
,mangiferae 

ECN22 + - - 

 ECOL23 + - - 

 EC41/99 + - - 
  + presença  - ausência 
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Das 10 linhagens patogênicas investigadas neste trabalho, dois (PCP6 e 

PC13/96) já haviam sido analisadas por GLIENKE-BLANCO et al. (2002). Tais 

linhagens igualmente apresentaram estruturas de reprodução assexual e a fase 

espermácia, produzindo conídios e microconídios in vitro (Figura 02). 

 

FIGURA 02 – Estruturas reprodutivas da linhagem PC13/96 de G. citricarpa. 

Espermácios (em cima), conídios (em baixo) 

 

Aumento de 40X 

 

Entretanto, as 5 linhagens endofíticas descritas como Phyllosticta sp, nunca 

foram reportadas como produtoras de ascos, desconhecendo-se até o momento a 

fase sexuada nestes isolados. 
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Os dados apresentados na Tabela 02 também corroboram com as 

observações de BAAYEN et al. (2002), que apontam a produção em grande 

quantidade de conídios e microconídios, como uma evidência de linhagens de G. 

citricarpa típicas de lesões de mancha preta dos citros. 

Embora as linhagens endofíticas de G. mangiferae não tenham apresentado, 

neste trabalho, estruturas de reprodução sexual, podem ser produtoras da fase 

sexuada em outras condições de cultura, pois nos isolados ECOL23 e ECN22 já 

foram observadas a produção de ascósporos (GLIENKE-BLANCO et al., 2002; 

STRINGARI, 2003). 

Na Tabela 03 estão apresentadas as dimensões das estruturas de 

reprodução encontradas, comparando-se com os dados obtidos por BLANCO 

(1999). Na Tabela 03 também estão os dados encontrados por BAAYEN et al. 

(2002) para linhagens patogênicas de G. citricarpa e linhagens endofíticas 

denominadas de G. mangiferae, os dados encontrados por OKANE, NAKAGIRI e 

ITO (2001) para G. endophyllicola (P. capitalensis), sinonímia de G. Mangiferae (P. 

capitalensis) e os dados apresentados por VAN DE AA (1973) como características 

de G. citricarpa. Comparando tais resultados, observa-se a grande variação 

encontrada pelos diversos autores, que provavelmente deve-se tanto a variação 

existente entre os isolados, bem como variações observadas em função das 

condições de cultura. Assim, percebe-se que as medidas das estruturas de 

reprodução estão dentro dos limites enunciados por VAN DER AA (1973) para 

espécies do gênero Guignardia e Phyllosticta. Não diferenciam isolados endofíticos 

de patogênicos, nem são suficientes para discriminar espécies. 
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TABELA 03 – Dimensões (µm) das estruturas de reprodução produzidas por 18 linhagens estudadas 

Espécie Linhagem Conídio1 Espermácio1 Ascósporo Conídio2 Espermácio2 Ascósporo2 

G. citricarpa PC7LD6 5,9 X 10,1 2,3 X 5,4  –   –   –   –  
 PC7LB6 4,6 X 8,3 1,8 X 5,6  –   –   –   –  
 PC7LB8 5,4 X 9,17 1,9 X 6,2  –   –   –   –  
 PC7LE10 5,9 X 10,2 2,0 X 6,2  –   –   –   –  
 PC7LF2 5,9 X 9,0 1,7 X 5,9  –   –   –   –  
 PC3C 5,9 X 12,0 2,0 X 6,7  –   –   –   –  
 PC6C 5,8 X 9,6 1,9 X 5,8  –   –   –   –  
 PC12C 5,7 X 10,4 1,9 X 6,5  –   –   –   –  
 PCP6 5,7 X 8,8 1,8 X 6,1  –  8,7 X 12,2 1,7 X 7,8  –  
 PC13/96 6,1 X 10,1 1,9 X 6,3  –  6,8 X 11,9 1,7 X 7,6  –  

Phyllosticta sp ECPR3 6,1 X 9,8  –   –  7,3 X 10,9 1,7 X 10,1  –  
 ECPR5 5,7 X 8,8  –   –  8,9 X 12,7 1,7 X 8,7  –  
 ECPR6 6,0 X 8,9  –   –  8,5 X 11,5  –   –  
 ECPR8 6,3 X 9,5  –   –   –   –   –  
 ECPR10 6,4 X 9,4  –   –  8,7 X 10,9  –   –  

G. mangiferae ECN22 5,2 X 8,1  –   –   –   –   –  
 ECOL23 5,4 X 8,5  –   –  7,5 X 13,1  –  7,0 X 17,5 
 EC41/99 5,3 X 8,5  –   –   –   –   –  

G. citricarpa microconídios de 0,5 a 1,0 e de 5,0 a 8,0 e conídios de 5,0 a 9,0 e de 6,0 a 13,0 (VAN DER AA, 1973). 
G. endophyllicola conídios de 5,0 a 7,0 e de 8,0 a 12,0 (OKANE; NAKAGIRI; ITO, 2001). 
G citricarpa conídios de 5,0 a 9,0 e de 6,0 a 13,0 (OKANE; NAKAGIRI; ITO, 2001). 
G. mangiferae conídios de 6,0 a 8,2 e de 10,2 a 12,6 (BAAYEN et al., 2002). 
G citricarpa conídios de 6, 4 a 9,3 e de 9,2 a 13,5 (BAAYEN et al., 2002). 
 

1 cada valor é média de 10 estruturas  2BLANCO (1999) 
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4.1.2. Crescimento Micelial 

As Figuras 03 e 04 mostram as características morfológicas de oito linhagens 

endofíticas e 10 linhagens patogênicas, respectivamente com 15 dias de 

crescimento em MC sólido a 28ºC. É possível observar que as características 

morfológicas das colônias, como diâmetro, coloração e forma, apresentam grande 

variação entre as linhagens, entretanto não é um bom critério na diferenciação de 

espécies. A formação de setores é comum em todas as linhagens investigadas, e a 

formação de pigmento amarelo no contorno das colônias é predominante nas 

patogênicas (Figuras 04 e 05), que também são mais enegrecidas que os 

endofíticos. A coloração acinzentada é comum, sendo que as linhagens endofíticas, 

são mais claras, em especial as Phyllosticta sp. O micélio é bastante pigmentado e 

submerso. Esporos maduros foram encontrados, em todas as linhagens, a partir da 

segunda semana de cultivo a 28ºC e a quantidade de esporos produzida, nem 

sempre está associada ao diâmetro da colônia. Entre todas as endofíticas 

estudadas, a ECPR10 apresentou maior concentração de esporos e menor taxa de 

crescimento (Figuras 03 e 06). 

 

FIGURA 03 – Isolados endofíticos com 15 dias de crescimento em MC a 28ºC 
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FIGURA 04 – Isolados patogênicos de G. citricarpa com 15 dias de crescimento em 

MC a 28ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC7LB8 PC7LF2 PC7LB6 

 PC7LE10 PC6C PC13/96 

PC12C 
PC7LD6 PC3C  PCP6 



 

 

72 

FIGURA 05 – Linhagem PC13/96 com 15 dias de crescimento mostrando o verso 

(esquerda) e o reverso (direita) da colônia 

 

 

 

 

O gráfico da Figura 06 mostra o crescimento das linhagens de Guignardia spp 

e Phyllosticta sp. em estudo, medido em quatro períodos diferentes. São valores 

médios de 3 repetições das medidas dos diâmetros aos 15, 20, 25 e 30 dias de 

crescimento (Tabela 04), cuja análise de variância mostrou que há diferença 

significativa ao nível de 5% entre as linhagens (Tabela 05). 

Como relatado em trabalhos anteriores (McONIE, 1964a; BLANCO, 1999) o 

crescimento das linhagens patogênicas de G. citricarpa é fastidioso em relação aos 

seus pares endofíticos. Entretanto, na Figura 06 pode-se perceber que há 

sobreposição entre linhagens endofíticas e patogênicas. 
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FIGURA 06 - Taxas de crescimento micelial (cm) das 18 linhagens de Guignardia spp 

apresentadas na Tabela 04. São valores médios de três repetições 
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As linhas em azul representam as linhagens patogênicas; em amarelo e verde as endofíticas 
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TABELA 04 – Diâmetro médio de três repetições (cm) das 18 linhagens de 

Guignardia spp em MC 

Linhagens Período (dias) 

 15 20 25 30 

PC7LD6 3,5 3,7 4,0 4,6 

PC7LB6 3,0 3,5 3,5 3,8 

PC7LB8 3,9 4,0 4,2 4,4 

PC7LE10 3,5 3,7 4,0 4,2 

PC7LF2 2,9 3,2 3,2 3,5 

PC3C 3,6 4,1 4,3 4,6 

PC6C 3,8 4,4 4,5 4,9 

PC12C 3,6 3,9 4,1 4,2 

PCP6 2,9 2,9 3,0 3,1 

PC13/96 2,6 3,3 3,5 3,6 

ECPR3 3,5 3,5 3,5 3,7 

ECPR5 3,4 3,7 3,9 4,0 

ECPR6 3,5 3,7 4,0 4,1 

ECPR8 3,0 3,2 3,3 3,7 

ECPR10 2,1 2,3 2,4 2,5 

ECN22 5,0 5,1 5,3 5,4 

ECOL23 4,0 4,4 4,7 4,8 

EC41/99 4,3 4,4 4,5 4,7 

 

A análise de variância (Tabela 05) mostra que há diferença significativa 

quanto à taxa de crescimento entre as linhagens. Porém, pelo teste de médias de 

Tukey (a 5%) não é possível separar por taxa de crescimento as linhagens 

pertencentes às 3 espécies (Tabela 06). 

Os exemplos mais nítidos são das linhagens PC6C e ECPR10. A primeira, 

patogênica, não difere das médias dos diâmetros das linhagens endofíticas, 

enquanto que a endofítica ECPR10 se agrupa mais com as patogênicas do que com 

as demais endofíticas isoladas no Paraná. Na verdade as linhagens ECPR3, ECPR5 

e ECPR6 têm suas médias de crescimento comparáveis as várias patogênicas. 
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TABELA 05 - Análise de variância dos diâmetros de colônias de 3 repetições das 18 

linhagens aos 15, 20, 25 e 30 dias de crescimento 

FV SQ GL MQ F 

Linhagens 89,04573 17 5,237984 27,53689** 

Período (dias) 12,49274 3 4,164248 21,89209** 

Interações 2,89934 51 0,05685 0,298868n.s. 

Dentro 27,39125 144 0,190217  

     Total 131,8291 215   

 

 

TABELA 06 – Comparação das médias de três repetições dos diâmetros de 18 

linhagens aos 15, 20, 25 e 30 dias de crescimento 

Linhagem Média              
ECN22 5,18125 A             
EC41/99 4,48333 A B            
ECOL23 4,48125 A B C           
PC6C 4,38542 A B C D          
PC3C 4,17292 A B C D E         
PC7LB8 4,12292 A B C D E F        
PC7LD6 3,92083  B C D E F G       
PC12C 3,91667  B C D E F G H      
PC7LE10 3,85833  B C D E F G H I     
ECPR6 3,81042  B C D E F G H I J    
ECPR5 3,75625  B C D E F G H I J K   
ECPR3 3,56875  B C D E F G H I J K L  
PC7B6 3,43542  B C D E F G H I J K L M 
6CPR8 3,30833    D E F G H I J K L M 
PC13/96 3,26042    D E F G H I J K L M 
PC7LF2 3,16667     E F G H I J K L M 
PCP6 2,98542      F G H I J K L M 
ECPR10 2,32292             M 

Teste Tukey, DMS igual a 1,1383 cm 

 

Por outro lado, os isolados endofíticos de G. mangiferae ECN22, ECOL23 e 

EC41/99, têm uma tendência de crescimento micelial superior às linhagens 

endofíticas de Phyllosticta sp. (Tabela 06), reforçando os resultados apresentados 

por BLANCO (1999) a respeito da co-existência de duas espécies endofíticas do 

gênero Guignardia/Phyllosticta com patógenos de G. citricarpa no mesmo 

hospedeiro. Tais resultados corroboram estudos de BAAYEN et al, (2002) em que 
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esta diferença é evidente somente quando os isolados são semeados em meio de 

cereja, mas não em outros meios de cultura. 

Dados morfofisiológicos estão sujeitos a variações ambientais, de modo que 

devem ser considerados criteriosamente e confirmados por marcadores moleculares. 

No atual estágio de estudo de isolados de Guignardia spp, com o pouco 

conhecimento da sua biologia, fica evidente que os dados morfológicos são 

insuficientes para diagnóstico da mancha preta dos citros, bem como para a 

identificação da presença de patógenos em plantas cítricas destinadas a 

comercialização, conforme McONIE, 1964b. 

 

4.1.3 Número de Colônias e Viabilidade de Esporos 

Os resultados da viabilidade dos esporos de acordo com o método utilizado 

para sua obtenção, com raspagem e filtração e em repouso em tween, estão 

apresentados nas Figuras 07, 09 e 11 e os resultados de número de colônias 

obtidas, nas Figuras 08, 10 e 12.  

A Figura 07 mostra diminuição na viabilidade dos esporos para todas as 

linhagens patogênicas à medida que se aproxima de 30 dias de incubação, pelos 

dois métodos. Para a maioria delas, a maior viabilidade foi obtida aos 15 dias com o 

método de raspagem e filtração. Apenas as linhagens PC7LB8, PC7LF2 e PC6C 

diferem das demais, apresentando maior viabilidade dos esporos aos 20 dias para 

PC6C, e 25 dias para as outras duas. Principalmente para estas linhagens, o método 

de raspagem e filtração foi superior ao método de repouso em tween. 

O método de raspagem e filtração apesar de conferir maior viabilidade aos 

esporos das linhagens de G. citricarpa, é muito mais laborioso. Assim, com 

exceções das linhagens PC7LB8, PC7LF2 e PC6C, para obtenção de solução de 

esporos de G. citricarpa, este método pode ser substituído pelo método de repouso 

em tween, utilizando-se colônias com 25 dias de crescimento (Figura 07). 

 

 

 

 

 



 

 

77 

FIGURA 07 - Viabilidade de esporos das linhagens patogênicas de G. citricarpa após 

15, 20, 25 e 30 dias de crescimento em MC obtidos por raspagem e 

filtração e por repouso em tween 
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As linhas em azul representam o método por filtração; em vermelho o método de repouso em tween 

 

Enquanto para a maioria dos fungos cultivados em laboratório, a obtenção de 

uma solução de esporos é uma tarefa fácil e rotineira, para fungos que apresentam 

tanto esporos sexuais como assexuais dentro de estruturas de frutificação (VAN 

DER AA, 1973), esta é a primeira dificuldade encontrada. Assim, para G. citricarpa, 

uma solução concentrada de esporos nem sempre é obtida. 

Analisando a Figura 08, percebe-se que nem sempre o número de colônias 

formadas por todos os isolados patogênicos é superior pelo método de raspagem e 

filtração, independentemente da viabilidade dos esporos. Isto se deve ao fato de ser 

o método de raspagem e filtração mais eficiente na obtenção de esporos. Percebe-

se que 15 dias de crescimento é o melhor período para todas as linhagens testadas. 
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FIGURA 08 – Número de colônias das linhagens patogênicas de G. citricarpa após 

15, 20, 25 e 30 dias de crescimento em MC obtidos por raspagem e 

filtração e repouso em tween. 
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As linhas em azul representam o método por filtração; em vermelho o método de repouso em tween 

 

Para as linhagens endofíticas de G. mangiferae observou-se nas Figuras 09 e 

10 que o método de raspagem e filtração confere maior viabilidade dos esporos e 

número de colônias do que o método de repouso em tween. Comparando-se as 

Figuras 07 e 09 e 08 e 10, observou-se que, ao contrário do observado para G. 

citricarpa, para G. mangiferae, de 25 a 30 dias de crescimento parece ser o ideal. 

Também foi possível verificar que as linhagens de G. mangiferae possuem 

maior produção efetiva de esporos do que as linhagens de G. citricarpa. 
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FIGURA 09 - Viabilidade de esporos das linhagens endofíticas de G. mangiferae 

após 15, 20, 25 e 30 dias de crescimento em MC obtidos por 

raspagem e filtração e por repouso em tween 

 
As linhas em azul representam o método por filtração; em vermelho o método de repouso em tween 

 

FIGURA 10 – Número de colônias das linhagens endofíticas de G. mangiferae após 

15, 20, 25 e 30 dias de crescimento em MC obtidos por raspagem e 

filtração e repouso em tween 

 
As linhas em azul representam o método por filtração; em vermelho o método de repouso em tween 
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Para linhagens endofíticas de Phyllosticta sp. a viabilidade dos esporos varia 

extremamente conforme o método utilizado (Figura 11). A ECPR10 é um ótimo 

exemplo, pois enquanto com 15 dias de crescimento os dois métodos não diferem 

muito, aos 25 dias o método de raspagem e filtração promove um aumento superior 

a 15 vezes em relação ao método de repouso em tween.  

 

FIGURA 11 - Viabilidade de esporos das linhagens endofíticas de Phyllosticta sp. 

após 15, 20, 25 e 30 dias de crescimento em MC obtidos por 

raspagem e filtração e por repouso em tween 
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As linhas em azul representam o método por filtração; em vermelho o método de repouso em tween 

 

Já para a ECPR8, observou-se um incremento muito grande pelo método de 

repouso em tween aos 25 dias. Entretanto a Figura 12 mostra que o método de 

raspagem e filtração é superior na produção de colônias para Phyllosticta sp. sendo 

20 dias de crescimento o melhor tempo observado para a maioria das linhagens. 
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FIGURA 12 – Número de colônias das linhagens de Phyllosticta sp. após 15, 20, 25 

e 30 dias de crescimento em MC obtidos por raspagem e filtração e 

repouso em tween 
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As linhas em azul representam o método por filtração; em vermelho o método de repouso em tween 

 

Apesar do método de raspagem e filtração ser melhor para a maioria das 18 

linhagens testadas, não foi possível observar um padrão único de comportamento. 

No entanto, os resultados apresentados são de fundamental importância para 

nortear futuros experimentos com estas linhagens. 

Tais resultados também apontam para a necessidade da realização de testes 

semelhantes antes de iniciar experimentos com outras linhagens dos gêneros 

Guignardia e Phyllosticta. A dificuldade na obtenção de soluções concentradas de 

esporos e sua baixa taxa de germinação muitas vezes limitam experimentos em 

laboratório com estes fungos. 

As taxas de germinação para esporos de espécies de Phyllosticta inferior a 

5%. KUO; HOCH em vários trabalhos (1995, 1996a e 1996b) apontam para fatores 

que interferem na germinação de P. ampelicida, sendo um deles a necessidade de 

adesão em substratos específicos. 

Estudos dessa natureza são de fundamental importância, especialmente para 

linhagens patogênicas, uma vez que a principal forma de dispersão da doença 

Mancha Preta dos Citros é via esporos do fungo. 
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4.2  Mutagênese 

4.2.1  Obtenção de Mutantes Auxotróficos e Morfológicos 

4.2.1.1  Curva de Sobrevivência 

 Um primeiro ensaio com a linhagem PC13/96, testando concentrações de 

DES no intervalo de 0,1 até 10,0%, apontou valores entre 1,0 e 3,0% adequadas à 

obtenção de mutantes. Segundo BURNETT (1975), na construção de uma curva de 

sobrevivência, 1 a 5% corresponde ao intervalo de maior rendimento na obtenção de 

mutantes. O tempo e a temperatura de tratamento dos esporos foram fixados em 30 

minutos em banho-maria a 30ºC (POSSIEDE, 1985).  

As curvas de sobrevivência para as linhagens PC13/96 e PCP6 foram 

construídas utilizando DES nas concentrações zero (para o controle) 1,0  1,5  2,0  

2,5 e 3,0% em três repetições (Figura 13). 

 

FIGURA 13 - Curva logarítmica com as porcentagens médias de sobrevivência dos 

conídios das linhagens PC13/96 e PCP6 ao DES 
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A concentração de DES acima de 1,5% foi suficiente para produzir 5,0 a 1,0% 

de sobrevivência. Em razão dos conídios do fungo serem multinucleados (GLIENKE-

BLANCO et al., 2002), foi empregado tratamento com o mutagênico a 2,5%, em 

PCP6 

PC13/96 
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PC13/96 e 2,0% em PCP6, visando aumentar a probabilidade da obtenção de 

mutantes auxotróficos. 

No ascomiceto uninucleado Aspergillus nidulans, aplicando as mesmas 

condições de exposição ao DES, ou seja, 30 minutos em banho-maria a 37ºC 

(temperatura de cultivo do fungo), as concentrações de mutagênico variaram entre 

1,0% para as linhagens haplóides normais, 1,2% para haplóide com duplicação 

cromossômica e 1,4% para as linhagens diplóides normais e com duplicação 

(POSSIEDE, 1985). 

HOFFMANN (1980) enumerou algumas propriedades químicas dos ácidos de 

ésteres sulfúricos importantes em estudos biológicos, entre elas a instabilidade 

destes grupamentos em água. Em temperatura de 30ºC o DES perde 50% de sua 

atividade em duas horas e a 40ºC em uma hora, independentemente do pH, ou seja, 

o tempo de tratamento aplicado no experimento não foi longo o suficiente para 

provocar perda da sua atividade mutagênica. 

 

4.2.1.2.  Indução de Mutantes 

Os isolados PCP6 e PC13/96 (Figura 04) de G. citricarpa, com o agente 

mutagênico químico dietilsulfato, (concentração de 2,0 e 2,5%, respectivamente) 

tanto por isolamento total como por enriquecimento por filtração produziram 3087 

colônias sobreviventes em MC. Estas colônias foram transferidas para placas de 

Petri marcadas com 26 pontos contendo meio mínimo (item 3.1.2.1): um ponto para 

uma colônia controle e os demais 25, para colônias sobreviventes. Após período 

variável entre 7 e 10 dias de incubação, a inspeção das colônias tratadas não 

crescidas, tendo como parâmetro o crescimento das colônias controle, identificaram 

108 possíveis mutantes auxotróficos para PC13/96 e 15 PCP6 (Tabela 07). 

Soluções de esporos destes mutantes semeadas em igual número de placas 

com MM e MC permitiram a identificação e isolamento de 17 mutantes auxotróficos 

de PC13/96 (16,67%) e 02 da linhagem PCP6 (13,33%) (Tabela 07). 
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TABELA 07 – Mutantes auxotróficos obtidos após tratamento das linhagens PC13/96 

e PCP6 de G. citricarpa com DES 

 

linhagem 

 

sobreviventes 

crescimento em MM (%)1 

(placas de 26 pontos) 

seleção por suspensão 

de esporos (%)2 

  – ± +  

PC13/96 2624 4,12 1,37 94,51 16,67 

PCP6 463 3,24 6,70 90,06 13,33 
1 – Porcentagem em relação aos sobreviventes. 
2 – Porcentagem em relação aos possíveis mutantes nas placas de 26 pontos. 

 

Aqueles que apresentaram cerca do dobro de colônias crescidas no MC em 

relação às de MM ou não tiveram crescimento algum no MM, comparado com MC 

continuaram a ser investigadas. Nestes casos, foi acrescentado MC fundente às 

placas com MM, e as colônias novas, isoladas e investigadas quanto à natureza da 

auxotrofia (Tabela 08). 

 

4.2.1.3.  Caracterização de Mutantes Auxotróficos 

A caracterização bioquímica dos 308 mutantes auxotróficos (Tabela 08), com 

sua inoculação em meios seletivos para solução de vitaminas, aminoácidos e ácidos 

nucléicos resultou na identificação de 18 mutantes de PC13/96 e 23 de PCP6. No 

entanto nenhum deles se mostrou totalmente deficiente para uma ou mais marcas 

(Figura 14). Todos exibiram crescimento residual em um ou outro meio seletivo. 

Uma nova transferência destes mutantes para MM e MC, mostrou a perda da 

condição auxotrófica. Todos cresceram em MM, igualmente aos isolados de origem. 

Ou seja, a taxa de perda da condição auxotrófica em linhagens de G. citricarpa foi 

de 100%. 
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TABELA 08 – Mutantes auxotróficos das linhagens PC13/96 e PCP6 de G. citricarpa 

isolados após crescimento em MC adicionado ao MM 

 Número de colônias 

Mutantes 

auxotróficos MC MM 

novas colônias após 

adição de MC sobre MM 

PC13/96(18) 17 0 8 

PC13/96(29) 207 2 33 

PC13/96(36) 15 0 14 

PC13/96(37.1) 22 0 52 

PC13/96(37.2) 50 9 29 

PC13/96(37.3) 11 3 14 

PC13/96(38) 27 7 16 

PC13/96(39) 15 6 2 

PC13/96(42) 49 10 15 

PC13/96 (73) 42 7 17 

PC13/96(74) 45 11 5 

PC13/96(80) 15 0 6 

PC13/96(85) 36 10 25 

PC13/96(86) 59 19 25 

PC13/96(87) 170 45 5 

PC13/96(88) 72 19 19 

PC13/96(100) 37 1 0 

PCP6(1) 35 4 14 

PCP6(2) 73 15 9 

Total 997 168 308 

 

Entre os sobreviventes da linhagem PC13/96 ao tratamento mutagênico foi 

isolado um mutante morfológico, com coloração e contorno semelhantes às colônias 

controle, porém compactas, apresentando cerca de 30% do diâmetro das colônias 

selvagens (Figura 15), que após alguns repiques reverteu à morfologia característica 

da linhagem. 

O fungo Guignardia é multinucleado e apresenta grande quantidade de 

melanina na sua parede celular tornando a obtenção de mutantes uma difícil tarefa. 



 

 

86 

 A aplicação de agentes mutagênicos potentes não garante o sucesso do 

trabalho. A radiação UV e o ácido nitroso já haviam mostrado ineficiência na indução 

de mutantes auxotróficos (BLANCO, 1999; STRINGARI, 2000). 

O método de isolamento total foi mais eficiente do que enriquecimento por 

filtração na obtenção de sobreviventes da mutagênese por causa da predominância 

de endossimbiontes em meio líquido em relação aos esporos de Guignardia. 

BLANCO (1999) desenvolveu um método de extração de DNA em Guignardia spp 

sem a fase de crescimento micelial em meio líquido pelo mesmo motivo. 

 A alta freqüência de perda da condição auxotrófica (100%), reforça a 

existência de vários núcleos como a principal dificuldade na obtenção, isolamento e 

manutenção de mutantes em Guignardia spp. 

 

FIGURA 14 - Placa de MM + solução de ácidos nucléicos com mutantes auxotróficos 

da linhagem PC13/96 de G. citricarpa mostrando crescimento residual 

em dois inóculos (setas) em relação ao controle (C) 

 

  

 

 

 C 
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FIGURA 15 – Colônia da linhagem PC13/96 de G. citricarpa e seu mutante 

morfológico (à direita) em MC após 20 dias a 28ºC 

 

 

 

 Tentativas de obtenção de mutantes irradiando luz UV após o tratamento com 

o DES foram realizadas. Foram construídas curvas de sobrevivência com as 

linhagens PC13/96 e PCP6, tratadas com o DES a 1,5 e 1,0%, respectivamente e 

irradiadas com UV desde 15 segundos até 4 minutos, cujos dados são mostrados na 

Tabela 09. 

 Dos sobreviventes tratados, 92 colônias de PC13/96 e 12 de PCP6, foram 

transferidas para MM, porém todas cresceram.  

 O tratamento associado de agentes mutagênicos pode ser um procedimento 

bem sucedido na indução de mutação em Guignardia spp, porém melhores 

condições devem ser testadas. Nos dados da Tabela 09, o tempo de irradiação foi 

muito pequeno. As concentrações de DES podem ser diminuídas e o tempo de 

irradiação aumentado. 

 Indução de mutantes em Guignardia spp, talvez seja facilitada utilizando-se 

protoplastos, ao invés de esporos. BLANCO (1999) realizou algumas tentativas que, 

no entanto não apresentaram resultados por causa da baixa regeneração de 

protoplastos neste fungo. 
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 Desta forma, a otimização da produção e regeneração de protoplastos de 

Guignardia é fundamental. 

 

TABELA 09 – Sobrevivência das linhagens PC13/96 e PCP6 de G. citricarpa ao 

tratamento com DES 1,5 e 1,0%, respectivamente, associado à 

radiação UV 

 Sobrevivência (%) 

 PC13/96 PCP6 

DES 19,0 % 7,5 % 

DES + UV 15 seg 13,3 % – 

DES + UV 30 seg – – 

DES + UV 45 seg – – 

DES + UV 1 min – – 

DES + UV 2 min – – 

DES + UV 3 min – – 

DES + UV 4 min – – 

– nenhum sobrevivente  

 

 

4.2.2  Obtenção de Mutantes Resistentes a Fungicidas 

4.2.2.1  Benomyl 

O benomyl está contido no produto comercial benlate que é utilizado no 

controle de diversos fungos, agentes causais de doenças em culturas como 

morango, maçã, abacaxi, pêssego e citros (GHINI; KIMATI, 2000). 

Na Tabela 10 estão os resultados obtidos na determinação da dose mínima 

do benomyl capaz de inibir o crescimento das linhagens patogênicas de G. 

citricarpa. Exceto pela linhagem PC3C de origem sul africana, a partir de 0,5 µg/mL 

do produto não há mais crescimento dos isolados e a partir de 0,1µg/mL há redução 

acentuada no diâmetro das colônias em relação ao controle. A linhagem PC3C se 

manteve resistente até a concentração de 100,0µg/mL testada e somente 
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apresentou pequena redução no diâmetro de suas colônias a partir de 50,0µg/ml do 

produto no meio. 

 

TABELA 10 – Crescimento micelial (cm) das linhagens de G. citricarpa em MC 

contendo diferentes concentrações de benomyl após 15 dias de 

incubação a 28°C 

 Concentração de benomyl (µg/ml) 

Linhagem 0,0 0,1 0,5 1,0 5,0 10,0 50,0 100,0 

PC7LD6 3,2 2,0 – – – – – – 

PC7LB6 3,2 1,4 – – – – – – 

PC7LB8 3,3 1,3 – – – – – – 

PC7LE10 3,6 1,3 – – – – – – 

PC7LF2 3,0 1,6 – – – – – – 

PC3C 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,2 2,9 2,8 

PC6C 4,2 1,0 – – – – – – 

PC12C 3,5 2,0 – – – – – – 

PCP6 2,9 1,3 – – – – – – 

PC13/96 3,2 2,0 – – – – – – 

 

Todas as linhagens isoladas de citros em pomares paulistas (PC7LD6, 

PC7LB6, PC7LB8, PC7LE10, PC7LF2, PCP6, PC13/96), onde o controle da mancha 

preta é alcançado com a aplicação do fungicida benlate, foram sensíveis à baixa 

concentração do seu princípio ativo, o benomyl. A linhagem PC6C, embora sul-

africana também mostrou a mesma sensibilidade dos isolados brasileiros. 

A Figura 16 mostra o comportamento das linhagens sensíveis nas 

concentrações testadas, e a Figura 17 mostra a linhagem PC3C com crescimento 

até a concentração máxima testada. 

O benomyl pertence ao grupo químico dos benzimidazóis, cuja genética da 

resistência é uma das mais conhecidas, sendo determinada por um ou poucos 

genes (GHINI; KIMATI, 2000), resultando em alterações na tubulina que reduzem a 

afinidade com o carbendozin, princípio ativo dos benzamidazóis (DAVIDSE; FLACH, 

1977). 
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FIGURA 16 – Linhagem PCP6 de G. citricarpa em MC com concentrações 

crescentes de benomyl após 15 dias a 28ºC 

 

 

 

 

A linhagem PC3C, patógena de citros isolada na África do Sul, mostrou 

resistência em todas as concentrações ensaiadas (Figura 17). Há trabalhos 

relatando estudos sobre o efeito de fungicidas de diferentes grupamentos químicos, 

em linhagens resistentes a fungicidas do grupo dos benzimidazóis, visando o 

controle da pinta preta dos citros naquele país (SMITH, 1996; SCHUTTE et al., 

1996). 

A alta resistência apresentada pela linhagem PC3C originada de um país 

onde a MPC é controlada quimicamente com o benomyl sugere a possibilidade de 

obtenção de resistência para linhagens brasileiras. 

A genética da resistência ao benomyl é bem conhecida (GHINI; KIMATI, 

2000) e em Aspergillus nidulans, Neurospora crassa e Saccharomyces cerevisae 

tem origem através de mutações no gene para a β-tubulina. Há muitos dados sobre 

espécies de fungos resistentes a benomyl (PEREIRA, 1983; ORBACH, PORRO; 

YANOFSKY, 1986; PACCOLA-MEIRELLES, 1988; COOLEY, et al., 1991). 

 

 

0,5µg/ml 

1,0µg/ml 10,0µg/ml 100,0µg/ml 

5,0µg/ml 50,0µg/ml 

0,1µg/ml 

Controle 
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FIGURA 17 - Linhagem PC3C de G. citricarpa em MC com concentrações de 

benomyl após 15 dias a 28ºC 

 

 

 

 

 

 Na tentativa de verificar a taxa de mutação espontânea de G. citricarpa para 

benomyl, suspensões da linhagem PC13/96 foram semeadas em placas com 

concentrações crescentes de benomyl. Obteve-se apenas um mutante resistente a 

0,11µg/ml do fungicida (Figura 18) resultando em uma taxa de resistência de 1,25 x 

10-7 de mutação. 
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Controle 0,5µg/ml 5,0µg/ml 50,0µg/ml 
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FIGURA 18 – Mutante de PC13/96 resistente a benomyl 

 

                                   
 

 

4.2.2.2  Azoxystrobin 

Os resultados dos ensaios realizados com o fungicida azoxystrobin (Tabela 

11) mostraram que não há interferência no crescimento das linhagens. 

 Diferentemente do fungicida benomyl, a resistência a estrobilurinas, grupo 

químico do azoxystrobin, parece ser resultado de mutação extranuclear (GHINI; 

KIMATI, 2000). 

O produto comercial amistar contém 800g por quilo do princípio ativo 

azoxystrobin. É um fungicida que tem sido utilizado com sucesso no controle de 

doenças causadas por Phytophthora spp que incluem diversas culturas de vegetais 

e plantas frutíferas nos Estados Unidos (MATHERON; PORCHAS, 2000). 

O comportamento das linhagens frente as diferentes concentrações deste 

fungicida mostra padrões diversos de crescimento, com sensível redução na 

produção de esporos (Tabela 12) e produção de micélio sem melanina (Figura 19). 

 

 

c 

MUTANTE 

CONTROLE 
  SENSÍVEL 
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TABELA 11 - Crescimento micelial (cm) das linhagens de G. citricarpa em MC 

contendo diferentes concentrações de azoxystrobin após 15 dias de 

incubação a 28°C 

 Concentração de azoxystrobinl (µg/ml) 

Linhagem 0,0 0,1 0,5 1,0 5,0 10,0 50,0 100,0 

PC7LD6 3,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,5 2,7 3,0 

PC7LB6 3,6 2,9 2,8 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 

PC7LB8 3,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 

PC7LE10 3,7 2,9 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 

PC7LF2 3,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,2 2,5 2,6 

PC3C 3,4 2,7 2,5 2,8 2,8 2,7 2,9 2,7 

PC6C 4,1 3,8 3,4 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 

PC12C 3,8 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 

PCP6 3,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,9 

PC13/96 3,6 3,0 2,7 2,8 2,6 2,5 2,6 2,9 

 

 

TABELA 12 – Concentração média de esporos (x104) das linhagens patogênicas de 

G. citricarpa em MC contendo diferentes concentrações de 

azoxystrobin após 15 dias de incubação a 28°C 

 Concentração de azoxystrobin (µg/ml) 

Linhagem 0,0 0,1 0,5 1,0 5,0 10,0 50,0 100,0 

PC7LD6 30,1 3,4 ─ ─ 0,6 1,0 ─ ─ 

PC7LB6 77,0 35,7 8,3 4,3 ─ ─ 0,3 ─ 

PC7LB8 57,0 52,3 6,7 2,3 0,7 ─ 0,3 ─ 

PC7LE10 227,3 36,0 15,7 7,3 0,7 ─ 0,3 ─ 

PC7LF2 58,7 10,0 2,3 0,3 0,6 0,3 0,3 ─ 

PC3C 46,3 26,3 11,3 7,0 0,7 1,3 0,7 0,3 

PC6C 5,3 1,0 1,0 0,3 0,6 0,3 ─ 0,3 

PC12C 37,3 25,0 6,7 6,0 2,7 2,3 2,3 ─ 

PCP6 132,3 32,0 8,0 3,0 ─ ─ ─ ─ 

PC13/96 149,0 99,0 10,0 3,3 2,3 2,0 ─ ─ 

 

 A redução na produção de esporos de G. citricarpa é importante, uma vez que 

é a forma de disseminação da doença (ROBBS; BITTENCOURT, 1995; 

FEICHTENBERGER, 1996). 
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FIGURA 19 – Linhagem patogênica de G. citricarpa PC7LB8 em MC com 

concentrações crescentes de azoxystrobin após 15 dias a 28ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linhagem patogênica PC3C foi isolada na África do Sul, e embora a 

procedência das linhagens sensíveis e resistentes a benomyl seja diferente, o 

isolado resistente ocorreu dentro da mesma espécie (HERBERT; GRECH, 1985). 

Naquele país, o controle da MPC tem associado mais de um fungicida com sucesso, 

entre eles, o azoxystrobin (MATHERON, 2000). Embora, de acordo com os 

resultados apresentados nas Tabelas 11 e 12 e nas Figuras 19 e 20, o azoxystrobin 

não iniba o crescimento micelial, reduz a produção de esporos, via de disseminação 

da doença. 
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FIGURA 20 – Crescimento e morfologia da linhagem PC13/96 em MC com 

benomyl (em cima) e azoxystrobin (em baixo) após 15 dias a 

28ºC 
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4.3  Obtenção de Protoplastos 

 A utilização da técnica de produção de protoplastos permite superar, em 

algumas circunstâncias, as dificuldades na obtenção de mutantes e transformantes 

em Guignardia spp, pois a parede celular se constitui em uma barreira física. São 

vários os fatores que influenciam a produção de protoplastos, como natureza e 

molaridade do estabilizador osmótico utilizado, pH do meio lítico, condições do 

micélio (idade e quantidade) utilizado na digestão e tempo da digestão lítica 

(PEBERDY, et al., 1976; PEBERDY, 1979). 

 Na definição das soluções estabilizadoras visando maximizar a produção e 

regeneração de protoplastos de Guignardia spp, foi testada a toxicidade de alguns 

sais para a produção e regeneração, através da semeadura em MC (item 3.1.2.2) do 

isolado PC13/96 e posterior observação do seu crescimento (10 a 15 dias de 

incubação). 

O tampão KCl 0,7 M (item 3.1.3.18) mostrou-se extremamente tóxico, pois 

não houve crescimento das colônias. As colônias inoculadas em Manitol 0,6 M (item 

3.1.3.21) e Sorbitol 0,6 M (item 3.1.3.36) apresentaram crescimento irregular e em 

tampão MgSO4 0,6 M (item 3.1.3.24), o crescimento foi igual ou superior ao controle 

(MC sem tampão). Sendo assim, realizaram-se ensaios de produção de protoplastos 

utilizando-se diversos tampões osmóticos e para regeneração apenas Sorbitol, 

Manitol e Sulfato de Magnésio (Tabela 13). 

Outra variável importante para a regeneração de protoplastos é o tempo de 

digestão enzimática. A parede celular deve ser digerida o suficiente para tornar o 

micélio mais permeável sem, no entanto lisar toda a parede celular a fim de facilitar a 

regeneração. 

 Os primeiros experimentos de produção de protoplastos em linhagens de G. 

citricarpa resultaram em 8 x 104 protoplastos/mL, rendimento insuficiente para dar 

seqüência a outras metodologias, como transformação. Os resultados apresentados 

nos testes dos diferentes tampões resultaram em um aumento para 105 na produção 

de protoplastos, quando se utiliza MgSO4, principalmente 0,6 M. De todas as 

combinações testadas, a que apresentou melhor resultado foi a utilização de duas 

enzimas líticas, a Glucanex associada a Driselase. No entanto, a porcentagem de 

regeneração ainda é insuficiente para experimentos de transformação e 

mutagênese. 
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TABELA 13 - Obtenção e regeneração de protoplastos após exposição à enzima 

lítica utilizando diferentes tampões osmóticos 

Enzima Tampão de 

Produção 

Tampão de 

Regeneração 

Protoplastos/

ml 

Nº de colônias 

efetivas1
 

% de 

regeneração  

Glucanex Sucrose 0,7M MgSO4
 0,6M  9,0 x 104 0 0,00 

 KCl 0,7M MgSO40,6M 6,0 x 104 46 0,070 

 Sorbitol 0,6M MgSO40,6M 3,0 x 104 0 0,00 

Driselase  Sorbitol 0,6M Sorbitol0,6M 2,6 x 105 260 0,100 

+  Sorbitol 1,2M Sorbitol0,6M 2,9 x 105 58 0,020 

Glucanex MgSO4 0,6M MgSO4 0,6M 2,5 x 105 778 0,310 

Glucanex Manitol 0,4M Manitol 0,8M 4,2 x 105 73 0,020 

 Manitol 0,6M Manitol 0,8M 2,4 x 105 98 0,040 

 Manitol 0,6M MgSO4 0,6M 8,0 x 104 442 0,040 

 Manitol 0,8M Manitol 0,8M 2,3 x 105 92 0,044 

 MgSO4 0,4M Manitol 0,8M 1,5 x 105 66 0,044 

 MgSO4 0,6M Manitol 0,8M 3,6 x 105 33 0,009 

 MgSO4 0,8M Manitol 0,8M 5,8 x 105 93 0,016 

Driselase MgSO4 0,4M MgSO4 0,4M 7,0 x 105 25 0,004 

 MgSO4 0,6M MgSO4 0,6M 4,0 x 105 500 0,125 

 MgSO4 0,8M MgSO4 0,8M 5,0 x 105 55 0,011 
1 Nº colônias tratamento – Nº colônias controle 

 

 A quantidade de núcleos é um dos parâmetros determinantes da taxa de 

regeneração de protoplastos. A presença de protoplastos anucleados é um dos 

fatores responsáveis por baixas taxas de regeneração. Para verificar o melhor tempo 

para a digestão do micélio visando diminuir a taxa de protoplastos anucleados e 

aumentar a taxa de regeneração, foi feita a coloração de núcleos de protoplastos 

obtidos após a exposição do micélio no intervalo de 1 a 4,5 horas à enzima lítica. 

A coloração de Giemsa confirmou a tendência de aumento no número de 

núcleos conforme o aumento do tempo de exposição do micélio fúngico à enzima 

(Figura 21). O tratamento lítico do micélio do isolado PC13/96, com a duração de 
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quatro horas e meia com a enzima glucanex, produziu protoplastos desde 

anucleados a multinucleados, com predominância de binucleados (Figura 21). 

 

FIGURA 21 - Taxa de protoplastos e número de núcleos por protoplasto após 

exposição à enzima lítica Driselase 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4,5

tempo de digestão lítica (hora)

%
 d

e 
p

ro
to

p
la

st
o

s 

0

1

2

3

4

5

8

 

 

 

Também foram feitas as observações do melhor tempo de exposição do 

micélio de G. citricarpa à enzima driselase quanto à taxa de regeneração e os 

resultados estão apresentados na Tabela 14. 

 

TABELA 14 – Produção e regeneração de protoplastos conforme tempo de 

exposição do micélio fúngico à enzima lítica 

 Tempo de exposição à enzima Driselase (hora) 

 1 2 3 4,5 

Nº de protoplastos / ml 4,1 x 105 6,2 x 105 9,3 x 105 4,3 x 105 

Nº de colônias1 1956,6 1204,3 2467,5 676,7 

Taxa de regeneração (%)2 0,48 0,19 0,26 0,16 
1 Nºde colônias = colônias tratamento – colônias Controle 
2 calculada através do número de protoplastos inoculados e do número de colônias crescidas. 
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FIGURA 22 - Fotomicrografia de protoplastos de G. citricarpa corados com Giemsa 

 

a, b, d protoplastos binucleados; c esporo binucleado; e protoplasto uninucleado; f protoplasto multinucleado. 
Aumento 1000X. 

 

 

4.4  Transformação Genética 

4.4.1  Transformação de Protoplastos por Choque Térmico 

 Foram realizados vários ensaios de transformação seguindo a metodologia 

descrita no item 3.2.9.3 com as linhagens patogênicas de G. citricarpa PC13/96 e 

PCP6 com 5 a 10 µg de DNA do plasmídeo gGFP. 

A produção de protoplastos aumentou com a utilização do Sulfato de 

Magnésio 0,6M e com o uso combinado de glucanex (protease, celulase e quitinase) 

e driselase (laminarinase, xylanase e celulase) passando para 106 protoplastos, 

contudo, a regeneração ainda apresentou-se muito baixa, entre 0,03 e 0,3%, 

prejudicando a obtenção de transformantes. 

Foram obtidas 192 colônias da linhagem PC13/96 e 341 da linhagem PCP6 

em meio de cultura com higromicina (100µg/mL) após transformação de protoplastos 

por choque térmico. Destas, após novo repique em meio seletivo, apenas 26 

apresentaram crescimento. Entretanto, quando estas foram novamente repicadas 

em meio seletivo, não houve crescimento micelial.  

a 

d e f 

b c 
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4.4.2  Transformação de protoplastos por eletroporação 

Os resultados de sobrevivência dos protoplastos da linhagem patogênica 

PC13/96 são apresentados na Tabela 16. 

 

TABELA 15 - Condições de eletroporação de protoplastos 

 Capacitância Voltagem Tempo Resistência 

1 3 1,5 0,20 200 

2 3 2,0 0,24 200 

3 25 1,5 1,52 200 

4 25 2,0 1,22 200 

 

As condições de eletroporação (Tabela 15) foram testadas e embora a taxa 

de sobrevivência tenha sido maior nas condições 1 e 2 (3µF), a  freqüência de 

transformantes foi maior nas condições 3 e 4 (25 µF), observando-se 2,5 e 0,83% 

(Tabela 16). Quatro possíveis transformantes obtidos, após novo repique em meio 

seletivo (com higromicina) não apresentaram crescimento. Possivelmente por não 

haver ocorrido integração do plasmídeo no genoma do fungo. 

 

TABELA 16 - Efeitos da variação da capacitância e voltagem durante a 

eletroporação de protoplastos 

 
Capacitância 

(µF) 

Voltagem 

(kV) 

Sobrevivência¹ 

(%) 

freqüência de transformantes 

(transformantes/µg de DNA) 

1 3 1,5 0,60 0 

2 3 2,0 0,67 0 

3 25 1,5 0,20 2,50 

4 25 2,0 0,20 0,83 

¹ Porcentagem de protoplastos sobreviventes a eletroporação. 

 

A dificuldade na obtenção de transformantes é resultado da baixa taxa de 

produção e, especialmente da regeneração de protoplastos. A literatura tem 

mostrado bons resultados de transformação em fungos filamentosos utilizando as 

técnicas de transformação por eletroporação de protoplastos e conídios germinando, 

assim como de biolística de esporos e micélio. Contudo, levando em consideração 

que o método de biolística é ainda praticamente inacessível, o método de 
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transformação por eletroporação de conídios germinando, seja o método mais 

adequado para ser desenvolvido no fungo G. citricarpa.  

 

4.5  Caracterização Molecular por RAPD 

Embora os dados morfofisiológicos apontem diferenças entre as linhagens de 

G. citricarpa, G. mangiferae e Phyllosticta sp., não são suficientes para discriminar 

espécies. 

Os resultados dos experimentos de resistência ao fungicida benomyl com as 

linhagens patogênicas de G. citricarpa, mostrou linhagens morfofisiologicamente 

semelhantes com comportamentos divergentes frente a diferentes concentrações do 

fungicida (item 4.3.2). 

A análise por marcadores moleculares de RAPD, utilizando três primers 

diferentes OPX12 (Figura 23), OPZ19 (Figura 24) e OPQ4 (Figura 25) gerou 3 

grupos distintos: grupo A com todas as linhagens patogênicas de G. citricarpa; grupo 

B com as endofíticas ECN22, ECOL23 e EC41/99; e o grupo C com as linhagens 

endofíticas isoladas no Paraná, ECPR3, ECPR5, ECPR6, ECPR8 e ECPR10 (Figura 

26, Anexo 1). 

A Figura 26 também apresenta os valores encontrados pela análise de 

bootstrap para os agrupamentos, onde o P foi superior a 90%. Os valores foram 

obtidos utilizando o software Winboot (YAP; NELSON, 1996), conforme Anexo 2. 
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FIGURA 23 – Padrão eletroforético de 18 isolados de Guignardia spp obtido com o 
primer OPX12 

 

 
  Ladder = Marcador de peso molecular. DNA Ladder de 100 pb. 

  Branco = controle negativo sem DNA. 
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FIGURA 24 – Padrão eletroforético de 18 isolados de Guignardia spp obtido com o 
primer OPZ19 

 

 

  Ladder = Marcador de peso molecular. DNA Ladder de 100 pb. 

  Branco = controle negativo sem DNA. 
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FIGURA 25 – Padrão eletroforético de 18 isolados de Guignardia spp obtido com o 
primer OPQ4 

 

 
  Ladder = Marcador de peso molecular. DNA Ladder de 100 pb. 

  Branco = controle negativo sem DNA. 
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FIGURA 26 – Dendrograma com os dados de similaridade genética dos isolados de 

G. citricarpa, G. mangiferae e Phyllosticta sp. 

 
Os valores de porcentagem referem-se aos valores de P nas reamostragens Bootstrap. 

 

 

Desta forma, o coeficiente de similaridade Jaccard (J) leva em conta apenas 

as discordâncias e as concordâncias positivas, quanto a presença ou ausência de 

bandas, desconsiderando as concordâncias negativas. Quanto maior a semelhança 

entre duas linhagens, maior é o valor do coeficiente de similaridade. 

Fazendo a comparação entre os agrupamentos formados pela análise dos 

marcadores RAPD (Figura 26) e os agrupamentos formados através da análise de 

médias do crescimento micelial em MC, percebe-se maior assertividade dos 

marcadores moleculares na distinção das espécies G. citricarpa e G. mangiferae 

para BAYEN et al., (2002) e G endophyllicola segundo OKANE; NAKAGIRI; ITO, 

(2001), pois na comparação de médias pelo teste de Tukey, as três linhagens 

endofíticas de G. mangiferae estão agrupadas com pelo menos outras três linhagens 

patogênicas de G. citricarpa.  

 B 
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A linhagem patogênica PCP6 originária da África do Sul tem padrão de 

crescimento micelial muito semelhante às linhagens endofíticas de G. mangiferae 

além de pigmentação cinza e contorno cinza mais claro (Figuras 03 e 04).  

Entretanto faz parte do agrupamento A e tem alto grau de similaridade genética com 

patogênicas, que mostram padrão morfológico bem característico de G. citricarpa, 

como crescimento lento (PC13/96, PC7LF2, PCP6) e contorno da colônia com 

pigmentação amarelada (Figura 05). Por outro lado, a linhagem ECPR10 do 

agrupamento C na análise molecular (Figura 26) apresenta crescimento micelial 

mais lento que qualquer uma das linhagens patogênicas de G. citricarpa (Figura 06). 

Este terceiro agrupamento, do gênero Phyllosticta parece ser uma terceira espécie, 

P. spinarum (STRINGARI, 2004). 

Dentre os aspectos morfofisiológicos, a viabilidade de esporos de acordo com 

o método de obtenção utilizado (raspagem e filtração e repouso no tween) não é 

parâmetro de distinção entre espécies ou entre fungos endofíticos e patogênicos. 

Mais experimentos devem ser conduzidos no sentido de identificar procedimentos 

mais adequados para o gênero Guignardia. 

As estruturas de reprodução são entre as características estudadas, em 

alguns aspectos, indicativas, mas não distinguem espécies. 

A diferença encontrada entre a linhagem PC3C e as demais patogênicas de 

G. citricarpa quanto à resistência ao fungicida benomyl não foi evidenciada pela 

análise molecular, pois este isolado agrupa com patógenos sensíveis a baixas 

concentrações do fungicida. Entretanto, como se trata de resistência devido a um ou 

poucos genes, este resultado era esperado. 

Os padrões de marcadores moleculares RAPD encontrados foram 

semelhantes aos encontrados por BLANCO (1999); CHRISTO (2002). 

Finalmente, marcadores morfofisiológicos não são adequados para a 

distinção intra nem inter específica. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Marcadores de RAPD mostraram-se mais eficientes na diferenciação das três 

espécies estudadas do que características morfofisiológicas. 

 

O agente alquilante dietil sulfato não foi capaz de produzir mutantes auxotróficos e 

morfológicos estáveis em linhagens de G. citricarpa. 

 

O fungicida Benomyl foi eficiente na inibição do crescimento micelial, enquanto o 

fungicida Azoxystrobin foi eficiente na inibição da esporulação de linhagens de G. 

citricarpa. 

 

As taxas de produção e regeneração de protoplastos obtidas são insuficientes para 

sua aplicação em metodologias de transformação em G. citricarpa. 
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APÊNDICE - Plasmídeo gGFP com 9008 pb. amp: gene para resistência a 

ampicilina. hph: gene para resistência a higromicina B. gpd e tTrp: promotores de 

Aspergillus nidulans. sGFP: gene para a proteína verde fluorescente 
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ANEXO 1 – Matriz de similaridade genética dos isolados de G. citricarpa, G. 

mangiferae e Phyllosticta sp obtida com o coeficiente de Jaccard, a partir dos dados 

de RAPD 
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           PC7LD6   PC7LB6   PC7LB8   PC7LB10   PC3C     PC6C     PC12C  

         ---------------------------------------------------------------- 

PC7LD6  |   1.0000 

PC7LB6  |   0.9167   1.0000 

PC7LB8  |   0.6471   0.5882   1.0000 

PC7LB10 |   0.7059   0.6471   0.7368   1.0000 

PC3C    |   0.4167   0.4348   0.5200   0.5000   1.0000 

PC6C    |   0.6316   0.5789   0.6667   0.7143   0.7083   1.0000 

PC12C   |   0.5882   0.6250   0.5500   0.5238   0.6818   0.4783   1.0000 

PCP6    |   0.5000   0.5263   0.5455   0.6667   0.7391   0.8500   0.5000 

PC13/96 |   0.4762   0.5000   0.4583   0.5000   0.6400   0.7273   0.4783 

PC7LF2  |   0.3600   0.3750   0.4074   0.4444   0.6923   0.5185   0.5417 

ECPR3   |   0.1739   0.1818   0.2400   0.1429   0.2333   0.1333   0.3043 

ECPR5   |   0.1579   0.1667   0.1818   0.1250   0.1429   0.1154   0.1905 

ECPR6   |   0.1304   0.1364   0.1538   0.1071   0.1613   0.1379   0.1600 

ECPR8   |   0.1304   0.1364   0.2000   0.1481   0.2000   0.1786   0.1600 

ECPR10  |   0.1579   0.1667   0.1818   0.1250   0.1429   0.1154   0.1905 

ECN22   |   0.1724   0.1786   0.2258   0.2188   0.1579   0.2059   0.1563 

ECOL23  |   0.1429   0.1481   0.2000   0.2333   0.2000   0.1818   0.1290 

EC41/99 |   0.0741   0.0769   0.1000   0.1724   0.1143   0.1250   0.1034 

 

            PCP6     PC13/96  PC7LF2   ECPR3    ECPR5    ECPR6    ECPR8  

         ---------------------------------------------------------------- 

PCP6    |   1.0000 

PC13/96 |   0.7619   1.0000 

PC7LF2  |   0.6000   0.6400   1.0000 

ECPR3   |   0.1379   0.1333   0.1935   1.0000 

ECPR5   |   0.1200   0.1154   0.0667   0.4706   1.0000 

ECPR6   |   0.1429   0.1379   0.0909   0.6111   0.7143   1.0000 

ECPR8   |   0.1852   0.1379   0.0909   0.5263   0.7143   0.8667   1.0000 

ECPR10  |   0.1200   0.1154   0.1034   0.6667   0.6667   0.6000   0.6000 

ECN22   |   0.1765   0.2059   0.1892   0.1563   0.1852   0.1613   0.1613 

ECOL23  |   0.1875   0.1143   0.2000   0.1290   0.0714   0.0968   0.1333 

EC41/99 |   0.1290   0.1613   0.2188   0.1034   0.0800   0.0690   0.0690 

 

            ECPR10   ECN22    ECOL23   EC41/99 

         ------------------------------------- 

ECPR10  |   1.0000 

ECN22   |   0.1852   1.0000 

ECOL23  |   0.0714   0.5000   1.0000 

EC41/99 |   0.0800   0.3929   0.3214   1.0000 
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ANEXO 2 – Dendrograma mostrando as relações fenéticas entre os isolados de G. 

citricarpa, G. mangiferae e Phyllosticta sp. Os valores à esquerda dos agrupamentos 

correspondem ao valor de P, ou seja, a porcentagem que este agrupamento 

apareceu nos 1000 dendrogramas gerados a partir da reamostragem Bootstrap, com 

auxílio do programa Winboot 
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                          +---PC7LD6 

                     +91.5 

                     |    +---PC7LB6 

                +34.9 

                |    |    +---PC7LB8 

           +31.9    +47.8 

           |    |         +---PC7LB10 

           |    | 

           |    +-------------PC12C 

      +98.7 

      |    |              +---PC3C 

      |    |    +-----28.3 

      |    |    |         +---PC7LF2 

      |    +39.8 

      |         |         +---PC6C 

      |         |    +61.3 

 +49.4         +41.5      +---PCP6 

 

 |    |              | 

 |    |              +--------PC13/96 

 |    | 

 |    |                   +---ECPR8 

 |    |              +83.5 

 |    |         +60.8     +---ECPR6 

 |    |         |    | 

 |    +-----99.0     +--------ECPR5 

 |              | 

 |              |         +---ECPR3 

 |              +-----53.3 

 |                        +---ECPR10 

 | 

 |                        +---ECOL23 

 |                   +80.8 

 +---------------95.8     +---ECN22 

                     | 

                     +--------EC41/99 
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RESUMO 

 
A Mancha Preta dos Citros (MPC) é um sério problema para o mercado 
exportador brasileiro de laranja in natura, além de afetar outras variedades de 
plantas cítricas de grande importância econômica. O ascomiceto Guignardia 
citricarpa, agente causal da MPC, foi inicialmente encontrado também como 
endofítico de plantas sadias de citros. Estudos moleculares indicaram a 
existência de pelo menos três espécies, morfologicamente muito semelhantes, 
colonizando plantas cítricas no Brasil, G. citricarpa (anamorfo: P. citricarpa), G. 
mangiferae (anamorfo: Phyllosticta capitalensis) e Phyllosticta sp. A distinção 
intra e interespecífica, através de marcadores moleculares ou através de 
características morfofisiológicas, é fundamental para a certificação de frutos 
livres do patógeno G. citricarpa, uma vez que as espécies endofíticas G. 
mangiferae e Phyllosticta sp. são isolados de frutos cítricos e confundidos com 
o patógeno. A biologia dos gêneros Guignardia e Phyllosticta é pouco 
conhecida. Não há um sistema de transformação eficiente, nem mutantes 
geneticamente definidos que permitam o entendimento e distinção dos 
processos de infecção pela espécie patogênica e a colonização do hospedeiro 
pelo endofítico. A ação de benomyl e azoxystrobin, utilizados em alguns países 
no controle da MPC, e a taxa de mutação para resistência a esses fungicidas 
em isolados de G. citricarpa de origem brasileira, também não são conhecidos. 
Dez linhagens patogênicas de G. citricarpa isoladas de lesões de MPC e oito 
linhagens endofíticas, sendo três de G. mangiferae e cinco de Phyllosticta sp., 
isoladas de plantas cítricas assintomáticas foram comparadas por meio de 
marcadores moleculares RAPD e através de dados morfológicos e fisiológicos 
como taxa de crescimento micelial, esporulação, coloração das colônias, 
presença e dimensões de estruturas de reprodução. Os resultados 
morfofisiológicos não foram conclusivos na identificação de isolados 
patogênicos e endofíticos e distinção entre gêneros e espécies, entretanto a 
análise dos marcadores moleculares RAPD gerou três agrupamentos 
referentes à espécie patogênica G. citricarpa e endofíticas G. mangiferae e 
Phyllosticta sp. O estudo de resistência a fungicidas mostrou atividade 
fungistática de azoxystrobin levando ao declínio na produção de picnidiósporos 
com o aumento da concentração do químico para todas as linhagens 
patogênicas estudas. O fungicida benomyl foi eficiente na inibição do 
crescimento micelial dos isolados de G. citricarpa mesmo em níveis baixos de 
0,1µg/ml, exceto para um isolado de origem sul africana, resistente a todas as 
concentrações testadas. Um mutante para resistência ao fungicida benomyl foi 
obtido de uma linhagem patogênica a uma taxa de 1,25 x 10-7. O agente 
mutagênico químico dietil sulfato, em tratamento de esporos de duas linhagens 
patogênicas com concentrações entre 1,0 e 2,5%, não foi eficiente na obtenção 
de mutantes morfológicos e auxotróficos pelos métodos de isolamento total e 
enriquecimento por filtração. Os métodos de transformação por choque térmico 
e por eletroporação de protoplastos dos isolados de G. citricarpa com o 
plasmídeo gGFP foram limitados principalmente pelas baixas taxas de 
regeneração de protoplastos, sugerindo o método de transformação de 
conídios germinando o mais adequado a ser desenvolvido em G. citricarpa. 
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ABSTRACT 

 
The Black Spot of citrus (BSC) is a serious problem for the Brazilian market of 
exportation of oranges in natura and also affect other varieties of citrus plants of 
great economic importance. The fungal pathogen Guignardia citricarpa 
(ascomycete) is the causal agent of BSC and was initially also found as an 
endophyte in healthy citrus plants. Molecular studies indicate that at least three 
species, morphologically very similar, colonize citrus plants in Brazil: G. 
citricarpa (anomorph: P. citricarpa), G. mangiferae (anamorph: Phyllosticta 
capitalensis) and Phyllosticta sp. A distinction must be made between and 
interrespective of the species, using molecular markers or morphophysiological 
characteristics, fundamental to certify whether the fruit is free of the pathogen 
G. citricarpa; because when the endophytic species G. mangiferae and 
Phyllostatica sp. are isolated from citrus fruits, they are mistaken for the 
pathogen. The biology of the genera Guignardia and Phyllosticta is not well 
known. These genera do not have an efficient transformation system or 
genetically defined mutants which allow for the understanding and definition of 
the infectious process by the pathogenic species and the colonization of the 
host by the endophytic. The action of benomyl and azoxystrobin, used in some 
countries to control BSC fungus and the mutation rate with subsequent 
resistance of these fungicides on isolated G. citricarpa of Brazilian origin is 
unknown. Ten pathogenic strains of G. ctricarpa have been isolated from the 
BSC lesions and eight enodophytic strains, three of them from G. mangiferae 
and five from the Phyllosticta sp. were isolated from healthy citric plants. 
Comparisons were made using the RAPD molecular markers to gather 
morphological and physiological data, such as: mycelial growth rate, 
sporulation, colony colouration, presence and size of the structures for 
reproduction. The morphophysiological results were not conclusive to enable 
one to identifly pathogenic and endophytic isolates, nor the distinction between 
genera and species. However, the RAPD molecular marker analysis illustrated 
the presence of three groups related to the pathogenic species G. citricarpa and 
the endophytics G. mangiferae and Phyllosticta sp. The study of the fungicide 
resistance showed that anoxystrobin has fungistatic activity. The increase in the 
concentration of this chemical causes the decrease in production of 
picnidiospores in all the pathogenic strains studied. The fungicide, benomyl, 
was effective in the inhibition of mycelial growth of those isolated from G. 
citricarpa even at concentrations as low as 0,1 mg/ml, except for one South 
African strain, which was resistant to all concentrations tested. A mutant 
resistant to the fungicide, benomyl, was obtained from a pathogenic strain at a 
rate of 1,25 x 10-7. The chemical mutagenic agent, diethyl sulphate, used in the 
treatment of spores originating from the two pathogenic strains at 
concentrations between 1,0 x 2,2%, were ineffective in obtaining morphological 
and auxotrophic mutants using the total isolation method and the enrichment by 
filtration methods. Transformation by thermal shock and electroporation of 
protoplasts on isolated G. citricarpa with a gGFP plasmid were methods limited 
principally due to the low rate of regeneration of the protoplasts, suggesting that 
the development of the method of transformation germinating conidium is the 
most suitable for the G. citricarpa. 
 


