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Resumo 

A estenfiliose, associada a Pleospora allii/Stemphylium vesicarium, é responsável por 

prejuízos na produção de pêra na Europa tendo sido, em 1996, detectada em Portugal. O 

agente da doença apresenta características morfológicas que se sobrepõem a outras 

espécies do género, nomeadamente S. botryosum que é referido como fungo de 

armazenamento, tornando a distinção entre eles bastante difícil. 

Com objectivo de contribuir para um melhor conhecimento da doença, dos patogénios 

envolvidos e sua presença em outras pomóideas, obtiveram-se 30 isolados monospóricos 

de fungos do género Stemphylium de maçãs, peras e folhas de pereira, em Portugal. 

Estudou-se a temperatura óptima de crescimento, características culturais, morfológicas e 

biométricas dos anamorfos e/ou teleomorfos, o tempo de maturação dos ascósporos e as 

relações filogenéticas inferidas de sequências genéticas parciais de ITS e gpd. 

 A temperatura óptima de crescimento situou-se entre 22,5 e 27,5º C, o rácio entre 

comprimento e largura dos conídios entre 1,38 e 2,38. O tempo de maturação dos 

ascósporos variou entre 10 e 54 dias. Os dados gpd agruparam 28 isolados com as 

sequências referência de S. vesicarium e o conjunto dos dados permitiram identificar 29 

isolados como S. vesicarium. 
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Abstract 

 

Characterization of fungi of the genus Stemphylium associated to pome fruits 
in Portugal 
 

Brown spot of pear, associated to Pleospora allii/Stemphylium vesicarium, is economically 

important in pear production in Europe and was detected, in 1996, in Portugal. The causal 

agent is known to share similar morphological characteristics with other fungi in the genus, 

namely S. botryosum known as a storage fungus, making the identification between them 

quite difficult. 

With the aim to contribute for a better knowledge of brown spot in pears, the pathogens 

involved in this disease and its presence in other fruit trees, we studied, from 30 

Stemphylium monosporics isolates obtained from apples and pear fruits, and pears leaves, 

from Portugal, the optimal grow temperature, cultural, morphologic and biometric 

characteristics from anamorphs and/or teleomorphs, the time required for ascospore 

prodution and phylogenetic relationships, inferred from ITS and gpd sequence data. 

The optimum growth temperature stood between 22.5º C and 27.5º C, the ratio between 

length and width ranged from 1.38 to 2.38. The number of days until mature ascospores 

were produced ranged between 10 and 54 days. The gpd fragments of 28 isolates clustered 

with S. vesicarium from NCBI bank and the whole data allowed to identify 29 isolates as S. 

vesicarium. 
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Extended abstract 

In all temperate fruit-growing areas of southern Europe, apples and pears are the most 

important in orchards occupation. In 2009 these two fruit species represented in European 

fruit-production a total of 11.9 million tons in 560 thousand hectares, for apples, and 2.6 

million tons in 132 thousand hectares for pears. 

In Europe, the consumers preferences go to „Golden Delicious‟, „Royal Gala‟, „Jonagold‟, 

„Idared‟, „Red Delicious‟ and „Fuji‟ apples, and „Conference‟, „Williams BC‟, „Abate Fétel‟ and 

„Rocha‟ pears. In Portugal, „Royal Gala‟, „Golden Delicious‟, „Jonared‟ and „Fuji‟ are preferred 

apples and „Rocha‟ almost the only one in the Portuguese preferences regarding pears.  

In spite of all economical losses caused by virus and bacteria, fungal diseases are the 

principal enemies in fruit orchards. 

Brown spot of pear is an important fungal disease caused by Stemphylium vesicarium 

(Wallr.) Simmons, the anamorph of Pleospora allii (Rabenh.) Ces & de Not. The first 

outbreak was reported in 1975 in Italy on “Abate Fétel” pear and in 1996 the disease was 

detected in Portugal on „Rocha‟ and „Passe Crassane‟ pears. The relative importance of 

brown spot has increased significantly over the past ten years in Europe causing important 

economical losses in the pear production. The infection and necrosis occur on leaves, fruits 

and twigs. Susceptibility to brown spot depends on phenological stage and pear cultivar. The 

susceptibility of fruits and leaves decreases with physiological age. The maximum levels of 

the disease incidence occur just before harvest and infected fruits are unmarketable.  

In the past, Stemphylium species were discriminated by morphological and developmental 

characters as colony colour, size and shape of conidia, septum development, conidial wall 

ornamentation, conidiophores, ascospores characters and optimal growth temperature. 

Stemphylium vesicarium, a fungus that is also capable of causing disease in asparagus, 

alfalfa, onion and other crops, shows some morphological and biometric characters, as 

shape and size of conidia, that can be often hard to distinguish from S. botryosum since 

these characters overlap among these two species. Presently, due to unreliable detection 

and differentiation, time requirements for ascospore production and various molecular 

approaches based on PCR techniques and molecular markers (e.g. AFLP, RAPD) as well as 

on the sequencing of different genes (e.g. rDNA-ITS regions, β-tubulin and GPD fragments) 

are in use along with the classical species identification.  

The aim of this study was to contribute for a better knowledge of brown spot and the 

pathogens involved in this disease, but also find if others pome fruits, as apples, are 

susceptible to this fungus. 

In the current studies, 30 isolates of Stemphylium spp. were obtained from diseased „Rocha‟ 

pears fruits and necrotic leaves, and „Golden Delicious‟, „Royal Gala‟ and „Fuji‟ apples, from 
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Portuguese orchards. A variety of classical assays was undertaken to determine the optimal 

growth temperature, cultural, morphological and biometric anamorphs (conidia) 

characterization, biometric teleomorphs (pseudothecia, asci and ascospores) 

characterization and time requirements for ascospores production. The phylogenetic 

relationships among the 30 isolates were inferred from ITS and gpd sequence data. 

The results showed that the 30 isolates of Stemphylium sp. have optimum growth 

temperature between 22.5º C and 27.5º C. Cultural assays determine six different classes, 

one formed only with one isolate and other with four isolates from the same host and place. 

The other classes included invariably isolates from all hosts and places. The 30 isolates 

showed morphological and biometric characteristics from anamorphs and telemorphs states, 

S. vesicarium/P. alli and S. botryosum/P. tarda. The ratio between length and width ranged 

from 1.38 to 2.38 and 26 isolates achieved ratio values of S. vesicarium. The number of days 

until mature ascospores were produced ranged between 10 and 54 days and only three 

isolates (two from pear fruit and one from leaf pear tree) showed values of P. tarda. Our 

sequencing results from the ITS region were not able to separate any isolate. The analysis of 

GPD fragment was more useful for establishing relationships among the isolates and the 

strains of P. tarda, S. vesicarium, P. alfalfae and P. herbarum from NCBI bank. 28 isolates 

clustered with S. vesicarium, P. alfalfae and P. herbarum. The two strains of P. tarda formed 

an isolated group. In conclusion, 29 isolates from pear fruits and leafs, and apple fruits were 

identified as S. vesicarium/P. allii and one isolate from pear leaf identified as Stemphylium sp.  
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1 Introdução 

Na agricultura europeia a fruticultura ocupa uma fatia considerável na produção agrícola 

total. Esta importância deve-se ao facto de este tipo de produção fornecer bens essenciais 

para consumo humano imediato assim como também abastecer as indústrias alimentares de 

transformação (Mota, 2002). 

De todas as fruteiras cultivadas destacam-se, principalmente na Europa, a macieira (Malus x 

domestica Borkh) e a pereira (Pyrus communis L.) na ocupação dos pomares e, apesar de a 

nível mundial, a previsão de produção para 2010 indicar uma quebra da ordem de 11% para a 

maçã e de 19% para a pêra (COTHN, 2010), estas duas espécies representaram em 2009 

uma produção mundial superior a 93,7 milhões de toneladas para uma área de cultivo com 

cerca de 6,7 milhões de hectares (FAOSTAT, 2010). 

Na Europa, em 2009, a produção de maçãs dos 27 países situou-se em 11,9 milhões de 

toneladas para uma área de 560 mil hectares, distinguindo-se países como a Polónia, com 2,6 

milhões de toneladas em 173 mil hectares, Itália, com 2,2 milhões de toneladas em 59 mil 

hectares, França, com 2 milhões de toneladas em 53 mil hectares e Alemanha, com 965 mil 

toneladas em 31 mil hectares (FAOSTAT, 2010). 

Já na produção de pêra, Itália destacou-se com 831 mil toneladas em 40 mil hectares, 

seguida pela Espanha com 404 mil toneladas em 24 mil hectares, Portugal com 249 mil 

toneladas em 12 mil hectares e Áustria com 169 mil toneladas em 6 mil hectares, numa 

produção europeia total de 2,6 milhões de toneladas para uma área total de 132 mil 

hectares (FAOSTAT, 2010). 

Ao nível das cultivares, a preferência dos produtores europeus recai, no caso da macieira, 

para a „Golden Delicious‟, com 2,4 milhões de toneladas, a „Royal Gala‟, com 1 milhão de 

toneladas, a „Jonagold‟, com 988 mil toneladas, a „Idared‟ com 769 mil toneladas, a „Red 

Delicious‟, com 662 mil toneladas e a „Fuji‟, com 225 mil toneladas, entre outras. No caso da 

pereira, a cultivar Conference destaca-se largamente com 856 mil toneladas perante a 

„William BC‟, com 296 mil toneladas, a „Abate Fetel‟, com 277 mil toneladas e a cultivar 

Rocha, com 183 mil toneladas (COTHN, 2009). 

Em Portugal, em termos de produção de maçãs, e apesar das excelentes cultivares 

regionais existentes, oriundas das Beiras e Trás-os-Montes, como é o caso da „Bravo de 

Esmolfe‟, das „Camoesas‟ e das „Malápios‟ (AGRO 158, 2006), são as cultivares como a 

„Royal Gala‟, a „Golden Delicious‟, a „Jonagored‟ e a emergente „Fuji‟ responsáveis, em 2009, 

pelas cerca de 280 mil toneladas produzidas numa área de 20,6 mil hectares. (COTHN, 2009). 

Já em relação à pêra, a „Rocha‟ reina em absoluto na preferência dos Portugueses, contribuindo 

maioritariamente para as 249 mil toneladas de produção nacional numa área de 12,8 mil 

hectares e ocupando um terceiro lugar na produção europeia (COTHN, 2009; FAOSTAT, 2010). 
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Estas duas pomóideas, também pela razoável diversidade de cultivares disponíveis, 

apresentam uma elevada capacidade de adaptação às condições edafoclimáticas dos 

países do sul da Europa, como Portugal, sendo o principal factor limitante o elevado número 

de inimigos a que estão sujeitas, potenciados muitas vezes pela pressão que os fruticultores 

exerceram durante anos para a obtenção de produções cada vez mais rentáveis. Hoje em 

dia, e apesar de todos os modelos preditivos e de todas as estratégias de protecção às 

culturas que envolvem a luta cultural, a luta biológica e a luta química, observam-se ainda 

graves ataques aos pomares por parte de pragas e agentes responsáveis por doenças. 

Estes ataques fazem decrescer significativamente a produção chegando mesmo, em alguns 

casos, a inviabilizá-la totalmente pela destruição ou deformação dos frutos, pelo mau sabor 

ou mesmo pela produção de toxinas nocivas ao Homem. A estes factos não será alheio o 

desconhecimento que ainda existe sobre a biologia de alguns dos inimigos, a sua correcta 

identificação taxonómica e a interacção com o hospedeiro. 

No que diz respeito a doenças, e apesar dos prejuízos causados tanto na produção de 

peras como na produção de maçãs por vírus e bactérias, como é o caso de Erwinia 

amylovora (fogo bacteriano), são as doenças causadas por fungos como Podosphaera 

leucotricha (oídio), Nectria galligena (cancro) e Venturia inaequalis (pedrado) na macieira, e 

Venturia pyrina (pedrado), Nectria galligena (cancro) e Stemphylium vesicarium (estenfiliose) 

na pereira, que assumem anualmente uma especial relevância nos pomares um pouco por 

todo o mundo, obrigando os produtores a várias intervenções preventivas e/ou curativas 

com fungicidas, intervenções estas que muitas vezes se mostram ineficazes no combate, 

resultando apenas na permanência em forma de resíduos nos frutos ou na criação de 

resistências no agente infeccioso e na poluição do ambiente.  

A estenfiliose, ou mancha castanha da pereira, que foi identificada em Portugal em 1996, é 

atribuída a S. vesicarium (Wallr.) Simmons, fase anamórfica de Pleospora allii (Rabenh.) 

Ces. & de Not (Sousa et al., 1998; Llorente & Montesinos, 2006). Mas, tal como em outras 

espécies de fungos fitopatogénicos, a identificação deste fungo tem-se baseado 

essencialmente nas suas características morfo-biométricas, o que pode em muitos casos 

demonstrar-se insuficiente em virtude da variação destas mesmas características dentro da 

espécie e a semelhança frequente com espécies diferentes (Andersen et al., 1995).  

É inserido neste contexto que surge o presente trabalho cujo objectivo é tentar contribuir 

para um melhor conhecimento da estenfiliose da pereira, do(s) agente(s) patogénico(s) 

envolvido(s), bem como a determinação desta doença em outras pomóideas em Portugal. 

Assim, visando cumprir os objectivos propostos, procedeu-se a uma revisão dos trabalhos 

publicados sobre a estenfiliose e sobre as espécies do género Stemphylium consideradas 

oportunas neste estudo, tendo-se compilado informações relativas à doença: história, 

distribuição geográfica, importância económica e sintomatologia. No género Stemphylium, 
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nomeadamente nas espécies S. vesicarium e S. botryosum, compilaram-se informações 

relativas à escala de hospedeiros, às características morfológicas e biométricas dos 

anamorfos e teleomorfos, bem como os aspectos relacionados com a biologia, mais 

propriamente a penetração, infecção-colonização e disseminação dos fungos em questão. 

No terceiro capítulo procedeu-se à obtenção e caracterização de uma colecção de 30 

isolados de Stemphylium spp. provenientes de folhas e frutos de pereira e frutos de 

macieira, das zonas de Alcobaça, Bombarral e Cadaval, que apresentavam sintomas 

semelhantes aos da estenfiliose. Para o conjunto dos isolados determinou-se a temperatura 

óptima de crescimento bem como as características culturais. Analisaram-se as 

características morfológicas e biométricas (comprimento, largura e rácio entre o 

comprimento e a largura) dos conídios e determinou-se o tempo de maturação dos 

ascósporos bem como a biometria (comprimento e largura) das pseudotecas, ascos e 

ascósporos. Por fim procedeu-se a estudos de biologia molecular que incidiram nas regiões 

ITS (Internal Transcribed Spacer Regions of ribossomal DNA) e no fragmento de DNA 

genómico que codifica para a proteína gpd (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase). No 

quarto capítulo apresentou-se os resultados obtidos e a discussão dos mesmos e por último, 

no quinto capítulo, apresentou-se a discussão geral e as conclusões proporcionadas pelos 

estudos realizados. 
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2. A estenfiliose da pereira e os géneros Stemphylium e 

Pleospora – Revisão bibliográfica 

2.1 A estenfiliose da pereira 

As primeiras referências à estenfiliose ou doença da mancha castanha da pereira, atribuída 

ao fungo S. vesicarium, surgiram na Europa nos finais da década de 70 e no decurso dos 

anos 80 (Sousa et al., 1998). Ponti et al. (1982) referem-na em Itália em 1975, Allard & 

Blancard (1989), em França, em 1987, e em Espanha, em 1988, Vilardell (1988) assinala 

também esta doença, que segundo Hernández (1999) chega a provocar prejuízos na ordem 

dos 90% na produção de pêra em Gerona. Llorente et al. (2006) referem esta doença como 

responsável por elevados prejuízos por todas as áreas de pomares pela Europa, incluindo já 

países como Portugal, Holanda, e Bélgica. 

Em Portugal, alguns fruticultores da região Oeste-Estremadura detectaram a doença em 1996, 

associada às cultivares Rocha e Passe Crassane (Sousa et al., 1998). Sousa (2000) refere-a 

nos concelhos de Torres Vedras, Bombarral, Cadaval, Lourinhã, Caldas da Rainha, Alcobaça, 

Nazaré, Porto de Mós, Batalha e Leiria, notando-se uma tendência, ainda que em focos 

localizados, para a sua expansão a outras áreas do país. 

A estenfiliose da pereira afecta as folhas, os frutos e eventualmente os ramos do ano. A 

doença manifesta-se tanto em plantas debilitadas e cloróticas como em plantas vigorosas 

(Sousa et al., 1998; Sousa, 2000), adquirindo ao longo dos anos elevada importância nas 

regiões húmidas da faixa mediterrânea, sendo favorecida por temperaturas amenas, entre 10 – 

30º, e humidade relativa elevada, associada a precipitação e neblinas frequentes (Sousa, 2000). 

O ciclo da doença caracteriza-se por ter duas fases distintas, uma que ocorre durante o 

período vegetativo da pereira (Primavera e Verão) e é provocada por conídios e a outra que 

ocorre durante os meses de Outono e Inverno, quando o fitopatogénio produz pseudotecas nas 

folhas mortas e frutos caídos de pereira, mas também em órgãos mortos de plantas das famílias 

Poaceae e Fabaceae que geralmente surgem nos pomares (Llorente & Montesinos, 2006).  

Factores ambientais, como a temperatura entre 20 e 25ºC, a humidade relativa perto da 

saturação e o tempo de humectação, entre 18 e 24 horas, aumentam a severidade da doença 

(Montesinos et al., 1995b; Singht et al., 1999). Aos factores ambientais reúnem-se ainda 

outros factores igualmente importantes como o potencial de inóculo existente no pomar, que 

será tanto maior quanto maiores tiverem sido os ataques dos anos anteriores, a presença de 

cultivares susceptíveis (Llorente et al., 2006), a sua idade e as condições edáficas e culturais 

dos pomares. Terrenos limosos ou argilosos em zonas húmidas com plantações com 

compassos apertados tendem a favorecer o desenvolvimento do fungo (Hernández, 1999). 
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O período fisiológico em que o hospedeiro se encontra, como a idade das folhas ou fase de 

desenvolvimento do fruto, é determinante para o ataque de S. vesicarium (Singht et al., 

1999). A susceptibilidade à doença aumenta em órgãos jovens da planta, diminuindo à 

medida que a idade fisiológica dos tecidos do hospedeiro aumenta (Montesinos et al, 

1995a). Nos frutos atacados os níveis máximos da doença manifestam-se principalmente no 

período anterior à colheita (Montesinos et al., 1995a, Sousa et al., 1998; Sousa, 2000). 

A susceptibilidade varietal é outro factor fundamental na epifitia. Cavani & Ponti (1994) 

determinaram que cultivares como Abbé Fetel e Conférence eram muito sensíveis à doença 

e cultivares como a Rocha, Passe Crassane, Doyenné du Comice e Packham‟s Triumph 

eram medianamente sensíveis. As cultivares Williams, Max Red Bartlett seriam resistentes. 

Montesinos et al. (1995a), em ensaio para determinação da sensibilidade de 16 cultivares 

europeias de pereira, concluíram que as cultivares Passe Crassane, Alexandrine Douillard, 

Conference, Doyenné du Comice e Abbé Fetel são as mais susceptíveis, também Llorente 

et al. (2010) afirmam que as cultivares Passe Crassane, Conférence e Abbé Fetel são 

altamente susceptíveis ao ataque de S. vesicarium. 

2.1.1 Sintomas 

De meados de Maio até meados de Junho surgem nas folhas da pereira manchas 

castanhas arredondadas com cerca de 1 a 8 mm de diâmetro, podendo ou não ser 

aureoladas de vermelho. Estas manchas (Fig. 1) evoluem tornando-se acinzentadas com 

contorno castanho. Com o decorrer da doença, as manchas castanhas podem estender-se 

tanto às nervuras da folha como à extremidade do limbo, assumindo neste último uma forma 

triangular ou trapezoidal. Em condições favoráveis as manchas acabam por ocupar a 

totalidade do limbo provocando a queda da folha (Hernández, 1999; Sousa, 2000; Llorente & 

Montesinos, 2006). 

 

Fig. 1 – Evolução dos sintomas de estenfiliose em folha de pêra „Rocha‟: A) áreas necrosadas com halo 

vermelho; B) lesão em forma de cunha; C) limbo totalmente atacado (Correia, 2001).  
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Desde a floração até à colheita surgem nos frutos, tanto na periferia como na fossa apical ou 

pedúnculo, pequenas manchas castanhas circulares que podem medir um milímetro até 

vários centímetros (Hernández, 1999), apresentando-se, ou não, aureoladas de vermelho 

(Fig. 2), tal como nas folhas. Nos frutos verdes a zona afectada deprime-se e adquire uma 

consistência seca que se transforma em podridão seca e evolui para o interior da polpa do 

fruto, assumindo uma cor cinzenta no centro da lesão (Sousa et al., 1998; Hernández, 1999; 

Sousa, 2000). A zona afectada pode ser invadida por fungos saprófitas, como Alternaria 

spp. (Llorente & Montesinos, 2006), provocando muitas vezes a queda prematura do fruto 

(Hernández, 1999). A severidade da doença atinge o seu auge quando o fruto inicia a 

maturação, em fase de colheita ou após esta. A podridão evolui rapidamente em todo o fruto 

para uma podridão mole (Sousa et al., 1998; Hernández, 1999, Sousa, 2000). Ao nível dos 

pedúnculos surgem manchas castanhas à superfície, não se verificando no entanto 

alteração na estrutura interna dos tecidos (Sousa, 2000).  

 

Fig. 2 - Sintomas de estenfiliose em fruto de pereira „Rocha‟ (Lopez et al., 1992). 

2.1.2 Patogénio 

Durante os meses de inverno S. vesicarium sobrevive no seu estado perfeito, P. allii, em 

restos de folhas e frutos caídos no solo (Cavanni & Ponti, 1994; Hernández, 1999; Llorente 

& Montesinos, 2004; Llorente et al., 2006), e embora possa formar pseudotecas em apenas 

uma semana a 24º C, ascos e ascósporos atingem a maturação passados 3 meses numa 

gama de temperaturas entre 5-15º C, com humidade relativa perto da saturação (Basallote-

Ureba, 1999; Prados-Ligero et al., 2003; Llorente & Montesinos, 2004; Llorente & Montesinos, 

2006). Llorente et al. (2006), em ensaio, concluíram que a temperatura óptima de germinação 

dos ascósporos era de 18,9º C. Na Primavera as pseudotecas libertam os ascósporos 

maduros que dão origem às infecções primárias (Hernández, 1999; Llorente et al. 2006). As 

lesões originadas pelos ascósporos produzem conídios, que se multiplicam durante o resto da 

primavera e verão, e que vão ser responsáveis pelo início da infecção secundária. Perante as 

condições ambientais apropriadas podem desenvolver infecção nos órgãos verdes da pereira 

em 48-96 horas (Cavanni & Ponti, 1994), sendo que humectação de 4 - 5 horas com 

temperaturas entre 25-30º C se tornam as condições ideais para que em 48 horas apareçam 
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os primeiros sintomas (Hernández, 1999). Montesinos & Viladell (1992) demonstraram em 

ensaio com isolados de pereira que eram necessárias temperaturas entre 5-35º C, e 

humidade relativa igual ou superior a 98%, para ocorrer a germinação dos conídios, mas que 

a temperatura óptima de germinação se situava entre 15 e 32º C. Em ensaios com alho, 

Prados-Ligero et al. (2003) concluíram que a taxa máxima de germinação dos conídios e a 

presença de maior número de apressórios ocorriam a 25º C, após 24h. 

Llorente & Montesinos (2002) confirmaram que os conídios de S. vesicarium germinavam na 

presença de elevada humidade relativa e somente quando uma película de água estivesse 

presente. Os mesmos autores concluíram que S. vesicarium é caracterizado por uma 

elevada taxa de germinação. 

A dispersão do patogénio é efectuada essencialmente pelo vento e pela água da chuva, 

mas também por lixiviado de lesões em fase de esporulação do fungo (Hernández, 1999).  

Apesar de toda a informação recolhida ao longo do tempo acerca do patogénio em questão, 

a sua correcta identificação tem suscitado algumas dúvidas, assim Simmons (1969) admite 

que S. vesicarium poderia ser uma forma evoluída de S. botryosum devido à semelhança 

morfológica exibida entre as duas espécies. Teixeira (1965) referenciou a espécie S. 

botryosum como responsável pela queda acentuada de folhas em macieiras da cultivar 

Golden Delicious na zona de Alcobaça. Malheiro (1972) chama a atenção para os efeitos 

nefastos que S. botryosum teria sobre os frutos das pereiras ocasionando podridões secas 

principalmente antes da colheita. Sousa (2000) refere a necessidade de encontrar outras 

formas de identificar estes dois fitopatogénios, afirmando, após observações de campo e 

inoculações artificiais, que S. vesicarium não causava lesão em folhas ou frutos de macieira 

e que S. botryosum seria frequente em maçãs após a colheita.  

2.1.3 Interacção parasita-hospedeiro 

Como muitos outros patogénios necrotróficos, as espécies do género Stemphylium alternam 

o seu ciclo de vida entre a fase patogénica e a fase saprófita. A colonização dos tecidos do 

hospedeiro após a indução de necroses e alastramento pelos tecidos da planta em fase 

senescente conferem uma vantagem na competição e por isso os resíduos de colheitas são 

muitas vezes colonizados pelo patogénio garantindo futuro inóculo (Köhl et al., 2009a). 

Smith (1940), em estudos histológicos efectuados em luzerna e trevo-vermelho infectados 

com S. botryosum, descreveu a forma como os ascósporos e os conídios germinavam e 

penetravam no hospedeiro causando infecção. A germinação ocorria em simultâneo em 

vários pontos do esporo e a penetração no hospedeiro ocorria geralmente através dos 

estomas, mas também poderia ocorrer através da epiderme. De forma geral o fungo 

desenvolveria o micélio à superfície da folha até atingir um estoma. A hifa intumesceria e 
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entraria para a câmara subestomática. Já no seu interior esta hifa desenvolveria duas ou 

três hifas curtas, mas bastante mais largas. Este micélio bolboso aguardaria pela morte das 

células circundantes do estoma para continuar o seu crescimento. A invasão das células da 

folha continuaria por um micélio fino e de forma intercelular. Este autor também refere que o 

fungo poderia colonizar as células do hospedeiro directamente através do desenvolvimento 

de um tubo germinativo com o dobro da largura dos outros tubos germinativos e que 

cresceria a pouca distância, penetrando entre as células epidérmicas da folha. Após a 

penetração, o fungo progrediria intercelularmente matando as células do hospedeiro à sua 

passagem. Falloon et al. (1987), em estudos envolvendo S. vesicarium, afirmaram que os 

tubos germinativos dos ascósporos ou dos conídios penetravam exclusivamente pelos 

estomas, penetração esta que provocava o colapso das células epidérmicas adjacentes 

formando uma zona de lesão em depressão. Também Shishkoff & Lorbeer (1989) 

concluíram que o fungo não necessitava de ferida ou ruptura na cutícula da cebola para 

efectuar a penetração seguida de infecção. Hernandez (1999), em estudo efectuado em 

pereira, afirma que os danos causados por S. vesicarium resultam de uma infecção que 

ocorre através das aberturas naturais da planta, como estomas e lentículas, e que deve-se 

ao facto do fungo produzir uma toxina necrotizante. Singh et al. (1999; 2000) confirmam a 

presença de toxinas específicas para os hospedeiros no género Stemphylium. Estas toxinas 

seriam responsáveis pelo desenvolvimento da doença e consideradas como factores de 

patogenecidade e virulência. Num estudo efectuado em pereira, estes autores realizaram a 

caracterização biológica das SV-Toxinas, sendo SV-Toxina I responsável pela necrose 

selectiva ao nível das nervuras provocada em folhas de cultivares susceptíveis, notando 

ainda que a presença da SV-Toxina II era menos tóxica para o hospedeiro. As duas em 

conjunto provocavam a perda de electrólitos por parte dos tecidos susceptíveis da planta, 

resultando na desordem ao nível da membrana plasmática. No final destes estudos os 

autores concluem que seriam estas toxinas responsáveis pelo estabelecimento da 

colonização inicial por parte do fungo. Singh et al. (2000) sugerem a existência de 

variabilidade patogénica dentro da espécie de S. vesicarium após terem verificado que as 

toxinas produzidas de isolados de pêra só causavam necroses em tecidos de pêra e não 

afectavam outros hospedeiros.  

2.2 Os Géneros Stemphylium e Pleospora  

2.2.1 O género Stemphylium Walbroth 

O género Stemphylium Walbroth 1833, do qual S. botryosum Wallr. é espécie tipo 

(Simmons, 1967), inclui cerca de 50 espécies (Kirk, 2004) que apresentam conídios 
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muriformes, geralmente pigmentados, que são produzidos por um poro apical do 

conidióforo, que prolifera de um modo percorrente. Esta forma de proliferação é uma 

característica inerente ao género e suficiente para distingui-lo de géneros semelhantes 

(Simmons, 1969). Mas tal como em outros táxones, os seus limites e a segregação das 

espécies existentes foram sofrendo modificações à medida que novos parâmetros de 

avaliação foram sendo considerados. 

Tradicionalmente a identificação dos géneros, famílias e ordens de fungos enquadrados na 

classe dos Hifomicetas (Fungos Mitospóricos) era baseada em três critérios: órgãos de 

frutificação, a morfologia dos conídios e a relação destes fungos com os seus hospedeiros. 

Nas últimas décadas a estes três aspectos classificativos juntou-se outro que se assume, 

em certos casos, como factor determinante para enquadramento taxonómico: a 

conidiogénese (Rogerson, 1984). 

 Em 1933 e 1936 Wiltshire concluiu, após estudos efectuados nos géneros Alternaria, 

Stemphylium e Macrosporium que este último podia ser suprimido em proveito do género 

Alternaria e que o género Stemphylium deveria ser dividido em dois subgéneros: 

Eustemphylium, para as espécies semelhantes a S. botryosum e Pseudostemphylium, para 

as espécies semelhantes a S. lanuginosum Harz (Wiltshire, 1938).  

Nos anos subsequentes, em estudos efectuados em torno dos géneros Alternaria e 

Stemphylium, micologistas como Groves & Solko (1944), Neergaard (1945) e Joly (1964), 

continuaram a adoptar a subdivisão proposta por Wiltshire, reconhecendo no entanto 

dificuldades na correcta inclusão nestes dois géneros de espécies semelhantes a S. 

lanuginosum (Palminha, 1994), em virtude destas apresentarem conidióforos distintos da 

espécie tipo S. botryosum e uma morfologia ao nível dos conídios dissemelhante da 

morfologia apresentada pela espécie tipo do género Alternaria, A. tenuis Nees (Simmons, 

1967). Subramanian chegou a propor que o subgénero Pseudostemphylium fosse elevado à 

categoria de género, sendo S. lanuginosum considerada a espécie tipo, mas este grupo de 

fungos acabou por ser incluído no género Ulocladium (Simmons, 1967). 

O género Stemphylium partilha com os géneros Alternaria e Ulocladium a característica 

geral de produzir dictiospóros em conidióforos bem diferenciados. No entanto, o modo de 

proliferação dos conídios no género em estudo permite uma boa diferenciação dos outros 

dois citados (Fig. 3). Assim, observa-se nos conidióforos, que podem ter a parede lisa ou 

rugosa, um intumescimento acompanhado por um escurecimento na zona apical, sendo 

apenas um conídio produzido na extremidade. A renovação ou crescimento secundário 

efectua-se pela região intumescida e o conídio formado inicialmente ou torna-se lateral 

dando origem a um conidióforo secundário ou desliga-se do conidióforo. Observam-se 

frequentemente séries de três ou mais proliferações a partir da zona apical (Simmons, 1967).  
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Fig. 3 – Modo de proliferação do conidióforo e produção de conídios nos géneros: A) Alternaria; B) Ulocladium; 

C) Stemphylium (Simmons, 1967). 

O micélio difuso é constituído por hifas ramificadas e variadamente septadas, que podem 

estar imersas ou ligeiramente à superfície (Ellis, 1971). Não se tratando de parasitas 

obrigatórios, os fungos deste género podem ser isolados e cultivados em vários meios 

nutritivos (Palminha, 1994), originando colónias de cor cinzenta, castanha, castanha olivácea 

ou preta, de aspecto aveludado ou cotonoso (Ellis, 1971). 

Os conídios maduros podem ter uma forma esférica, ovóide, obovóide a largamente elipsoidal. 

Geralmente o poro basal apresenta uma maior concentração de pigmentação e as paredes 

dos conídios podem ser lisas ou variavelmente rugosas. A coloração destes conídios pode 

variar entre o subhialino até variadas tonalidades de castanho (Simmons, 1967). 

2.2.1.1 Stemphylium botryosum Wallroth 

Malheiro (1972) afirmou que este fungo comporta-se como parasita latente sobre peras e 

maçãs, apresentando elevada capacidade de propagação nos locais de conservação dos 

frutos, provocando podridões secas. Teixeira (1965) identificou esta espécie como 

responsável pela desfolha em macieiras „Golden Delicious‟. Mas associado a S. botryosum, 

encontram-se também relatos de doenças provocadas em outros hospedeiros um pouco por 

todo o mundo, como é o caso do tomateiro (Solanum lycopersicum L.) na Austrália do Sul 

(Samuel, 1930), no trevo encarnado (Trifolium pratense L.) e na luzerna (Medicago sativa L). 

nos Estados Unidos (Smith, 1940), no espargo (Asparagus officinalis L.) no Japão (Suzui, 

1973), na cebola (Allium cepa L.) em Espanha (Vásquez & Zumelzú, 1982).  

Este fungo infecta sementes de várias leguminosas (Smith, 1940). 

Em meio de cultura de PDA, na primeira fase de crescimento, o micélio é branco, 

desenvolvendo mais tarde pigmentos escuros esverdeados. Na face inferior da colónia, o 

fungo é castanho-escuro ou negro (Smith, 1940). 

Esta espécie apresenta um micélio septado com cerca de 5 µm de diâmetro que dá origem a 

um estroma pulvinado ou a grupos de células, de onde surgem cerca de 10 a 15 

conidióforos (Simmons, 1967). 
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Os conidióforos podem ser erectos ou variadamente decumbentes. Apresentam uma forma 

cilíndrica e lisa, com 1-7 septos e dimensões na ordem dos 20 - 72 x 4 - 6 µm. Na zona apical, 

onde se dá a produção do esporo, verifica-se um escurecimento para um verde acastanhado 

e a parede é rugosa a bastante equinulada, acompanhada por um alargamento de 7-9 (-11) 

µm de diâmetro e um único poro com 5 - 8 µm de diâmetro (Simmons, 1967). 

Os conídios podem ser oblongos, largamente ovóides a subdoliformes. Apresentam 1 - 3 

septos transversais com constrição ao nível do septo mediano e raramente nos outros 

septos, e 1 - 3 (-4) septos longitudinais, que podem ser completos ou quase completos. Têm 

um poro basal, que pode medir até 8 µm de diâmetro e as paredes conspícuas mas 

eventualmente verrugosas ou densamente equinuladas (Simmons, 1967; 1985). Os conídios 

apresentam colorações que podem variar desde um diluído a um forte verde acastanhado e 

medem em média entre 33 - 35 µm de comprimento e entre 24 - 26 µm de largura. A relação 

média entre o comprimento e a largura é da ordem dos 1,0 – 1,5. (Simmons, 1969), 

observando-se que muitos dos esporos são quase tão largos quanto longos (Simmons, 1985). 

2.2.1.2 Stemphylium vesicarium (Wallroth) Simmons 

Para além da pereira o fungo S. vesicarium encontra-se também referenciado em doenças 

provocadas em outros hospedeiros um pouco por todo o mundo, como é o caso da cebola 

(Allium cepa L.) na Índia (Rao & Pavgi, 1975), na cevada (Hordeum vulgare L.) no Egipto 

(Mehiar et al., 1976), no tomate (Solanum lycopersicum L.) na Índia (Chary et al., 1980), na 

cebola (Allium cepa L.) em Portugal (Tomaz & Lima, 1986), na luzerna (Medicago sativa L.) na 

Nova Zelândia (Irwin & Bray, 1991), no espargo (Asparagus officinalis L.) na Nova Zelândia 

(Menzies et al., 1992), na cebola (Allium cepa L.) na África do Sul (Avelling, 1993), no alho 

(Allium sativum L.) no Brasil (Boiteux et al., 1994), no cebolinho chinês (Allium tuberosum Roth.) 

na Coreia (Chang et al., 2000) e na cebola (Allium cepa L.) no Egipto (Hassan et al., 2007). 

Em cultura em meio de PDA, no escuro, esta espécie desenvolve colónias cinzentas a 

castanho acinzentado, com micélio aveludado ou hirsuto (Tomaz & Lima, 1986; Chang et al., 

2000). O micélio aéreo é filamentoso, esparso e hialino (Llorente & Montesinos, 2006). 

Os conidióforos são produzidos radialmente a partir de uma massa basal comprimida ou em 

paliçada, de paredes lisas, com excepção da zona apical que se apresenta esparsamente 

pontuada. São geralmente simples ou ocasionalmente 1-ramificados. Apresentam 1- 4 septos 

e medem de 33 - 47 x 5 - 8 µm. São erectos ou variadamente curvos e cilíndricos, alargando 

apicalmente na zona de produção do conídio, com a célula apical intumescida e medindo 

entre 7 - 9 µm de diâmetro, com um único poro com 4 - 7 µm de diâmetro. Podem ocorrer 

cerca de cinco proliferações apicais. A cor pode variar entre um amarelo acastanhado diluído 
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até um verde acastanhado, escurecendo para um castanho dourado na zona intumescida no 

ápice (Simmons, 1969). 

Os conídios, que medem entre 25 - 42 µm de comprimento e entre 12 - 22 µm de largura, 

com média de 33,4 x 17,7 µm e apresentam uma relação do comprimento versus largura da 

ordem de 1,5 – 2,7, são oblongos, largamente ovais e às vezes inequilateral. Apresentam 1 - 

5 (-6) septos transversais, geralmente com constrições nos três maiores septos transversais, 

e 1 - 2 (-3) septos longitudinais, que podem ser completos ou quase completos. Têm uma 

zona de cicatriz com 7 µm de diâmetro que rodeia um pequeno um poro basal. As paredes 

conspícuas são densamente verrugosas. Ao nível da coloração, podem variar desde um 

castanho dourado, médio a diluído, a um verde acastanhado (Simmons, 1969). 

2.2.2 Género Pleospora Rabenh. ex. Ces. & de Not 

O género Pleospora inclui anamorfos dos géneros Alternaria, Camarosporium, 

Coniothyrium, Diplodia, Hendersonia, Microdiplodia, Phoma e Stemphylium (Hanlin, 1992). 

Este táxone, que tem como espécie tipo Pleospora herbarum (Pers.: Fr.) Rabenh.,  

compreende fungos ascomicetas que produzem seis a oito ascósporos pigmentados, 

muriformes, em ascos bitunicados imersos em pseudoparáfises e encerrados em 

pseudotecas negras (Simmons, 1969). Estas últimas apresentam um ostíolo com papila e 

paredes compostas, nas células exteriores, de pseudoparênquima e células angulares 

espessas castanho-escuras. As células das paredes interiores são hialinas de tamanho mais 

reduzido e achatadas. As pseudotecas podem apresentar-se à superfície ou imersas nos 

tecidos do hospedeiro (Hanlin, 1992). Os ascósporos, originados como células únicas, 

atingem a maturidade morfológica pelo alargamento, pela produção de septos e pelo 

desenvolvimento de pigmentação (Simmons, 1969). 

2.2.2.1 Pleospora tarda Simmons 

Esta espécie, teleomorfo de S. botryosum, produz pseudotecas que amadurecem muito 

lentamente durante oito ou mais meses, atingindo um diâmetro de 700 µm ou mais (Simmons, 

1985). No entanto Chaisrisook et al. (1995) afirmaram que P. tarda necessitava de apenas 

dois meses para a produção de ascósporos maduros. As pseudotecas apresentam paredes 

duras e indiferenciadas e uma papila apical curta (Simmons, 1985), referindo ainda Simmons 

(1969) que as pseudotecas que apresentam maior diâmetro tendencialmente produzem 

menos ascos maduros que as pseudotecas com tamanhos medianos.  

Os ascos têm uma forma subcilíndrica a clavada, estreitando para uma base em forma de 

unha (Simmons, 1969) e medem cerca de 200 x 40 µm (Simmons, 1985). 
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Os ascósporos imaturos são oblongos com as extremidades obtusamente arredondadas, 

apresentando uma ou mais constrições evidentes ao nível dos três septos transversais 

iniciais (Simmons, 1985). 

Os ascósporos medem 40 x 17 µm, apresentando uma extremidade largamente 

arredondada com a base quase plana. Estes esporos apresentam três septos transversais 

iniciais, quatro septos transversais secundários e uma série de septos longitudinais 

(Simmons, 1969, 1985). A cor das paredes varia entre um inicial amarelo pálido até um 

castanho amarelado translúcido (Simmons, 1969). 

2.2.2.2 Pleospora allii (Rabenh.) Ces. & de Not.  

Esta espécie, teleomorfo de S. vesicarium, produz bastantes pseudotecas que amadurecem 

rapidamente em 3 - 6 meses perante temperaturas baixas e algumas horas de luz diárias 

(Simmons, 1969). Porém Chaisrisook et al. (1995) afirmaram que P. allii necessitava de 

apenas um mês para a produção de pseudotecas com ascósporos maduros. As 

pseudotecas medem geralmente 500 µm de largura e 1000 µm de comprimento, 

apresentando uma papila bastante pronunciada que chega a contribuir em cerca de metade 

para o comprimento total da mesma (Simmons, 1969).  

Os ascos maduros, que apresentam uma forma cilíndrica a clavada e afunilam na base em 

forma de punho, medem cerca de 170 x 35 µm (Simmons, 1969). 

Os ascósporos juvenis têm uma forma elipsoidal e a metade superior uma forma cónica, 

inicialmente bem demarcada por um septo transversal mediano, evoluindo para três septos 

transversais, que com o decorrer do tempo desenvolvem constrições evidentes à medida 

que os septos longitudinais vão surgindo. Por esta altura a base do ascósporo torna-se 

bastante arredondada permanecendo assim até à total maturação (Simmons, 1969). 

Os ascósporos maduros, com cerca de 38 x 18 µm, apresentam cerca de sete septos 

transversais e muitos septos longitudinais que raramente acompanham todo o comprimento 

do esporo. A cor das paredes dos esporos vai desde um amarelo pálido a um castanho 

amarelado translúcido (Simmons, 1969). 

2.2.3 Principais parâmetros distintivos entre S. vesicarium e S. botryosum 

Apesar das semelhanças morfológicas e biométricas que estes dois fungos apresentam, 

tanto na fase anamórfica como na fase teleomórfica, Simmons (1969) apontou os principais 

aspectos morfológicos distintivos, que também contribuíram para a actual separação 

taxonómica. Assim, o conidióforo de S. vesicarium, na zona intumescida onde se dá a 

produção do conídio, apresenta a parede lisa ou ligeiramente ponteada, já S. botryosum 
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apresenta a mesma zona bastante equinulada (Fig. 4) (Simmons, 1969; Ellis, 1971). Os 

conídios imaturos de S. vesicarium são normalmente oblongos enquanto os de S. botryosum 

são quase esféricos (Fig. 4). Os conídios de S. vesicarium apresentam geralmente três 

constrições ao nível dos septos transversais contrastando com uma única constrição, ao 

nível do septo transversal médio de S. botryosum. A relação comprimento versus largura 

dos conídios é claramente superior em S. vesicarium, podendo atingir valores de 2,7, 

enquanto para S. botryosum não excederá os 1,5 (Simmons, 1969). 

 

Fig. 4 – Conidióforos e conídios das espécies: A) S. vesicarium (Simmons, 1969); B) S. botryosum. (Simmons, 1985). 

As pseudotecas de P. allii apresentam uma papila apical bastante pronunciada, já nas 

pseudotecas de P. tarda esta papila apical é quase inexistente (Simmons, 1969, 1985). Os 

ascos de P. allii terminam com uma pequena protuberância em forma de punho enquanto os 

de P. tarda terminam em forma de unha ou garra (Fig. 5) (Simmons, 1969).  

Os ascósporos juvenis de P. allii exibem uma forma elipsoidal, com a metade superior 

assumindo uma forma cónica dando-lhes um aspecto pontiagudo, enquanto os ascósporos 

juvenis de P. tarda apresentam uma forma oblonga com as extremidades obtusamente 

arredondadas (Fig. 5) (Simmons, 1985). 

 

Fig. 5 – Ascos e ascósporos das espécies: A) P. allii (Simmons, 1969); B) P. tarda. (Simmons, 1985). 
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2.2.4 Abordagem polifásica no estudo dos fungos do género Stemphylium 

Hospedeiros comuns e proximidade filogenética entre espécies de fungos fitopatogénicos 

poderão indicar uma antiga co-evolução ou uma mais recente adaptação fisiológica resultante 

dos mesmos infectarem sucessivamente a mesma gama de plantas (Berbee et al., 1999). 

Até ao aparecimento da análise molecular a diferenciação taxonómica das espécies dentro 

do género Stemphylium era determinada principalmente por características morfológicas 

como a forma, o tamanho, o rácio entre comprimento e largura, a cor, a septação e a 

presença de ornamentação nos conídios e conidióforos. No entanto estas características, 

em alguns casos, têm-se demonstrado insuficientes na correcta identificação de espécies 

em virtude de poderem verificar-se sobreposições de valores entre as várias espécies bem 

como estas características morfológicas estarem sujeitas a variações perante diferentes 

condições, entre outras, a temperatura e o substrato.  

Chaisrisook et al. (1995), em estudos em luzerna com isolados do género Stemphylium 

(Pleospora), introduziram o diferente tempo de maturação dos ascósporos como 

característica importante na distinção de espécies como S. botryosum e S. vesicarium.  

A filogenia veio complementar ou mesmo clarificar a identificação taxonómica de géneros, 

espécies e estirpes de fungos. Ao contrário dos caracteres morfológicos observáveis, a 

análise das sequências de DNA não está sujeita às variações ambientais ou à classificação 

empírica do ser humano (Pei et al., 2010). Actualmente vários são os micologistas que aliam 

esta linha de investigação à caracterização clássica de espécies, tanto para despistar 

eventuais erros resultantes da distribuição artificial de fungos pelos vários táxones como 

para classificar novas espécies.  

Para inferir sobre as relações filogenéticas intra e interespecíficas existentes entre vários 

táxones de fungos fitopatogénicos directamente relacionados com os géneros Stemphylium/ 

Pleospora, vários têm sido os locis estudados, entre outros, um fragmento do gene que 

codifica para a β-tubulina, marcadores RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) 

(Chaisrisook et al., 1995; McKay et al., 1999), marcadores AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) (Köhl et al., 2009a, b), EF1 (elongation factor 1α) (Köhl et al., 2009a), duas 

regiões génicas de rDNA ITS1, ITS2 (Internal Transcribed Spacer Regions of ribossomal 

DNA) e um fragmento do gene nuclear que codifica para a enzima gpd (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase), interveniente no metabolismo celular básico dos carbohidratos 

(Berbee et al., 1999; McKay et al., 1999; Câmara et al., 2002; Kodsueb et al., 2006; Köhl et al., 

2009a; Nishi, et al., 2009; Inderbitzin et al., 2009; Pei et al., 2010).  

Berbee et al. (1999) usaram as regiões ITS1, ITS2 e a sequência gpd para estudarem a 

distribuição filogenética de várias espécies do género Cochliobolus e a relação entre a 

virulência das mesmas e os seus hospedeiros, associando também neste estudo géneros 
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relacionados. Nos três dendogramas obtidos, os isolados referentes às espécies S. 

botryosum, S. herbarum e S. alfalfae aparecem claramente separadas de espécies 

pertencentes aos géneros Alternaria, Curvularia, Bipolaris, Drechslera e Exserohilum. Os 

isolados de S. herbarum e S. alfalfae agruparam com um maior nível de semelhança e S. 

botryosum formou um único grupo. 

McKay et al. (1999), na tentativa de estabelecerem relações filogenéticas entre a espécie A. 

linicola e outras espécies do género Alternaria associadas aos mesmos hospedeiros 

efectuaram estudos recorrendo às regiões ITS, à região genética que codifica para a β-

tubulina e iniciadores RAPD. Isolados da espécie S. botryosum foram incluídos neste 

estudo. Os autores afirmaram que os dados obtidos para a β-tubulina deram origem a uma 

maior variação intraespecífica, entre os isolados em estudo, do que os dados obtidos das 

regiões ITS, observando-se uma variação ainda maior nos dados resultantes dos iniciadores 

aleatórios (RAPD). Os autores concluíram ainda que S. botryosum e os isolados do género 

Alternaria são bastante próximos filogeneticamente, lembrando que de muitas espécies do 

género em estudo se desconhecem o seu estado perfeito e que A. infectoria tem o seu 

teleomorfo no género Pleospora pelo que os autores sugerem que o género Alternaria 

deveria ser incluído nos Pleosporaceae. 

Câmara et al. (2002), em estudos com ITS e gpd, procuraram estabelecer relações 

filogenéticas entre 16 espécies de Stemphylium. Estes autores realçaram que os dados 

obtidos do locus gpd eram mais úteis no estabelecimento das relações entre os isolados 

estudados conseguindo separar espécies que surgem como idênticas com os resultados 

das regiões ITS. Os autores concluíram que as análises filogenéticas obtidas dos dois loci 

concordam, de uma forma geral, com a actual classificação existente baseada em 

caracteres morfológicos, com excepção para o padrão de desenvolvimento dos septos e a 

variação de ornamentação das paredes dos conídios. Apesar desta conclusão, os mesmos 

autores afirmam ainda, com base nos resultados obtidos nos dois loci, que os dados 

fenótipicos poderiam, em certos casos, desempenhar um papel mais importante na 

separação das espécies do que caracteres genótipicos, já que, a semelhança entre S. 

vesicarium e S. botryosum, e a separação existente baseada em critérios morfo-biométricos 

de espécies como S. vesicarium, S. herbarum e S. alfalfae, não eram suportados pelos 

dados moleculares. Estas quatro espécies patogénicas para a luzerna tinham agrupado em 

dois grupos distintos, sendo um grupo constituído pela espécie S. botryosum e o outro grupo 

pelas espécies S. vesicarium, S. herbarum e S. alfalfae. Os três dendogramas produzidos 

suportaram a convicção de que o género Stemphylium é um género monofilético. 

Köhl et al. (2009a) lembram que S. vesicarium e S. botryosum, na sua fase patogénica, 

partilham hospedeiros comuns, como o espargo e a luzerna e entre outros estudos 

efectuados analisaram a variação genética (recorrendo aos marcadores AFLP, aos loci 1α 



A estenfiliose da pereira e os géneros Stemphylium e Pleospora – Revisão bibliográfica 

17 
 

(EF1), ITS1-5.8S-ITS2 e gpd) de isolados obtidos de diversos hospedeiros com sintomas de 

ataques por S. vesicarium (folhas e frutos de pereira, folhas de infestantes, de espargos e 

de cebola) com o objectivo de determinar a possível existência de especificidade na relação 

patogénio-hospedeiro e a separação entre isolados patogénicos e não patogénicos. Estes 

autores afirmaram que isolados de espargo e cebola não eram patogénicos em pereira. Os 

autores acabaram por concluir que seria impossível distinguir os isolados baseando-se 

apenas nas características morfológicas dos mesmos conforme a classificação de Simmons 

(1967). Estes mesmos autores, apoiando-se nos dados morfológicos e moleculares obtidos, 

corroboraram os resultados alcançados por Câmara et al (2002), afirmando ainda que as 

espécies S. herbarum, S. vesicarium e S. alfalfae deveriam ser consideradas sinónimas e 

que S. botryosum diferia destas três últimas. A impressão digital genómica obtida dos 

marcadores AFLP agruparam, de uma forma geral, os isolados por hospedeiros, não 

conseguindo no entanto separar isolados patogénicos de isolados não patogénicos. Os loci 

estudados confirmaram ao nível da espécie a natureza dos isolados em estudo por 

comparação com sequências de referência, não conseguindo no entanto separar os 

mesmos por hospedeiros.  

Pei et al. (2010) descrevem três novas espécies de Stemphylium com base em caracteres 

morfológicos e análise filogenética combinada de dados provenientes das regiões ITS e 

fragmentos gpd. Estas três novas espécies, S. luffae, isolada de Luffa cylindrica, S. lycii, 

isolada de Lycium chinense e S. cucumis isolada de Cucumis melo, apresentaram uma 

grande semelhança genética, agrupando com S. alfalfae, S. herbarum e S. vesicarium. S. 

botryosum voltou a surgir isolado das demais espécies do género, apresentando um nível de 

semelhança inferior a 50%. Os autores reafirmaram que o género Stemphylium é um género 

monofilético.  
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3 Estudos de uma colecção de isolados de Stemphylium spp. 

com origem em pomóideas  

3.1 Material vegetal 

O material vegetal seleccionado para este estudo foi constituído por folhas e frutos de 

pereira (Pyrus communis L.), cultivar Rocha, e frutos de macieira (Malus x domestica Borkh), 

cultivares Royal Gala, Fuji e Fuji Riscada, que aparentavam sintomas semelhantes aos 

descritos para a estenfiliose (Fig. 6). As folhas e os frutos foram colhidos em pomares onde 

tinha sido sinalizada estenfiliose por técnicos locais, nos concelhos portugueses de 

Alcobaça, Cadaval e Bombarral. 

Os frutos foram conservados em câmara fria (Frigido) a 4ºC e as folhas em envelopes de 

papel a -24ºC até serem processados para isolamento de fungos do género Stemphylium. 

 

Fig. 6 – Frutos com sintomas semelhantes aos descritos para a estenfiliose. 

3.2 Obtenção de uma colecção de isolados de Stemphylium spp. 

 3.2.1 Desinfecção do tecido vegetal e indução à esporulação 

Com um bisturi esterilizado destacaram-se seis fragmentos de tecidos, com lesão, de cada 

fruto ou folha para placa de Petri de poliestireno com 90 mm de diâmetro. Os fragmentos 

seleccionados foram desinfectados em solução de NaOCl (1%, v/v) (Anexo I) durante um 

minuto. Posteriormente foram lavados em água esterilizada e colocados sobre papel de filtro 

esterilizado para absorção do excesso da água de lavagem. 

Após desinfecção, o tecido vegetal foi colocado com uma pinça esterilizada em placa de 

Petri contendo gelose a 1,5% (Bacto-Agar) (Anexo I). Todas as placas de Petri foram 

colocadas sob iluminação fornecida por três lâmpadas OSRAM L30W/21-840 Lumilux Plus 

Halogéneo Cool White, com um fotoperíodo de 12h, até ao aparecimento de esporos. 
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3.2.2 Isolamento através da técnica de esporo único 

Através de observação das placas à lupa binocular (Leica MZ 12), e segundo a técnica 

descrita em Lima (1998), foram colhidos conídios de Stemphylium sp. com uma pipeta 

Pasteur e depositados em placa de Petri com gelose a 1,5% (Bacto-Agar) (Anexo I), onde 

previamente tinham sido marcados dois eixos ortogonais com bisturi esterilizado. Os 

conídios seleccionados foram rolados isoladamente ao longo de um dos eixos, de forma a 

garantir uma área de meio com um único esporo. Após o isolamento, cortou-se o cubo de 

gelose que foi transferido, invertido, para placa de Petri de poliestireno com 90 mm de 

diâmetro contendo gelose de batata dextrosada (PDA) (Difco) (Anexo I). As placas 

incubaram a 25º C, na obscuridade, até se verificar crescimento micelial. 

3.2.3 Código e dados de passaporte dos isolados 

Para a atribuição de um código a cada isolado, e conforme proposto por A. Lima 

(comunicação pessoal), foram utilizadas as letras PT (Portugal) e ST (Stemphylium sp.) 

seguidas de numeração sequencial.  

Nos dados de passaporte de cada isolado constam o local de proveniência, a data da 

colheita do material vegetal e o respectivo hospedeiro. 

Para identificação à espécie e caracterização em estudos morfológicos, culturais e genéticos 

seleccionaram-se 30 isolados: seis obtidos de pêra „Rocha‟, seis de folha de pereira „Rocha‟, 

seis de maçã „Fuji‟, seis de maçã „Fuji Riscada‟ e seis de maçã „Royal Gala‟. 

3.2.4 Conservação dos isolados 

Para a preservação dos isolados foi adoptada a metodologia descrita em Lima (1998). A 

partir das culturas monospóricas obtidas, foram cortados pequenos cubos de gelose com 

crescimento micelial activo e transferidos, invertidos, para disco de papel de filtro 

esterilizado com sete cm de diâmetro sobre PDA (Difco) (Anexo I), contido em placa de Petri 

de poliestireno com 90 mm de diâmetro. As placas foram colocadas na estufa a 25º C, na 

obscuridade. 

Quando o crescimento micelial atingiu o bordo do disco de papel de filtro, este foi destacado 

do meio de gelose com uma pinça esterilizada e colocado a secar em placa de Petri a 25º C, 

na obscuridade. 

Posteriormente, os discos de papel foram cortados, com uma tesoura esterilizada, em 

pequenos rectângulos e guardados em bainhas de papel esterilizado. Nas bainhas de papel, 

lado exterior, foi inscrito Stemphylium sp., o código atribuído a cada isolado, a data do 
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isolamento, o mês e ano de início da conservação. As bainhas foram guardadas 

individualmente em saquetas de plástico e colocadas a -20º C. 

3.2.5 Reactivação dos isolados 

Para a reactivação dos isolados seleccionados para os diversos ensaios realizados neste 

trabalho transferiu-se um rectângulo de papel de filtro do fungo para placa de Petri de 

poliestireno com 90 mm de diâmetro contendo PDA (Difco) (Anexo I). As placas foram 

colocadas em estufa (FRIOCELL 55) na obscuridade a 25º C, por um período mínimo de 

quatro dias. 

3.3 Determinação da temperatura óptima de crescimento 

Para a determinação da temperatura óptima de crescimento foram ensaiadas as temperaturas 

de 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30 e 32.5º C. Os ensaios foram realizados duas vezes. 

Por isolado, e para cada temperatura ensaiada, usaram-se três placas de Petri de 

poliestireno com 90 mm de diâmetro com 12 ml de PDA (Difco) cada (Anexo I). 

Do crescimento micelial activo proveniente das placas de reactivação dos isolados, retirou-

se um disco com seis milímetros de diâmetro que foi colocado, invertido, no centro de cada 

placa de Petri. As placas foram depois colocadas em estufa (FRIOCELL 55), na obscuridade 

e sujeitas à temperatura seleccionada para cada um dos ensaios. 24 horas após a 

repicagem foram desenhados na base de cada placa dois eixos ortogonais que 

determinaram o centro da mesma. 

A marcação nos eixos do crescimento micelial diário foi sempre efectuada à mesma hora e 

por um período que não excedeu os 30 minutos diários para a totalidade das 90 placas de 

Petri em estudo. Os ensaios de crescimento para cada isolado cessaram ao fim de sete dias, 

tempo anteriormente determinado para se obter o maior diâmetro, à temperatura de 25º C. 

Os valores foram registados em folha Excel e submetidos a tratamento estatístico através de 

uma análise de variância (ANOVA) com efeitos fixos e distribuição normal, utilizando um 

delineamento com dois factores, totalmente casualizados e com um nível de significância de 

0,05, recorrendo ao programa STATISTICA 6.0. A comparação das médias foi efectuada 

através do teste de Scheffé (programa STATISTICA 6.0), com um nível de significância de 0,05. 

3.4 Caracterização cultural dos isolados 

A caracterização cultural dos isolados foi efectuada para crescimentos obtidos a 25º C, ao 

fim de sete dias, na obscuridade. Findo o período de incubação preestabelecido, 
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observaram-se as seguintes características culturais (frente e verso): aspecto cultural, 

densidade da colónia, coloração (Saccardo, 1891), pigmentação no meio de cultura 

(Saccardo, 1891), frente de crescimento, zonagem e aspecto à transparência. 

3.5 Morfologia e biometria dos conídios 

Para a realização deste ensaio utilizaram-se placas de Petri de poliestireno com 90 mm de 

diâmetro contendo 12 ml de gelose a 1,5% (Bacto-Agar). Sobre o meio já sólido, e com a 

ajuda de uma pinça esterilizada, depositaram-se aleatoriamente folhas de luzerna 

(Medicago sativa L.) esterilizadas por autoclavagem (adaptado de Chaisrisook et al., 1995). 

Das placas de reactivação do material biológico, cortaram-se, com um bisturi esterilizado, 

vários cubos pequenos de gelose com crescimento micelial activo que foram depois 

depositados, invertidos, sobre as folhas de luzerna (Fig. 7). 

 

Fig. 7 - Crescimento micelial de Stemphylium sp. sobre folhas de luzerna (Medicago sativa L.) esterilizadas, em 

gelose a 1,5%. 

As placas foram colocadas em estufa a 25º C durante dez dias, na obscuridade, findos os quais 

foram observadas à lupa binocular (Leica MZ 12) para detecção de conídios. Estes foram colhidos 

com uma agulha, esterilizada à chama, e montados em lâminas com lactofenol (Anexo I).  

A morfologia dos conídios foi observada e a biometria (comprimento e largura) avaliada, 

através da medição aleatória de 30 esporos por isolado recorrendo ao microscópio Leica DM 

2500, na ampliação de 400x. 

Os valores obtidos foram registados em folha Excel e submetidos a tratamento estatístico 

através de uma análise de variância (ANOVA) com efeitos fixos e distribuição normal, 

utilizando um delineamento com um factor, totalmente casualizado e com um nível de 

significância de 0,05, recorrendo ao programa STATISTICA 6.0. A comparação das médias 

foi efectuada através do teste de Scheffé (programa STATISTICA 6.0), com um nível de 

significância de 0,05. 
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3.6 Formação, morfologia e biometria das pseudotecas e ascósporos 

Na realização deste ensaio adaptou-se a metodologia seguida em Chaisrisook et al. (1995). 

Por cada isolado utilizaram-se duas placas Petri de poliestireno com 90 mm de diâmetro 

com um meio contendo 0,1% de PDA (Difco) e 2% de agar (Bacto-Agar) (Anexo I), num 

volume de 20 ml/placa. Sobre o meio já sólido, e com a ajuda de uma pinça esterilizada, 

depositaram-se aleatoriamente caules de luzerna esterilizados por autoclavagem. 

Para a obtenção da suspensão de esporos preparou-se uma solução com uma gota de 

Tween 80 em 500 ml de água destilada esterilizada. Em seguida, verteram-se 10 ml da 

solução para cada placa com crescimento micelial de 14 dias e raspou-se a superfície das 

placas com lâminas de microscopia, esterilizadas, passando depois todo o conteúdo líquido 

através de gaze esterilizada, montada em funil esterilizado, para balão Erlenmeyer 

esterilizado. A concentração dos esporos foi avaliada recorrendo ao hemacitómetro e 

acertada para 5x104 esporos/ml. Posteriormente, pipetou-se sobre os caules de luzerna um 

mililitro da suspensão de conídios obtida para cada isolado (Fig. 8). 

 

Fig. 8 - Crescimento micelial de Stemphylium spp. em caules de luzerna. 

As placas de Petri foram depois colocadas numa sala de crescimento a 18º C, sob 

iluminação fornecida por três lâmpadas OSRAM L30W/21-840 Lumilux Plus Halogéneo Cool 

White, com um fotoperíodo de 12h. 

Todas as placas foram observadas à lupa binocular (Leica MZ 12) findos os primeiros dez 

dias de inoculação seguindo-se uma periodicidade nas observações de quatro dias, nos 

quais, esmagou-se entre seis a oito pseudotecas por placa até à detecção de ascósporos 

maduros. Ascos e ascósporos foram montados em lâminas com lactofenol.  

A morfologia de pseudotecas, ascos e ascósporos foi observada e a biometria (comprimento e 

largura) determinada através da medição aleatória de cinco pseudotecas, 30 ascos e 30 

ascósporos por isolado e recorrendo ao microscópio Leica DM 2500, na ampliação de 400x. 

Os valores obtidos foram registados em folha Excel. Os resultados obtidos para os 

ascósporos foram submetidos a tratamento estatístico através de uma análise de variância 

(ANOVA) com efeitos fixos e distribuição normal, utilizando um delineamento com um factor, 
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totalmente casualizado e com um nível de significância de 0,05, recorrendo ao programa 

STATISTICA 6.0. A comparação das médias foi efectuada através do teste de Scheffé 

(programa STATISTICA 6.0), com um nível de significância de 0,05. 

 

Análise aglomerativa 

 

Na expectativa de observar a formação de grupos com significado biológico seleccionaram-

se os resultados obtidos nos parâmetros comprimento, largura e rácio entre o comprimento 

e a largura dos conídios, comprimento e largura dos ascósporos, dias de maturação das 

pseudotecas e grupos formados no ensaio da morfologia das colónias. Assim, procedeu-se 

à análise aglomerativa destas OTUs, adoptando o método de aglomeração UPGMA 

(Unwighted Pair Group Method using Aritmetic Averages), o qual, sendo um método do tipo 

sequencial e hierárquico, usa médias aritméticas não pesadas na pareação das unidades 

taxonómicas operacionais (Martins, 1991). Nesta análise aglomerativa usou-se a distância 

Euclideana média e o índice de Dice (Lima, 1998). Para cálculo das matrizes árvores usou-

se o programa SAHN (do sistema NTSYS-pc, versão 2.01b) e para impressão do 

dendograma o programa TREE (do sistema NTSYS-pc, versão 2.01b). 

3.7 Técnicas moleculares 

3.7.1 Cultura dos isolados para extracção do DNA genómico 

Das placas de reactivação do material biológico em estudo (§ 3.2.5), cortaram-se, com um 

bisturi esterilizado, vários pequenos cubos de gelose com crescimento micelial activo para 

balões de Erlenmeyer (com capacidade de 50 ml) contendo 20 ml de meio completo (Anexo 

I). Fizeram-se dois balões por isolado, sendo estes depois colocados no agitador (Edmund 

Buhler VKS – 75 control) a 90 lances/min na obscuridade durante quatro dias. 

3.7.2 Extracção de DNA genómico 

A metodologia usada para a extracção de DNA genómico foi adaptada do procedimento de 

Doyle & Doyle (1990). 

Após os quatro dias de crescimento micelial, o meio de cultura foi drenado através de um 

funil forrado com papel de filtro esterilizado para um copo de precipitação. O micélio 

recuperado foi lavado duas vezes com água destilada esterilizada (seguindo-se o mesmo 

processo de drenagem) e rolado em papel de filtro esterilizado até não se observar manchas 

de humidade no papel. A massa micelial foi pesada em balança de precisão e o valor anotado. 
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Enquanto se procedeu ao fraccionamento da massa micelial, através da moenda com azoto 

líquido, microtubos contendo 1 ml de tampão de extracção 2xCTAB e 10 µl de β-ME, pré-

aqueceram alguns minutos a 65º C em banho-maria. 

O micélio em pó foi distribuído por microtubos, cerca de 300 mg/tubo, e estes colocados em 

banho-maria a 65º C durante duas horas, arrefecendo depois à temperatura ambiente. Em 

seguida centrifugaram-se a 13000 rpm durante dois minutos à temperatura ambiente, 

recuperando-se o sobrenadante para novos microtubos.  

Realizou-se uma extracção de proteínas com um volume de clorofórmio:álcool isoamílico 

(24:1, v/v). Os tubos foram agitados à mão durante cinco minutos e depois centrifugados a 

13000 rpm durante dez minutos à temperatura ambiente, recuperando-se o sobrenadante 

para novos microtubos. 

Procedeu-se à digestão do RNA presente no sobrenadante com RNase, numa concentração 

de 10 µg/ml, durante 30 min a 37º C, seguindo-se nova extracção com clorofórmio:álcool 

isoamílico (24:1, v/v) nas mesmas condições efectuadas anteriormente. 

Para manter os polissacáridos em solução, adicionou-se NaCH3COO pH 5,2 3M, um décimo 

do volume de extracto e precipitou-se o DNA através da adição de um volume de 

isopropanol (SIGMA) invertendo-se os microtubos suavemente até se observar a 

precipitação do DNA genómico. O DNA foi recolhido para novos microtubos que continham 

previamente 1 ml de álcool 76% + 10 mM NH4CH3COO, sendo lavado no mínimo por duas 

horas, num rotor (DYNAL, sample mixer). 

Os microtubos foram centrifugados durante dois minutos a 13000 rpm à temperatura 

ambiente, o sobrenadante drenado e os tubos, contendo o pellet, deixados abertos sobre a 

bancada para que este secasse completamente. O DNA genómico foi ressuspendido em TE 

(Anexo II), num volume entre 50 µl a 100 µl e armazenado a 4º C. 

3.7.3 Quantificação do DNA genómico por espectrofotometria 

A concentração do DNA genómico foi determinada através do produto entre a absorvância a 

260 nm (A260) obtida para cada amostra num espectrofotómetro (GeneQuantpro RNA/DNA 

calculator) e o factor de diluição das mesmas (1:50), considerando ainda que cada unidade de 

A260 corresponde a 50 µg/ml de DNA e que os valores da A260 devem variar entre 0,1 e 1.  
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3.7.4 Amplificação de sequências parciais de ITS e gpd de Stemphylium sp. 

 3.7.4.1 Iniciadores específicos 

Para a selecção dos iniciadores específicos para fragmentos de ITS (Internal Transcribed 

Spacer) e gpd (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) recorreu-se à base de dados 

do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide). As sequências foram alinhadas, 

recorrendo ao programa ClustalX2.1 (Thompson et al., 1997), e analisadas, conservando-se 

apenas uma representativa dos vários genótipos encontrados para as espécies S. vesicarium 

e S. botryosum. Para cada fragmento foram seleccionadas quatro sequências e alinhadas 

com o programa ClustalX2.1 (Thompson et al., 1997) para a detecção de zonas conservadas. 

Estas foram depois submetidas ao programa Primer3 (v. 0.4.0) (Rozen & Skaletsky, 2000) e 

os iniciadores escolhidos de forma a encerrar as diferenças encontradas (Quadro 1 e 2). Estes 

foram depois sintetizados pela empresa STABVIDA. A temperatura de desnaturação foi 

calculada, considerando 2º C para cada A ou T presentes e 4º C para cada G e C.  

Quadro 1 - Iniciadores STEMGPD 

Iniciadores STEMGPD  

Código Sequência Tm (ºC) %GC Comp. (pb) 

STEMGPD-F 5‟ TAAACGACCCCTTCATCGAG 3‟ 60 50 20 

STEMGPD-R 5‟ GTACAACCTTGGCGAGAGGA 3‟ 62 55 20 

 

Quadro 2 - Iniciadores STEMITS 

Iniciadores STEMITS  

Código Sequência Tm (ºC) %GC Comp. (pb) 

STEMITS-F 5‟ TGTCTTTTGCGCACTTCTTG 3‟ 58 45 20 

STEMITS-R 5‟ ATGCTCAACCAAGGCTGATT 3‟ 58 45 20 

 

Para a preparação dos iniciadores efectuou-se uma centrifugação rápida e dissolveu-se o 

conteúdo liofilizado em TE (Anexo II) para uma concentração final de 1 nmol/µl. Os tubos 

repousaram durante 15 min em gelo com agitação ocasional para que o conteúdo liofilizado 

dissolvesse. Em seguida procedeu-se a nova centrifugação rápida e preparou-se uma diluição 

de trabalho com a concentração final 10 pmol/µl, em água destilada esterilizada, guardando-

se de seguida os tubos a -20º C. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide
http://jura.wi.mit.edu/rozen/
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3.7.4.2 Reacção PCR 

Cada reacção de PCR com 25 µl de volume final conteve 2,5 µl de tampão 10x (Bioline); 2,5 

mM MgCl2 (Bioline); 200 µM de dNTPs (INVITROGEN) cada nucleótido, 0,2 µM de cada 

iniciador (STABVIDA) e 0,5 U de Taq DNA polimerase (Bioline).  

A reacção de amplificação foi realizada no termociclador (Biometra – UNO II) segundo as 

condições apresentadas no Quadro 3. Para a análise dos produtos da amplificação foram 

preparadas amostras, e respectivo marcador, para 12 µl de volume final: 10 µl de produto 

PCR e 2 µl de azul de Bromofenol (anexo II); 9 µl de água destilada esterilizada, 1 µl do 

marcador GeneRulerTM 100pb Ladder (Fermentas) e 2 µl de azul de Bromofenol (Anexo II), 

respectivamente. As amostras foram submetidas a electroforese em gel de agarose a 2% 

(Anexo II), em tina (Pharmacia Biotech-GNA 200) contendo tampão TAE 1x (Anexo II), com 

fonte de alimentação (Pharmacia Biotech-EPS 600) a 120 V durante 1 h. O gel foi depois 

corado em solução de brometo de etídio 0,5 µg/ml durante 30 min. A visualização das 

bandas foi efectuada recorrendo a um transiluminador UVI. Os produtos da reacção foram 

guardados a 4º C.  

Quadro 3 – Programas de amplificação utilizados 

Etapa Temperatura (ºC) Tempo (s) Ciclos 

Pré-desnaturação 94 180 1 

Desnaturação 94 45  

Hibridação 58*/60** 45 35 

Extensão 72 60  

Extensão final 72 300 1 

* Iniciadores STEMITS; ** Iniciadores STEMGPD. 

3.7.4.3 Reacção de ligação 

Para a realização da reacção de ligação do produto PCR com o vector plasmídico pCR®II 

(Anexo III) seguiu-se o procedimento previsto em TA Cloning®Kit Dual Promoter (pCR®II) 

(INVITROGEN). 

Para um volume final de reacção de ligação de 5 µl, os reagentes foram misturados num 

microtubo de 0,5 ml de capacidade pela seguinte ordem: 1,5 µl de água destilada esterilizada, 

0,5 µl de tampão de ligação 10x (Fermentas), 2 µl do vector pCR®II (25 ng/µl), 0,5 µl de T4 DNA 

Ligase (4U/µl) (Fermentas) e 0,5 µl de produto fresco de PCR. Os microtubos incubaram 

durante a noite a 22º C, sujeitando-os de seguida a 65º C, durante 15 min, tendo em vista a 

desnaturação da enzima Ligase. Os tubos foram armazenados a -20º C. 
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3.7.4.4 Transformação de células competentes 

Prepararam-se duas placas de Petri com LBagar + 50 µg/ml canamicina (Anexo II) por 

isolado. Com a ajuda de um espalhador, incorporou-se previamente 35 µl de X-Gal 

(50mg/ml) (Anexo II) em cada placa. 

Para a transformação de células competentes de E. coli DH5α adaptou-se o protocolo 

descrito em One Shot® Transformation Protocol (INVITROGEN), dando um choque de 40 s a 

42º C e fazendo crescer as bactérias em 900 µl de SOC (Anexo II). Após o crescimento de 1 

h a 37º C com agitação a 170 lances/min, os mesmos tubos foram centrifugados a 13000 

rpm por 30 s. Retirou-se 750 µl do sobrenadante e ressuspendeu-se o pellet no restante, 

plaqueando 125 µl em cada placa de Petri. As placas incubaram, invertidas, a 37 ºC durante 

a noite, colocando-se depois a 4º C, por um período nunca inferior a 1 h, para o 

desenvolvimento de cor azul. Foram seleccionadas duas colónias transformadas (coloração 

branca) por placa.  

3.7.4.5 Extracção, purificação e sequenciação do DNA plasmídico  

As colónias seleccionadas foram repicadas para tubos de vidro esterilizados contendo 1,5 

ml de LB + 50 µg/ml de canamicina (Anexo II). O crescimento bacteriano ocorreu a 37º C, 

em banho-maria com agitação a 170 rpm, durante a noite. Após o crescimento, a cultura 

líquida foi transferida para microtubos que foram a centrifugar a 13000 rpm por 4 min, a 4º C. 

O pellet foi conservado e os tubos foram invertidos alguns minutos sobre papel absorvente 

esterilizado. 

Na extracção do DNA plasmídico adoptou-se o método de lise alcalina previsto no protocolo 

de Sambrook et al. (1989), deixando repousar os tubos 5 min à temperatura ambiente, após 

adicionar a solução I, e 10 min em gelo após a adição das soluções II e III. Foi omitida a 

extracção com fenol:clorofórmio, sendo feita uma digestão com RNase numa concentração 

final de 10 µg/ml durante 30 min. a 37º C, a que se seguiu uma extracção com 

clorofórmio:alcóol isoamílico e precipitação e lavagem do DNA conforme o protocolo. O DNA 

plasmídico foi dissolvido em 20-30 µl de água destilada esterilizada. Os tubos foram 

guardados a -20º C. 

Em seguida efectuou-se reacção de PCR com os iniciadores para o vector plasmídico pCR®II 

(Quadro 4) e 1 µl com diluição 1:5 de DNA plasmídico. A reacção de amplificação, para a 

temperatura de hibridação de 60º C e subsequente análise dos produtos obtidos, foram 

efectuadas como anteriormente (§ 3.7.4.2).  

As amostras determinadas para sequenciação foram sujeitas a nova reacção de 

amplificação para um volume final de mistura de reacção de 100 µl/tubo, com 4 µl da 
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diluição de DNA plasmídico. A análise dos produtos da reacção foi efectuada como 

anteriormente (§ 3.7.4.2). 

Quadro 4 - Iniciadores específicos para pCR
®
II 

Iniciadores específicos para pCR
®
II 

Código Sequência Tm (ºC) %GC Comp. (pb) 

T7SEQ 5‟ CGTAATACGACTCACTATAGG 3‟ 60 43 21 

M13-48 (rev) 5‟ AGCGGATAACAATTTCACACAGGA 3‟ 68 42 24 

 

Para a purificação do produto da reacção de amplificação usou-se o Kit QIAquick PCR 

Purification (Quiagen, 2002). Seguiu-se o protocolo indicado pelo fabricante adoptando-se o 

tempo de centrifugação de 1 min, e realizando a eluição final do DNA em 30 µl de água 

destilada esterilizada. O produto final foi analisado em gel de agarose como descrito 

anteriormente (§ 3.7.4.2) para uma amostra de 9 µl de água destilada esterilizada, 1 µl do 

produto da purificação e quantidade estimada por comparação com a intensidade dos 

diferentes fragmentos do marcador 100 pb Ladder 500 ng. A sequenciação dos fragmentos 

purificados foi efectuada pela empresa STABVIDA. 

 3.7.4.6 Análise das sequências de DNA 

Através do software Chromas (http://www.technelysium.com.au/chromas.html), as 

sequências obtidas foram visualizadas e sempre que foi necessário obter a sequência 

complementar invertida recorreu-se ao software Sequence Manipulation Suite (Stothard, 

2000). A busca de sequências homólogas foi efectuada recorrendo ao software Basic Local 

Alignment Search Tool (Altschul et al., 1997) disponibilizado em NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide). A análise filogenética dos resultados obtidos em 

cada um dos locus estudados foi realizada recorrendo ao programa ClustalX2.1 (Thompson 

et al., 1997) e os filogramas gerados foram visualizados recorrendo ao programa TreeView 

(Page, 1996). 

 

http://www.technelysium.com.au/chromas.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide
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4 Resultados e discussão 

4.1 Código e dados de passaporte dos isolados 

O material vegetal, constituído por folhas e frutos de pereira (Pyrus communis L.) e frutos de 

macieira (Malus x domestica Borkh) com sintomas semelhantes aos de estenfiliose, foi 

proveniente de três concelhos portugueses, tendo Alcobaça contribuído com cerca de 70%, 

seguido do Cadaval com 27% e Bombarral com 3%. Dos isolamentos efectuados constituiu-

se uma colecção com 30 isolados de Stemphylium spp., sendo doze de „Rocha‟ (seis de 

fruto e seis de folhas), seis de „Fuji‟, seis de „Fuji Riscada‟ e seis de „Royal Gala‟. Para cada 

isolado construiu-se um passaporte onde constam os seguintes dados: local de colheita do 

material vegetal; data de colheita; hospedeiro e colector (Quadro 5). 

Quadro 5 – Isolados de Stemphylium spp. e respectivos dados de passaporte 

Código Local colheita Data Hospedeiro Cultivar Órgão Colector 

PTST 1 Vale das Hastes - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Riscada Fruto S. Silva 

PTST 2 Vale das Hastes - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Riscada Fruto S. Silva 

PTST 3 Vale Paraíso - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji  Fruto S. Silva 

PTST 4 Vale Paraíso - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji  Fruto S. Silva 

PTST 5 Vale Paraíso - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji  Fruto S. Silva 

PTST 6 Quinta da Junceira - Alcobaça 11-Nov Pyrus communis Rocha Fruto S. Silva 

PTST 8 Quinta da Junceira - Alcobaça 11-Nov Pyrus communis Rocha Fruto S. Silva 

PTST 9 Bemposta - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Royal Gala Fruto S. Silva 

PTST 10 Bemposta - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Royal Gala Fruto S. Silva 

PTST 13 Central Fruteira - Frutus 19-Nov Pyrus communis Rocha Fruto S. Silva 

PTST 16 Vale das Hastes - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Riscada Fruto S. Silva 

PTST 17 Vale das Hastes - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Riscada Fruto S. Silva 

PTST 18 Vale Paraíso - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Fruto S. Silva 

PTST 24 Vale Paraíso - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Fruto S. Silva 

PTST 25 Central Fruteira - Frutus 19-Nov Pyrus communis Rocha Fruto S. Silva 

PTST 26 Central Fruteira - Frutus 19-Nov Pyrus communis Rocha Fruto S. Silva 

PTST 28 Central Fruteira - Frutus 19-Nov Pyrus communis Rocha Fruto S. Silva 

PTST 30 Vale das Hastes - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Riscada Fruto S. Silva 

PTST 32 Vale das Hastes - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Riscada Fruto S. Silva 

PTST 35 Bemposta - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Royal Gala Fruto S. Silva 

PTST 36 Vale Paraíso - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Fuji Fruto S. Silva 

PTST 37 Bemposta - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Royal Gala Fruto S. Silva 

PTST 38 Bemposta - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Royal Gala Fruto S. Silva 

PTST 39 Bemposta - Alcobaça 11-Nov Malus x domestica Royal Gala Fruto S. Silva 

PTST 43 Quinta Nova - Alcobaça 11-Nov Pyrus communis Rocha Folha S. Silva 

PTST 48 Pêro Moniz - Cadaval 19-Nov Pyrus communis Rocha Folha S. Silva 

PTST 49 Pardal - Cadaval 19-Nov Pyrus communis Rocha Folha S. Silva 

PTST 52 Virgilio - Bombarral 19-Nov Pyrus communis Rocha Folha S. Silva 

PTST 53 Bairro - Cadaval 19-Nov Pyrus communis Rocha Folha S. Silva 

PTST 54 Hortas - Cadaval 19-Nov Pyrus communis Rocha Folha S. Silva 
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4.2 Influência da temperatura no crescimento micelial dos isolados 

Para a gama de temperaturas estudadas (17,5º C a 32,5º C, com intervalo de 2,5º C entre 

cada temperatura), o crescimento micelial médio obtido ao fim de sete dias, em meio de 

PDA, apresenta-se no Quadro 6. 

Quadro 6 – Influência da temperatura no crescimento micelial dos isolados 

Crescimento micelial médio (mm) ao fim de sete dias  para as 
várias temperaturas ensaiadas (ºC) Cresc. micelial 

máximo (mm) 

Média de 
cresc. micelial 
entre 22,5 e 
27,5ºC (mm) 

Vel. cresc 
para temp. 
máx. cresc. 

(mm/dia) 
 

17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 

PTST 28 30,2 36,1 39,8 37,0 35,6 27,5 2,8 39,8 a* 37,5 6,1 

PTST 13 30,6 38,5 39,1 35,2 42,6 27,3 2,7 42,6 ab 38,9 6,3 

PTST 26 31,3 40,3 43,5 39,5 38,4 30,7 2,7 43,5 abc 40,5 6,7 

PTST 25 30,8 40,1 45,8 37,9 38,4 27,0 2,6 45,8 abcd 40,7 7,2 

PTST 54 40,2 47,6 50,9 48,7 50,3 27,1 2,5 50,9   bcde 50,0 8,0 

PTST 16 39,4 47,3 51,1 46,3 46,9 33,2 1,2 51,1   bcde 48,1 7,8 

PTST 53 43,5 43,7 50,5 50,9 51,3 21,8 1,9 51,3     cdef 50,9 7,9 

PTST 43 38,3 44,8 54,5 48,0 54,1 47,5 5,1 54,5       defg 52,2 8,5 

PTST 5 34,8 44,7 54,3 56,5 49,7 30,3 2,4 56,5        efgh 53,5 8,8 

PTST 38 28,0 47,0 56,6 53,9 51,3 28,3 1,8 56,6        efgh 53,9 8,9 

PTST 30 31,6 48,4 52,8 54,0 58,0 46,3 7,1 58,0        efgh 54,9 8,8 

PTST 18 39,5 52,2 57,6 56,3 58,3 36,7 2,3 58,3        efgh 57,4 8,7 

PTST 39 36,4 51,6 56,0 56,6 58,3 16,8 1,9 58,3        efgh 56,9 8,5 

PTST 32 43,6 52,2 58,4 57,0 47,4 46,4 2,2 58,4        efgh 54,3 9,1 

PTST 9 42,7 52,2 59,1 59,3 48,3 49,3 6,2 59,3        efgh 55,5 9,0 

PTST 37 37,8 49,9 56,1 53,7 59,8 45,8 5,2 59,8          fgh 56,5 9,0 

PTST 4 33,2 51,5 60,0 59,5 59,0 31,1 2,4 60,0          fgh 59,5 9,4 

PTST 36 38,4 51,8 59,8 59,6 60,0 39,7 3,3 60,0          fgh 59,8 9,1 

PTST 48 42,2 54,5 59,6 57,3 60,2 18,8 2,9 60,2          fgh 59,0 8,9 

PTST 10 42,3 49,8 53,8 54,0 60,6 48,3 6,8 60,6          fgh 56,1 9,1 

PTST 6 41,3 54,0 61,0 61,4 61,4 30,0 3,7 61,4          fgh 61,3 9,5 

PTST 3 38,8 51,9 59,3 62,0 57,5 40,3 7,4 62,0          fgh 59,6 9,7 

PTST 1 42,9 55,3 62,3 59,3 59,2 44,3 6,7 62,3          fgh 60,3 9,8 

PTST 24 45,3 54,8 61,7 62,9 61,8 41,7 5,3 62,9          fgh 62,1 9,9 

PTST 49 44,2 54,0 60,3 59,9 62,9 31,2 6,5 62,9          fgh 61,0 9,3 

PTST 52 44,3 53,7 61,3 63,4 62,3 28,7 11,2 63,4              h 62,3 9,8 

PTST 35 47,1 54,8 63,5 63,5 61,1 40,2 2,3 63,5              h 62,7 9,9 

PTST 17 42,1 59,0 62,3 63,7 61,0 35,6 3,3 63,7              h 62,3 9,9 

PTST 8 45,1 54,9 60,4 64,0 63,7 35,8 2,0 64,0              h 62,7 9,8 

PTST 2 38,4 56,9 60,9 64,9 55,8 50,0 3,3 64,9              h 60,6 9,9 

* Os valores seguidos da mesma letra não diferem entre si, para o nível de significância de p=0,05, de 
acordo com o teste Scheffé. 
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Para a totalidade dos isolados a temperatura óptima de crescimento situou-se entre os 22,5º C 

e os 27,5º C. Este intervalo encontra-se em consonância com os resultados obtidos para as 

espécies S. botryosum e S. vesicarium por outros autores. Teixeira (1965), em isolados 

obtidos de „Golden Delicious‟, referiu que 26º C tinha sido a temperatura óptima para o 

crescimento micelial do que “parecia ser” S. botryosum. Ainda neste estudo, o mesmo autor 

determinou que o fungo estudado não se desenvolvia às temperaturas de 0º C, 35º C e 40º C. 

Bashi & Rotem (1975) determinaram a temperatura de 25º C para a máxima produção de 

conídios para S. botryosum. Correia (2001) concluiu para um isolado de S. botryosum que 

28º C era a temperatura óptima para o crescimento micelial. Boric (1985) demonstrou que, 

para S. botryosum, 25º C era a temperatura óptima de crescimento e que a temperatura 

mínima de crescimento se situava no intervalo de 1º C a 5º C e a temperatura máxima entre 

30º C e 35º C. Correia (2001) também concluiu que, para três isolados de S. vesicarium 

obtidos de pereira „Rocha‟, a temperatura óptima situava-se entre 20º C e 28º C. Ponti et al. 

(1982) constataram o intervalo de 20º C a 26º C para a temperatura óptima de crescimento 

para S. vesicarium, apresentando ainda 30º C como a máxima temperatura de crescimento. 

Também Montesinos et al. (1995b), em estudos efectuados em pereira, referem 20 a 25º C 

como temperatura óptima para o desenvolvimento de S. vesicarium. Montesinos  & Vilardell 

(1992) determinaram para seis isolados de S. vesicarium, obtidos em Espanha, a 

temperatura óptima de crescimento de 21º C. Já Cugier & Humbert (1991) apuraram para 

um isolado do mesmo fungo, mas obtido em França, uma temperatura óptima entre 25º C e 

30º C para o crescimento micelial. Os mesmos autores determinaram 28º C como a 

temperatura óptima para a germinação dos conídios. Também Cavanni & Ponti (1994), em 

estudos em pereira, referem o intervalo óptimo de 20º C a 30º C para a germinação dos 

conídios de S. vesicarium.  

No presente estudo, onze dos isolados (37%) atingiram o crescimento micelial máximo para 

a temperatura de 22,5º C (PTST 35, PTST 1, PTST 4, PTST 32, PTST 38, PTST 43, PTST 

16, PTST 54, PTST 25, PTST 26 e PTST 28). A esta temperatura o isolado PTST 35 atingiu 

um diâmetro máximo de 63,5 mm e a colónia do isolado PTST 28, 39,8 mm. Para a 

temperatura de 25º C, dez dos isolados (33%) atingiram o crescimento micelial máximo 

(PTST 2, PTST 8, PTST 17, PTST 35, PTST 52, PTST 24, PTST 3, PTST 6, PTST 9 e PTST 

5) sendo que PTST 2 atingiu o diâmetro de 64,9 mm e PTST 5 o diâmetro de 56,5 mm. Para 

a temperatura de 27,5º C, onze isolados (37%) atingiram o crescimento micelial máximo 

(PTST 49, PTST 6, PTST 10, PTST 48, PTST 36, PTST 37, PTST 18, PTST 39, PTST 30, 

PTST 53 e PTST 13). O isolado PTST 49 atingiu o valor máximo de crescimento com 62,9 

mm e o isolado PTST 13 o valor mínimo com 42,6 mm. 
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Os isolados PTST 6 e PTST 35 atingiram o seu crescimento micelial máximo a duas 

temperaturas distintas. Assim PTST 6 atingiu 61,4 mm a 25º C e a 27,5º C e PTST 35, 63,5 

mm a 22,5º C e a 25º C. 

No intervalo de temperaturas de crescimento óptimo destacaram-se os isolados PTST 8 e 

PTST 35 com um crescimento médio de 62,7 mm e o isolado PTST 28 com um crescimento 

médio de 37,5 mm.  

A velocidade máxima de crescimento médio diário, ao fim dos sete dias e calculada no intervalo 

de crescimento óptimo, foi de 9,9 mm para os isolados PTST 2, PTST 17, PTST 24 e PTST 35 à 

temperatura de 25º C e a velocidade mínima para o isolado PTST 28, a 22,5º C. 

Para as sete temperaturas ensaiadas as curvas de crescimento micelial obtidas ao fim dos sete 

dias, para cada isolado, apresentaram uma evolução semelhante para os 30 isolados (Fig. 9).  

 

Fig. 9 – Curvas do crescimento micelial obtido ao fim de sete dias para os 30 isolados do género Stemphylium 

para as diferentes temperaturas ensaiadas. 

Para a temperatura máxima ensaiada (32,5º C) todos os isolados cresceram apesar de 

apresentarem valores bastante baixos. A esta temperatura o crescimento máximo verificou-

se para o isolado PTST 52, com 11,2 mm, e o crescimento mínimo para o isolado PTST 16 

com 1,2 mm. Não se verificou uma relação entre o diâmetro da colónia e o valor da 

temperatura óptima de crescimento. 

A comparação das médias do crescimento micelial (Quadro 6), para os diferentes isolados e 

para as diferentes temperaturas estudadas, efectuada pelo teste de Scheffé (STATISTICA 

6.0, com um nível de significância de 0,05) revelou a formação de grupos que diferem 

significativamente entre si, existindo evidências de grupos de isolados com elevado 

crescimento micelial (acima dos 52,2 mm) e de isolados com um crescimento bastante mais 

reduzido. Os isolados onde se verificou um menor crescimento micelial (PTST 28, PTST 13, 

PTST 26 e PTST 25) provieram todos de pêra „Rocha‟, de um lote da Central Fruteira 

localizada no Cadaval, já nos grupos onde se obtiveram maiores crescimentos 
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posicionaram-se tanto isolados obtidos em folhas como em frutos dos diferentes 

hospedeiros estudados bem como de diferentes localidades. Este ensaio não permitiu 

diferenciar os isolados estudados entre as espécies S. vesicarium e S. botryosum.  

4.3 Caracterização cultural dos isolados 

As características culturais observadas nos 30 isolados de Stemphylium spp. (Fig. 10), em 

meio PDA, após sete dias a 25º C, na obscuridade, permitiram agrupá-los em seis grupos 

distintos (Quadro 7).  

Quadro 7 – Características culturais de 30 isolados de Stemphylium spp. em PDA, ao fim de sete dias, a 25º C, 

na obscuridade. 

Isolado 
(PTST) 

Aspecto 
cultural 

Densidade 
da colónia 

Coloração Pigmentação 
(meio cultura) 

Frente de 
crescimento 

Homogeneidade Face inferior 
(cor, aspecto à 
transparência) 

1,6,39, 
48 e 49 

Feltroso Forte Verde 
oliváceo 

Ausente Regular Homogéneo Idem superior, 
homogéneo 

2 Feltroso alto Forte Verde 
oliváceo 

Ausente Regular Ligeiramente 
radial 

Idem superior, 
ligeiramente 
filamentoso 

3,4,5,16, 
24,35,36 
53 e 54 

Feltroso 
 

Média Cinzento Ausente Regular Homogéneo Idem superior, 
homogéneo 

8,9,10,30 
32 e 52 

Feltroso alto Forte Cinzento 
esverdeado 

Fraco, 
cor de mel 

Regular Homogéneo Idem superior, 
homogéneo 

13,25,26 
e 28 

Feltroso 
(presença 
sectores) 

Forte Cinzento Fraco, 
cor de mel 

Regular Homogéneo Idem superior, 
ligeiramente 
filamentoso 

17,18,37 
38 e 43 

Feltroso alto Média Cinzento Forte, 
amarelo 
dourado 

Regular Homogéneo Idem superior, 
homogéneo 

O aspecto cultural da face superior das colónias alternou entre o feltroso alto e feltroso, com 

presença ou ausência de sectores. Apenas 40% dos isolados apresentaram um aspecto 

feltroso alto (PTST 2, PTST 8, PTST 9, PTST 10, PTST 30, PTST 32, PTST 52, PTST 17, 

PTST 18, PTST 37, PTST 38 e PTST 43) com ausência de sectores. Os restantes 60% 

apresentaram um aspecto feltroso (PTST 1, PTST 6, PTST 39, PTST 48, PTST 49, PTST 3, 

PTST 4, PTST 5, PTST 16, PTST 24, PTST 35, PTST 36, PTST 53, PTST 54, PTST 13, 

PTST 25, PTST 26 e PTST 28) e os isolados PTST 13, PTST 25, PTST 26 e PTST 28 

apresentaram presença de sectores. 

Ao nível da densidade das colónias verificou-se uma forte densidade para 16 (PTST 1, PTST 

6, PTST 39, PTST 48, PTST 49, PTST 2, PTST 8, PTST 9, PTST 10, PTST 30, PTST 32, 

PTST 52, PTST 13, PTST 25, PTST 26 e PTST 28) dos isolados em estudo, apresentando os 
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restantes 14 (PTST 3, PTST 4, PTST 5, PTST 16, PTST 24, PTST 35, PTST 36, PTST 53, 

PTST 54, PTST 17, PTST 18, PTST 37, PTST 38 e PTST 43) uma densidade média. 

Quanto à coloração do micélio, segundo a tabela de cores de Saccardo (1891), os isolados 

variaram entre o cinzento (griseus) (PTST 3, PTST 4, PTST 5, PTST 16, PTST 24, PTST 35, 

PTST 36, PTST 53, PTST 54, PTST 13, PTST 25, PTST 26, PTST 28, PTST 17, PTST 18, 

PTST 37, PTST 38 e PTST 43), o verde-oliváceo (viridi-olivaceus) (PTST 1, PTST 6, PTST 

39, PTST 48, PTST 49 e PTST 2) e cinzento-esverdeado (viridi-griseus) (PTST 8, PTST 9, 

PTST 10, PTST 30, PTST 32 e PTST 52). 

No meio de cultura observou-se fraca pigmentação, na cor de mel (mellius), para 33,3% dos 

isolados (PTST 8, PTST 9, PTST 10, PTST 30, PTST 32, PTST 52, PTST 13, PTST 25, 

PTST 26 e PTST 28) e um forte amarelo-dourado (auream-flavo) para apenas 16,6% (PTST 

17, PTST 18, PTST 37, PTST 38 e PTST 43). Os restantes (50%) isolados não pigmentaram 

o meio de cultura. 

Para a totalidade dos isolados observou-se uma frente de crescimento regular. Apenas a 

colónia do isolado PTST 2 se mostrou ligeiramente radial, sendo todas as outras 

homogéneas. 

A face inferior das colónias, em todos os isolados, mostrou-se com uma coloração idêntica à 

face superior, variando apenas pela presença ou ausência de filamentos miceliais. Assim, 

apenas os isolados PTST 2, PTST 13, PTST 25, PTST 26 e PTST 28 apresentaram-se, à 

transparência, ligeiramente filamentosos.  

 
 

Fig. 10 – Culturas de Stemphylium spp. representativas de cada grupo, em meio de PDA após sete dias a 25º 
C, na obscuridade. Em cima, face superior e em baixo, face inferior: a e g, PTST 6; b e h, PTST 2; c e 
i, PTST 5; d e j, PTST 8; e e k, PTST 13; f e l, PTST 43. 

Smith (1940), em estudos com S. botryosum, afirmou que este fungo, em meio de cultura de 

PDA, exibia numa primeira fase de crescimento um micélio branco, desenvolvendo mais 

tarde pigmentos escuros esverdeados e a base da cultura apresentava uma coloração 

castanho-escura ou negra. Tomaz & Lima (1986) e Chang et al. (2000) referiram que S. 

vesicarium, em cultura em meio de PDA na obscuridade, desenvolvia colónias cinzentas a 

castanho-acinzentadas, com micélio aveludado ou hirsuto. 

a b c 
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’' 
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Os isolados PTST 28, PTST 13, PTST 26 e PTST 25, todos de pêra „Rocha‟ de um lote da 

Central Fruteira localizada no Cadaval, apresentaram características culturais uniformes. A 

colónia do isolado PTST 2 apresentou características culturais que não a permitiram agrupar 

com mais nenhum isolado em estudo.  

Face à subjectividade inerente à classificação das várias características culturais presentes 

neste estudo e à falta de informação disponível em bibliografia, em trabalhos semelhantes 

com os fungos S. vesicarium e S. botryosum, o presente ensaio não permitiu distinguir, entre 

os isolados, as espécies acima citadas. No entanto, e apenas ao nível da coloração indicada 

por Tomaz & Lima (1986) e Chang et al. (2000), os resultados obtidos nas colónias dos 

isolados PTST 3, PTST 4, PTST 5, PTST 16, PTST 24, PTST 35, PTST 36, PTST 53, PTST 

54, PTST 8, PTST 9, PTST 10, PTST 30, PTST 32, PTST 52, PTST 13, PTST 25, PTST 26, 

PTST 28, PTST 17, PTST 18, PTST 37, PTST 38 e PTST 43 aproximam-se de S. vesicarium. 

4.4 Caracterização morfológica e biometria dos conídios 

As características morfológicas dos conídios e conidióforos observadas nos 30 isolados em 

estudo, obtidos em meio PDA durante dez dias a 25º C, na obscuridade, apresentaram uma 

morfologia de acordo com a citada por Simmons (1967, 1969) para o género Stemphylium 

(Fig. 11). Os esporos, produzidos por um poro apical do conidióforo com proliferação 

percorrente, apresentaram-se muriformes e pigmentados, de várias tonalidades de 

castanho, de forma esférica, ovóide a oblonga detectando-se uma maior concentração de 

pigmento no poro basal. As paredes dos conídios apresentaram-se quase lisas, verrugosas 

até densamente equinuladas; observou-se ainda nos esporos a presença de vários septos 

longitudinais e de septos transversais em número de um até cinco, com constrições, de uma, 

ao nível do septo transversal médio, até três. 

Ao nível da coloração, Simmons (1969) refere para S. vesicarium um castanho-dourado, 

médio a pálido, a um verde-acastanhado e para S. botryosum colorações que podem variar 

desde um pálido a um forte verde-acastanhado.  

 

Fig. 11 – Conidióforos e conídios de Stemphylium spp. a) Conidióforo e conídio; b) Proliferação percorrente; c) 

Conídio constrito no septo médio; d) Conídio constrito em dois septos; e) Conídio com três constrições. 

a b c d e 
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As características biométricas (comprimento, largura e razão entre comprimento e largura) dos 

conídios dos 30 isolados em estudo apresentam-se no Quadro 8. 

Os valores extremos apurados para o comprimento dos conídios dos 30 isolados constantes 

deste trabalho variaram entre 15,3 µm (PTST 36) e 25,9 µm (PTST 9), valor mínimo, e 28,2 µm 

(PTST 36) a 57,0 µm (PTST 10), valor máximo. Estes valores, de uma forma geral, enquadram-

se com os valores apresentados por outros autores para as espécies de Stemphylium prováveis 

neste estudo. Sousa et al. (1998) em estudos efectuados em meio V8 com isolados de S. 

vesicarium obtidos a partir de folhas e frutos de pereira „Rocha‟ obtiveram 15,2 µm como valor 

mínimo de comprimento dos conídios. Tomaz & Lima (1986) obtiveram 46,5 µm para valor 

máximo de comprimento dos conídios de S. vesicarium em estudos realizados em cebola e 

Chang et al. (2000), no cebolinho chinês, apuraram o valor de 50,0 µm para os conídios de S. 

vesicarium colhidos directamente do hospedeiro. Também Ellis (1971) refere o valor máximo de 

50 µm para o comprimento dos conídios do fungo S. vesicarium.  

No que respeita a S. botryosum, Smith (1940), Teixeira (1965), Simmons (1967, 1969 e 1985) e 

Ellis (1971) descrevem valores para o comprimento dos conídios de 24-40 µm, 29,7-42,3 µm, 33-

35 µm e 27-42 µm, respectivamente. A sobreposição destes valores em relação aos valores de 

S. vesicarium apresentados pelos autores acima citados não permite, baseados nos extremos 

encontrados para os isolados em estudo, um enquadramento numa das duas espécies 

esperadas, embora seja de referir que 90% dos isolados apresentaram valores mínimos de 

comprimento dos conídios inferiores ao valor de 24 µm apresentado como valor mínimo para S. 

botryosum por Smith (1940). 

Os valores médios apurados para o comprimento dos conídios nos isolados em estudo variaram 

entre 21,5 µm (PTST 53) e 36,1 µm (PTST 35), encontram-se de acordo com os intervalos 

mencionados em bibliografia para as duas espécies em estudo não permitindo fazer uma 

separação de isolados por espécie. Simmons (1969), em luzerna, Tomaz & Lima (1986), em 

cebola, apresentaram os valores médios de comprimento dos conídios para a espécie S. 

vesicarium de 33 µm e Sousa et al. (1998), em pereira „Rocha‟, de 28,5 µm. Nos isolados em 

estudo, 53% (16 isolados) apresentaram valores médios inferiores a 28,5 µm, 33% (10 isolados) 

valores entre 28,5 µm e 33 µm e 13% (4 isolados) valores superiores a 33 µm. 

Para os diferentes isolados estudados a comparação das médias do comprimento dos conídios 

(Quadro 8), efectuada pelo teste de Scheffé (STATISTICA 6.0, com um nível de significância de 

0,05), mostrou que PTST 38, PTST 48, PTST 37, PTST 16, PTST 52, PTST 32, PTST 54, PTST 

25, PTST 43, PTST 13 e PTST 26 formaram um grupo homogéneo constituído por isolados 

obtidos em folhas e em frutos dos diferentes hospedeiros estudados bem como das diferentes 

localidades, grupo este que não diferiu significativamente de todos os outros isolados em estudo. 

Este teste revelou ainda que o isolado PTST 53 difere significativamente dos isolados PTST 10, 

PTST 17, PTST 8, PTST 2, PTST 30, PTST 1, PTST 18, PTST 9, PTST 35 e o isolado PTST 35 

difere significativamente dos isolados PTST 49, PTST 6, PTST 4, PTST 5, PTST 28, PTST 3, 

PTST 39, PTST 24, PTST 36 e PTST 53. 
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Quadro 8 – Características biométricas dos conídios dos 30 isolados de Stemphylium spp. após dez dias a 

25º C, na obscuridade e dados de autores de referência 

Isolados  Comprimento (µm) Largura (µm) Comp/Larg 

PTST 53 17,4 (21,5±2,9) 28,5 21,5 a* 11,9 (15,6±1,7) 18,7 1,38 a* 

PTST 36 15,3 (23,4±3,2) 28,2 23,4 ab 12,5 (16,8±1,5) 19,7 1,39 a 

PTST 5 20,8 (24,6±2,2) 28,6 24,6 abc 13,2 (17,3±2,1) 21,8 1,43 ab 

PTST 4 19,3 (24,6±2,7) 31,2 24,6 abc 12,8 (16,8±2,4) 21,6 1,46 abc 

PTST 24 19,4 (23,4±2,9) 30,1 23,4 ab 12,3 (15,7±1,9) 21,1 1,50 abcd 

PTST 3 19,2 (24,0±3,2) 32,3 24,0 ab 13,1 (15,7±1,8) 19,4 1,53 abcd 

PTST 39 19,8 (24,0±2,4) 28,4 24,0 ab 12,5 (15,0±1,7) 18,7 1,60 abcd 

PTST 28 19,2 (24,4±3,5) 34,6 24,4 abc 11,9 (15,2±1,7) 18,4 1,61 abcd 

PTST 48 21,0 (26,7±5,3) 42,9 26,7 abcde 12,4 (16,6±1,9) 19,4 1,61 abcd 

PTST 38 20,8 (26,7±4,0) 39,7 26,7 abcde 13,5 (16,4±1,5) 19,7 1,63 abcd 

PTST 49 19,8 (26,4±4,7) 37,2 26,4 abcd 11,7 (16,0±1,7) 19,0 1,65 abcd 

PTST  6 20,9 (25,1±2,5) 31,5 25,1 abc 12,7 (15,2±1,4) 18,2 1,65 abcd 

PTST 54 20,2 (28,6±5,9) 42,5 28,6 abcde 14,7 (17,2±1,7) 21,4 1,66 abcd 

PTST 37 18,6 (26,9±5,0) 38,9 26,9 abcde 12,8 (16,2±2,1) 20,3 1,66 abcd 

PTST 43 22,5 (30,2±5,9) 47,2 30,2 abcde 13,7 (17,9±1,9) 21,3 1,69 abcde 

PTST 32 22,3 (28,3±4,0) 37,1 28,3 abcde 11,4 (16,5±2,3) 20,9 1,71 abcdef 

PTST 16 18,6 (27,1±7,9) 48,1 27,1 abcde 11,8 (15,8±1,9) 21,9 1,72 abcdef 

PTST 52 21,1 (27,2±4,4) 37,5 27,2 abcde 12,5 (15,7±1,7) 20,1 1,73 abcdef 

PTST 25 21,0 (29,8±7,7) 45,6 29,8 abcde 12,0 (16,9±2,1) 21,4 1,76 abcdef 

PTST 13 20,4 (30,2±7,8) 48,7 30,2 abcde 12,0 (16,3±2,4) 23,4 1,85 abcdef 

PTST 35 29,5 (36,1±3,8) 45,5 36,1         e 15,1 (19,2±2,4) 24,4 1,88 abcdef 

PTST 26 19,2 (31,0±8,3) 47,1 31,0 abcde 12,7 (15,9±2,0) 20,6 1,95 abcdef 

PTST 18 23,1 (34,0±8,2) 49,5 34,0     cde 13,0 (17,2±2,4) 22,6 1,98 abcdef 

PTST 10 22,9 (32,6±8,7) 57,0 32,6   bcde 13,0 (16,2±2,2) 21,9 2,01 abcdef 

PTST 17 21,6 (33,1±7,7) 49,4 33,1   bcde 12,1 (16,4±2,6) 21,4 2,02 abcdef 

PTST 8 21,8 (33,0±7,8) 50,3 33,0   bcde 10,9 (15,9±2,2) 19,8 2,08   bcdef 

PTST 2 24,9 (32,3±5,9) 44,2 32,3   bcde 11,1 (15,3±1,8) 18,7 2,11    cdef 

PTST 9 25,9 (34,9±5,4) 47,3 34,9       de 11,8 (16,3±2,5) 23,4 2,14      def 

PTST 1 20,7 (31,5±7,8) 46,6 31,5   bcde 9,9 (13,5±2,2) 18,1 2,34           f 

PTST 30 22,0 (32,1±5,3) 43,4 32,1   bcde 11,2 (13,6±1,6) 17,5 2,36        ef 

S. botryosum  
(Simmons, 1985) 

 
33-35  24-26 1,0-1,5 

S. botryosum 
 (Ellis, 1971) 

 
27-42 24-30 - 

S. vesicarium  
(Simmons, 1969) 

 
25 (33,4) 42 12 (17,7) 22 1,5 (1,9) 2,7 

S. vesicarium  
(Ellis, 1971) 

 
20-50 15-26 - 

S. vesicarium  
(Tomaz & Lima, 1986) 

 
24 (33) 46,5 12 (18) 25 1,5 (1,9) 2,7 

* Os valores seguidos da mesma letra não diferem entre si, para o nível de significância de p=0,05, de acordo 
com o teste Scheffé. 
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Em relação à largura dos conídios dos isolados em estudo, tanto os valores extremos como 

os valores médios apurados encontram-se nos intervalos registados em bibliografia para as 

duas espécies acima citadas. Assim, observou-se um valor mínimo de 9,9 µm (PTST 1) e 

um valor máximo de 24,4 µm (PTST 35), e valores médios entre 13,5 µm e 19,2 µm. Para S. 

vesicarium, Simmons (1969), Ellis (1971), Tomaz & Lima (1986), Sousa et al. (1998) e 

Chang et al. (2000) apresentaram os intervalos de 12-22 µm, 12-26 µm, 12-25 µm, 9,3-15,2 

µm e 15-25 µm, respectivamente e, com excepção de Ellis (1971) e Chang et al. (2000), os 

mesmos autores apuraram valores médios de 17,7 µm, 18 µm, 14,6 µm, respectivamente. 

Smith (1940) aponta o intervalo de 14-23 µm para S. botryosum, tal como Teixeira (1965) 

com o intervalo de 14,4-23,4 µm, mas Simmons (1969) e Ellis (1971) referem 24-26 µm e 

24-30 µm, respectivamente, para mesmo fungo.  

 

Um dos parâmetros considerado fundamental por Simmons (1969) para a distinção entre S. 

vesicarium e S. botryosum é o valor obtido da relação comprimento versus largura dos 

conídios. Este autor considera o intervalo entre 1,5-2,7, com valor médio de 1,9, como valor 

indicativo para a espécie S. vesicarium e 1,0-1,5 para espécie S. botryosum. No estudo 

presente encontraram-se rácios entre 1,38 a 2,36 para este parâmetro da biometria dos 

conídios (Quadro 8). Assim, verificou-se que 80% dos isolados apresentaram uma relação 

entre o comprimento e a largura igual ou superior a 1,6; 10% uma relação igual a 1,5 (PTST 

4, PTST 24 e PTST 3) e 10% uma relação igual a 1,4 (PTST 36, PTST 53 e PTST 5).  

 

A comparação das médias do valor obtido para o rácio entre o comprimento e a largura dos 

conídios (Quadro 8), efectuada pelo teste de Scheffé (STATISTICA 6.0, com um nível de 

significância de 0,05), mostrou que PTST 43, PTST 32, PTST 16, PTST 52, PTST 25, PTST 

13, PTST 35, PTST 26, PTST 18, PTST 10 e PTST 17 formam um grupo homogéneo 

constituído por isolados obtidos em folhas e em frutos dos diferentes hospedeiros estudados 

bem como das diferentes localidades, com valores de 1,7 a 2,1, valores estes que se 

inserem no intervalo apresentado por Simmons (1969) para a espécie S. vesicarium. Este 

agrupamento de isolados não diferiu significativamente de todos os outros isolados em 

estudo. Este teste revelou ainda que os isolados PTST 36 e 53, com o valor de 1,4, diferiram 

significativamente dos isolados PTST 8, PTST 2, PTST 9, PTST 30, PTST 1. 

Os estudos biométricos dos conídios não permitiram uma clara segregação dos isolados 

pelas duas espécies esperadas, embora a maior parte (90%) tenha evidenciado uma 

aproximação à espécie S. vesicarium face aos valores obtidos na razão existente entre o 

comprimento e a largura dos esporos. Estes valores mostraram ainda que isolados obtidos 

de frutos de “Fuji”, “Fuji Riscada” e “Royal Gala” poderão tratar-se do fungo S. vesicarium 

responsável pela estenfiliose da pereira e não S. botryosum, já que, para o valor igual ou 

superior ao valor médio de 1,9 apresentado por Simmons (1969) para S. vesicarium, 
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enquadram maioritariamente isolados da cultivar Fuji Riscada. O isolado PTST 53 que foi 

obtido de lesão semelhante à de estenfiliose em folha de pereira „Rocha‟ apresentou um 

comprimento versus largura de 1,4, valor considerado por Simmons (1969) para S. 

botryosum. De notar que Malheiro (1972) referiu S. botryosum para frutos de macieira, em 

Portugal, como fungo de armazenamento 

4.5 Formação, morfologia e biometria das pseudotecas e ascósporos 

As pseudotecas, ascos e ascósporos observados em 28 dos 30 isolados em estudo, obtidos 

em meio contendo 0,1% PDA e 2% de agar a 18º C, sob fotoperíodo de 12h, apresentaram 

uma morfologia de acordo com a citada por Simmons (1969, 1985) para o género 

Pleospora. O isolado PTST 24 não formou pseudotecas e o isolado PTST 43 formou 

pseudotecas estéreis. 

As pseudotecas apresentaram-se globolosas e superficiais no material vegetal, sendo 

algumas ligeiramente achatadas ou de forma irregular, com paredes exteriores de cor 

castanho-escura e compostas por células angulares espessas. As pseudotecas 

apresentaram tanto papilas bastante proeminentes (Fig. 12) como inexistentes.   

 

Fig. 12 – Pseudotecas do género Pleospora. a) Pseudotecas sobre caule de luzerna esterilizada; b) Pseudoteca 

com papila proeminente; c) Corte longitudinal de pseudoteca. 

Ao nível da biometria das pseudotecas obtiveram-se os valores de 219,0-569,5 x 207,2-

628,7 µm. Nos isolados PTST 38, PTST 10, PTST 16, PTST 49, PTST 13, PTST 25, PTST 

48, PTST 18, PTST 5, PTST 9, PTST 8 não se observou a presença de papila, não se 

verificando no entanto qualquer relação com o comprimento e largura das pseudotecas 

deste grupo de isolados já que se observaram tanto valores biométricos mínimos (PTST 38) 

como valores perto do máximo obtido para o comprimento e largura (PTST 4). Os restantes 

isolados apresentaram pseudotecas com papilas mais ou menos evidentes, sendo que no 

isolado PTST 35 observou-se o valor médio de 162,8 µm de comprimento da papila num 

comprimento total de 444,0 µm. 

a b c 
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Simmnons (1985) referiu medidas de 700 µm de diâmetro para as pseudotecas da P. tarda e 

ainda a presença de uma papila curta nesta espécie. Já em relação à P. allii, Simmons 

(1969) aponta valores biométricos de 500 x 1000 µm e a presença de uma papila bastante 

proeminente.  

 

Os ascos bitunicados, com seis a oito ascósporos (Fig. 13), apresentaram formas que 

variaram de cilíndrica, subcilíndrica a clavada, verificando-se estreitamentos na base tanto 

em forma de punho como de unha. Os ascos apresentaram medidas de 123,6-186,1 x 23,4-

30,4 µm. Simmons (1969, 1985) referenciou para os ascos de P. tarda valores de 200 x 40 

µm e para P. allii de 170 x 35  µm. Também para P. allii, Ponti et al. (1982), Tomaz & Lima 

(1986) e Basallote-Ureba et al. (1999) referiram valores de 131 x 26 µm, 120-186 x 24-30 

µm e 112-168 x 20-31 µm, respectivamente. Os valores obtidos neste estudo enquadram-se 

nos valores apresentados pelos autores referenciados supra para P. allii, no entanto ao nível 

da morfologia observada não foi possível concluir sobre a espécie em questão já que os 

isolados apresentaram características comuns a ambas. 

 

Fig. 13 – Ascos e ascósporos do género Pleospora. 

Na generalidade dos isolados, os ascósporos imaturos, de forma elipsoidal com a metade 

superior cónica, apresentaram três septos transversais e uma constrição evidente ao nível 

do septo transversal médio, tal como descrito por Simmons (1969) para os ascósporos 

juvenis de P. allii (Fig. 14). 

Os ascósporos castanhos-amarelados apresentaram-se elipsoidais e oblongos, com três a 

sete septos transversais, com constrição mais ou menos evidente ao nível do septo médio, e 

vários septos longitudinais. As extremidades dos ascósporos são arredondadas, 

apresentando na maior parte dos casos um afunilamento evidente numa delas (Fig. 14). A 

morfologia observada nos ascósporos em estudo é semelhante à descrita por Simmons 

(1969) e Tomaz & Lima (1986) para os ascósporos de P. allii. 
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Fig. 14 – Ascósporos de Pleospora: a e b) Ascósporos imaturos, c e d) Ascósporos maduros. 

As características biométricas (comprimento e largura) dos ascósporos dos 28 isolados em 

estudo apresentam-se no Quadro 9. 

Os valores extremos apurados para o comprimento dos ascósporos dos 28 isolados 

constantes deste trabalho variaram entre 17,2 µm (PTST 13) e 37,0 µm (PTST 5), valor 

mínimo, e 31,5 µm (PTST 13) a 49,6 µm (PTST 36), valor máximo. Para a largura verificaram-

se valores mínimos entre 8,0 µm (PTST 13) e 13,5 µm (PTST 5), e valores máximos de 14,4 

µm (PTST 52) a 19,8 µm (PTST 36). No que se refere aos valores extremos apurados, estes 

encontram maior concordância com os valores obtidos por Basallote-Ureba et al. (1999), em 

alho e cebola (10-18x23-41 µm), para P. allii. Simmons (1969, 1985) apresenta valores 

biométricos para os ascósporos de P. tarda e P. allii que se sobrepõem, não permitindo tirar 

qualquer ilação pela sua comparação com os valores obtidos neste estudo.  

Os valores médios obtidos variaram entre 12,2 µm (PTST 13) e 16,6 µm (PTST 49), para a 

largura e, 27,2 µm (PTST 13) e 40,4 µm (PTST 5), para o comprimento. Tomaz & Lima (1986) 

e Basallote-Ureba et al. (1999) encontraram os valores médios de 13,8 x 28 µm e 14 x 32 

µm, respectivamente, para P. allii. Embora os valores médios obtidos em alguns dos isolados 

em estudo sejam ligeiramente superiores, principalmente no que se refere ao comprimento 

médio dos ascósporos, face aos valores médios dos autores apresentados supra, estes 

mesmos valores encontram concordância nos intervalos apresentados em bibliografia (Quadro 

9) para ambas as espécies esperadas. 

 

Os resultados obtidos nas medidas das pseudotecas, ascos e ascósporos não permitiram 

estabelecer qualquer relação entre isolados, hospedeiro ou localidade de obtenção dos 

mesmos, que permita correlacioná-los. 

 

Para os 28 isolados estudados a comparação das médias do comprimento dos ascósporos 

(Quadro 9), efectuada pelo teste de Scheffé (STATISTICA 6.0, com um nível de significância de 

0,05), mostrou que não existem diferenças significativas entre a maior parte dos isolados e que 

apenas os isolados PTST 49, PTST 36 e PTST 5 diferem significativamente de todos os outros, 

com excepção para os isolados PTST 35 e PTST 4, dos quais não diferem significativamente 

a b c d 
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Quadro 9 - Características biométricas dos ascósporos de 28 isolados de Pleospora obtidos em meio contendo 

0,1% PDA e 2% de agar a 18º C, sob fotoperíodo de 12h e tempo de maturação dos ascósporos e 

dados de autores de referência 

Isolados Comprimento (µm) Largura (µm) 
Tempo 

maturação (dias) 

PTST 13 17,2 (27,2±4,5) 31,5 a* 8,0 (12,2±1,9) 14,8 50 

PTST 26 24,5 (29,5±2,2) 33,5 ab 11,4 (13,0±0,8) 14,7 18 

PTST  1 26,9 (30,0±1,5) 33,2  abc 11,0 (12,5±0,9) 15,3  18 

PTST  8 27,4 (30,4±2,0) 34,9 abcd 12,0 (13,5±0,8) 15,6  54 

PTST 30 26,5 (30,4±1,8) 36,6  abcd 12,5 (14,6±1,1) 16,8 14 

PTST 25 28,0 (30,9±1,8) 34,9   abcde 10,6 (12,9±0,8) 14,5 18 

PTST 28 26,4 (30,9±2,3) 34,1  abcde 10,5 (13,3±1,2) 15,1 26 

PTST 39 25,4 (31,3±2,8) 38,1    bcdef 10,0 (13,3±1,1) 14,8  22 

PTST  3 27,1 (31,4±2,6) 41,0    bcdef 11,5 (13,9±0,9) 15,3  22 

PTST  6 27,6 (31,4±2,1) 36,8    bcdef 11,3 (13,4±1,1) 15,4  30 

PTST 17 27,8 (31,9±1,7) 36,0    bcdef 13,0 (14,8±0,8) 16,9 22 

PTST 38 27,8 (31,9±1,8) 35,2    bcdef 11,9 (13,4±0,9) 15,2  42 

PTST 52 29,1 (32,1±1,8) 36,8    bcdef 11,2 (13,1±0,7) 14,4 42 

PTST  9 27,2 (32,5±2,4) 36,0   bcdef 12,3 (13,8±0,9) 15,1 26 

PTST  2 27,0 (32,6±2,9) 42,4     bcdef 12,4 (14,7±1,3) 18,8 18 

PTST 32 30,0 (32,7±1,8) 37,4    bcdef 12,6 (13,8±0,7) 15,1 14 

PTST 10 29,4 (33,1±2,0) 37,0    bcdef 12,4 (13,8±0,8) 15,7 14 

PTST 48 28,0 (33,3±2,9) 40,7    bcdefg 13,0 (14,7±0,8) 16,3 14 

PTST 53 29,5 (33,3±1,9) 36,9    bcdefg 11,6 (13,7±1,0) 15,6 10 

PTST 18 31,0 (33,7±1,6) 37,3      cdefgh 12,0 (14,0±1,1) 16,3  14 

PTST 54 30,9 (34,2±2,2) 39,1        defgh 11,8 (14,0±0,7) 15,2  26 

PTST 37 31,5 (34,6±1,5) 37,6          efgh 12,9 (14,3±0,8) 16,1  18 

PTST 16 28,9 (35,2±2,9) 42,6           fgh 11,2 (13,8±1,0) 15,3 34 

PTST 35 33,3 (37,3±2,4) 41,5             ghi 11,7 (14,9±1,3) 17,1 26 

PTST  4 28,8 (37,7±3,1) 43,3               hi 12,6 (15,2±1,6) 18,0 22 

PTST 49 34,2 (39,5±2,4) 44,2                 i 12,6 (16,6±1,5) 18,9  54 

PTST 36 32,4 (40,2±4,7) 49,6                  i 11,7 (15,4±1,9) 19,8  22 

PTST  5 37,0 (40,4±2,8) 47,8                 i 13,5 (16,4±1,4) 18,9 18 

P. tarda  
(Simmons, 1985) 

40 x17 
 

P. allii 
(Simmons, 1969) 

38 x18 
 

P. allii 
(Ponti et al., 1982) 

32 x14 
 

P. allii 
(Tomaz & Lima, 1986) 

25,5-33 x 12-15 
 

P. allii 
Basallote-Ureba et al. 
(1999) 

23-43 x10-18 

 

* Os valores seguidos da mesma letra não diferem entre si, para o nível de significância de p=0,05, de 
acordo com o teste Scheffé. 

 

PTST 39, PTST 6, PTST 3, PTST 38, PTST 17, PTST 52, PTST 9, PTST 2, PTST 32 e 

PTST 10 formaram um grupo homogéneo constituído por isolados obtidos em folhas e em 

frutos dos diferentes hospedeiros estudados bem como de diferentes localidades. Este 

grupo não diferiu significativamente de PTST 26, PTST 1, PTST 30, PTST 8, PTST 28, 

PTST 25, PTST 48, PTST 53, PTST 18, PTST 54, PTST 37 e PTST 16. Os grupos formados 
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foram constituídos, entre si, por isolados obtidos das diferentes localidades, em folhas e em 

frutos dos diferentes hospedeiros presentes neste estudo. 

Segundo Chaisrisook et al. (1995) o tempo de maturação dos ascósporos é um critério que 

ganhou enorme ênfase na última revisão taxonómica no género Pleospora e que permite 

complementar os critérios morfológicos e biométricos na distinção de algumas das espécies 

deste género que ocorrem em luzerna. Simmons (1969, 1985) determinou o tempo de 

maturação dos ascósporos em 17-25 dias para P. alfalfae, 3-6 meses para P. allii e 8 meses 

para P. tarda. Chaisrisook et al. (1995) determinou em média 16 dias para P. alfalfae, 30 

para P. globuliferum, P. herbarum e P. allii, e uma média de 65 dias para P. tarda. No 

ensaio, onde se seguiu o método aplicado por Chaisrisook et al. (1995), os isolados PTST 1, 

PTST 2, PTST 5, PTST 10, PTST 17, PTST 18, PTST 25, PTST 26, PTST 30, PTST 32, 

PTST 37, PTST 39, PTST 48 e PTST 53 apresentaram um tempo para a maturação dos 

ascósporos entre 10 e 20 dias, os isolados PTST 3, PTST 4, PTST 6, PTST 9, PTST 16, 

PTST 28, PTST 35, PTST 36, PTST 38, PTST 52 e PTST 54 de 21 a 45 dias e PTST 8, 

PTST 13 e PTST 49 mais de 46 dias (Quadro 9).  

 

Os três isolados que apresentaram um tempo de maturação superior a 46 dias, semelhante 

ao determinado para P. tarda, segundo Chaisrisook et al. (1995), provieram todos de pereira 

„Rocha‟, sendo que PTST 8 (54 dias) e PTST 13 (50 dias) foram obtidos de frutos e PTST 49 

(54 dias) de folha desta fruteira. Segundo Malheiro (1972), S. botryosum comporta-se como 

parasita latente em maçãs e peras provocando doença nos frutos armazenados. Este autor 

refere ainda que este fungo, em ambas as formas, comporta-se como saprófita em material 

vegetal senescente. Os ascósporos dos isolados com tempo de maturação entre 21 e 45 

dias enquadram, segundo Chaisrisook et al. (1995), na espécie P. allii e provieram de folhas 

e de frutos dos diferentes hospedeiros e das diferentes localidades. Finalmente os isolados 

que precisaram apenas entre 10 a 20 dias para que ocorresse a maturação dos ascósporos 

inserem-se, segundo Simmons (1985) e Chaisrisook et al. (1995), na espécie P. alfalfae. 

Convém no entanto referir que esta espécie encontra-se largamente referenciada para 

hospedeiros do género Medicago, não se encontrando referida em bibliografia conhecida 

para pomóideas, pelo que será pouco provável tratar-se da mesma. 

 

Análise aglomerativa 

 

O resultado obtido através da análise multivariada dos valores apurados nos parâmetros 

comprimento, largura e rácio entre o comprimento e a largura dos conídios, comprimento e 

largura dos ascósporos, dias de maturação das pseudotecas e grupos formados no ensaio 

da morfologia das colónias, pelo método de aglomeração UPGMA com uso da distância 
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Euclideana média e índice de Dice, gerou um dendograma (Fig. 15) onde se observa a 

formação de 10 ramos com similaridade muito elevada. Destes 10 grupos formados apenas 

quatro aglomeraram isolados provenientes do mesmo hospedeiro e do mesmo local de 

colheita. Assim, os isolados PTST 1 e PTST 30, PTST 2 e PTST 17 provieram de maçãs de 

“Fuji Riscada” de pomares em Vale das Hastes/Alcobaça, os isolados PTST 25 e PTST 26 

foram obtidos em pêras “Rocha” provenientes da Central fruteira Frutus/Cadaval e os 

isolados PTST 4 e PTST 36 resultaram de isolamentos em maçãs “Fuji” de pomares em 

Vale Paraíso/Alcobaça. Os restantes agrupamentos que surgem no dendograma, resultado 

da sucessiva fusão em ramos maiores com o normal decréscimo do nível de similaridade 

entre eles, não apresentam qualquer aglomeração que permita concluir sobre a formação de 

grupos distintos com significado biológico, dando suporte aos resultados obtidos em ensaios 

anteriores e que apontam para que os isolados em estudo pertençam à espécie S. 

vesicarium. 

 

Fig. 15 – Dendograma obtido pelo método de aglomeração UPGMA (Unweighted pair-group method 

with arithmetic average), com o uso da distância Euclideana média e índice de Dice, para os 

parâmetros comprimento, largura e rácio entre o comprimento e a largura dos conídios, 

comprimento e largura dos ascósporos, dias de maturação das pseudotecas e grupos formados 

no ensaio da morfologia das colónias. 
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4.6 Caracterização molecular 

Para os 30 isolados estudados com os iniciadores específicos STEMITS (Quadro 2), para a 

região ITS, e STEMGPD (Quadro 1), para o locus gpd, obtiveram-se fragmentos de DNA 

com aproximadamente 398 pb e 510 pb, respectivamente.  

Na comparação das sequências ITS obtidas, recorrendo-se ao programa BLAST (Altschul et 

al., 1997), com as sequências existentes na base de dados do NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide) surgiram valores de e-values de 0,0 com 

sequências do género Pleospora e da comparação das sequências gpd obtiveram-se 

valores de e-values de 0,0 com sequências da espécie S. vesicarium. 

Do alinhamento das sequências ITS (Anexo IV) compreendidas entre os iniciadores 

específicos utilizados para aquele locus, juntamente com sequências referência registadas 

na mesma base de dados e relativas às espécies S. vesicarium (JF331519, JF331517), P. 

tarda (AF229481, HQ161160), P. herbarum (GU584954), S. alfalfae (AF442776, e U. 

chartarum (EF588098), este último como “outgroup”, e do alinhamento das sequências gpd 

(Anexo V) compreendidas entre os iniciadores específicos utilizados para aquele locus, 

juntamente com sequências referência registadas na mesma base de dados relativas às 

espécies S. vesicarium (JF331462, AF443902), P. tarda (AF443880, AF081399) P. 

herbarum AF081398) S. alfalfae (AF443873) e U. chartarum (AY278819), este último como 

“outgroup”, geraram-se as árvores filogenéticas. 

 

No filograma (Fig. 16) referente aos dados obtidos da sequenciação da região parcial ITS 

observa-se a formação de três nós principais. O primeiro ramo separa claramente U. 

chartarum (usado como “outgroup”) dos restantes isolados do género Stemphylium, 

apresentando uma baixa semelhança genética. O segundo ramo agrupa os isolados PTST 

52 e PTST 43 e os isolados PTST 53 e PTST 36, os três primeiros obtidos em folha de 

pereira “Rocha” e o quarto obtido a partir de maçã “Fuji”. Este ramo apresenta uma distância 

filogenética inferior a 0,01 do terceiro ramo formado pelos restantes isolados. Neste terceiro 

ramo, formado por 26 dos isolados estudados e pelas sequências dos isolados de referência 

do género Stemphylium incluídas neste estudo, destaca-se um grupo composto por 17 

isolados (obtidos dos vários hospedeiros e das várias regiões) e as sequências referência 

das espécies S. vesicarium (JF331519, JF331517), P. tarda (HQ161160), P. herbarum 

(GU584954), S. alfalfae (AF442776), com total similaridade genética entre eles. Os 

restantes nove isolados (PTST 9, PTST 10, PTST 18, PTST 37, PTST 35, PTST 24, PTST 

30 e PTST 39) e a sequência de referência de P. tarda (AF229481), que agruparam também 

no terceiro ramo, diferem em apenas um par de bases entre as sequências. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide
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Os dados obtidos da região ITS não permitiram segregar os isolados em estudo pelas 

espécies esperadas, já que no grupo formado pela maioria dos isolados (26) alinharam 

também todas as sequências de referência, tanto de S. vesicarium como P. tarda. 

  

O filograma (Fig. 17) gerado a partir dos dados obtidos do locus gpd, deu origem a quatro 

ramos principais. No primeiro ramo, tal como verificado com os dados resultantes da 

sequenciação parcial da região ITS, o isolado U. chartarum, usado como “outgroup” surgiu 

filogeneticamente bastante afastado dos outros isolados do género Stemphylium, 

apresentando uma baixa semelhança genética. O segundo ramo separa os isolados de 

referência de P. tarda (AF443880, AF081399) que formam um grupo afastado geneticamente 

de todos os isolados em estudo e dos restantes isolados de referência do género Stemphylium. 

No terceiro ramo surgem afastados geneticamente dois grupos, um formado pelos os isolados 

PTST 53 e PTST 39 (obtidos de pereira “Rocha” e maçã “Royal Gala”, respectivamente), que 

diferem em dez pares de bases dos isolados que originam o quarto ramo e onde se incluem a 

maioria dos isolados em estudo (28) e as sequências referência das espécies S. vesicarium 

(JF331462, AF443902), P. herbarum AF081398) e S. alfalfae (AF443873) com elevada 

similaridade genética. Os isolados PTST 17, PTST 36, PTST 32 e PTST 4 diferem em 

apenas um par de bases das outras sequências agrupadas neste quarto ramo. 

 

Em estudos filogenéticos com 44 isolados do género Stemphylium, Câmara et al (2002) 

evidenciaram a maior utilidade na análise do locus gpd para o estabelecimento de relações 

filogenéticas entre as espécies deste género. Os autores afirmam ainda que certos 

caracteres fenótipicos usados na taxonomia do género poderão ser mais úteis do que certos 

caracteres genótipicos já que, no estudo efectuado pelos mesmos autores, caracteres 

morfológicos e resultados obtidos no locus gpd separam espécies de Stemphylium que 

apresentam sequências idênticas na região ITS. Ainda neste estudo, e referindo os 

resultados obtidos para o locus gpd, os isolados da espécie P. tarda aparecem claramente 

separados do subgrupo (com bootstrap de 86%) que inclui as outras três espécies 

patogénicas para a luzerna, S. vesicarium, S. herbarum e S. alfalfae. Köhl et al. (2009), em 

estudos com isolados de Stemphylium obtidos de vários hospedeiros, concluem com base 

em dados morfológicos, de ITS e gpd que estas três últimas espécies deviam ser 

consideradas sinónimas. 

Tal como verificado por outros autores, os dados moleculares alcançados no locus gpd 

possibilitaram uma resolução que permite considerar que 28 dos 30 isolados em estudo 

apresentam elevada similaridade genética com a espécie S. vesicarium, já que P. herbarum 

e P. alfalfae não são referenciadas como espécies patogénicas em pomóideas.  
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Fig. 16 – Filograma obtido a partir de dados da região parcial ITS para o estabelecimento de relações 

filogenéticas entre os 30 isolados estudados e as sequências referência de S. vesicarium 

(JF331517 e JF331519), S. alfalfae (AF442776), P. herbarum (GU584954), P. tarda 

(HQ161160 e AF229481) e U. chartarum (EF568098), com o recurso ao algoritmo UPGMA 

(Unweighted pair-group method with arithmetic average).  
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Fig. 17 – Filograma obtido a partir de dados do locus gpd para o estabelecimento de relações 

filogenéticas entre os 30 isolados estudados e as sequências referência de S. vesicarium 

(AF443902 e JF331462), P. alfalfae (AF443873), P. herbarum (AF081398), P. tarda 

(AF443880 e AF081399) e U. chartarum (AY278819), com o recurso ao algoritmo UPGMA 

(Unweighted pair-group method with arithmetic average). 
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5 Discussão geral e conclusões  

No âmbito deste estudo propôs-se contribuir para um melhor conhecimento da estenfiliose 

na pereira, do agente patogénico envolvido, S. vesicarium, e determinar se este mesmo 

fungo poderia estar envolvido nos sintomas semelhantes aos de estenfiliose observados em 

macieiras. Em bibliografia disponível, S. botryosum seria responsável por doenças de 

armazenamento, tanto em peras como em maçãs e S. vesicarium seria responsável pela 

estenfiliose apenas em pereira. 

Assim, partindo de frutos das cultivares Fuji, Fuji Riscada, Royal Gala e frutos e folhas de 

pereira “Rocha” com sintomas semelhantes aos de estenfiliose foram obtidos 30 isolados de 

Stemphylium spp., através de culturas monospóricas, que constituíram a colecção de que foi 

alvo o presente estudo. 

- Para os 30 isolados em estudo determinou-se um intervalo de temperatura óptima de 

crescimento entre 22,5 e 27,5º C. Este intervalo encontra-se dentro dos intervalos de 

temperaturas reconhecidos para as espécies S. vesicarium e S. botryosum e enquadrou 

indiscriminadamente os 30 isolados não permitindo diferenciar grupos por hospedeiros e/ou 

locais de obtenção dos mesmos. 

- A caracterização cultural dos 30 isolados deu origem a seis grupos. O isolado PTST 2, 

obtido de maçã “Fuji Riscada” de Vale das Hastes em Alcobaça formou sozinho um grupo e 

os isolados PTST 13, PTST 25, PTST 26 e PTST 28, todos obtidos em pêra “Rocha” e 

provenientes da Central fruteira Frutus no Cadaval, formaram também um grupo. Todos os 

outros isolados distribuíram-se indiscriminadamente (hospedeiro e local de colheita) pelos 

restantes grupos não permitindo qualquer discriminação.  

- A caracterização morfológica dos conídios não permitiu concluir ao nível da espécie em 

virtude dos isolados apresentarem características comuns a S. vesicarium e S. botryosum. 

Para o comprimento, o isolado PTST 36 apresentou os valores mais baixos, 15,3 (23,4) 28,2 

µm e o isolado PTST 10 os valores mais altos, 22,9 (32,6) 57,0 µm. No que se refere à 

largura, o isolado PTST 1, com 9,9 (13,5) 18,1 µm obteve o valor mais baixo e o isolado 

PTST 35, com 15,1 (19,2) 24,4 µm apresentou o valor mais elevado.  

O rácio entre o comprimento e a largura dos conídios, parâmetro considerado fundamental 

na segregação de fungos entre as duas espécies esperadas, variou neste estudo entre 1,38 

e 2,38. Os isolados PTST 53, obtido de folha de pêra “Rocha”, PTST 36, PTST 5, PTST 4, 

PTST 24 e PTST 3, obtidos em maçã “Fuji” em Vale Paraíso/Alcobaça, apresentaram 

valores que, per se, os enquadram na espécie S. botryosum. No entanto, em resultados 

obtidos em “dias de maturação dos ascósporos” e dados gpd, estes últimos cinco isolados 

(sendo que PTST 24 não formou pseudotecas) agrupam na espécie S. vesicarium. Na 
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restante população estudada os valores obtidos neste parâmetro permitem considerar os 

isolados da espécie S. vesicarium. 

- Os dados apurados sobre a morfologia e biometria dos teleomorfos (pseudotecas, ascos e 

ascósporos) demonstraram-se inconclusivos no que respeita à separação destes isolados 

pelas duas espécies esperadas, não permitindo também a formação de agrupamentos por 

hospedeiro e/ou local de colheita dos mesmos.  

Os valores encontrados noutro parâmetro considerado fundamental na identificação dentro 

do género Pleospora para espécies patogénicas para a luzerna, o tempo de maturação dos 

ascósporos, variaram entre 10 e 54 dias. Os isolados PTST 13, PTST 8 (obtidos em pêra 

“Rocha”) e PTST 49 (obtido em folha de pereira “Rocha”) obtiveram valores considerados 

para P. tarda. No entanto, os resultados obtidos para estes mesmos isolados nos 

parâmetros “rácio entre comprimento e largura dos conídios” e dados gpd  agrupam-nos na 

espécie P. allii. Os restantes isolados enquadraram-se nos valores apresentados para P. 

allii, P. herbarum e P. alfalfae, salvaguardando-se o facto de estes dois últimos fungos não 

se encontrarem descritos como fitopatogénicos em pomóideas. 

- A análise aglomerativa efectuada com os parâmetros comprimento, largura e rácio entre o 

comprimento e a largura dos conídios, comprimento e largura dos ascósporos, dias de 

maturação das pseudotecas e grupos formados no ensaio da morfologia das colónias, pelo 

método de aglomeração UPGMA, com o índice Euclidean, não deu origem a agrupamentos 

com significado biológico. 

- Os resultados obtidos pela sequenciação da região parcial ITS juntou num mesmo grupo 

as sequências de referência de P. tarda, S. vesicarium, P. herbarum, P. alfalfae e 26 dos 30 

isolados em estudo não permitindo diferenciar as espécies dentro do género Stemphylium. 

Os isolados PTST 36 e PTST 53, e os isolados PTST 43 e PTST 52 formaram um grupo 

filogeneticamente afastado do agrupamento formado pelos restantes isolados do género 

Stemphylium. Câmara et al (2002) chamaram à atenção para o facto da região ITS, neste 

género, poder não possuir informação suficiente para separar espécies descritas 

morfologicamente e separadas pelo locus gpd. U. chartarum, usado como “outgroup”, 

apareceu claramente separado de todos os outros fungos. 

- O filograma gerado a partir da sequenciação parcial do locus gpd agrupou 28 dos isolados 

em estudo com as sequências usadas como referência de S. vesicarium, P. herbarum e P. 

alfalfae. Os isolados PTST 53 e PTST 39 formaram um grupo isolado filogeneticamente. As 

sequências de referência de P. tarda alinharam separadas dos outros fungos. U. chartarum, 

usado como “outgroup”, voltou a surgir bastante afastado filogeneticamente dos outros 

isolados em estudo. 
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Alguns ensaios efectuados no presente trabalho, como temperatura óptima de crescimento, 

caracterização cultural dos isolados, caracterização morfológica dos conídios, 

caracterização morfológica e biométrica das pseudotecas, ascos e ascósporos e finalmente 

estudos moleculares na região parcial ITS, originaram resultados inconclusivos sobre a 

população de isolados estudados não permitindo a segregação pelas espécies expectáveis 

dos géneros Stemphylium/Pleospora. No entanto os parâmetros mais importantes 

considerados em bibliografia para a separação entre S. vesicarium/P. allii e S. botryosum/P. 

tarda (rácio entre comprimento e largura dos conídios, tempo de maturação dos ascósporos 

e dados do locus gpd), segregaram 29 dos 30 isolados estudados nas espécies S. 

vesicarium/P. allii. Devido à ambiguidade dos resultados encontrados para o isolado PTST 

53 (obtido de folha de pereira “Rocha”), como o rácio entre comprimento e largura de 1,38, o 

tempo de maturação de ascósporos de apenas dez dias e dados ITS e gpd que o agrupam 

separado tanto de S. vesicarium como de P. tarda, identifica-se este isolado como 

Stemphylium sp. 

No final deste estudo, face à informação existente em bibliografia e perante os resultados 

obtidos nos ensaios propostos, poder-se-á cogitar acerca da existência de um complexo de 

fungos no género Stemphylium que poderão estar envolvidos na doença da estenfiliose da 

pereira, que até à data é atribuída exclusivamente a S. vesicarium/P. allii. Já a presença 

evidente destes mesmos fungos, entre possíveis outros do género, em frutos de macieira 

(presença ainda não referenciada em bibliografia disponível), que apresentavam sintomas 

semelhantes aos observados na estenfiliose da pereira, foi um dado demonstrado. Todos os 

isolados obtidos em frutos de “Fuji”, Fuji Riscada” e “Royal Gala”, provenientes das várias 

regiões do Oeste português, foram identificados como S. vesicarium/P. allii.  

Para complementar os dados alcançados neste estudo encontram-se a decorrer ensaios de 

patogenicidade com os isolados estudados em hospedeiros de pereira “Rocha” e macieiras 

“Golden Delicious” e “Royal Gala”. 

No terminus deste trabalho convém igualmente assinalar que as dificuldades de 

identificação ao nível das espécies (dificuldades estas já anteriormente apontadas por 

outros autores na distinção entre S. vesicarium/P. allii e S. botryosum/P. tarda) foram uma 

constante devido à sobreposição de valores admitidos na actual separação taxonómica e a 

eventuais contradições entre os dados moleculares (também estes reflexo de classificações 

morfológicas anteriores) e as observações morfo-biométricas. Assim, considera-se 

fundamental continuar a integrar todos métodos disponíveis até à data e descobrir novos 

parâmetros de avaliação para uma correcta segregação dos fungos pelas espécies dos 

géneros Stemphylium/Pleospora. 
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Anexo I – Soluções e meios de cultura 
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Solução de Lactofenol 

Ácido fénico cristalizado 150 g 

Ácido láctico 150 g 

Glicerina 150 g 

Água destilada esterilizada 150 ml 

 

Solução de NaOCl a 1%  

 

NaOCl (Panreac 7±2%, w/w) 143 ml 

Água destilada esterilizada 857 ml 

 

PDA – “Potato Dextrose Agar” 

 

“Potato Dextrose Agar” (Difco) 39 g 

Água destilada 1000 ml 

Num frasco com capacidade adequada misturou-se o PDA com a água destilada. O composto 

foi a esterilizar no próprio dia através de autoclavagem a 120º C e 1,4 bar, durante 20 minutos. 

 

Água de agar a 0,2%, 1.5% e 2% 

 

Agar (Bacto-Agar) 2 g, 15 g e 20 g 

Água destilada 1000 ml 

Num frasco com capacidade adequada misturou-se o agar com a água destilada. O composto 

foi a esterilizar no próprio dia através de autoclavagem a 120º C e 1,4 bar, durante 20 minutos. 

 

 “Strength Potato Dextrose Agar” (Chaisrisook et al., 1995) 

Agar (Bacto-Agar) 20 g 

“Potato Dextrose Agar” (Difco) 1 g 

Água destilada 1000 ml 

Num frasco com capacidade adequada misturou-se o agar e o PDA com a água destilada. O 

composto foi a esterilizar no próprio dia através de autoclavagem a 120º C e 1,4 bar, durante 20 

minutos. 
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Meio completo (Sweigard et al., 2000) 

Extracto de levedura (Difco) 3 g 

“casein hydrolysate” (Merck) 3 g 

Glucose (Merck) 10 g 

Água destilada 1000 ml 

Misturaram-se os reagentes com a água destilada e distribuiu-se por recipientes adequados 

que foram a esterilizar no próprio dia através de autoclavagem a 120º C e 1,4 bar, durante 

20 minutos. 
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Tampão 2xCTAB 

CTAB 2 g 

NaCl 8,18 g 

Tris HCl a pH 8,1 (ACROS) 1,58 g 

EDTA (SIGMA) 0,58 g 

Polivinilpolipirrolidona (PVP-40) 1 g 

2-Mercaptoetanol 0,2 ml 

Água destilada esterilizada 99,8  ml 

 

Tampão de lavagem 

Acetato de amónio 0,08 g 

Etanol 76% 76 ml 

Água destilada esterilizada 24 ml 

 

TE - Tris - EDTA 

Tris HCl a pH 8,1 (ACROS) 0,158 g 

EDTA (SIGMA) 0,029 g 

Água destilada esterilizada 100 ml 

Os reagentes foram misturados em frasco com capacidade adequada. O composto foi a 

esterilizar no próprio dia por autoclavagem a 120º C e1,4 bar, durante 20 minutos. 

 

Azul de Bromofenol 6x 

Tris 0,1 M a pH 7,5 10 ml 

Glicerol 100% 50 ml 

EDTA 0,1 M 1 ml 

Água destilada esterilizada 39 ml 

Azul de bromofenol (filtrado) 0,20 g 

Os reagentes foram misturados por agitação em recipiente adequado. O composto foi 

repartido em alíquotas de 1,5 ml. 

 

Tampão TAE 50x 

Tris base 242 g 

EDTA 0,5 M (pH 8,0) 100 ml 

Ácido acético glacial 57,1 ml 
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Tampão TAE 1x 

Tampão TAE 50x 40 ml 

Água destilada esterilizada 1960 ml 

 

Gel de agarose a 2% 

Agarose (Invitrogen) 2 g 

TAE 1x 100 ml 

 

Meio LB (Luria-Bertani) e LBagar + Canamicina 

Bacto-tryptone 10 g 

Bacto-yeast extract 5 g 

NaCl 10 g 

Água destilada 950 ml 

Os reagentes são misturados num copo de vidro em agitador. O pH da solução é acertado 

para pH 7 com NaOH e o volume pretendido preenchido. A solução vai a autoclavar a 120º 

C, a 1,4 bar, durante 20 min. 

Para se obter LBagar adiciona-se ao meio LB 15 g de agar imediatamente após o acerto do 

pH da solução, seguindo depois o mesmo procedimento. 

Em ambos os meios, a canamicina, na proporção de 50 µg/ml, é adicionada após a 

autoclavagem e só quando os meios atingirem aproximadamente os 55º C. 

Ambos os meios são armazenados a 4º C. 

 

X-Gal 

X-Gal (50 mg/ml) 100 mg 

Dimetil formamida 2 ml 

Num microtubo (2 ml) pesa-se o X-Gal em balança de precisão. Em seguida pipeta-se o 

volume de dimetil formamida e o tubo é invertido várias vezes à mão. Armazena-se a -20º C. 

 

SOC (Sambrook et al., 1989) 

S.O.B. 1800 µl 

Solução de glucose 1M 200 µl 

Este meio é armazenado a 4º C. 
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Solução I (Sambrook et al., 1989) 

 

Glucose 0,9 g 

Tris Cl (pH 8,0) 0,39 g 

EDTA (ph 8,0) 0,29 g 

Água destilada esterilizada 100 ml 

A solução preparada é autoclavada a 120º C, a 1,4 bar, durante 20 min e armazenada a 4º C. 

 

Solução II (Sambrook et al., 1989) 

NaOH 10N 50 µl 

SDS 10% 250 µl  

Água destilada esterilizada 2,2 ml 

A solução é preparada imediatamente antes de ser utilizada. 

 

Solução III (Sambrook, et al. 1989) 

Acetato de potássio 5M 60 ml 

Ácido acético glacial 11,5 ml 

Água destilada esterilizada 28,5 ml 

A solução foi armazenada a 4º C. 
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PTST2                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST43                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCTGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST9                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST52                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST10                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST18                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST37                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST6                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST8                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST48                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

S. vesicarium_{JF331517)            CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST26                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST39                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST32                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST38                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

S._vesicarium{JF331519)             CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

S._alfalfae{AF442776)               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST49                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST24                              CAAAGTGCAAAAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST5                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST28                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST16                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST17                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST35                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST13                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST59                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST54                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST36                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST53                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST3                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST25                              CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

P. tarda{HQ161160}                  CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

P. herbarum{GU584954}               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST1                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST4                               CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

PTST30                              CATAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

P. tarda{AF229481}                  CAAAGTGCAAGAATTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGTCGGCTGCCAA 50 

U. chartarum{EF568098)              --GAGAGCGCGACTTGTGCTGCGCTCCGAAACCAGTAGGCCGGCTGCCAA 48 

                                       **:**...*.********************:***** ********** 

 

PTST2                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST43                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST9                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST52                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST10                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST18                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST37                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST6                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST8                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST48                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

S.vesicarium{JF331517)              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST26                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST39                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST32                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST38                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

S.vesicarium{JF331519)              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

S.alfalfae{AF442776                 TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST49                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST24                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST5                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST28                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST16                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST17                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST35                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST13                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST59                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST54                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST36                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST53                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST3                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST25                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

P.tarda{HQ161160}                   TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

P.herbarum{GU584954}                TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST1                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST4                               TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

PTST30                              TCATTTTAAGGCGAGTCTC--GTGA----GAGACAAAGACGCCCAACACC 94 

P.tarda{AF229481}                   TCATTTTAAGGCGAGTTTC--GTGA----GAGACAAGGACGCCCAACACC 94 

U.chartarum{EF568098)               TTACTTTAAGGCGAGTCTCCAGCGAACTGGAGACAA-GACGCCCAACACC 97 

                                    * * ************ **  * **    ******* ************* 

 



Anexo IV – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial ITS1-5.8S-ITS2 dos isolados em 

estudo, incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

ix 
 

 

PTST2                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST43                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST9                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST52                              AAGCAAAGCTTGAGGGCACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST10                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST18                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST37                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST6                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST8                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST48                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

S. vesicarium{JF331517)             AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST26                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST39                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST32                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST38                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

S. vesicarium{JF331519)             AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

S. alfalfae{AF442776)               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST49                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST24                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST5                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST28                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST16                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST17                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST35                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCAAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST13                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST59                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST54                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST36                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST53                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST3                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST25                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

P. tarda{HQ161160}                  AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

P. herbarum{GU584954}               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST1                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST4                               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

PTST30                              AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

P. tarda{AF229481}                  AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 144 

U. chartarum{EF568098               AAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGA 147 

                                    **************** *************.******************* 

 

PTST2                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST43                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST9                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST52                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST10                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST18                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST37                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST6                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST8                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST48                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

S. vesicarium{JF331517)             ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST26                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST39                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST32                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST38                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

S. vesicarium_{JF331519)            ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

S. alfalfae{AF442776)               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST49                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST24                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST5                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST28                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST16                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST17                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST35                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST13                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST59                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST54                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST36                              ATACCAAAGGACGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST53                              ATACCAAAGGACGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST3                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST25                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

P. tarda{HQ161160}                  ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

P. herbarum{GU584954}               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST1                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST4                               ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

PTST30                              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

P. tarda{AF229481}                  ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 194 

U. chartarum{EF568098)              ATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTC 197 

                                    **********.*************************************** 

 

 

 



Anexo IV – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial ITS1-5.8S-ITS2 dos isolados em 

estudo, incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

x 
 

 

PTST2                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST43                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST9                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST52                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST10                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST18                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST37                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST6                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST8                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST48                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

S. vesicarium{JF331517)             TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST26                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST39                              TGCAATTCGCACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST32                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST38                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

S. vesicarium{JF331519)             TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

S. alfalfae{AF442776)               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST49                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST24                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST5                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST28                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST16                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST17                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST35                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST13                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST59                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST54                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST36                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST53                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCCGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST3                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST25                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

P. tarda{HQ161160}                  TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

P. herbarum{GU584954}               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST1                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST4                               TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

PTST30                              TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

P. tarda{AF229481}                  TGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 244 

U. chartarum_{EF568098)             TGCAATTCACACTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAG 247 

                                    ********.****** ************* ******************** 

 

PTST2                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST43                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST9                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST52                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST10                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST18                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST37                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGCTTACTGAC 294 

PTST6                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST8                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST48                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

S. vesicarium{JF331517)             AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST26                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST39                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST32                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST38                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

S. vesicarium{JF331519)             AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

S. alfalfae_{AF442776)              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST49                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST24                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST5                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST28                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST16                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST17                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST35                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST13                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST59                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST54                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST36                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST53                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST3                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST25                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

P. tarda{HQ161160}                  AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

P. herbarum{GU584954}               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST1                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST4                               AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

PTST30                              AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

P. tarda{AF229481}                  AACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATAATTACATTGTTTACTGAC 294 

U. chartarum{EF568098               AACCAAGAGATCCGTTGTTAAAAGTTGTAATTATTAATTTTTTTACTGAC 297 

                                    *******************.***********:****.:**  ******** 

 

 

 



Anexo IV – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial ITS1-5.8S-ITS2 dos isolados em 

estudo, incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

xi 
 

 

PTST2                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST43                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST9                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST52                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST10                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST18                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST37                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST6                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST8                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST48                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

S. vesicarium{JF331517)             GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST26                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST39                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST32                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST38                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

S. vesicarium{JF331519)             GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

S. alfalfae{AF442776)               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST49                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST24                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST5                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST28                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST16                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST17                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST35                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST13                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST59                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST54                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST36                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST53                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST3                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST25                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

P. tarda{HQ161160}                  GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

P. herbarum{GU584954}               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST1                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST4                               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

PTST30                              GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

P. tarda{AF229481}                  GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGA 344 

U. chartarum{EF568098               GCTGATTGCAATTACAAAAAGGTTTATGGTTTG-TCCTA-TGGTGGGCGA 345 

                                    ********************************* ****. *** ****** 

 

PTST2                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST43                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST9                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST52                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST10                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST18                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST37                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST6                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST8                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST48                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

S. vesicarium{JF331517)             ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST26                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST39                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST32                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST38                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

S. vesicarium{JF331519)             ACCCGCCCAGGAAA 358 

S. alfalfae{AF442776)               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST49                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST24                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST5                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST28                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST16                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST17                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST35                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST13                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST59                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST54                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST36                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST53                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST3                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST25                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

P. tarda{HQ161160}                  ACCCGCCCAGGAAA 358 

P. herbarum{GU584954}               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST1                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST4                               ACCCGCCCAGGAAA 358 

PTST30                              ACCCGCCCAGGAAA 358 

P. tarda{AF229481}                  ACCCGCCCAGGAAA 358 

U. chartarum{EF568098)              ACCCACCAAGGAAA 359 

                                    ****.**.****** 



Anexo V – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial gpd dos isolados em estudo, 

incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

xii 
 

 

P. tarda{AF443880}                  CCCCACTACGCCGTAAGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

P. tarda{AF081399}                  CCCCACTACGCCGTAAGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD4                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD32                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD17                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP36                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD1                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP13                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD48                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD25                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD5                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD30                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD18                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP43                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD8                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD16                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD49                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

S. vesicarium{JF331462)             CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

P. herbarum{AF081398}               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP10                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD3                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

P. alfalfae{AF443873}               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD24                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD52                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD54                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD35                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP6                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

S. vesicarium{AF443902)             CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD28                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD9                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP26                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GDP37                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD38                               CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD2                                CCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD53                               CCCCACTACGCCGTAAGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

GPD39                               CCCCACTACGCCGTAAGTATCCCCGGATAC----AAGACAGTCTTCCCGA 46 

U. chartarum{AY278819)              CCCCACTACGCTGTAAGCTTTCCCAAGCACCCACACTACAGCCATAGCCA 50 

                                    *********** *** *  * ***    **    *  **** * *  * * 

 

P. tarda{AF443880}                  --AAATCCGCTGCG-CGTTCCATCCGATCGCGGGCGGTTGGGGGCCATTT 93 

P. tarda{AF081399}                  --AAATCCGCTGCG-CGTTCCATCCGATCGCGGGCGGTTGGGGGCCATTT 93 

GPD4                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD32                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD17                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP36                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD1                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP13                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD48                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD25                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD5                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD30                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD18                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP43                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD8                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD16                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD49                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

S. vesicarium{JF331462)             --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

P. herbarum{AF081398}               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP10                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD3                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

P. alfalfae{AF443873}               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD24                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD52                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD54                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD35                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP6                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

S. vesicarium{AF443902)             --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD28                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD9                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP26                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GDP37                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD38                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD2                                --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCGG-CGGTTGGAGGCCATTT 92 

GPD53                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCTATATGATCGCAG-CGGTTGGGGGCCATTT 92 

GPD39                               --CAATCCGCTGCG-CGTTCCATATGATCGCAG-CGGTTGGGGGCCATTT 92 

U. chartarum{AY278819)              TCCAAATCGCGACATCAGTCCTTGCGAT-GC-----GCTAGAG-CTACTC 93 

                                       **  ***  *  *  **  *  *** **     * * * * * * *  

 

 

 

 

 



Anexo V – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial gpd dos isolados em estudo, 

incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 
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P. tarda{AF443880}                  GTTGCTAGTATATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 143 

P. tarda{AF081399}                  GTTGCTAGTATATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 143 

GPD4                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD32                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD17                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP36                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGACATACATGCTCAAGT 142 

GPD1                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP13                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD48                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD25                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD5                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD30                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD18                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP43                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD8                                GTTCCTAGTGGATTGCAG-CTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 141 

GPD16                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD49                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

S. vesicarium{JF331462)             GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

P. herbarum{AF081398}               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP10                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD3                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

P. alfalfae{AF443873}               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD24                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD52                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD54                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD35                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP6                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

S. vesicarium{AF443902)             GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD28                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD9                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP26                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GDP37                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD38                               GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD2                                GTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD53                               GTTGCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGCAGGCATACATGCTCAAGT 142 

GPD39                               GTTGCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGT 142 

U. chartarum{AY278819)              CACGGTCGCAGATTGCAGGCTAACA--CATCCAGGCCTACATGCTCAAGT 141 

                                         * *   ******* *****   ***  ** * ************* 

 

P. tarda{AF443880}                  ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 193 

P. tarda{AF081399}                  ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 193 

GPD4                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD32                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD17                               ATGACAGCACACACGACCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP36                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD1                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP13                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD48                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD25                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD5                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD30                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD18                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP43                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD8                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 191 

GPD16                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD49                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

S. vesicarium{JF331462)             ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

P. herbarum{AF081398}               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP10                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD3                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

P. alfalfae{AF443873}               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD24                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD52                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD54                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD35                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP6                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

S. vesicarium{AF443902)             ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD28                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD9                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP26                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GDP37                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD38                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD2                                ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD53                               ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

GPD39                               ATGACAGCACACACAGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAAC 192 

U. chartarum{AY278819)              ATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGAGATCAAGGTTGACGGCAAC 191 

                                    **************  ************ *********** ********* 

 

 

 

 

 



Anexo V – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial gpd dos isolados em estudo, 

incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

xiv 
 

 

P. tarda{AF443880}                  AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 243 

P. tarda{AF081399}                  AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 243 

GPD4                                AACCTGACCGTCAACGGCAGGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD32                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD17                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP36                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD1                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP13                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD48                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD25                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD5                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD30                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD18                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP43                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD8                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 241 

GPD16                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD49                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

S. vesicarium{JF331462)             AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

P. herbarum{AF081398}               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP10                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD3                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

P. alfalfae{AF443873}               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD24                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD52                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD54                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD35                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP6                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

S. vesicarium{AF443902)             AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD28                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD9                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP26                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GDP37                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD38                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD2                                AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD53                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

GPD39                               AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCC 242 

U. chartarum{AY278819)              AACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCC 241 

                                    ******************* ********* ******************** 

 

P. tarda{AF443880}                  CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCCA 293 

P. tarda{AF081399}                  CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCCA 293 

GPD4                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD32                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD17                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP36                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD1                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP13                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD48                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD25                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD5                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD30                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD18                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP43                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD8                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 291 

GPD16                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD49                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

S. vesicarium{JF331462)             CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

P. herbarum{AF081398}               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP10                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD3                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

P. alfalfae{AF443873}               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD24                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD52                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD54                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD35                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP6                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

S. vesicarium{AF443902)             CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD28                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD9                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP26                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GDP37                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD38                               CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD2                                CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD53                               CGCCAACATCCCATGGAGTGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

GPD39                               CGCCAACATCCCATGGAGTGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGA 292 

U. chartarum{AY278819)              CGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCTTACTACGTCGTTGAGTCCA 291 

                                    ****************** *********** *********** ***** * 

 

 

 

 

 



Anexo V – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial gpd dos isolados em estudo, 

incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

xv 
 

 

P. tarda{AF443880}                  CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 343 

P. tarda{AF081399}                  CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 343 

GPD4                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD32                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGTTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD17                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP36                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD1                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP13                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD48                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD25                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD5                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD30                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD18                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP43                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD8                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 341 

GPD16                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD49                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

S. vesicarium{JF331462)             CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

P. herbarum{AF081398}               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP10                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD3                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

P. alfalfae{AF443873}               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD24                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD52                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD54                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD35                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP6                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

S. vesicarium{AF443902)             CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD28                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD9                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP26                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GDP37                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD38                               CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD2                                CTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD53                               CTGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

GPD39                               CTGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGCGGA 342 

U. chartarum{AY278819)              CCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGTGGA 341 

                                    * ***************** ************* ************ *** 

 

P. tarda{AF443880}                  GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCCGCTGATGCCCCCATGTTCGT 393 

P. tarda{AF081399}                  GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCCGCTGATGCCCCCATGTTCGT 393 

GPD4                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD32                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD17                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP36                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD1                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP13                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD48                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD25                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD5                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD30                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD18                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP43                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD8                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 391 

GPD16                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD49                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

S. vesicarium{JF331462)             GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

P. herbarum{AF081398}               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP10                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD3                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

P. alfalfae{AF443873}               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD24                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD52                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD54                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD35                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP6                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

S. vesicarium{AF443902)             GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD28                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD9                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP26                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GDP37                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD38                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD2                                GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD53                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

GPD39                               GCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTCCCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGT 392 

U. chartarum{AY278819)              GCCAAGAAGGTCGTCATCTCTGCTCCCTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGT 391 
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Anexo V – Alinhamento múltiplo das sequências da região parcial gpd dos isolados em estudo, 

incluindo as sequências de referência obtidas na base de dados do NCBI. 

xvi 
 

 

P. tarda{AF443880}                  CATGGGTGTCAATCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 433 

P. tarda{AF081399}                  CATGGGTGTCAATCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 433 

GPD4                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD32                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD17                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP36                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD1                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP13                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD48                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD25                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD5                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD30                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD18                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP43                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD8                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 431 

GPD16                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD49                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

S. vesicarium{JF331462)             CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

P. herbarum{AF081398}               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP10                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD3                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

P. alfalfae{AF443873}               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD24                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD52                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD54                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD35                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP6                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

S. vesicarium{AF443902)             CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD28                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD9                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP26                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GDP37                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD38                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD2                                CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD53                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

GPD39                               CATGGGTGTCAACCACGAGACATACAAGTCCGACATCGAG 432 

U. chartarum{AY278819)              CATGGGTGTCAACCACGAGACTTACAAGTCCGACATTGAG 431 
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