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RESUMO 

WHITE, Larissa Alves Secundo. Diversidade genética de populações naturais de Populus 

deltoides e Myrcia ovata e atividade antifúngica de óleos essenciais de M. ovata. São 

Cristóvão: UFS, 2018. 58p. (Tese – Doutorado em Agricultura e Biodiversidade).* 

 

Populus deltoides é uma espécie nativa com ampla distribuição nos Estados Unidos, 

comumente utilizada em projetos de recuperação de áreas ribeirinhas e constitui-se uma das 

principais espécies florestais utilizadas na obtenção de matéria-prima para produção de 

biocombustíveis e celulose. No primeiro artigo objetivou-se avaliar a diversidade e estrutura 

genética de uma população natural de P. deltoides por meio de marcadores Single Nucleotide 

Polymorphism (SNP). Para isso, o ácido desoxirribonucleico (Deoxyribonucleic acid - DNA) 

de folhas jovens liofilizadas foi extraído, sequenciado e, por meio do marcador SNP, foram 

obtidos os dados de diversidade genética de 612 indivíduos distribuídos em 15 estados das 

regiões central, sudeste e leste dos Estados Unidos. A espécie Myrcia ovata é uma planta nativa 

de Mata Atlântica do Brasil. Estudos sobre propriedades medicinais iniciaram em 2010 e 

ressaltaram seu potencial econômico. No estado de Sergipe, poucos indivíduos foram 

encontrados no município de Japaratuba, em fitofisionomia de Restinga, e um estudo sobre a 

sua caracterização química e atividade antifúngica foi realizado. No segundo artigo objetivou-

se avaliar a diversidade genética de uma população natural de M. ovata por meio de marcadores 

Inter Simple Sequence Repeat (ISSR). Folhas novas de 24 indivíduos foram coletadas para 

extração de DNA e a partir da utilização do marcador molecular ISSR foi obtida a 

caracterização da diversidade genética. Esse é o primeiro relato da caracterização genética 

visando a sua prospecção e conservação. A similaridade entre os indivíduos foi considerada 

média (0,38) e os indivíduos MYRO-154, MYRO-175 e MYRO-175.1 foram os que 

apresentaram maior variabilidade. Por fim, no terceiro artigo objetivou-se avaliar a atividade 

antifúngica dos óleos essenciais de M. ovata de cinco quimiotipos, quatro compostos 

majoritários e três compostos isolados. Folhas secadas em estufa foram utilizadas para a 

extração de óleos essenciais por meio de hidrodestilação em Clevenger modificado. Uma vez 

que seus compostos majoritários haviam sido previamente identificados, ambos foram 

analisados quanto ao potencial fungistático e fungicida sobre os fungos Colletotrichum 

acutatum, Plenodomus destruens e Thielaviopsis paradoxa, responsáveis pelas doenças 

podridão floral de citros, mal-do-pé da batata-doce e resinose do coqueiro, respectivamente. 

Todos os tratamentos apresentaram diferentes níveis de toxicidade. Para o fungo C. acutatum, 

o óleo essencial de quimiotipo ácido nerólico + linalol e seu composto majoritário apresentaram 

menor Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima (CFM). Para 

P. destruens, o óleo essencial de quimiotipo ácido nerólico apresentou menor CIM, e o 

quimiotipo ácido nerólico + linalol e seu composto majoritário apresentaram menor CFM. Para 

o fungo T. paradoxa, a combinação de citral + (E)-nerolidol destacou-se com menor CIM e 

CFM. Por fim, o composto linalol foi menos tóxico sobre os três fungos avaliados. 

 

Palavras-chave: Conservação e prospecção, Atividade antifúngica, Diversidade genética, 

Myrcia ovata, Populus deltoides. 

 

___________________ 

 
* Comitê Orientador: Arie Fitzgerald Blank – UFS (Orientador), Matias Kirst – Universidade da Flórida, Renata 

Silva Mann – Universidade Federal de Sergipe. 
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ABSTRACT 

WHITE, Larissa Alves Secundo. Genetic diversity of natural populations of Populus 

deltoides and Myrcia ovata, antifungal activity of essential oils of M. ovata. São Cristóvão: 

UFS, 2018. 58p. (Thesis - Doctor of Science in Agriculture and Biodiversity).* 

 

Populus deltoides is a native species widely distributed in the United States, commonly used in 

riparian recovery projects, being one of the main forest species used to obtain raw material to 

produce biofuels and cellulose. The first article aimed to evaluate the diversity and genetic 

structure of a natural population of P. deltoides using the Single Nucleotide Polymorphism 

(SNP) marker. For this purpose, DNA from lyophilized young leaves from 612 individuals 

distributed in 15 states of the central, southeastern, and eastern regions of the US was extracted 

and sequenced. Genetic diversity data were obtained by the SNPs. Myrcia ovata is a native 

species of the Brazilian Atlantic Forest. Studies on its medicinal properties began in 2010 and 

highlighted their economic potential. In the State of Sergipe, a few individuals were found in 

the municipality of Japaratuba-SE, in Restinga phytophysiognomy. A study has already been 

developed on their chemical characterization and antifungal activity. The second article aimed 

to evaluate the genetic diversity of the natural population of M. ovata by using Inter Simple 

Sequence Repeat (ISSR) markers. New leaves of 24 individuals were collected for DNA 

extraction, and the genetic diversity was performed using ISSR. This is the first report on the 

genetic characterization towards the exploration and conservation of this species. The similarity 

found between the individuals was considered as intermediate (0.38), and the MYRO-154, 

MYRO-175, and MYRO-175.1 individuals presented the highest variability. Finally, the third 

article aimed to evaluate the antifungal activity of five chemotypes of M. ovata essential oils, 

four major compounds, and three pure compounds. Leaves were dried in a kiln, and the essential 

oils were extracted by hydrodistillation with a modified Clevenger. After identification, the 

major compounds and the essential oils were analyzed for fungistatic and fungicidal potential 

against the fungi Colletotrichum acutatum, Plenodomus destruens, and Thielaviopsis paradoxa, 

respectively responsible for postbloom fruit drop (PFD), foot rot of sweet potato, and stem 

bleeding in coconut diseases. All treatments presented different toxicity levels against the three 

fungi. For C. acutatum, the essential oil from the individual MYRO-180 (nerolic acid + linalool 

chemotype) and its major compound showed lower Minimal Inhibitory Concentration (MIC) 

and Minimum Fungicidal Concentration (MFC). For P. destruens, the essential oil from the 

individual MYRO-159 (nerolic acid chemotype) presented a lower MIC of 0.05 μL.mL-1, and 

the nerolic acid + linalool chemotype and its major compound presented an MCF of 0.07 

μL.mL-1. For T. paradoxa, the major compound citral + (E)-nerolidol stood out with the lowest 

MIC and MFC. Linalool showed the lowest toxicity against the three tested fungi. 

 

Key-words: Conservation and prospection, Antifungal activity, Genetic diversity, Myrcia 

ovata, Populus deltoides. 

 

___________________ 

 
* Supervising Committee: Arie Fitzgerald Blank – UFS (Advisor), Matias Kirst – University of Florida, Renata 

Silva Mann – Federal University of Sergipe. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Populus deltoides (Salicaceae) é uma árvore nativa nos Estados Unidos de ampla 

distribuição geográfica nas regiões leste, central e sudoeste, onde é popularmente conhecida 

como eastern cottonwood. É uma espécie de rápido crescimento e consequente alto rendimento, 

possui boa qualidade da madeira, fácil adaptabilidade e resistência a doenças, sendo utilizada 

comercialmente, em larga escala, para produção de madeira e celulose (ZHANG et al., 2015). 

No Brasil, desde 1991, plantios comerciais de empresas fosforeiras têm sido implementados 

com essa espécie (JAVARINI, 2011). 

A espécie Myrcia ovata (Myrtaceae), popularmente conhecida como laranjinha-do-

mato, é considerada espécie endêmica de Mata Atlântica (SOBRAL et al., 2014), havendo 

registros de sua ocorrência nas regiões sudeste e nordeste do Brasil. No estado de Sergipe, 

plantas foram encontradas no povoado de Sapucaia, no município de Japaratuba, em uma região 

que vem sofrendo pressão antrópica, a exemplo de uma queimada registrada próximo a um dos 

locais de coleta, a derrubada de indivíduos dessa espécie (mencionada em conversa informal 

com um dos proprietários da região) e a presença de vias que facilitam o acesso. Óleos 

essenciais desses indivíduos foram caracterizados por Sampaio et al. (2016), que os 

classificaram em seis quimiotipos, cujos compostos majoritários são ácido nerólico, ácido 

nerólico + linalol, geraniol, citral e isopulegol e/ou ácido nerólico e/ou linalol. Esses óleos 

exibiram potencial antifúngico sobre Fusarium solani. 

Em meio à destruição que o homem causa às florestas e aos ecossistemas, que ameaça 

a perpetuação da biodiversidade de espécies, estudos que sirvam de embasamento para 

prospecção e conservação de espécies tornam-se necessários, especialmente para aquelas que 

estão situadas em áreas de forte pressão antrópica (LIMA et al., 2015). 

Além disso, estudos envolvendo a utilização de óleos essenciais vem sendo bastante 

realizados com a justificativa de substituição de compostos químicos sintéticos, que agridem 

ao homem e ao ambiente, por químicos de origem natural que possuem fácil degradação no 

ambiente e não apresentam riscos à saúde do homem. De fato, muitos óleos são utilizados na 

medicina popular e na agricultura familiar. 

Com o intuito de promover a prospecção e conservação dos recursos genéticos de 

espécies nativas, o objetivo do presente trabalho foi estudar a diversidade genética de P. 

deltoides e M. ovata, e a atividade de óleos essenciais de M. ovata sobre fungos fitopatogênicos. 

Nesse sentido, levantam-se as hipóteses acerca da relação entre as distribuições genética e 

geográfica das espécies florestais, da similaridade ou dissimilaridade genéticas dentro das 

populações, bem como acerca da atividade dos óleos essenciais e seus compostos majoritários 

sobre fungos, e da possibilidade de sinergismo ou antagonismo dos compostos químicos 

obtidos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A espécie Myrcia ovata 

 

A família Myrtaceae apresenta-se com 4.500 espécies distribuídas em 150 gêneros 

(BARROSO et al., 1991), a exemplo de Eucalyptus, Eugenia e Myrcia. O gênero Myrcia ocorre 

da América Central até o norte da Argentina (LANDRUM; KAWASAKI, 1997), apresenta 

cerca de 300 espécies (MARCHIORI; SOBRAL, 1997) e está presente em todo o território 

brasileiro (CERQUEIRA et al., 2007). 

A espécie M. ovata, popularmente conhecida como laranjinha-do-mato, é considerada 

espécie endêmica de Mata Atlântica (SOBRAL et al., 2014) (Figura 2.1), havendo registros de 

sua ocorrência nas regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil, nos estados de Amazonas, Pará, 

Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo 

(SPECIESLINK, 2018) e Minas Gerais (TORRES, 2012). 

 

 
Figura 2.1. Imagens de plantas de Myrcia ovata localizadas no povoado de Sapucaia, município 

de Japaratuba-SE. Fotos disponibilizadas por Sampaio, T.S. em 2015. 

 

No estado de Sergipe, indivíduos dessa espécie foram encontrados no povoado de 

Sapucaia (Figura 2.2). Árvores estão situadas na beirada da estrada, com alturas em torno de 

20m, junto à vegetação fechada e solo argiloso. Os arbustos estão situados em vegetação aberta 

e solo arenoso. O povoado de Sapucaia está contido na região da bacia hidrográfica de 

Japaratuba, no Agreste sergipano, onde as precipitações pluviométricas médias anuais são de 

1.200 a 1.600mm. Nessa região o cultivo agrícola é predominante (SEMARH; SRH, 2014). 
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Figura 2.2. Localização das plantas de Myrcia ovata encontradas no povoado de Sapucaia, 

município de Japaratuba-SE, visualizados pelo Google Earth (versão 6.2.2.6613). 

 

No estado de Minas Gerais, em floresta de galeria aluvial, a espécie M. ovata foi relatada 

como característica de solos mais argilosos e siltosos (BERG et al., 2007). No estado de São 

Paulo, no Arquipélago Alcatrazes, a espécie ocorre associada a uma floresta de palmeiras 

(MUSCAT et al., 2014), e no estado de Minas Gerais, está presente em mata ciliar e mata de 

encosta, sendo classificada de estágio sucessional secundário (TORRES, 2012). No estado da 

Bahia a espécie foi encontrada em uma área de Caatinga hiperxerófila (SILVA, 2007). No 

Parque Estadual da Serra da Tiririca, Niterói e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, a espécie 

se apresenta em porte arbóreo. 

No estado de Alagoas, no Parque Municipal de Maceió, a espécie floresce durante 4 

meses (MOURA et al., 2011). O fruto é pequeno e carnoso (ROLIM et al., 2016). Os grãos de 

pólen foram descritos como “pequenos, oblatos e peroblatos, isopolares, âmbito triangular, 

3(4)-cloroplados, fastigiados, com ectoabertura muito estreita, longa, extremidades afiladas, e 

endoabertura elíptica, lalongada; exina finamente escabrada, nexina e sexina de iguais 

espessuras” (SILVA, 2007). 

A espécie é considerada hermafrodita e infere-se que a reprodução ocorra por 

polinização cruzada (TOREZAN-SILINGARDI; OLIVEIRA, 2004), realizada por insetos, e a 

dispersão de diásporos seja realizada por animais (ALVES et al., 2016; ROLIM et al., 2016). 

M. ovata foi mencionada como planta hospedeira de insetos galhadores Myrciamyia 

maricaensisi e Dasineura sp., na gema e na folha (MAIA; AZEVEDO, 2009; MAIA; 

BARROS, 2009), nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro (MAIA et al., 2014). 

Óleos essenciais de M. ovata de 37 indivíduos de Japaratuba-SE, obtidos por 

hidrodestilação, apresentaram uma diversidade de 20 compostos, os quais foram divididos em 

6 grupos, cujos majoritários foram o ácido nerólico (Grupo I), ácido nerólico + linalol (Grupo 

II), geraniol (Grupo III), citral (Grupo IV), (E)-nerolidol (Grupo V) e o isopulegol e/ou ácido 

nerólico e/ou linalol (Grupo VI) (SAMPAIO et al., 2016). Óleos essenciais dessa espécie, 

obtidos por hidrodestilação, de indivíduos localizados no estado do Ceará, também foram 

caracterizados e apresentaram 92,1% de sua composição química representada pelos compostos 

1,8-cineol, α-terpineol, neral e geranial, sendo esse último o majoritário (CÂNDIDO et al., 

2010). 
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A atividade do óleo essencial de M. ovata é comprovada contra insetos (LIMA et al., 

2011), fungos e bactérias (CÂNDIDO et al., 2010; SAMPAIO et al., 2016; JESUS et al., 2016; 

FRAZÃO et al., 2017), bem como possui ação analgésica resultante de seus compostos 

majoritários neral e geranial, que juntos formam o citral (SANTOS et al., 2014). Além disso, 

há uma patente de modelo de utilidade registrada sobre uma formulação fungicida para 

controlar ou eliminar o fitopatógeno Lasiodiplodia theobromae, que tem como base o óleo 

essencial dessa espécie (BLANK et al., 2015). 

 

2.2 A espécie Populus deltoides 

 

Espécies do gênero Populus são nativas em grande parte do hemisfério norte, 

apresentam características de rápido crescimento e estabelecimento, facilidade de 

enraizamento, além de elevadas taxas de fotossíntese e consumo de água (JUNIOR ZALESNY 

et al., 2007), o que levou à utilização econômica dessas espécies. Há uma comissão 

internacional, a International Poplar Commission (IPC), que detém a Autoridade de Registro 

Internacional de Cultivar (ICRA) de cultivares de Populus (KUZOVKINA; VIETTO, 2014). 

P. deltoides Bartram ex Marsh. (Salicaceae) é uma árvore nativa nos Estados Unidos, 

de ampla distribuição geográfica nas regiões leste, central e sudoeste, onde é popularmente 

conhecida como eastern cottonwood. É uma angiosperma, eudicotiledônea, dioica, alógama 

com esperada alta diversidade genética e heterozigosidade (GRIN-GLOBAL, 2011; 

FAHRENKROG et al., 2017a).  

As sementes dessa espécie possuem taxa de germinação de 60-90%, e são dispersadas 

pelo ar ou água para grandes distâncias. As flores são produzidas após a transição do estágio 

juvenil para o estágio reprodutivo da planta (com 7 a 10 anos de idade), passando a formar 

botões florais na primavera de cada estação de crescimento (HSU et al., 2006). Estacas são 

comumente utilizadas para sua propagação (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Imagens de plantas de Populus deltoides. A - Árvore (Fonte: SELECTREE, 2018). 

B - Flores. C - Fruto (Fonte: GO BOTANY, 2018). 

 

Em condições favoráveis ao seu desenvolvimento, as árvores podem atingir 30m de 

altura e 120cm de diâmetro. Sua madeira pode ser considerada densa. As folhas são decíduas. 

As raízes são profundas e de fácil adaptação a diferentes tipos de solo, secos a úmidos, e de pH 

muito ácido a levemente alcalino (MEDEIROS; HOPPE, 2002; STOLÁRIKOVÁ-

VACULÍKOVÁ et al., 2015). A tolerância à seca se deve ao baixo potencial osmótico e à 

capacidade de ajuste osmótico (redução) (ABRAHAM et al., 2018). 

A espécie apresenta grande importância econômica para países como China e EUA 

devido às suas características de rápido crescimento, rápida colheita, facilidade de propagação 

vegetativa, qualidade da madeira e resistência a doenças (LITTLE, 1979; CAO; CONNER, 

A B C 
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1999; STANTON et al., 2010). Constitui uma das principais espécies florestais para obtenção 

de madeira (STANTON et al., 2010) e celulose (LITTLE, 1979). No Brasil, desde 1991, 

plantios comerciais de empresas fosforeiras têm sido implementados com essa espécie 

(JAVARINI, 2011). 

Além disso, é considerada como espécie-chave em vários sítios ecológicos, sendo, 

portanto, recomendada para reflorestamento e recuperação de regiões ribeirinhas, devido à 

tolerância a ambientes inundados (CAO; CONNER, 1999). 

 

2.3 Estudos de diversidade genética 

 

O conhecimento sobre a riqueza genética de espécies serve de embasamento para 

programas de conservação e manejo de recursos genéticos, evitando-se a perda de espécies que 

ainda não foram bem estudadas; sendo útil para predizer como as espécies irão se comportar 

frente a mudanças climáticas; e, auxiliar na escolha do germoplasma adequado aos programas 

de melhoramento (HASHAGEN, 2016). 

 

2.3.1 Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) 

 

O ISSR surgiu em 1994, é um marcador semiarbitrário, amplificado via Reação em 

Cadeia da Polimerase (RCP) (Polymerase Chain Reaction – PCR) na presença de um iniciador 

complementar a um alvo microssatélite, não sendo necessário para amplificação o 

conhecimento prévio da sequência gênica. Resulta em multilocos e padrões multipolimórficos 

com reprodutibilidade (ZIETKIEWICZ et al., 1994), sendo útil no estudo da diversidade 

genética de espécies florestais (GARRIGA et al., 2013), tendo-se mostrado eficiente na 

avaliação de espécies do gênero Myrcia. 

A importância dos corredores ecológicos em ecossistemas fragmentados no município 

de Lavras-MG foi determinada pela variabilidade genética da espécie Myrcia splendens (Sw.) 

DC. tanto em fragmentos, como nos corredores de vegetação, por meio do marcador ISSR. 

Cento e sessenta e oito indivíduos, que estavam a uma distância máxima entre si de 104m, 

foram analisados. Com o uso desse marcador obteve-se maior diversidade genética dentro das 

populações (96,49% nos fragmentos e 91,15% nos corredores); presença de alto fluxo gênico 

com os fragmentos vizinhos; e, ausência de correlação entre as distâncias genética e geográfica 

(espacial) (BRANDÃO et al., 2011; 2015). 

Os marcadores ISSR foram utilizados para avaliar a diversidade genética de M. lundiana 

em uma população nativa presente no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, no município de 

Areia Branca, no estado de Sergipe, e constatou-se variabilidade genética mediana em uma 

população composta por 28 indivíduos, que foram divididos em 3 grupos, com similaridades 

de Jaccard que variaram de 15 a 87% (média de 49%) (ALVES et al., 2016). 

A diversidade genética entre e dentro de 10 populações de Myrciaria dubia, presentes 

no município de Caracaraí, no estado de Roraima, foi determinada por ISSR, e revelaram a 

existência de alta diversidade genética nos 94 acessos avaliados. Esses acessos foram divididos 

em 3 grupos que corresponderam às regiões de origem, e apresentaram diversidades de 65 e 

35% entre e dentro das populações (NUNES et al., 2017). 

 

2.3.2 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 

 

SNPs são variações de sequências de expressão bialélica, de ocorrência natural, em que 

há alteração de uma única base de nucleotídeo (Adenina, Timina, Guanina ou Citosina) em uma 

posição específica do DNA entre os cromossomos, com frequência superior a 1%, dentro de 

uma população (BROOKES, 1999). Os SNPs mais úteis são aqueles que possuem uma 

frequência maior que 5% (HARTL; CLARK, 2007). 
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Os SNPs podem ocorrer em regiões codificadoras dos genes, regiões não codificadoras 

(COLLINS et al., 1998) e em regiões intergênicas, sendo denominados, para os SNPs que estão 

localizados nas regiões codificadoras, de SNP-sinônimo ou SNP-não-sinônimo. Quando a 

alteração do nucleotídeo não afeta a sequência de aminoácido da proteína a ser produzida, tem-

se o SNP-sinônimo, mas quando essa alteração na fita do DNA ocasiona mudanças nas 

proteínas que são codificadas, tem-se o SNP-não-sinônimo (BROOKES, 1999). 

Vários métodos de descoberta e identificação de SNPs são descritos. Cita-se como 

métodos de descoberta de SNPs Locus specific-PCR amplification, Alignment among available 

genomic sequences, Whole genome shotgun sequences, Ovelrpaing regions in BACs and PACs 

e Reduced representation shotgun (RRS). Cita-se os métodos de genotipagem baseados em gel 

RFLP e AFLP, Single strand confirmation polymorphism (SSCP) e Allele-specific 

amplification for SNP genotyping, e baseados em não-géis Mismatch at 3’ leading to failure in 

PCR reaction, Taq Man, Molecular beacons, Oligonucleotide ligation, DNA chips, 

microarrays. Esses são os mais utilizados para genotipagem de indivíduos em locos SNPs, que 

se baseiam na capacidade de distinção da substituição de bases falso-positivos, ou seja, a 

diferenciação entre SNPs e Indels (deleções e inserções) (GUPTA et al., 2001). 

Os SNPs avaliam a sequência de nucleotídeos e não o tamanho de um fragmento 

(STARKS et al., 2016) apresentando, portanto, a vantagem de não possuir ambiguidade. Outra 

vantagem é a de ser abundante quando comparados, por exemplo, aos microssatélites 

(COLLINS et al., 1998). Mesmo possuindo a desvantagem de ser bialélico, a estabilidade do 

SNP é maior do que a de outros marcadores como o multialélico codominante SSR (Simple 

Sequence Repeat) e bialélico dominante AFLP (Amplified Fragmente Lenght Polymorphism). 

Aqueles marcadores são denominados de terceira geração, enquanto estes são de segunda 

geração (GUPTA et al., 2001). 

Ainda que requeira um vasto número de locos (STARKS et al., 2016), com o advento 

de métodos de Sequenciamento de Nova Geração (SNG) (Next Generation Sequence - NGS), 

a capacidade analítica aumentou até mesmo em populações que pouco ou nada se sabe a 

respeito de sua informação genética (DAVEY et al., 2011), barateando a produção em grande 

volume de dados, e permitindo a avaliação tanto de regiões gênicas quanto intergênicas (ZHOU 

et al., 2014). 

“Nos métodos SNG, todo o genoma ou regiões específicas do genoma são 

aleatoriamente fragmentados em pequenas frações ou sequências que são assembled ou 

alinhados a uma referência, para serem, então, identificados locos variáveis (SNP calling), onde 

serão determinados os genótipos para cada indivíduo em cada loco (genotype calling)” 

(FLICEK; BIRNEY, 2009; NIELSEN et al., 2011). São os resultados do alinhamento que 

permitem avaliar se o sequenciamento foi bem-sucedido, ou seja, se a amostra sequenciada está 

correta, e se a preparação do DNA e o experimento foram montados corretamente (FLICEK; 

BIRNEY, 2009). 

A diversidade genética de 579 indivíduos de P. deltoides, localizados em 15 estados dos 

Estados Unidos, avaliada com o marcador SNP, resultou numa população subdividida em 4 

grupos que corresponderam aos padrões de distribuição geográfica de acordo com isolamento 

por distância. Pôde-se comprovar associações de genes ligados a adaptações de mudanças 

climáticas, que coincidem com aqueles determinados para P. trichocarpa, indicando possível 

convergência evolutiva. Por fim, dos genes associados às mudanças climáticas, 54 deles 

também estão associados com a produção de lignina, sendo, portanto, a produção de lignina um 

indicativo de alterações genéticas em razão da adaptação às condições climáticas 

(FAHRENKROG et al., 2017a,b). 

Com o uso do marcador SNP, populações nativas de Quercus lobata, espécie endêmica 

da Califórnia, EUA, também foram avaliadas com o intuito de indicar genes associados a 

adaptações climáticas. Foram encontrados valores de Tajima’s D médio de -0,44 e FST médio 

de 0,12, sendo baixo em SNP não-sinônimos (FST de 0,007). Além disso, foram identificados 
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três genes que se diferenciaram entre as populações e se correlacionaram com variações 

climáticas (SORK et al., 2016). 

 

2.4 Óleos essenciais e sua atividade sobre fungos fitopatogênicos 

 

Óleos essenciais são substâncias oriundas de metabolismo celular secundário, que 

desempenham diversas funções nos vegetais, como atração de polinizadores, repelência de 

predadores e patógenos, perda de água, aumento da temperatura, volatilidade e inibidor de 

germinação (KNAAK; FIUZA, 2010). Portanto, influenciam a interação das plantas com o 

ambiente e são influenciadas pelas características do ambiente, o que leva a uma imensa 

variedade de compostos químicos. O método de extração pode influenciar a composição dos 

óleos essenciais, tanto na presença quanto na porcentagem dos compostos presentes em um óleo 

essencial (SELL, 2010). 

Os compostos metabólicos secundários costumam ser agrupados em quatro grupos 

principais: terpenoides, chiquimato, policetídeos e alcaloides, sendo os dois primeiros mais 

relacionados aos óleos essenciais. Esses apresentam diversas propriedades terapêuticas 

(medicinais e aromáticas) e atividades microbiológica e pesticida (SELL, 2010), e veem sendo 

alvo de pesquisas científicas sob a justificativa de seu uso em substituição aos compostos 

sintéticos comercialmente disponíveis, que agridem ao homem e ao ambiente. 

Os óleos essenciais de M. ovata, extraídos de indivíduos localizados no estado de 

Sergipe, apresentaram ação fungistática contra o Fusarium solani na concentração de 0,5 

µL.mL-1 para os quimiotipos ácido nerólico + linalol, geraniol, citral e isopulegol e/ou ácido 

nerólico e/ou linalol; de 1,0 µL.mL-1 para o quimiotipo ácido nerólico; e, de 30 µL.mL-1 para o 

quimiotipo (E)-nerolidol (SAMPAIO et al., 2016). 

Óleos essenciais de M. lundiana também foram testados contra as espécies fúngicas F. 

solani, F. pallidoroseum, Colletotrichum musae e Lasiodiplodia theobromae, causadoras de 

doenças em frutas tropicais entre outras culturas, na pré e na pós-colheita. Observou-se que o 

óleo essencial de quimiotipo citral apresentou inibição de crescimento micelial dos fungos F. 

pallidoroseum, L. theobromae e F. solani nas CIM de 0,3, 0,5 e 0,6 µL.mL-1, respectivamente. 

Os quimiotipos ácido nerólico + 1,8-cineol, citral, e isopulegol + iso-isopulegol apresentaram 

CIM de 0,5, 0,6 e 0,8 µL.mL-1 contra o fungo C. musae (ALVES et al., 2016). 

 

2.4.1 Atividade de óleos essenciais sobre Colletotrichum acutatum  

 

C. acutatum foi identificado por Simmonds em 1965 e validado pelo mesmo autor em 

1968 (BARONCELLI et al., 2017). A espécie pertence ao filo Ascomiceta e à família 

Glomerellaceae (WIJAYAWARDENE et al., 2018). Apresenta um amplo espectro de 

hospedeiros, tanto de plantas cultivadas como não cultivadas, especialmente dicotiledôneas 

como citros (PERES et al., 2005). 

Óleos essenciais e compostos majoritários foram avaliados sobre esse fungo, causando 

antracnose no morango. Enantiômeros de linalol na concentração de 20 mg.mL-1 apresentaram 

ação inibitória por 4 dias em ensaios de bioautografia direta (ÖZEK et al., 2010). Os compostos 

timol e carvacrol nas concentrações de 150 µg.mL-1 apresentaram atividade antifúngica, 

havendo 100% de inibição do crescimento micelial no período de 240 horas (NUMPAQUE et 

al., 2011). 

A atividade antifúngica de óleos essenciais de Thymus zygis sylvestris e Thymus zygis 

gracilis (Lamiaceae), obtidos em época de floração, foi encontrada sob Concentração Média 

Efetiva (EC50) de 0,11 e 0,18 sobre C. acutatum. Além disso, ao avaliar a correlação dessa 

atividade com todos os compostos presentes no óleo essencial da espécie T. zygis gracilis, 

verificou-se que os minoritários citral (0,1%), β-pinene (0,2%) e o Limoneno (0,3%) 

apresentaram maior correlação de Spearman quanto a sua atividade antifúngica em comparação 

aos majoritários p-Cymene (16,8%) e Timol (63,4%) (PÉREZ-SÁNCHEZ et al., 2007). 
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a) Colletotrichum acutatum e a podridão floral de citros 

Os primeiros relatos da podridão floral de citros têm origem nos anos 1950 e 60 

(TIMMER et al., 1994). A primeira descrição oficial da doença se deu em 1979 por Fagan em 

Belize. Relata-se que essa doença se espalhou pela América dentro de 30 a 40 anos, 

provavelmente devido à contaminação de plantas (FAGAN, 1979). O fungo age como necrófilo 

nas flores e biotrófico nas folhas, ocasionando uma interação patógeno-hospedeiro intramural 

subcuticular e intracelular (PERES et al., 2005). 

Em geral, essa doença inicia com lesões necróticas de coloração laranjada em flores 

abertas, havendo, posteriormente, a queda das pétalas. Após a queda, o cálice e disco floral, que 

normalmente cairiam sem a formação de fruto, mantêm-se ligados ao galho (Figura 2.4), 

caracterizando o principal sintoma dessa doença. As folhas próximas geralmente ficam 

distorcidas com nervuras enlarguecidas (TIMMER et al., 1994). 

 

 
Figura 2.4. Sintomas causados por Colletotrichum acutatum em citros: A - Flores de laranjeira 

infectadas; B - Persistência dos cálices (Fonte: PERES et al., 2005). 

 

Em período de não afloramento, a sobrevivência do fungo se dá pelo apressório, que é 

formado em folhas, galhos e cálices persistentes. Durante o período de quiescência, as infecções 

não são desenvolvidas e resultam em colonização das folhas e outros tecidos vegetativos. É 

presumido, que em condições naturais, as pétalas contaminadas, quando entram em contato 

com a superfície de folhas úmidas, resultem na estimulação de germinação de apressórios, 

levando à formação de conídios secundários, que são dispersados para outras flores pelo 

impacto de gotas d’água (Figura 2.5) (PERES et al., 2005). As abelhas também agem como 

dispersoras dessa doença entre plantas e entre flores da mesma planta (GASPAROTO et al., 

2017). 

 

A B 
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Figura 2.5. Ciclo da doença podridão floral de citros (Fonte: PERES et al., 2005). 

 

Os conídios podem sobreviver por longos períodos em condições de solo ou matéria 

seca, no entanto, não são capazes de competir ou multiplicar-se em liteira ou solo úmido, onde 

as condições são mais favoráveis a outros organismos (PERES et al., 2005). Quando há 

repetidos ciclos da doença, a podridão floral de citros pode atingir grandes áreas em uma única 

temporada de floração (AGOSTINI et al., 1994). A germinação do fungo ocorre dentro de 12 a 

24 horas, a infecção em flores ocorre entre 24 a 48 horas e sintomas e esporos são produzidos 

dentro de 4 a 5 dias (PERES; DEWDNEY, 2017). 

Essa doença tem recebido uma maior atenção na cultura de laranjeiras no estado de São 

Paulo devido ao deslocamento de áreas produtoras para regiões do Sudoeste, favoráveis ao C. 

acutatum, sendo especialmente problemática em períodos de temperatura amena e alta umidade 

(GAMA, 2017), em que as folhas permanecem molhadas por horas. Sob condições favoráveis, 

as perdas podem chegar a 80% da produção (GOES et al., 2008). 

Ainda que as condições favoráveis à doença ocorram ocasionalmente, citricultores 

brasileiros pulverizam anualmente os plantios com trifloxistrobina e tebuconazol (GAMA, 

2017). Nos Estados Unidos os produtos recomendados possuem strobilurin, que não possui 

efeito prolongado e não pode ser utilizado mais de uma vez por estação (PERES; DEWDNEY, 

2017). Esses dois trabalhos apresentam modelos de definição de um limiar de ação para a 

aplicação de fungicidas, coincidindo as pulverizações iniciais quando atingem 15-20% dos 

pomares. Até o momento não foi encontrada resistência a esses fungicidas, mas o alto custo 

envolvido com pulverizações e o uso frequente, que resulta no aumento da pressão de seleção 

sobre isolados resistentes, (PERES; DEWDNEY, 2017; GAMA, 2017) somados à preocupação 

da toxicidade ao ambiente e ao homem, ressaltam a necessidade de métodos alternativos de 

controle dessa doença. 

 

2.4.2 Atividade de óleos essenciais sobre Plenodomus destruens 

 

Relatado pela primeira vez em 1912, o fungo P. destruens é um fitopatógeno do filo 

Ascomiceta e da família Leptosphaeriaceae (WIJAYAWARDENE et al., 2018), que atinge 

apenas espécies de plantas da família Convolvulaceae. Esse fungo germina na presença de 

umidade e temperaturas entre 21 a 32°C. Os picnídios são escuros, de formato arredondado a 

irregular, podendo apresentar-se isolados ou agrupados e possuem duas paredes, uma externa 

escura e uma interna transparente, e tamanhos que podem variar de 70,2-261,5 x 63,0-198,9 



10 

 

µm. Neles, os conídios são desenvolvidos. Esses são unicelulares, hialinos, oblongos a 

elipsoides, com pontas arredondadas e medem 6,4-8,6 x 2,8-3,5 µm e 7,7-10,6 x 1,9-2,7 µm. 

Podem produzir estruturas de resistência, os clamidósporos, pigmentados, isolados ou 

agregados, que permitem o fungo perdurar por alguns anos no solo (COELHO et al., 1997; 

PEREIRA et al., 2011; GAI et al., 2016). 

Nenhum artigo científico foi encontrado relatando o potencial antifúngico de óleos 

essenciais e de compostos majoritários sobre o fungo P. destruens. 

 

a) Plenodomus destruens e o mal-do-pé da batata-doce 

O mal-do-pé é uma doença que ataca cultivos de batata-doce em diversas regiões do 

mundo, como Índia (CHAKRABORTY et al., 2017), Etiópia (PAMAR et al., 2017), China 

(GAI et al., 2016), Espanha, cujo nome é Peste Negra (RODRIGUEZ, 2014), e Brasil. Na Índia, 

o fungo não ocorre com tanta frequência (CHAKRABORTY et al., 2017) e na Etiópia, quarto 

produtor mundial de batata-doce, cerca de 14% das raízes ensacadas foram encontradas 

contaminadas com P. destruens após uma semana de armazenamento. Na China, país 

responsável por 80% da produção mundial de batata-doce, o primeiro relato de sua ocorrência 

foi em agosto de 2014, com percentuais de contaminação dos plantios de 41-85% (GAI et al., 

2016). No Brasil é a principal doença causada por fungo na batata-doce. Juntamente com 

viroses, a ocorrência de mal-do-pé tem ocasionado perdas drásticas. Em plantios sucessivos, 

por exemplo, de 2 ou 3 safras no período de um ano, a produtividade pode ser reduzida em 80% 

(PEREIRA et al., 2011; FERNANDES, 2013). 

O fungo P. destruens pode infectar a planta durante todo o seu ciclo de cultivo, bem 

como as raízes durante o armazenamento (PEREIRA et al., 2011; FERNANDES, 2013) sendo, 

portanto, um fungo de pré e pós-colheita. Em mudas, as lesões ocorrem no caule no nível do 

solo ou abaixo dele, sendo o período entre inoculação e expressão dos sintomas de 30-35 dias 

(PEREIRA et al., 2011). Picnídios pretos e cancros de coloração marrom-escuro podem ser 

vistos na haste em regiões próximas ao coleto, até 10-20 cm acima da linha do solo, espalhando-

se até as extremidades das raízes, e continuam a progredir-se lentamente durante o 

armazenamento, danificando-as parcialmente e tornando-as inúteis para ao consumo in natura 

(CLARK et al., 2009; PEREIRA et al., 2011; GAI et al., 2016). 

A necrose dos tecidos pode ainda ocasionar a redução ou interrupção da absorção de 

água e nutrientes, levando ao aparecimento de folhas amarelas, ramos murchos ou secos, e, por 

fim, ocasionar a podridão total (Figura 2.6) (PEREIRA et al., 2011; CHAKRABORTY et al., 

2017). A adubação nitrogenada em excesso e a adubação orgânica, como esterco de gado, 

compostagem de lixo e cama de frango, podem acentuar a severidade da doença (COELHO et 

al., 1997; PEREIRA et al., 2011). 
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Figura 2.6. Mal-do-pé da batata-doce causada pelo fungo Plenodomus destruens. A - Sintoma 

de clorose nas nervuras (Fonte: FERNANDES, 2013); B - Sintoma no caule (Fonte: PEREIRA 

et al., 2011); C - Sintoma nas raízes; e, D - Picnídios (Fonte: GAI et al., 2016). 

 

O fungo não sobrevive bem no solo, exceto em raízes e caules infectados. A sanitização 

e o uso de estacas saudáveis e resistentes, além da rotação de culturas por 2-3 anos, são as 

melhores alternativas para o controle da doença em campo (PEREIRA et al., 2013). Não há 

nenhum registro de fungicidas recomendados contra a doença no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA (2018). Além disso, a Embrapa Hortaliças encontrou 

resultados de menor incidência da doença com a cultivar Princesa (PEREIRA et al., 2013). 

Filtrados da bactéria Bacillus DT-3 e DT-114 apresentaram inibição do crescimento micelial 

de P. destruens, com percentuais que variaram de 80 a 100%. Essa mesma significância é 

encontrada para filtrados de B. Pumilus QST 2028, usados no controle de T. paradoxa em cana-

de-açúcar (SANTOS, 2014; MARQUES et al., 2015). 

 

2.4.3 Atividade de óleos essenciais sobre Thielaviopsis paradoxa  

 

T. paradoxa é um fitopatógeno que causa doenças em diversas culturas como abacaxi, 

cana-de-açúcar e palmeiras. Pertence ao filo Ascomiceta e à família Ceratocystidaceae 

(WIJAYAWARDENE et al., 2018), e possui sinonímia com o fungo Ceratocystis paradoxa, 

sendo considerada a forma assexual. 

Inicialmente hialino, apresenta variação de coloração micelial branca a cinza com o 

decorrer de 3-4 dias. O conidióforo possui tamanho de até 250 µm, e os conídios possuem duas 

formas: endoconídeos e clamidósporos. Os endoconídeos possuem parede fina e são produzidos 

endogenamente em cadeias, de forma cilíndrica a elipsoidal (7-15 µm de comprimento x 2,5-

7,2 µm de largura), e os clamidósporos são lisos e de parede dupla, localizados nas cadeias de 

terminais, e forma oval (9,0-25,0 µm de comprimento x 7,2-15,0 µm de largura) (WARWICK; 

PASSOS, 2009; CARVALHO et al., 2011; JAYARATNE; DAYARATHNA, 2016), podendo 

ser encontrados em maior quantidade (TAMANHO et al., 2014). 

Óleo essencial de Lippia sidoides (Verbenaceae) e seu composto majoritário timol 

apresentaram atividade fungicida com inibição de 100% do crescimento micelial de T. 

paradoxa em CIM de 0,2 e 0,3 µL.mL-1. Esse resultado evidencia o efeito sinérgico que outros 

compostos presentes no óleo, tais como carvacrol, 1,8-cineol, α-terpineno, β-cariofileno e p-

A B 

C D 
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cymeno, exercem sobre o fungo avaliado, mesmo que isoladamente não tenham exercido 

inibição em concentrações de até 0,5 µL.mL-1 (CARVALHO et al., 2013). Toxicidade sobre 

Ceratocystis paradoxa (forma sexual de T. paradoxa), que atacavam cultivo de cana-de-açúcar, 

foi encontrada em experimentos realizados com o composto majoritário geraniol, proveniente 

do óleo essencial de frutas de Zanthoxylum alatum (Rutaceae) (RAO; SINGH, 1994). 

 

a) Thielaviopsis paradoxa e a resinose do coqueiro 

No coqueiro T. paradoxa é conhecido por causar a doença resinose (Stem bleeding). Foi 

identificada pela primeira vez no Sri Lanka em 1906 por Petch e no Brasil em 1985 no estado 

do Amazonas por Alves e Lourd, mas reportando apenas a queda de frutos imaturos. Em 2004 

a doença foi redescoberta no estado de Sergipe, no platô de Neópolis, havendo a contagem de 

50 plantas com sintomas de exsudações no estipe. As áreas afetadas por esse patógeno exibem 

descoloração escura e exsudações de coloração marrom-avermelhada após duas semanas de 

inoculação, liberação de raízes, redução do crescimento e necrose progressiva dos pares de 

folhas mais baixos na nervura central. Dentro da estipe, os tecidos lesionados aprodecem, 

ficando com coloração marrom-amarelado a preto, levando à morte das plantas (WARWICK; 

PASSOS, 2009; MOURA et al., 2012) (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7. Resinose do coqueiro causado por Thielaviopsis paradoxa. A - Sintoma de 

exsudações no estipe de coqueiro (Fonte: WARWICK; PASSOS, 2009). B - Surgimento de 

raízes em locais de rompimento do estipe (Fonte: MOURA et al., 2012). C - Coqueiro com 

sintomas de resinose avançada (Fonte: MOURA et al., 2012). 

 

A ocorrência dessa doença é mais pronunciada em locais com injúrias abtióticas e 

bióticas, sendo comumente associada ao ataque do gorgulho Rhynchophorus palmarum L, que 

também está associado ao nematoide Bursaphelenchus cocophilus, responsável pela doença 

anel vermelho (CARVALHO et al., 2011). Quando o fungo e o nematoide estão associados, a 

distribuição espacial dessa doença é do tipo agregada, havendo a dispersão de raio de 11m para 

o fungo (SILVA et al., 2015). Com relação à associação entre o gorgulho e o fungo T. paradoxa, 

a disseminação de esporos se dá pela superfície de contato ou pelo trato digestivo, quando os 

gorgulhos os obtém durante sua alimentação, apresentando perda de longevidade micelial após 

7 dias (CARVALHO et al., 2011). Quando combinados, a morte da planta ocorre após 3-4 

meses do sintoma inicial (WARWICK; PASSOS, 2009), levando à necessidade de erradicação 

das plantas, que costuma ser feita pela retirada e queima. 

Como alternativa para essa erradicação, recomenda-se a utilização de Metanoarseniato 

Ácido Monossódico (MSMA), que provoca a destruição das membranas celulares do fungo 

sem deixar resíduos que possam prejudicar os novos plantios de coqueiro. A manutenção de 

95% do plantio foi obtida com a inserção de 21,6 g de MSMA por planta em um único ponto 

de inserção a 1m de altura (FONTES et al., 2009). Além dos insetos, a disseminação da resinose 

também se dá através do solo (SILVA et al., 2015). A banana madura da cultivar Prata é uma 

alternativa de isca para remoção de T. paradoxa do solo contaminado (SANTOS et al., 2012). 

A B C 
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Tratando-se do coqueiro, não há produtos químicos sintéticos registrados no MAPA 

para a prevenção e controle de T. paradoxa. Entretanto, alguns trabalhos mencionam o uso 

irregular do tiofanato-metílico para essa finalidade. Algumas alternativas a compostos 

sintéticos são sugeridas, a exemplo da fumigação com formaldeído e o vapor de água para 

higienização de produtos do coco contaminados com o fungo. Quando submetido in vitro ao 

formaldeído, não houve crescimento durante as 24 horas de observação; e, a temperatura acima 

de 70°C é capaz de eliminar a viabilidade dos esporos (JAYARATNE; DAYARATHNA, 

2016). 
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4. ARTIGO 1: DIVERSIDADE GENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO NATIVA DE 

Myrcia ovata CAMBESS. (MYRTACEAE) UTILIZANDO MARCADORES 

MOLECULARES ISSR 

 

RESUMO 

Myrcia ovata Cambess. (Myrtaceae) é uma planta medicinal e aromática que possui 

propriedades analgésica, bactericida e fungicida. Apesar dessa espécie apresentar potencial 

econômico, nenhum estudo sobre a sua diversidade e estrutura genética foi encontrado. Essa 

informação é necessária para estabelecer estratégias de prospecção e conservação de recursos 

naturais. O objetivo desse estudo foi avaliar a diversidade genética de 24 indivíduos M. ovata 

de uma população nativa no município de Japaratuba-SE, utilizando marcadores moleculares 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). Nove primers testados resultaram em 99 bandas 

polimórficas. Os 24 indivíduos foram reunidos em 2 grupos pelo software Structure. A análise 

de similaridade de Jaccard variou de 0,21 (MYRO-034 e MYRO-159) a 0,82 (MYRO-178.1 e 

MYRO-178.2), com média de 0,38. A diversidade genética dessa população de Myrcia ovata 

foi considerada média. Os indivíduos MYRO-154, MYRO-175 e MYRO-175.1 apresentaram 

as maiores variabilidades. 

 

Palavras-chave: Myrcia ovata, Inter Simple Sequence Repeat, Variabilidade genética. 

 

 

  



24 

 

4.1 Introdução 

 

O gênero Myrcia é composto por mais de 300 espécies que pertencem à subtribo 

Myrciinae da família Myrtaceae. Myrcia ovata é uma espécie aromática e medicinal originária 

dos trópicos sul americanos. No Brasil, é popularmente conhecida como laranjinha-do-mato, 

sendo utilizada na medicina popular contra doenças gastrointestinais e diarreia (Limberger et 

al., 2004; Lucas et al., 2007; Cândido et al, 2010). M. ovata foi registrada no Brasil nos estados 

de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo 

(SpeciesLink, 2016). Em Sergipe, indivíduos foram encontrados numa área exposta à 

antropização e fogo, estando, portanto, em risco de se tornar localmente extinto. 
Trabalhos envolvendo o estudo da espécie M. ovata são relativamente recentes. No ano 

de 2010, foi provado que os óleos essenciais possuem atividade antibacteriana, o que levou ao 

interesse econômico da espécie (Cândido et al., 2010). Desde então, pesquisadores descobriram 

que os óleos essenciais de M. ovata também possuem ação analgésica (Santos et al., 2014) e 

propriedades antifúngicas (Sampaio et al., 2016). 

Várias espécies da flora brasileira foram estudadas com o objetivo de se obter moléculas 

bioativas potencialmente úteis para o homem. No entanto, muitas outras espécies foram extintas 

mesmo antes de suas potencialidades terem sido avaliadas. A destruição antrópica de florestas 

e ecossistemas naturais, habitat de várias espécies medicinais, justifica a necessidade de 

conduzir pesquisas que visem à conservação dos recursos em atual risco de erosão genética. O 

estabelecimento de estratégias de conservação para manutenção da diversidade genética dentro 

de espécies só é possível pela medida da variabilidade genética em populações (Lima et al., 

2015a). 

A análise da variação genética de indivíduos identifica os graus de polimorfismo entre 

indivíduos e populações, independente da variação fenotípica e estádio de desenvolvimento da 

planta (Grattaplagia; Ferreira, 1998), podendo ser obtida pela caracterização molecular por 

meio dos marcadores. Desenvolvido na década de 90, o marcador molecular Inter Simple 

Sequence Repeats (ISSR) é dominante (binário) e realiza a amplificação da cadeia de DNA pela 

Reação em Cadeia da Polimerase (RCP), sem que seja necessário o conhecimento prévio da 

sequência genética, gerando padrões polimórficos (Zietkiewicz et al., 1994). O marcador ISSR 

foi utilizado em estudos da variabilidade e diversidade genética em espécies de plantas da 

família Myrtaceae, tais como Eucalyptus spp. (Ballesta et al., 2015), Psidium spp. (Oliveira et 

al., 2014), Eugenia spp. (Brunchault et al., 2014) e Myrcia spp. (Brandão et al., 2015). 

Um estudo da diversidade química de óleos essências de M. ovata foi realizado para 

plantas do estado de Sergipe (Sampaio et al., 2016). No entanto, este é o primeiro estudo que 

visa caracterizar a diversidade genética da espécie. Visto que a informação gerada pela análise 

da variabilidade genética pode ser usada em programas de conservação e uso de recursos 

genéticos, o objetivo deste estudo foi determinar a diversidade genética de 24 indivíduos de M. 

ovata encontrados no município de Japaratuba-SE, por meio dos marcadores moleculares ISSR. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Material vegetal 

 

Para extração de DNA, folhas novas de 24 indivíduos de M. ovata foram coletadas e 

armazenados em sílica gel no dia 15 de setembro de 2016 no município de Japaratuba, estado 

de Sergipe (Figura 4.1 e Tabela 4.1). 
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Figura 4.1 Mapa de localização dos 24 indivíduos de Myrcia ovata coletados de uma população 

nativa localizada no município de Japaratuba, no estado de Sergipe, Brasil. 
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Tabela 4.1. Identificação de 24 indivíduos de Myrcia ovata de uma população nativa localizada 

no município de Japaratuba, no estado de Sergipe, Brasil. 
Indivíduos Classificação Longitude Latitude 

MYRO-154 Arbusto 10°37’38.1”S 36°53’17.0”W 

MYRO-155 Arbusto 10°37’37.9”S 36°53’17.4”W 

MYRO-178  Arbusto 10°37’38.8”S 36°53’19.7”W 

MYRO-178.1  Arbusto 10°37’38.8”S 36°53’19.7”W 

MYRO-178.2  Arbusto 10°37’38.8”S 36°53’19.7”W 

MYRO-156 Arbusto 10°37’38.6”S 36°53’19.7”W 

MYRO-157 Arbusto 10°37’39.0”S 36°53’19.7”W 

MYRO-160 Arbusto 10°37’37.7”S 36°53’18.0”W 

MYRO-813 Arbusto 10°37’37.7”S 36°53’18.2”W 

MYRO-159.1 Arbusto 10°37’37.3”S 36°53’17.4”W 

MYRO-159 Arbusto 10°37’37.2”S 36°53’17.4”W 

MYRO-159.2 Arbusto 10°37’37.2”S 36°53’17.4”W 

MYRO-093 Arbusto 10°38’45.2”S 36°52’17.5”W 

MYRO-162 Arbusto 10°38’45.4”S 36°52’16.4”W 

MYRO-174 Arbusto 10°38’45.3”S 36°52’17.0”W 

MYRO-175 Arbusto 10°38’45.2”S 36°52’17.8”W 

MYRO-175.1 Arbusto 10°38’45.2”S 36°52’17.8”W 

MYRO-176 Árvore 10°38’44.1”S 36°52’19.4”W 

MYRO-029 Arbusto 10°37’37.8”S 36°53’17.3”W 

MYRO-030 Arbusto 10°37’37.8”S 36°53’17.3”W 

MYRO-032 Arbusto 10°37’38.7”S 36°53’20.1”W 

MYRO-033 Arbusto 10°37’38.7”S 36°53’20.2”W 

MYRO-034 Arbusto 10°37’38.8”S 36°53’20.4”W 

MYRO-036 Árvore 10°38’45.3”S 36°52’16.3”W 

 

4.2.2 Extração de DNA e amplificação via ISSR 

 

A extração se deu pelo método descrito por Nienhuis et al. (1995) com modificações. 

Para a reação de RCP-ISSR foram utilizados 9 primers da marca Invitrogen (Thermo Fisher 

Scientific, Carlsbad, CA, EUA) (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2. Informação dos primers e produtos da amplificação da análise de diversidade 

genética de 24 indivíduos de Myrcia ovata de uma população nativa localizada no município 

de Japaratuba, no estado de Sergipe, Brasil. 
Nome Sequência 

(5’-3’) 

Comprimento 

(pb) 

Temperatura de 

anelamento 

Bandas 

totais 

Bandas 

polimórficas 

Polimorfismo 

(%) 

UBC807 (AG)8-T 1500 ao 700 43°C 10 10 100% 

UBC808 (AG)8-C 2000 ao 400 47°C 12 12 100% 

UBC809 (AG)8-G 2000 ao 400 48°C 14 14 100% 

UBC810 (GA)8-T 1500 ao 400 45.4°C 12 11 92% 

UBC811 (GA)8-C 2000 ao 500 45°C 9 9 100% 

UBC813 (CT)8-T 2000 ao 500 47°C 10 10 100% 

UBC825 (AC)8-T 2000 ao 500 47°C 13 13 100% 

UBC827 (AC)8-G 2000 ao 500 47°C 13 12 92% 

UBC834 (AG)8-YT 2000 ao 700 46°C 9 8 89% 
R = purina (A or G) e Y = pirimidina (C or T)  

 

A amplificação se deu em um PTC-100 Termociclador (MJ Research Inc., Quebec, 

Canadá) programado com o seguinte protocolo: desnaturação inicial por 5 minutos a 94°C; 35 

ciclos com cada um composto pela desnaturação por 40 segundos a 94°C, 30 segundos para as 

respectivas temperaturas de anelamento de cada primer e extensão por 60 segundos a 72°C; e, 

uma extensão final por 7 minutos a 72°C. Os fragmentos foram submetidos a eletroforese em 

gel de agarose a 1,5% (1X TBE: 89 mM Tris, 89 mM ácido bórico, 2.5 mM EDTA, pH 8.3) em 

cuba horizontal (Loccus Biotecnologia LCH 20 x 25) a 120V por 2 horas. Cada amostra recebeu 

2 µL de GelRed® (Biotium) e o produto da amplificação foi visualizado sob luz UV. 
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4.2.3 Análise dos dados 

 

A partir da análise e interpretação do gel de agarose, uma matriz binária foi construída 

baseada na presença e ausência de fragmentos, representados por “1” e “0”. O número ótimo 

de fragmentos foi estimado pelo software GENES (Cruz, 2001), para obter os valores de 

correlação e estresse. Os valores médios do conteúdo de informação polimórfica (Polymorphic 

Information Content - PIC) (Botstein et al., 1980) e Hardy-Weinberg Heterozigosidade 

Esperada (HE) (Nei, 1973) para marcadores dominantes, e as análises de similaridade de Jaccard 

(Sneath; Sokal, 1973) e Bootstrap, para 100 simulações, também foram realizadas no software 

GENES. 

O dendrograma obtido pelo método da ligação média não ponderada (Unweighted Pair 

Group Method with. Arithmetic Mean - UPGMA) foi construído com o software NTSYS-pc 

2.0 (Rohlf, 2001). A porcentagem de locos polimórficos, o número de alelos diferentes (Na), o 

número de alelos efetivos e o Índice de Shannon foram calculados usando o GeneAlEx v. 6.5 

(Peakall; Smouse, 2012). 

Outra análise de agrupamento, utilizando o método bayesiano, foi realizada com o 

software STRUCTURE v. 2.3.4 (Pritchard et al., 2000). O modelo misto foi utilizado com 

frequência alélica correlacionada, e simulações foram realizadas com um período de burn-in e 

MCMC de 104 cada. A escolha do K ótimo (K) foi calculado usando o ΔK, do método Evanno 

et al. (2005), no software on line STRUCTURE HAVERSTER (Earl; vonHoldt, 2012). 

 

4.3 Resultados  

 

4.3.1 Análise dos primers 

 

Os 9 primers geraram 99 bandas polimórficas. O número de fragmentos variou de 9 a 

13 por primer, com uma média de 11,3 bandas por primer (Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2. Perfis eletroforéticos dos primers UBC807 (A) e UBC834 (B) amplificados para 24 

indivíduos de Myrcia ovata de uma população nativa localizada no município de Japaratuba, 

no estado de Sergipe, Brasil. 

 

A análise de otimização mostrou valores de estresse e correlação de 0,9986 e 0,0127. 

Os valores confirmam a estabilidade entre o número de primers e de fragmentos obtidos. No 

mais, o PIC variou de 0,1094 a 0,3469, com média de 0,2594. 
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4.3.2 Diversidade genética 

 

A variabilidade genética para a população foi estimada como moderada. O número de 

alelos diferentes (Na) e o número de alelos efetivos (Ne) foram 1,971 e 1,412. O Índice de 

Shannon foi de 0,4 e a HE variou de 0,1162 a 0,4466, com uma média de 0,3097. A porcentagem 

de locos polimórficos foi de 97,06%. 

 

4.3.3 Análise de agrupamento 

 

A similaridade do coeficiente de Jaccard entre cada par de indivíduos variou de 0,21 a 

0,82, com média de 0,38 (Tabela 4.3). O par formado pelos indivíduos MYRO-178.1 e MYRO-

178.2 (0.82), seguido pelos pares MYRO-032 e MYRO-033 (0.71), e MYRO-159 e MYRO-

159.2 (0.69) apresentaram maior similaridade genética. Já os pares formados pelos indivíduos 

MYRO-034 e MYRO-159 (0.21), MYRO-029 e MYRO-093 (0.24), e MYRO-030 e MYRO-

162 (0.25) apresentaram menor similaridade genética. 
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Tabela 4.3. Coeficiente de similaridade de Jaccard de 24 indivíduos de Myrcia ovata de uma população nativa localizada no município de Japaratuba, 

no estado de Sergipe, Brasil. 
 

MYRO 

-154 

MYRO 

-155 

MYRO 

-178 

MYRO 

-178.1 

MYRO 

-178.2 

MYRO 

-156 

MYRO 

-157 

MYRO 

-160 

MYRO 

-813 

MYRO 

-159.1 

MYRO 

-159 

MYRO 

-159.2 

MYRO 

-093 

MYRO 

-162 

MYRO 

-174 

MYRO 

-175 

MYRO 

-175-1 

MYRO 

-176 

MYRO 

-029 

MYRO 

-030 

MYRO 

-032 

MYRO 

-033 

MYRO 

-034 

MYRO-155 0.43 1                      

MYRO-178 0,45 0,59 1                     

MYRO-178.1 0,47 0,59 0,65 1                    

MYRO-178.2 0,48 0,55 0,57 0,82 1                   

MYRO-156 0,44 0,46 0,51 0,47 0,53 1                  

MYRO-157 0,38 0,41 0,49 0,41 0,51 0,58 1                 

MYRO-160 0,35 0,52 0,51 0,53 0,63 0,59 0,51 1                

MYRO-813 0,37 0,48 0,50 0,40 0,43 0,46 0,41 0,41 1               

MYRO-159.1 0,35 0,30 0,33 0,31 0,36 0,32 0,27 0,33 0,41 1              

MYRO-159 0,33 0,30 0,31 0,35 0,38 0,26 0,27 0,29 0,28 0,67 1             

MYRO-159.2 0,40 0,33 0,37 0,38 0,44 0,31 0,33 0,36 0,33 0,67 0,69 1            

MYRO-093 0,28 0,26 0,27 0,28 0,34 0,32 0,28 0,30 0,29 0,43 0,36 0,50 1           

MYRO-162 0,36 0,40 0,39 0,40 0,43 0,33 0,32 0,33 0,35 0,50 0,40 0,50 0,54 1          

MYRO-174 0,29 0,31 0,30 0,33 0,38 0,36 0,31 0,32 0,38 0,60 0,51 0,51 0,51 0,51 1         

MYRO-175 0,35 0,31 0,33 0,30 0,34 0,40 0,28 0,33 0,37 0,38 0,28 0,36 0,32 0,39 0,37 1        

MYRO-175-1 0,30 0,38 0,40 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,35 0,33 0,32 0,38 0,33 0,37 0,30 0,37 1       

MYRO-176 0,37 0,38 0,42 0,41 0,44 0,34 0,36 0,37 0,36 0,34 0,38 0,44 0,31 0,29 0,33 0,34 0,38 1      

MYRO-029 0,33 0,32 0,33 0,34 0,35 0,30 0,29 0,33 0,32 0,35 0,34 0,31 0,24 0,36 0,30 0,33 0,34 0,37 1     

MYRO-030 0,37 0,46 0,42 0,38 0,41 0,44 0,36 0,44 0,38 0,29 0,30 0,30 0,29 0,25 0,29 0,37 0,33 0,50 0,37 1    

MYRO-032 0,29 0,43 0,39 0,33 0,36 0,41 0,38 0,41 0,51 0,41 0,33 0,30 0,31 0,32 0,40 0,40 0,41 0,41 0,57 0,46 1   

MYRO-033 0,25 0,38 0,36 0,27 0,30 0,41 0,38 0,39 0,48 0,36 0,27 0,27 0,33 0,37 0,35 0,39 0,38 0,43 0,45 0,43 0,71 1  

MYRO-034 0,32 0,34 0,38 0,39 0,39 0,40 0,31 0,35 0,42 0,30 0,21 0,31 0,29 0,30 0,32 0,38 0,33 0,37 0,41 0,39 0,44 0,47 1 

MYRO-036 0,32 0,36 0,40 0,38 0,36 0,34 0,25 0,35 0,36 0,30 0,25 0,31 0,27 0,33 0,28 0,37 0,36 0,46 0,43 0,44 0,38 0,40 0,42 



30 

 

A partir do dendrograma, os indivíduos foram separados em 2 grupos (I e II). De acordo 

com essa análise, o grupo I foi formado por seis indivíduos, representantes de 25% da população 

(MYRO-159, MYRO-159.1, MYRO-159.2, MYRO-093 e MYRO-162), e o grupo II foi 

formado por 18 indivíduos representantes de 75% da população. A análise de Bootstrap 

mostrou uma variação de repetitividade de 19 a 100%. As junções entre MYRO-154 e MYRO-

155 (100%), MYRO-178.1 e MYRO-178.2 (100%), e MYRO-159 e MYRO-159.1 (97%) 

apresentaram maior consistência (Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3. Dendrograma definido pelo critério de agrupamento UPGMA de 24 indivíduos de 

Myrcia ovata de uma população nativa localizada no município de Japaratuba, no estado de 

Sergipe, Brasil. 

 

O agrupamento pelo método Bayesiano pelo software STRUCTURE também dividiu a 

população em 2 grupos. Os indivíduos MYRO-154, MYRO-175 e MYRO-175.1 foram aqueles 

que representaram maior variabilidade (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4. Resultados de agrupamento pelo STRUCTURE com K=2 de 24 indivíduos de 

Myrcia ovata de uma população nativa localizada no município de Japaratuba, no estado de 

Sergipe, Brasil. 

 

4.4 Discussão 

 

O marcador ISSR permitiu a detecção de relativo alto nível de polimorfismo entre as 24 

plantas de M. ovata oriundas de uma população nativa no município de Japaratuba, no estado 

de Sergipe, Brasil. Esse é o primeiro estudo para avaliar a variabilidade genética de M. ovata. 

O número de fragmentos amplificados pelo marcador ISSR foi classificado como de 

baixa variação, o que pode ser esperado para espécies da tribo Myrteae (Lima et al., 2015b). 

Em adição, as 99 bandas polimórficas obtidas pelos 9 primers foram suficientes para obter um 

número confiável de fragmentos para estimar a variabilidade genética (Dudley, 1994). 
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Além disso, pela análise de otimização foi confirmado que o número de primers usados 

foram suficientes para avaliar a diversidade genética dos indivíduos de M. ovata, com valores 

de correlação e estresse próximos a 1,0 e 0,05 (Kruskal, 1964). 

O PIC representa a probabilidade de encontrar cada marcador em presença ou ausência 

em cada banda, revelando variação alélica. Varia de 0 a 0,5 e valores mais baixos podem 

corresponder a marcadores raros ou abundantes (Roldan-Ruiz et al., 2000). Nessa pesquisa, o 

PIC (0.259) foi considerado de poder discriminatório moderado. Em adição, o PIC apresentou-

se abaixo da HE, conforme esperado (Cruz, 2001). 

No que diz respeito a variabilidade genética, o número de alelos diferentes (Na) obtido 

para marcadores dominantes foi (1,97) próximo ao máximo possível, sendo que desse, 1,41 foi 

considerado efetivo (Ne). Isso significa que 71,57% dos alelos contribuíram para a construção 

da informação genética da população de M. ovata presente no estado de Sergipe. 

O Índice de Shannon mede a certeza na proximidade genética prevista entre indivíduos, 

variando de 0 a 1. Quanto mais baixo for o número, maior é o grau de certeza e menor é a 

diversidade da população (Estopa et al., 2006). A média da HE está associada com a baixa 

diversidade e, consequentemente, reduz a capacidade de uma população remanescente adaptar-

se (Álvares-Carvalho et al., 2016). 

O Índice de Shannon e a HE média encontrados para essa população nativa (0.40; 0.30), 

foram menores do que aqueles encontrados por Brandão et al. (2015) (0.48; 0.33) e Alves et al. 

(2016) (0.46; 0.30), que trabalharam com M. splendes e M. lundiana. Sabendo que a variação 

da HE é esperada para ser similar entre espécies que apresentam características semelhantes, 

como a biologia reprodutiva e a distribuição (Lima et al., 2015b), os resultados mais baixos 

aqui encontrados para o Índice de Shannon e HE podem, em parte, serem explicados pelo local 

onde as populações estudadas por Brandão et al. (2015) e Alves et al. (2016) estão situadas, 

florestas conservadas. Essa condição contrasta com a localização da população aqui estudada, 

uma vegetação antropizada (Santana et al., 2012), o que pode implicar em diminuição do fluxo 

de genes. 

A análise de Jaccard apresentou similaridade moderada (0,38), que pode ser 

influenciada pelo sistema reprodutivo de polinização cruzada (Kageyama et al., 2003; Sampaio 

et al., 2016) e ausência de domesticação (Silva et al., 2011). No entanto, a existência de 

diversidade genética moderada não justifica a falta de ações de conservação para essa espécie, 

uma vez que é considerada endêmica, não ter sido encontrada em nenhuma outra localidade no 

estado de Sergipe, e a variabilidade genética tende a continuar diminuindo se nenhuma ação for 

tomada. 

É importante enfatizar que os pares de plantas que apresentaram maior similaridade são 

arbustos, cada um localizado lado a lado, e fazem parte do mesmo grupo, tanto pela análise do 

UPGMA quanto do STRUCTURE, implicando que eles provavelmente possuem os mesmos 

genitores. Essa observação é aplicada a outros arbustos presentes lado a lado, por exemplo aos 

MYRO-159 com MYRO-159.1, MYRO-159.1 com MYRO-159.2 e MYRO-178 com MYRO-

178.1. Além disso, em relação à estrutura genética da população, os 24 indivíduos de M. ovata 

foram agrupados em dois pelas análises UPGMA e STRUCTURE, que apresentaram o mesmo 

arranjo. 

A amostragem de plantas matrizes para descrever a variabilidade genética dos 

indivíduos entre e dentro de populações é um pré-requisito para a caracterização genética das 

espécies, sendo, portanto, um procedimento comum em atividades de conservação de recursos 

naturais e melhoramento genético. Baseado nesse estudo, foi determinado que os indivíduos 

MYRO-154, MYRO-175 e MYRO-175.1, presentes no estado de Sergipe, são indicados como 

prioritários para conservação da espécie. 

No que concerne à comparação das análises químicas e genéticas, 12 indivíduos de M. 

ovata utilizados por Sampaio et al. (2016) também foram usados nesse trabalho. Não foi 

encontrada uma mesma divisão, pelas análises de agrupamento, dos quimiotipos e dos grupos 

genéticos. Por exemplo, cada um desses pares de indivíduos: MYRO-174 e MYRO-176, e 
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MYRO-159 e MYRO-160 foram agrupados no mesmo grupo químico, porém em diferentes 

grupos genéticos. Essa diferenciação pode ser em parte explicada pelo fato das amostras terem 

sido coletadas em diferentes períodos para cada um dos estudos. A variação química é 

comumente encontrada na composição química de plantas, sendo influenciada não apenas pela 

composição genética, mas também por fatores dinâmicos, tais como época chuvosa, seca, 

temperatura e pragas, bem como pelo método de extração (Scheffer, 1993; Ribeiro et al., 2016). 

Por fim, essa comparação talvez seja mais eficiente com outros tipos de marcadores, que 

também sofrem influência de fatores dinâmicos, como os marcadores enzimáticos (Faleiro, 

2007). 
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5. ARTIGO 2: AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA GENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO 

NATIVA DE Populus deltoides (EASTERN COTTONWOOD) POR MEIO DOS 

MARCADORES SNP 

 

RESUMO 

Populus deltoides é uma árvore nativa nos Estados Unidos de ampla distribuição geográfica 

nas regiões leste, central e sudoeste, onde é popularmente conhecida como eastern cottonwood. 

É uma espécie de importância ecológica e econômica, sendo utilizada em programas de 

recuperação de áreas ribeirinhas e em plantios para produção de madeira e celulose. Por ser 

uma espécie de ciclo longo, pode apresentar maior dificuldade em se adequar às mudanças 

climáticas que tanto têm contribuído para o desequilíbrio de ecossistemas. Diante disso, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade e estrutura genética de uma população nativa 

de P. deltoides por meio do marcador Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Os dados aqui 

obtidos servirão como base para discussão da associação de genes a características de 

adaptabilidade. 

 

Palavras-chave: Diversidade genética; Estrutura genética; Marcadores moleculares; Populus 

deltoides; Single Nucleotide Polymorphism 
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5.1 Introdução 

 

Espécies do gênero Populus são nativas em grande parte do hemisfério norte, 

apresentam características de rápido crescimento e estabelecimento, facilidade de 

enraizamento, além de elevadas taxas de fotossíntese e consumo de água (Junior Zalesny et al., 

2007), o que levou à utilização econômica dessas espécies. 

P. deltoides (Bartram ex Marsh.) (Salicaceae) é uma árvore nativa nos Estados Unidos, 

de ampla distribuição geográfica nas regiões leste, central e sudoeste, onde é popularmente 

conhecida como eastern cottonwood. É uma angiosperma, eudicotiledônea, dioica, alógama 

com esperada alta diversidade genética e heterozigosidade (Grin-Global, 2011; Fahrenkrog et 

al., 2017). 

A espécie presenta grande importância econômica para os Estados Unidos devido às 

suas características de rápido crescimento e colheita, facilidade de propagação vegetativa, 

qualidade da madeira, resistência a doenças (Little, 1979; Cao & Conner, 1999; Stanton et al., 

2010). É considerada uma das principais espécies florestais para obtenção de madeira (Stanton 

et al., 2010) e celulose (Little, 1979), além de ser considerada espécie-chave em vários sítios 

ecológicos, sendo recomendada para reflorestamento e recuperação de regiões ribeirinhas (Cao 

& Conner, 1999). 

O conhecimento sobre a riqueza genética de espécies serve de embasamento para 

programas de conservação e manejo de recursos genéticos, evitando-se a perda de espécies que 

ainda não foram bem estudadas; sendo útil para predizer como as espécies irão se comportar 

frente a mudanças climáticas; e, auxiliar na escolha do germoplasma adequado aos programas 

de melhoramento (Hashagen, 2016). 

Os marcadores SNPs vêm sendo bastante utilizados para essa finalidade, especialmente 

com o advento de métodos de Sequenciamento de Nova Geração (SNG). SNPs são variações 

de sequências de expressão bialélica, de ocorrência natural em que há alteração de uma única 

base de nucleotídeo (Adenina, Timina, Guanina ou Citosina) em uma posição específica do 

DNA entre os cromossomos, com frequência superior a 1%, dentro de uma população (Brookes, 

1999). 

Informações sobre o sequenciamento genômico de espécies do gênero Populus foram 

iniciadas em 2006, quando foi descrito todo o genoma da espécie P. trichocarpa (Tuskan et al., 

2006). Por meio desse sequenciamento foi possível a realização da primeira descrição parcial 

do genoma da espécie P. deltoides, em 2016, pelo uso de marcadores SNPs (Hashagen, 2016). 

Uma vez que a espécie P. deltoides é de ciclo longo, pode apresentar maior dificuldade 

em se adequar às mudanças climáticas que tanto têm contribuído para o desequilíbrio de 

ecossistemas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade e estrutura genética de uma 

população natural de P. deltoides por meio de marcadores SNPs, para geração de dados que 

servirão de base para futuras discussões acerca da associação de genes a características de 

adaptabilidade. 

 

5.2 Material e Métodos 

 

5.2.1 Descrição da população, extração de DNA e sequenciamento 

 

A população nativa da espécie P. deltoides Bartr. ex Marsh. (Salicaceae) aqui estudada 

foi composta por 612 indivíduos oriundos de 15 estados, situados nas regiões centro, sul e leste 

dos Estados Unidos. As folhas foram liofilizadas (FreeZone Freeze Dryer 18L Bulk Tray Dryer; 

Labconco, Kansas, MO, EUA), moídas (Geno/Grinder® SPREX SamplePrep; Metuchen, NJ, 

EUA), e o DNA genômico foi extraído (DNeasy Plant Mini Kit, Qiagen). Foram preparados 50 

pools, sendo que 47 continham 12 amostras e três continham 13 amostras. Uma sequência de 

18.153 genes foi capturada a partir de 204.108 sondas longas de ácido ribonucleico 

(Ribonucleic acid – RNA), utilizando o SureSelect Target Enrichment Kit (Agilent 
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Tecgnologies, Santa Clara, CA, EUA), e o DNA capturado de cada pool foi sequenciado em 

pair-end através do Ilumina HiSeq 2000 Sequencing System (Ilumina, San Diego, CA, EUA) 

(ver Fahrenkrog et al., 2017). 

 

5.2.2 Filtragem e alinhamento 

 

As leituras obtidas para cada indivíduo foram filtradas utilizando a ferramenta 

CUTADAPT (Martin, 2011), removendo-se aquelas de qualidade inferior a 30, comprimento 

inferior a 50 nucleotídeos e barcodes. A qualidade das leituras foi verificada com a ferramenta 

FASTQC (Andrews, 2010). As leituras curtas filtradas foram alinhadas ao genoma de 

referência ‘híbrido P. trichocarpa/P. deltoides (Neves, 2013), utilizando a ferramenta 

MOSAIK v. 2.2.3 (Lee et al., 2014). Primeiramente, o genoma de referência e as leituras foram 

transformadas em dados binários com o MOSAIK Build, especificando a tecnologia de 

sequenciamento Illumina e o comprimento médio do fragmento de 500, para, então, serem 

alinhados com o MOSAIK Aligner, definindo a porcentagem de erros permitidos (-mmp) em 

0,2 e habilitando a busca de alinhamento local para leituras paired-end (-ls) num raio de 500 

pb. 

 

5.2.3 Genotipagem 

 

SNPs foram identificados utilizando as ferramentas SAMTOOLS (Li et al., 2009), 

FREEBAYES (Garrison & Marth, 2012) e GATK (DePristo et al., 2011). Para utilizar essas 

ferramentas, alguns passos precisaram anteceder à identificação dos SNPs. As leituras foram 

ordenadas, sumarizadas e as duplicatas resultantes da Reação em Cadeia da Polimerase (RCP) 

foram removidas com as respectivas ferramentas SAMTOOLS Sort, Index e Rmdup. 

O genoma de referência também foi sumarizado e um dicionário foi criado utilizando 

as ferramentas SAMTOOLS Faidx e PICARD CreateSequenceDictionary. Em sequência, as 

regiões das leituras foram determinadas com a ferramenta GATK RealignerTargetCreator para, 

assim, serem realinhadas com a ferramenta GATK IndelRealigner. Só então foram identificadas 

variações nas leituras realinhadas, trabalhadas em conjunto, com a ferramenta GATK 

HaplotypeCaller. Essas leituras também foram trabalhadas individualmente, determinando a 

opção de estimar a confiança da referência (-ERC GVCF), e adicionando os passos GATK 

CombineGVCFs e GenotypeGVCFs. A partir das leituras realinhadas, as variações também 

foram trabalhadas em conjunto com a ferramenta GATK UnifiedGenotyper. 

Para a identificação das variações com a ferramenta SAMTOOLS, as probabilidades de 

cada possível genótipo foram geradas pela ferramenta SAMTOOLS Mpileup e então foi 

realizada a identificação dos SNPs, utilizando a opção multiallelic-caller pela ferramenta 

BCFTOOLS Call. A identificação dos SNPs com a ferramenta FREEBAYES foi realizada com 

os parâmetros --min-alternate-fraction 0.3 e --min-coverage 6. 

A interseção entre todos os SNPs identificados foi gerada com a ferramenta 

VCFTOOLS vcf-isec v. 0.1.14 (Danecek et al., 2011). Por requerimento de scripts Perl, os 

arquivos foram primeiramente compactados e indexados utilizando as ferramentas bzip e tabix, 

para então serem intersectados. Por fim, com a ferramenta VCFTOOLS vcf-annotation os SNPs 

remanescentes foram filtrados, sendo removidos aqueles com SNP mapping abaixo de 50 e com 

qualidade abaixo de 30, recording genotypes com ‘quality score’ abaixo de 20 e ‘depth’ abaixo 

de 8 (Fahrenkrog et al., 2017). 

 

5.2.4 Avaliação da estrutura populacional 

 

A estrutura da população foi determinada a partir do software STRUCTURE 2.3.4 

(Pritchard et al., 2000), utilizando SNPs em Equilíbrio de Ligação (LE), localizados em regiões 

intergênicas com ausência máxima de informação de 20%. Um modelo misto foi processado 
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com números de interações de burn-in e do algoritmo MCMC de 20 mil e 100 mil. O valor de 

K ótimo foi escolhido pelo método de Evanno et al. (2005) pelo software STRUCTURE 

HARVESTER (Earl & VonHoldt, 2012). A Análise de Componente Principal (ACP) foi 

implementada no pacote SNPRelate do software R (Zheng et al., 2012; R Core Team, 2015). 
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6. ARTIGO 3: ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Myrcia ovata 

Cambess. E DE SEUS COMPOSTOS MAJORITÁRIOS 

 

RESUMO 

Myrcia ovata é uma espécie nativa de fitofisionomia de Restinga que possui atividade 

antifúngica. Os fitopatógenos Colletotrichum acutatum, Plenodomus destruens e Thielaviopsis 

paradoxa são responsáveis pelas doenças podridão floral de citros, mal-do-pé da batata-doce e 

resinose do coqueiro, respectivamente. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade 

antifúngica de cinco quimiotipos de M. ovata, os compostos citral, (E)-nerolidol e linalol, e os 

majoritários ácido nerólico, ácido nerólico + linalol, geraniol e citral + (E)-nerolidol, sobre os 

fungos citados. Testes in vitro foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado 

com três repetições e concentrações (v/v) que variaram de 0,01 a 1,0 µL.mL-1. Os controles 

consistiram de BDA (Batata Dextrose Agar) e BDA com DMSO (Dimetisulfóxido) a 1%. 

Todos os tratamentos testados apresentaram atividade antifúngica, sendo que para o fungo C. 

acutatum o óleo essencial do indivíduo MYRO-180, de quimiotipo ácido nerólico + linalol, e 

seu composto majoritário apresentaram menores Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Fungicida Mínima (CFM) de 0,03 e 0,1 µL.mL-1. Para o fungo P. destruens, o 

óleo essencial do indivíduo MYRO-159, de quimiotipo ácido nerólico, apresentou menor CIM 

de 0,05, e o quimiotipo ácido nerólico + linalol e seu composto majoritário a menor CFM de 

0,07 µL.mL-1. Para o fungo T. paradoxa, a combinação de citral + (E)-nerolidol destacou-se 

apresentando menores CIM e CFM de 0,03 e 0,2 µL.mL-1. Por fim, o composto linalol foi 

menos tóxico sobre os três fungos testados. 

 

Palavras-chave: Myrcia ovata; Colletotrichum acutatum; Plenodomus destruens; 

Thielaviopsis paradoxa. 
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6.1 Introdução 

 

Fungos fitopatogênicos são responsáveis por diversas perdas em plantios florestais e 

agrícolas, podendo afetar todo o ciclo de produção. Fungos do filo Ascomycota tais como dos 

gêneros Colletotrichum, Plenodomus e Thielaviopsis são comumente associados a grandes 

perdas econômicas. Os fungos Colletotrichum acutatum, Plenodomus destruens e Thielaviopsis 

paradoxa agem sobre todo o ciclo produtivo, principalmente na fase de pré-colheita, sendo 

responsáveis pelas doenças podridão floral de citros, mal-do-pé da batata-doce e resinose do 

coqueiro, respectivamente. 

Em períodos de temperatura amena e alta umidade, que favorecem a permanência de 

folhas molhadas, as perdas causadas pela doença podridão floral, em plantas de citros, podem 

chegar a 80% da produção (GOES et al., 2008; GAMA, 2017). Esse mesmo percentual de perda 

também é causado pela doença mal-do-pé na batata-doce, principalmente quando há plantios 

sucessivos com 2 ou 3 safras por ano. Esta, é considerada por alguns autores, a principal doença 

fúngica na cultura da batata-doce (PEREIRA et al., 2011; FERNANDES, 2013). 

A resinose é considerada uma das doenças mais importantes do coqueiro, em razão da 

sua rápida disseminação e associação com o gorgulho Rhynchophorus palmarum L.. Este 

costuma estar associado também ao nematoide Bursaphelenchus cocophilus. Os três juntos, 

causam a morte da planta infectada após 3-4 meses do sintoma inicial, levando à necessidade 

de erradicação, que costuma ser feita pela retirada e queima das plantas (FONTES et al., 2009; 

WARWICK; PASSOS, 2009; JESUS; NAVICKIENE, 2014). 

Laranja, coco e batata-doce são espécies de grande importância para o Brasil. A 

produção agrícola de laranja e coco, no ano de 2017, apresentaram valores de 17.304.305 e 

1.737.236 toneladas, ocupando a sétima e décima sexta posição das culturas mais produzidas 

no país (IBGE, 2017). A batata-doce apresentou uma produção no ano de 2016 de 669.454 

toneladas, ocupando a trigésima primeira posição das culturas mais produzidas no país, 

juntamente com o amendoim em casca, tangerina e o maracujá (IBGE, 2016). 

Para a laranja, a região sudeste, particularmente São Paulo, foi o estado com maior 

produção, detendo 75% da produção brasileira, seguido pela região nordeste, onde os estados 

da Bahia e Sergipe ocuparam segundo e terceiro lugar. Para o coco, a região nordeste foi aquela 

que mais contribuiu, com 82%, sendo o estado de Sergipe o terceiro maior produtor, estando 

apenas abaixo da Bahia e do Ceará (IBGE, 2017). Para a batata-doce, o estado do Rio Grande 

do Sul foi o maior produtor nacional, seguido de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Sergipe 

(IBGE, 2016). A produção da batata-doce tem aumentado devido ao uso potencial como 

biocombustível para produção de etanol (BLANK et al., 2017). 

No Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2018) não há nenhum 

composto químico sintético registrado para combater as doenças podridão floral de citros, mal-

do-pé da batata-doce e da resinose do coqueiro. No entanto, foram encontrados alguns trabalhos 

citando a utilização dos produtos tóxicos trifloxistrobina e tebuconazol, e tiofanato-metílico em 

plantios de citros e coqueiro. 

No que se refere a utilização de óleos essenciais no controle alternativo de fungos, sabe-

se que C. acutatum apresenta sensibilidade aos compostos timol, carvacrol, citral e linalol 

(PÉREZ-SÁNCHEZ et al., 2007; ÖZEK et al., 2010; NUMPAQUE et al., 2011), e T. paradoxa 

apresenta sensibilidade aos compostos timol, carvacrol, geraniol e 1,8-cineol (RAO; SINGH, 

1994; CARVALHO et al., 2013). Nenhuma informação foi encontrada acerca da utilização de 

óleos essenciais no controle de P. destruens. 

A Myrcia ovata (Myrtaceae) é uma espécie endêmica de Mata Atlântica, vulgarmente 

chamada de laranjinha-do-mato e utilizada na medicina popular contra diarreias e cólicas 

gastrointestinais, que possui comprovada ação pesticida e microbiológica. Com relação à 

atividade antifúngica, óleos essenciais de quimiotipos ácido nerólico, ácido nerólico + linalol, 

geraniol, citral e o isopulegol e/ou ácido nerólico e/ou linalol possuem ação comprovada sobre 
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Fusarium solani (SAMPAIO et al., 2016) e Lasiodiplodia theobromae (BLANK et al., 2015), 

que são fungos fitopatogênicos de importância na agricultura. 

A substituição de compostos sintéticos por produtos naturais menos prejudiciais ao 

ambiente e ao homem tem sido buscada em pesquisas científicas (GARCIA et al., 2018). Esta 

se justifica pela importância econômica das culturas da laranja, coco e da batata-doce; dos 

prejuízos causados pelas doenças citadas; pela falta de estudos sobre a atividade de óleos 

essenciais ou de compostos majoritários sobre P. destruens; e, pela sensibilidade de C. 

acutatum e T. paradoxa aos citados compostos presentes no óleo de M. ovata. Diante disso, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar a atividade antifúngica dos óleos essenciais de cinco 

diferentes quimiotipos de M. ovata, quatro compostos majoritários e três compostos isolados 

sobre esses fungos, visando à determinação das Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Fungicida Mínima (CFM). 

 

6.2 Material e Métodos 

 

6.2.1 Extração e caracterização de óleos essenciais 

 

Folhas de M. ovata coletadas de indivíduos presentes em uma população natural no 

município de Japaratuba-SE foram secas em estufa a 40°C por cinco dias, e o óleo essencial foi 

extraído por hidrodestilação em Clevenger modificado. Os óleos essenciais foram previamente 

caracterizados em triplicatas quanto a sua composição química por meio da análise de 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e ionização de chamas (CG–

EM/DIC; QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão), equipado com AOC-20i 

(Shimadzu). Os compostos foram identificados pela comparação entre os espectros de massa e 

índices de retenção observados versus os espectros de massa e índices de retenção da literatura 

(ADAMS, 2007), conforme descrito por Sampaio et al. (2016). 

 

6.2.2 Atividade antifúngica 

 

Isolados das culturas de fungos C. acutatum, P. destruens e T. paradoxa foram obtidos 

da micoteca do Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Foram 

utilizados os óleos essenciais obtidos das plantas MYRO-159, MYRO-180, MYRO-388, 

MYRO-157 e MYRO-176, caracterizados respectivamente como quimiotipos ácido nerólico; 

ácido nerólico + linalol; geraniol; neral + geranial (os quais formam o quimiotipo citral); e, 

isopulegol + linalol, cuja composição química se encontra na tabela 6.1. Além dos óleos 

essenciais, foram testados os compostos isolados citral, (E)-nerolidol e linalol. O ácido nerólico 

foi isolado no laboratório de química da Universidade Federal de Sergipe por Sampaio, T.S. em 

2016. Os demais compostos foram adquiridos da empresa SIGMA-ALDRICH. 

Os compostos isolados, assim como a mistura de linalol com ácido nerólico, e (E)-

nerolidol com citral, para obtenção dos compostos majoritários ácido nerólico + linalol e citral 

+ (E)-nerolidol, foram realizadas proporcionalmente ao percentual de cada composto existente 

nos quimiotipos dos respectivos óleos essenciais (Tabela 6.1). 

Os óleos essenciais, compostos majoritários e compostos isolados foram testados em 

concentrações que variaram de 0,01 a 1,0 µL.mL-1, conforme a necessidade de se obter a CIM 

e a CFM. Esses foram inicialmente solubilizados em 500 μL de DMSO (Dimetil Sulfóxido 

P.A./ACS, NEON) e depois adicionados ao meio de cultura BDA em estado líquido [1,9 mg de 

Batata Dextrose Agar (SIGMA-ALDRICH) para cada 50 ml de água destilada]. 

O meio de cultura contendo o óleo essencial/composto foi vertido em placas de Petri de 

9,0 cm de diâmetro. Após solidificação, um disco de sete milímetros de diâmetro contendo 

micélios do fungo foi sobreposto no centro de cada placa. Após inoculação, as placas de Petri 

foram mantidas em B.O.D em fotoperíodo de 12 horas e temperatura média de 25ºC ± 2. 
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Tabela 6.1. Conteúdo (%) dos compostos químicos dos óleos essenciais de cinco quimiotipos de Myrcia ovata em Sergipe, Brasil (Sampaio et al., 2016). 
Quimiotipos  

(planta) 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 

Ácido nerólico  

(MYRO-159) 
- 0,26 - 3,98 1,40 - - 0,72 1,64 - - - - - 1,28 - 74,0 1,63 1,29 - - 0,50 2,05 - 0,27 5,38 - 

Ácido nerólico + linalol  
(MYRO-180) 

0,13 0,24 - 1,14 25,1 - - 0,30 2,05 - 0,32 0,33 1,43 - 1,71 - 54,0 0,98 0,39 - - 5,65 0,30 1,03 - - - 

Geraniol  

(MYRO-388) 
0,11 0,10 - 6,67 10,2 - - 0,63 1,70 - - 73,6 - 1,79 - - - - 0,23 0,52 0,54 - 0,27 - - - - 

Citral + (E)-nerolidol  

(MYRO-157) 
0,35 0,50 0,28 4,36 5,77 - - 1,76 1,38 - 18,2 1,87 - 37,0 - - - - 1,29 - - 20,2 0,80 - - - - 

Isopulegol + linalol  
(MYRO-174) 

0,86 1,04 0,66 2,88 19,6 27,5 10,3 2,71 2,33 2,71 0,15 0,45 - 0,10 0,10 0,71 6,33 - 1,19 1,68 1,40 0,29 1,92 - - 5,69 0,43 

Compostos: (C1) α-pineno, (C2) β-pineno, (C3) p-cimeno, (C4) 1,8-cineol, (C5) linalol, (C6) isopulegol, (C7) citronelal, (C8) iso-isopulegol, (C9)-terpinen-4-ol, (C10) α-terpineol, (C11) citronelol, (C12) neral, (C13) geraniol, 

(C14) citronelato de metila, (C15) geranial, (C16) nerolato de metila, (C17) ácido citronélico, (C18) ácido nerólico, (C19) ácido gerânico, (C20) (E)-cariofileno, (C21) β-selineno, (C22) α-selineno, (C23) (E)-nerolidol, (C24) 

óxido de cariofileno, (C25) β-bisabolol, (C26) farnesol (2E, 6Z), (C27) farnesol (2Z, 6E), (C28) farnesol (2E, 6E), (C29) farnesal (2E, 6E). 
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Para cada 

quimiotipo/composto e para cada concentração testada, foram utilizadas três repetições, cada 

uma constituída por uma placa de Petri. Como controles, foram utilizadas placas contendo 

apenas o meio de cultura BDA e placas contendo BDA + DMSO. 

Para cada fungo, o período de incubação foi definido como o tempo necessário para que 

as placas utilizadas como controle tivessem o máximo de crescimento micelial. Sendo assim, o 

período de incubação foi de nove dias para C. acutatum, sete dias para P. destruens e três dias 

para T. paradoxa. Para os dois primeiros, o crescimento dos fungos foi avaliado a cada 24 horas 

e para o último a cada 6 horas, através da medição do diâmetro micelial (média de duas medidas 

diametralmente opostas), utilizando-se um paquímetro. 

Após o período de incubação, os discos miceliais nos quais não foi observado nenhum 

crescimento, foram transferidos para placas contendo apenas o meio BDA, onde permaneceram 

incubados por 96 horas, para verificar se tal concentração teve ação inibitória ou fungicida. A 

CIM correspondeu à menor concentração de óleo essencial/composto testada em que não foi 

verificado crescimento micelial durante o período de incubação, mas que após a transferência 

para o meio contendo apenas BDA, houve desenvolvimento do micélio. A CFM correspondeu 

à menor concentração em que não houve crescimento micelial, mesmo após a transferência para 

o meio BDA. 

A partir dos dados das medições do crescimento micelial obtidos durante o período de 

incubação, foi calculada a porcentagem de inibição do crescimento micelial (PIC) de acordo 

com a fórmula: PIC = [média do diâmetro do controle – média do diâmetro do tratamento) / 

(média do diâmetro do controle)] x 100 (VINCENT, 1947). Os dados da PIC foram 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para as concentrações abaixo de e iguais à 

CIM, foram gerados gráficos através do programa GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, San 

Diego, CA - EUA), a partir dos dados de crescimento micelial. 

 

6.3 Resultados 

 

6.3.1 Atividade antifúngica contra Colletotrichum acutatum 

 

Os óleos essenciais de M. ovata exibiram toxicidade diferenciada sobre C. acutatum. O 

quimiotipo ácido nerólico + linalol apresentou menor CIM (0,03 µL.mL-1), seguido dos 

quimiotipos ácido nerólico, geraniol e isopulegol + linalol com CIM’s de 0,05, 0,08 e 0,09 

µL.mL-1, respectivamente (Tabela 6.2 e Figura 6.1). 

Os compostos majoritários ácido nerólico e ácido nerólico + linalol apresentaram menor 

CIM (0,06 µL.mL-1), seguido do geraniol com CIM de 0,08 µL.mL-1. O composto isolado citral 

apresentou CIM de 0,1 µL.mL-1, e os compostos isolados (E)-nerolidol e linalol apresentaram 

os maiores valores de CIM’s 0,5 e 0,9 µL.mL-1, exercendo, portanto, menor toxicidade sobre 

C. acutatum dentre os compostos avaliados (Tabela 6.2 e Figura 6.1). O quimiotipo e composto 

majoritário citral + (E)-nerolidol apresentaram o mesmo valor de CIM e CFM (0,2 μL.mL-1) 

(Tabela 6.2 e Tabela 6.3). 

Com relação à CFM, os compostos majoritários ácido nerólico e ácido nerólico + linalol 

apresentaram maior atividade fungicida que seus óleos. Já para os compostos majoritários 

geraniol, e citral + (E)-nerolidol, essa atividade foi a mesma. O composto majoritário ácido 

nerólico + linalol apresentou a menor CFM (0,1 µL.mL-1) sobre a mortalidade de C. acutatum 

(Tabela 6.3). 

Os óleos essenciais dos quimiotipos geraniol, e citral + (E)-nerolidol, seus compostos 

majoritários, e o composto isolado citral apresentaram CFM de 0,2 µL.mL-1. O composto 

majoritário ácido nerólico apresentou CFM de 0,5 µL.mL-1, e os quimiotipos ácido nerólico e 

ácido nerólico + linalol apresentaram CFM de 0,7 µL.mL-1. Por fim, o quimiotipo isopulegol + 

linalol e os compostos isolados linalol e (E)-nerolidol apresentaram CFM de 1,0 µL.mL-1 

(Tabela 6.3).
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Tabela 6.2. Porcentagem de inibição do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Colletotrichum acutatum, de acordo com diferentes concentrações 

do óleo essencial de quimiotipos de Myrcia ovata e compostos majoritários e isolados, após 9 dias de incubação. 

Concentração 

(µL.mL-1) 

Indivíduos (quimiotipos)  Compostos majoritários Compostos isolados 

MYRO-159 

(Ácido 

nerólico) 

MYRO-180 

(Ácido 

nerólico + 

linalol)  

MYRO-388 

(Geraniol) 

MYRO-157 

(Citral +  

(E)-

nerolidol) 

MYRO-174 

(Isopulegol 

+ linalol) 

Ácido 

nerólico 

Ácido 

nerólico + 

linalol 

Geraniol 

Citral +  

(E)-

nerolidol 

Citral 
(E)-

nerolidol 
Linalol 

0,01 49,8 ± 0,1 46,1 ± 0,2 16,1 ± 0,2 21,3 ± 0,3 26,9 ± 0,4 36,8 ± 0,0 13,0 ± 0,3 23,3 ± 0,2 14,8 ± 0,2 21,7 ± 0,4 11,5 ± 0,2 12,8 ± 0,3 

0,02 71,7 ± 0,1 83,9 ± 0,3   
 

       

0,03 85,7 ± 0,1 100 ± 0,0 49,4 ± 0,4 39,8 ± 0,3 50,2 ± 0,2 69,3 ± 0,1 33,7 ± 0,4 57,6 ± 0,2 43,1 ± 0,1 23,5 ± 0,2 18,5 ± 0,1  

0,05 100 ± 0,0  75,7 ± 0,1 46,4 ± 0,2 79,6 ± 0,1 87,1 ± 0,1 77,0 ± 0,1 80,6 ± 0,1  31,9 ± 0,3 26,5 ± 0,2  

0,06     
 

100 ± 0,0 100 ± 0,0      

0,07   88,9 ± 0,0 77,2 ± 0,2 
 

  86,7 ± 0,1 74,1 ± 0,1 53,0 ± 0,2 38,7 ± 0,0  

0,08   100 ± 0,0  90,0 ± 0,0   100 ± 0,0     

0,09    
 

100 ± 0,0     90,0 ± 0,0   

0,1    
  

    100 ± 0,0 56,5 ± 0,1 17,4 ± 0,1 

0,2    100 ± 0,0 
 

   100 ± 0,0    

0,4   
   

     60,7 ± 0,1  

0,5   
   

     100 ± 0,0 40,9 ± 0,3 

0,8   
   

      90,0 ± 0,0 

0,9   
   

      100 ± 0,0 

 

Tabela 6.3. Atividade fungicida do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Colletotrichum acutatum após 96 horas de incubação, de acordo com 

diferentes concentrações do óleo essencial de quimiotipos de Myrcia ovata e compostos majoritários e isolados. 

Concentração 

(µL.mL-1) 

Indivíduos (quimiotipos)  Compostos majoritários Compostos isolados 

MYRO-159 

(Ácido 

nerólico) 

MYRO-180 

(Ácido 

nerólico + 

linalol)  

MYRO-388 

(Geraniol) 

MYRO-157 

(Citral +  

(E)-

nerolidol) 

MYRO-174 

(Isopulegol 

+ linalol) 

Ácido 

nerólico 

Ácido 

nerólico + 

linalol 

Geraniol 
Citral + (E)-

nerolidol 
Citral 

(E)-

nerolidol 
Linalol 

0,1 
     

 100 ± 0,0      

0,2 
  

100 ± 0,0 100 ± 0,0 
 

  100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0   

0,5 
     

100 ± 0,0       

0,7 100 ± 0,0 100 ± 0,0 
   

       

1,0 
    

100 ± 0,0      100 ± 0,0 100 ± 0,0 
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Figura 6.1. Crescimento micelial do fungo fitopatogênico Colletotrichum acutatum em função 

do período de incubação (9 dias) em diferentes concentrações dos óleos essenciais de cinco 

quimiotipos de Myrcia ovata, de quatro compostos majoritários e de três compostos isolados. 

 

 

6.3.2 Atividade antifúngica contra Plenodomus destruens 

 

O fitopatôgeno P. destruens apresentou maior sensibilidade ao óleo essencial do 

quimiotipo ácido nerólico (CIM de 0,05 µL.mL-1), seguido do quimiotipo ácido nerólico + 

linalol com CIM de 0,06 µL.mL-1. O quimiotipo geraniol e seu composto majoritário, bem 

como os majoritários ácido nerólico, ácido nerólico + linalol, e citral + (E)-nerolidol 

apresentaram CIM de 0,07 µL.mL-1 (Tabela 6.4 e Figura 6.2). 

O composto isolado citral e o quimiotipo citral + (E)-nerolidol apresentaram mesmo 

valor de CIM (0,1 µL.mL-1), seguidos do quimiotipo isopulegol + linalol e do composto isolado 

(E)-nerolidol com CIM de 0,5 µL.mL-1. O composto isolado linalol apresentou maior CIM (1,0 

µL.mL-1), denotando, portanto, menor toxicidade sobre P. destruens (Tabela 6.4 e Figura 6.2). 

 No que diz respeito à CFM, os compostos majoritários ácido nerólico e geraniol 

apresentaram maior atividade fungicida que seus respectivos óleos essenciais, mas para os 

compostos majoritários ácido nerólico + linalol, e citral + (E)-nerolidol essa atividade foi a 

mesma. O quimiotipo ácido nerólico + linalol e seu composto majoritário foi o que apresentou 

menor CFM de 0,07 µL.mL-1 sobre a mortalidade de P. destruens, seguido dos quimiotipos 

geraniol, citral + (E)-nerolidol e seu majoritário, com CFM de 0,1 µL.mL-1 (Tabela 6.5). 

O composto isolado citral e o majoritário geraniol apresentaram CFM de 0,2 µL.mL-1, 

seguido do quimiotipo ácido nerólico com CFM de 0,3 µL.mL-1. O composto (E)-nerolidol e o 

majoritário ácido nerólico apresentaram CFM de 0,5 µL.mL-1, e o quimiotipo isopulegol + 

linalol apresentou maior CFM (0,6 µL.mL-1). O composto linalol apresentou menor toxicidade 

frente o fungo avaliado (Tabela 6.5).
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Tabela 6.4. Porcentagem de inibição do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Plenodomus destruens, de acordo com diferentes concentrações 

do óleo essencial de quimiotipos de Myrcia ovata e compostos majoritários e isolados, após 7 dias de incubação. 

Concentração 

(µL.mL-1) 

Indivíduos (quimiotipos)  Compostos majoritários Compostos isolados 

MYRO-159 

(Ácido 

nerólico) 

MYRO-180 

(Ácido 

nerólico + 

linalol)  

MYRO-

388 

(Geraniol) 

MYRO-157 

(Citral +  

(E)-

nerolidol) 

MYRO-174 

(Isopulegol 

+ linalol) 

Ácido 

nerólico 

Ácido 

nerólico + 

linalol 

Geraniol 

Citral + 

(E)-

nerolidol 

Citral 
(E)-

nerolidol 
Linalol 

0,01 53,0 ± 0,1 52,6 ± 0,2 0,0 ± 0,0 29,4 ± 0,1 0,0 ± 0,0 33,1 ± 0,3 28,2 ± 0,2 28,2 ± 0,2 27,8 ± 0,1 10,0 ± 0,0 20,0 ± 0,3 5,6 ± 0,0 

0,02 60,0 ± 0,2 61,9 ± 0,1           

0,03 91,1 ± 0,0 
 

9,8 ± 0,4 35,2 ± 0,2 1,9 ± 0,1 63,1 ± 0,1 54,8 ± 0,2 54,8 ± 0,2 55,9 ± 0,3 13,6 ± 0,1 27,9 ± 0,3 8,1 ± 0,1 

0,04   46,7 ± 0,3          

0,05 100 ± 0,0 81,5 ± 0,2 
   

76,9 ± 0,2 83,2 ± 0,2 81,0 ± 0,1 60,9 ± 0,1 28,7 ± 0,4 44,8 ± 0,0 14,4 ± 0,1 

0,06 
 

100 ± 0,0 64,4 ± 0,2 47,5 ± 0,1 
 

       

0,07 
  

100 ± 0,0 
 

31,9 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0    

0,1 
    

50,9 ± 0,5      69,6 ± 0,1  

0,2    100 ± 0,0      100 ± 0,0   

0,5 
    

100 ± 0,0      100 ± 0,0 36,9 ± 0,2 

1,0 
     

      100 ± 0,0 

 

 

Tabela 6.5. Atividade fungicida do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Plenodomus destruens após 96 horas de incubação, de acordo com 

diferentes concentrações do óleo essencial de quimiotipos de Myrcia ovata e compostos majoritários e isolados. 

Concentração 

(µL.mL-1) 

Indivíduos (quimiotipos)  Compostos majoritários Compostos isolados 

MYRO-159 

(Ácido 

nerólico) 

MYRO-180 

(Ácido 

nerólico + 

linalol)  

MYRO-388 

(Geraniol) 

MYRO-157 

(Citral +  

(E)-

nerolidol) 

MYRO-174 

(Isopulegol + 

linalol) 

Ácido 

nerólico 

Ácido 

nerólico + 

linalol 

Geraniol 
Citral + (E)-

nerolidol 
Citral (E)-nerolidol Linalol 

0,07   100 ± 0,0         100 ± 0,0           

0,1     100 ± 0,0          100 ± 0,0       

0,2       100 ± 0,0       100 ± 0,0   100 ± 0,0     

0,3 100 ± 0,0                       

0,5           100 ± 0,0       100 ± 0,0   

0,6         100 ± 0,0               
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Figura 6.2. Crescimento do diâmetro micelial do fungo fitopatogênico Plenodomus destruens 

em função do período de incubação (7 dias) em diferentes concentrações dos óleos essenciais 

de cinco quimiotipos de Myrcia ovata, de quatro compostos majoritários e de três compostos 

isolados. 

 

6.3.3 Atividade antifúngica contra Thielaviopsis paradoxa 

 

Dentre todos os tratamentos testados sobre T. paradoxa, o composto majoritário citral 

+ (E)-nerolidol apresentou menor CIM (0,02 µL.mL-1), se destacando dos demais tratamentos 

avaliados. Os óleos essenciais de quimiotipos ácido nerólico, ácido nerólico + linalol, geraniol 

e citral + (E)-nerolidol, os compostos majoritários geraniol e ácido nerólico + linalol e o 

composto isolado citral apresentaram CIM de 0,04 µL.mL-1. 

O composto majoritário ácido nerólico, o quimiotipo isopulegol + linalol, e o composto 

(E)-nerolidol apresentaram CIMs de 0,05, 0,1 e 0,2 µL.mL-1, respectivamente. Para T. 

paradoxa, não foi encontrada a CIM do linalol dentre as concentrações avaliadas (Tabela 6.6 e 

Figura 6.3). 

No tocante à CFM, os compostos majoritários ácido nerólico, ácido nerólico + linalol e 

geraniol apresentaram maior atividade fungicida do que seus respectivos óleos essenciais. Para 

a comparação do quimiotipo e composto majoritário citral + (E)-nerolidol, a atividade foi a 

mesma (Tabela 6.7). 

O óleo essencial de quimiotipo citral + (E)-nerolidol, seu majoritário, assim com o 

geraniol, e o composto isolado citral apresentaram menor CFM de 0,2 µL.mL-1, seguido do 

quimiotipo geraniol e dos compostos majoritários ácido nerólico + linalol e ácido nerólico com 

CFM’s de 0,5, 0,6 e 0,8 µL.mL-1, respectivamente. Os quimiotipos ácido nerólico, ácido 

nerólico + linalol, isopulegol + linalol e os compostos isolados (E)-nerolidol e linalol não 

apresentaram atividade fungicida dentro das concentrações testadas (Tabela 6.7).
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Tabela 6.6. Porcentagem de inibição do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Thielaviopsis paradoxa, de acordo com diferentes concentrações 

do óleo essencial de quimiotipos de Myrcia ovata e compostos majoritários e isolados, após 54 horas de incubação. 

Concentração 

(µL.mL-1) 

Indivíduos (quimiotipos)  Compostos majoritários Compostos isolados 

MYRO-159 

(Ácido 

nerólico) 

MYRO-180 

(Ácido 

nerólico + 

linalol)  

MYRO-388 

(Geraniol) 

MYRO-157 

(Citral +  

(E)-

nerolidol) 

MYRO-174 

(Isopulegol 

+ linalol) 

Ácido 

nerólico 

Ácido 

nerólico + 

linalol 
Geraniol 

Citral + (E)-

nerolidol 
Citral 

(E)-

nerolidol 
Linalol 

0,01 70,0 ± 0,1 52,0 ± 0,2 38,9 ± 0,1 50,9 ± 0,2 16,5 ± 0,2 52,0 ± 0,1 61,1 ± 0,2 25,9 ± 0,1 64,8 ± 0,1 26,5 ± 0,3 2,8 ± 0,3 59,1 ± 0,1 

0,02 77,5 ± 0,0 73,1 ± 0,1 69,1 ± ,03 70,0 ± 0,1 
  

66,5 ± 0,5 54,7 ± 0,1 100 + 0,0 50,4 ± 0,2   

0,03 90,0 ± 0,0 90,0 ± 0,0 74,2 ± 0,1 90,9 ± 0,0 47,2 ± 0,1 87,8 ± 0,0 79,3 ± 0,3 79,1 ± 0,1  72,0 ± 0,1  67,2 ± 0,0 

0,04 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0 
 

90,9 ± 0,0 100 + 0,0 100 ± 0,0  100 ± 0,0   

0,05  
 

  63,3 ± 0,1 100 ± 0,0     12,6 ± 0,1 74,2 ± 0,1 

0,1     100 ± 0,0      16,7 ± 0,2 84,3 ± 0,1 

0,2            100 + 0,0 

1,0           66,4 ± 0,0  

 

Tabela 6.7. Atividade fungicida do crescimento micelial do fungo fitopatogênico Thielaviopsis paradoxa após 96 horas de incubação, de acordo com 

diferentes concentrações do óleo essencial de quimiotipos de Myrcia ovata e compostos majoritários e isolados. 

Concentração 

(µL.mL-1) 

Indivíduos (quimiotipos) Compostos majoritários Compostos isolados 

MYRO-159 

(Ácido 

nerólico) 

MYRO-180 

(Ácido 

nerólico + 

linalol)  

MYRO-388 

(Geraniol) 

MYRO-157 

(Citral +  

(E)-

nerolidol) 

MYRO-174 

(Isopulegol + 

linalol) 

Ácido 

nerólico 

Ácido 

nerólico + 

linalol 
Geraniol 

Citral + (E)-

nerolidol 
Citral (E)-nerolidol Linalol 

0,2       100 ± 0,0       100 ± 0,0 100 ± 0,0 100 ± 0,0    

0,5     100 ± 0,0                 

0,6             100 ± 0,0          

0,8           100 ± 0,0            

1,0                       
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Figura 6.3. Crescimento do diâmetro micelial do fungo fitopatogênico Thielaviopsis paradoxa 

em função do período de incubação (54 horas) em diferentes concentrações dos óleos essenciais 

de cinco quimiotipos de Myrcia ovata, de quatro compostos majoritários e de três compostos 

isolados. 

 

6.4 Discussão 

 

Em suma, todos os tratamentos testados apresentaram atividade antifúngica, havendo 

diferentes níveis de toxicidade entre os fungos. Em relação à atividade fungistática sobre o 

fungo C. acutatum, os óleos essenciais MYRO-159 e MYRO-180, de quimiotipos ácido 

nerólico e ácido nerólico + linalol, apresentaram maior atividade que seus compostos 

majoritários. Os compostos majoritários geraniol e citral + (E)-nerolidol apresentaram maior 

atividade que seus quimiotipos. 

Com relação à atividade fungicida frente C. acutatum, os mesmos tratamentos 

apresentaram atividades menor e igual. Além disso, ao comparar as propriedades dos compostos 

isolados citral, (E)-nerolidol e linalol com suas respectivas misturas, verificou-se que para os 

dois últimos, suas toxicidades foram menores quando isolados. Com esse resultado, podemos 

inferir que existe composto(s) minoritário(s) presente(s) nos óleos essenciais que estão 

contribuindo para um efeito sinérgico. Para o citral, pode ser inferido um efeito antagônico. 

Para o fungo P. destruens, a atividade fungistática dos óleos essenciais MYRO-159 e 

MYRO-180, de quimiotipo ácido nerólico e ácido nerólico + linalol, foi maior que a de seus 

compostos majoritários. Para o óleo essencial MYRO-388, de quimiotipo geraniol, a atividade 

foi a mesma que o seu composto majoritário. Para o óleo essencial MYRO-157, de quimiotipo 

citral + (E)-nerolidol, a atividade foi menor que a do seu composto majoritário. 

No que diz respeito à atividade fungicida sobre P. destruens, os óleos essenciais de 

MYRO-159 e MYRO-388, de quimiotipo ácido nerólico e geraniol, apresentaram maior 

atividade do que seus compostos majoritários. Resultados iguais foram obtidos para o óleo 

essencial MYRO-180, de quimiotipo ácido nerólico + linalol, e seu composto majoritário. 

Menor atividade foi encontrada para o óleo essencial MYRO-157, de quimiotipo citral + (E)-

nerolidol, do que seu composto majoritário. Para a comparação entre os compostos isolados 

citral, (E)-nerolidol e linalol com suas respectivas misturas, verificou-se que todos os três 

apresentaram menor toxicidade quando isolados, inferindo-se, portanto, um efeito sinérgico em 
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razão da presença de composto(s) minoritário(s) nos óleos essenciais MYRO-159, MYRO-180, 

MYRO-157 e MYRO-174. 

Para o T. paradoxa, a atividade fungistática do óleo essencial MYRO-159, de 

quimiotipo ácido nerólico, apresentou maior atividade que seu composto majoritário. Para os 

óleos essenciais MYRO-180 e MYRO-388, de quimiotipos ácido nerólico + linalol e geraniol, 

a atividade foi a mesma de seus compostos majoritários. Para o óleo essencial MYRO-157, de 

quimiotipo citral + (E)-nerolidol, a atividade de seu composto majoritário foi maior. 

No que concerne à atividade fungicida frente T. paradoxa, os óleos essenciais MYRO-

159 e MYRO-180, de quimiotipos ácido nerólico e ácido nerólico + linalol, apresentaram maior 

atividade do que seus compostos majoritários. O óleo essencial MYRO-157, de quimiotipo 

citral + (E)-nerolidol, apresentou mesma atividade que seu composto majoritário, e o óleo 

essencial MYRO-388, de quimiotipo geraniol, apresentou menor atividade que seu composto 

majoritário. 

Ao comparar a atividade fungicida do composto isolado citral com o óleo essencial 

MYRO-157 e mistura com (E)-nerolidol, verificou-se que todos os tratamentos apresentaram a 

mesma atividade, inferindo-se, dessa forma, que compostos minoritários presentes no óleo 

essencial não interferem na atividade do citral, resultando, portanto, em indiferença à 

fungicidade sobre T. paradoxa. 

É notório que a presença de outros compostos, em concentrações mais baixas, pode 

aumentar ou diminuir o efeito antifúngico do óleo essencial (NIZIO et al., 2015). Apesar dos 

mecanismos de ação dos óleos essenciais serem pouco caracterizados, aponta-se que esses estão 

envolvidos com a alteração da permeabilidade da membrana celular, causando o vazamento de 

seu conteúdo (PIPER et al., 2001); com compostos lipofílicos, que podem levar à inibição da 

síntese de proteínas e de enzimas ligadas à respiração celular; e, com alteração das forças 

motoras de próton por meio de variações no pH e no potencial elétrico (FRAZÃO et al., 2017). 

Óleos essenciais e compostos majoritários foram avaliados sobre C. acutatum causando 

antracnose no morango. Utilizando-se enantiômeros de linalol, em ensaios de bioautografia 

direta, foi encontrada ação inibitória sobre esse fungo no período de 4 dias, na concentração de 

20 mg.mL-1 (ÖZEK et al., 2010). Compostos timol e carvacrol apresentam atividade antifúngica 

sobre C. acutatum, havendo 100% de inibição do crescimento micelial no período de 240 horas 

em concentrações de 150 µg.mL-1 (NUMPAQUE et al., 2011). A atividade antifúngica de óleos 

essenciais de Thymus zygis sylvestris e spp. gracilis (Lamiaceae), obtidos em época de floração, 

foi encontrada sobre o fungo avaliado em Concentração Média Efetiva (EC50) de 0,11 e 0,18 

(PÉREZ-SÁNCHEZ et al., 2007). Além disso, esses autores, ao utilizarem a correlação de 

Spearman, verificaram para o óleo oriundo da espécie T. zygis gracilis, que os compostos 

minoritários citral (0,1%), β-pinene (0,2%) e Limoneno (0,3%) apresentaram maior correlação 

do que os compostos majoritários p-cymene (16,8%) e timol (63,4%), concluindo que a 

atividade desse óleo essencial resulta dos compostos minoritários. 

Nenhum artigo científico foi encontrado relatando o potencial antifúngico de óleos 

essenciais e dos compostos majoritários contra o fungo P. destruens. Atividade antifúngica do 

composto isolado geraniol, proveniente do óleo essencial de frutas de Zanthoxylum alatum 

(Rutaceae), foi relatada sobre Ceratocystis paradoxa (forma sexual de T. paradoxa), que 

atacavam o cultivo de cana-de-açúcar (RAO; SINGH, 1994). 

A atividade antifúngica de óleos essenciais de Lippia sidoides (Verbenaceae) e seus 

compostos majoritários foi encontrada frente T. paradoxa. Verificou-se 100% de inibição do 

crescimento micelial em CIM’s de 0,2 e 0,3 µL.mL-1 para o óleo essencial e para o timol, 

evidenciando o efeito sinérgico que outros compostos presentes no óleo essencial possam 

exercer sobre o timol (CARVALHO et al., 2013). Esses mesmos autores ainda concluíram que, 

mesmo que os isolados de carvacrol, 1,8-cineol, α-terpineno, β-cariofileno e de p-cymeno não 

tenham exercido nenhuma influência sobre o crescimento micelial do fungo T. paradoxa em 

concentrações de até 0,5 µL.mL-1, sugerem que a ação conjunta desses ou demais compostos 

presentes no óleo essencial atuem sinergicamente contra o fungo. 
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Em suma, para o fungo C. acutatum, o óleo essencial MYRO-180, de quimiotipo ácido 

nerólico + linalol, e seu composto majoritário apresentaram menor CIM e CFM de 0,03 e 0,1 

µL.mL-1. Para o fungo P. destruens o óleo essencial MYRO-159, de quimiotipo ácido nerólico, 

apresentou menor CIM de 0,05 µL.mL-1, e o óleo essencial MYRO-180, quimiotipo ácido 

nerólico + linalol, e seu composto majoritário apresentaram menor CFM de 0,07 µL.mL-1.  

Para o fungo T. paradoxa, destacou-se o composto majoritário citral + (E)-nerolidol que 

apresentou menor CIM e CFM de 0,03 e 0,2 µL.mL-1. Este valor também foi encontrado para 

o quimiotipo, o composto majoritário geraniol e isolado citral. Por fim, o composto linalol 

apresentou menor toxicidade sobre os três fungos testados. 

Estes resultados apresentam valores baixos de CIM para inibições de 100%, elucidando, 

portanto, a importância dessa pesquisa. No entanto, sabendo-se que os efeitos de avaliações in 

vitro tendem a apresentar valores mais baixos de CIM (FRAZÃO et al., 2017), recomenda-se, 

em futuros trabalhos, avaliar as condições in vivo. 
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¹Dados não publicados 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia utilizada para análise da espécie P. deltoides servirá de base para o 

estudo de outras espécies florestais, sob a justificativa que espécies de ciclo longo tendem a 

apresentar maior dificuldade em adequar-se a mudanças climáticas que tanto têm contribuído 

para o desequilíbrio de ecossistemas. Os dados gerados, então, poderão servir para discussão 

da associação de genes a características de adaptabilidade. 

A importância da conservação da espécie M. ovata e sua relevância econômica foram 

mais uma vez elucidadas. Deve-se urgir ações de conservação in situ e ex situ a essa espécie 

endêmica que apresenta caráter de raridade no estado de Sergipe, priorizando a propagação dos 

indivíduos MYRO-154, MYRO-175 e MYRO-175.1. Apesar do método estaquia não ser bem-

sucedido¹, outros como a enxertia devem ser testados. Em adição, a coleta e métodos de 

armazenamento das sementes também devem ser realizados. 

Além disso, com relação aos óleos essenciais, a propagação dos indivíduos de 

quimiotipo ácido nerólico e citral + (E)-nerolidol também podem ser priorizados. Novos testes 

in vivo podem ser realizados, uma vez que as concentrações CIM tendem a aumentar, e novos 

patógenos podem ser submetidos aos óleos essenciais da espécie M. ovata. Futuramente, 

formulações poderão vir a ser elaboradas. 


