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Introdução 

O fungo Sclerotium rolfsii Sacc. é um importante fitopatógeno habitante do solo, agente causal da murcha-de-

esclerócio em diversas culturas importantes agronomicamente. Sua distribuição geográfica dá-se em todas as regiões 

agrícolas, principalmente em zonas tropicais e subtropicais, onde predominam condições de alta umidade e temperatura 

elevada (Aycock, 1966). No Nordeste brasileiro, este fungo está associado a importantes leguminosas cultivadas , tais 

como feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.). 

O conhecimento da variabilidade genética dentro de uma população de um fitopatógeno é importante para a 

elaboração de estratégias de manejo dessa doença. O estudo de caracterização de populações em grupos de 

compatibilidade micelial (MCG) tem sido amplamente utilizada para avaliar indiretamente a variabilidade genética entre 

isolados de S. rolfsii em diversas hospedeiras (Adandonon et al., 2005; Le et al., 2012; Remesal et al., 2012). Sendo assim, 

este trabalho teve como objetivo determinar, com base em MCGs, a variabilidade genética de isolados de S. rolfsii 

oriundos de cultivos de feijão-caupi e feijão-comum da região Agreste do estado de Pernambuco.   

 

Material e Métodos 
A. Isolados fúngicos  

Foram utilizados 169 isolados de S. rolfsii, obtidos dos municípios de Garanhuns, Jupi, Lajedo e São João, localizados 

na região Agreste de Pernambuco. Os isolados foram obtidos a partir de plantas com sintomas de murcha e podridão do 

colo, coletadas em 11 áreas de plantio de feijão-caupi e 12 áreas de feijão-comum. Todos os isolados foram depositados 

na Coleção de Fungos Fitopatogênicos “Prof. Maria Menezes” (CMM) da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). 

 

B. Compatibilidade micelial  

Um único esclerócio de cada isolado de S. rolfsii foi depositado em placa de Petri com 9 cm de diâmetro contendo 

meio BDA sintético e incubado no escuro a 25 °C durante 5 dias. Os MCGs foram determinados pelo pareamento dos 

isolados em todas as combinações possíveis , em novas placas de Petri contendo meio de Patterson modificado (MPM) 

(Remesal et al., 2012). Para isso, discos de micélio (6 mm de diâmetro) em BDA foram retirados da borda das colônias e 

depositados eqüidistantemente, sendo utilizados 3 discos por placa. Após a incubação por dias 10 dias a 28ºC no escuro, 

foram avaliadas as reações, considerando reação de incompatibilidade quando ocorreu a formação de uma linha vermelha 

na zona de contato entre os isolados e reação de compatibilidade quando houve completa fusão entre as colônias 

distintas (Figura 1).   

 

C. Distribuição e diversidade dos grupos de compatibilidade micelial 

Baseado no número de MGGs constatados foi comparada a diversidade destes em relação aos hospedeiros de origem 

(feijão-caupi e feijão-comum) e locais (Garanhuns, Jupi, Lajedo e São João). Foi calculada a frequência relativa de cada 

MCG em relação ao total de MCGs e o total de número de MCGs dentro de hospedeiros e locais. A riqueza de MCGs foi 

estimada pelo índice H´ de Shannon-Wiener, cujos valores de H´ aumentam com o incremento no número de MCGs na 

amostra e reduzem quando um ou poucos MCGs dominam a amostra. A equidade de MCGs foi estimada pelo índice J de 

Pielou, no qual 1 indica que os MCGs estão distribuídas igualmente (regularmente) na amostra, enquanto 0 indica 

completa desigualdade (irregularidade) na distribuição dos MCGs. A dominância de MCGs foi estimada pelo índice D de 

Simpson, no qual valores maiores indicam maior dominância de determinados MCGs e menor a riqueza (diversidade). Para 

quantificar o grau de sobreposição entre os MCGs nas populações, uma medida de similaridade entre  os pares de 

amostras foi calculada pelo índice JI de Jaccard. Valores de JI variam de 0 (nenhum MCG compartilhado) a 1 (todos os 

MCGs compartilhados) (Krebs, 1999). 

 

 
1
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 

Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: jvjq2@yahoo.com.br 
2
 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 

Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. 
3 

Professor Associado do Departamento de Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, P E, CEP 52171-900. 

 

 

mailto:jvjq2@yahoo.com.br


XIII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2013 – UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro. 

 

Resultados e Discussão 

Dezessete MCGs (I a XVII) foram identificados entre os 169 isolados  de S. rolfsii obtidos de áreas de plantio de 

feijão-caupi e feijão-comum do Agreste de Pernambuco. Os MCGs II e X foram os mais prevalentes nas áreas de plantio, 

com freqüências de isolados correspondendo a 32,0% e 24,3%, respectivamente (Figura 1). 

A análise de MCGs formou 7 grupos, contendo de 2 a 15 isolados, 3 grupos com mais de 25 isolados e 7 isolados 

formaram grupos individuais. Não houve tendência de formação de MCGs por município e/ou hospedeira amostradas. A 

distribuição e a freqüência dos MCGs mostraram-se heterogêneas em relação ao município e à hospedeira de origem. 

Como exemplo, nos MCGs II e X foram agrupados isolados provenientes dos quatro municípios estudados. 

O número elevado de MCGs detectados neste estudo reflete a ampla variabilidade na população de S. rolfsii do 

Agreste de Pernambuco. Tal resultado sugere que, além da reprodução clonal, ha ja reprodução sexuada com trocas de 

informação genética entre os isolados. Alguns trabalhos demonstraram elevada variabilidade genética e sua relação  com 

a provável ocorrência de reprodução sexuada em populações de S. rolfsii (Adandonon et al., 2005). Em se tratando de um 

fungo com forma sexual conhecida em Athelia rolfsii (Curzi) C.C. Tu & Kimbr., os resultados obtidos são esperados, 

muito embora, a literatura especializada relate apenas a fase assexuada do fungo em condições de campo (Aycock, 1966). 

Os índices de diversidade (H’, J, D) revelaram a riqueza e atribuem um peso maior aos MCGs raros, expressando a 

importância relativa de cada um deles e não apenas a proporção entre MCG e isolados (Odum, 1988). Os dados obtidos 

pelo índice H’ indicaram uma variação quanto à riqueza de MCGs nas localidades estudadas  (Tabela 1). O município de 

São João apresentou maior riqueza (2,13), o que poderia ter relação com o tamanho da área amostrada. Entretanto, em 

Garanhuns, foi obtido o segundo maior valor de riqueza (1,28), mesmo tendo sido a menor área amostrada. A riqueza de 

MCGs não variou conforme a hospedeira.  

A equidade, estimada pelo índice J, demonstrou que em Jupi há irregularidade na distribuição dos MCGs , ou seja, 

entre os 17 MCGs detectados nas quatro localidades , apenas dois foram identificados naquele local. No município de 

Garanhuns, cuja área amostrada foi menor que as três demais, foi observada maior regularidade de distribuição, 

contrariando a hipótese de que quanto menor a área de amostragem, menor seria a diversidade (Odum, 1988). Constatou-

se variação quanto à distribuição dos MCGs em relação às hospedeiras , que para feijão-comum apresentou maior 

regularidade de distribuição nas localidades amostradas . 

Os dados obtidos pelo índice de Simpson (D) são importantes para a tomada de decisão em programas de 

melhoramento, pois revelam qual MCG apresenta maior prevalência nas áreas de cultivo. A predominâ ncia de poucos 

MCGs nas áreas amostradas nos  municípios de Jupi e Lajedo pode ter relação com uma maior adaptação desses grupos 

às condições locais ou com uma introdução recente na área, o que justificaria a baixa diversidade de MCGs. As 

populações de S. rolfsii dos municípios de São João e Garanhuns apresentaram uma maior diversidade e por essa razão 

devem ser as mais antigas dos quatro municípios amostrados. Em relação às hospedeiras, não se observou diferença 

quanto à dominância de MCGs.  

O índice de Jaccard revelou o nível de sobreposição dos MCGs entre os municípios amostrados, ou seja, quantos 

MCGs estiveram presentes em mais de um município de forma concomitante (Tabela 2). Os resultados demonstraram um 

baixo nível de sobreposição entre Jupi e São João (0,13), devido à relativa distância geográfica entre ambas as 

localidades. Por outro lado, essa hipótese não se aplicou aos municípios de Garanhuns e Jupi (0,50) que, apesar da 

distância geográfica, apresentaram alto índice de sobreposição de MCGs. Neste caso, o uso compartilhado de máquinas 

agrícolas pode ter promovido um intercâmbio de material genético entre essas áreas. 
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Figura 1. Frequência de 169 isolados de Sclerotium rolfsii distribuídos nos grupos de compatibilidade micelial (MCGs) constatados 

em áreas de plantio de feijão-caupi e feijão-comum no Agreste de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Diversidade de grupos de compatibilidade micelial (MCGs) de isolados de Sclerotium rolfsii 

constatados no Agreste de Pernambuco em termos de riqueza, equidade e dominância quando 

comparados diferentes hospedeiros de origem e localidades (municípios) de coleta das amostras. 
 

Comparações NMCG NISOL H´ J D 

Hospedeiros      

Feijão-caupi 11 102 1,69 0,27 0,25 

Feijão-comum 13 67 1,80 0,43 0,23 

      

Localidades      

Garanhuns 3 7 1,28 0,66 0,14 

Jupi 2 28 0,69 0,21 0,48 

Lajedo 6 44 0,95 0,25 0,43 

São João 15 90 2,13 0,47 0,15 

NMCG = número de MCGs; NISOL = número de isolados; H´ = índice de diversidade de Shannon-Wiener; J = índice de 

equidade de Pielou; D = índice de dominância de Simpson. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Índice de similaridade de Jaccard (JI) calculado para os grupos de compatibilidade micelial 

(MCGs) de isolados de Sclerotium rolfsii constatados em quatro municípios do Agreste de Pernambuco. 
 

Populações Garanhuns Jupi Lajedo São João 

Garanhuns 1,00    

Jupi 0,50 1,00   

Lajedo 0,43 0,33 1,00  

São João 0,27 0,13 0,24 1,00 

 


