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INTRODUÇÃO: 

Conhecidas principalmente por compor a beleza de vários jardins pelo Brasil, os agaves, além 
de chamar atenção por sua rusticidade e imponência, são a fonte de renda de milhares de brasileiros 
através da cadeia produtiva de fibras. Prometem insumos economicamente viáveis para produção de 
biocombustíveis e moléculas de alto valor agregado, levando como vantagem a não competição pelo 
uso da terra já que utilizam áreas impróprias para agricultura convencional (BRINK; et al., 2007; 
BORLAND et al., 2009; DAVIS; DOHLEMAN; LONG, 2011; NÚÑEZ; RODRÍGUEZ; KHANNA, 2011). 

O principal problema fitossanitário da agaveicultura no Brasil é a doença da podridão do tronco 
do sisal, também conhecida como podridão vermelha, causada pelo fungo Aspergillus welwitschiae, uma 
espécie filogeneticamente críptica de Aspergillus niger, que desde a década de 1950,  é uma fonte de 
preocupação para todos os agaveicultores, com incidências de 5 a 35% nas áreas produtoras de sisal, 
e prevalência de 100% em todas as regiões produtoras (MEDINA, 1954; SUINAGA et. al., 2009; ABREU, 
2010). O trabalho de DUARTE et al. (2018) identificou a espécie Aspergillus welwitschiae como o real 
agente causador da doença, que anteriormente era atribuída ao A. niger. 

Em Agave, a infecção da doença se dá pela entrada do patógeno através de ferimentos no caule 
causados pelo corte das folhas, e na porção inferior do caule, próxima ao solo, através de bainhas 
foliares danificadas (DUARTE et al., 2018). O patógeno, então, coloniza o floema da planta, causando 
amolecimento, descoloração, aparência avermelhada e esfarelamento do caule e, por fim, murcha das 
folhas por degradação da parede celular, levando à total necrose de seus tecidos e morte da planta, 
inviabilizando a retirada das fibras (ABREU, 2010; MASSI et al., 2016; DUARTE et al., 2018). 

Mesmo sendo uma cultura importante para economia do Brasil, há poucos estudos aplicados à 
administração dos cultivares, o avanço em pesquisas na área é necessário para garantia do sucesso 
das plantações nordestinas, além de propostas de intervenções e técnicas de manejo adequadas. Dessa 
forma, este projeto teve como objetivo a confecção de primers para identificação do Aspergillus 
welwitschiae, com a aplicação em estudo epidemiológico para viabilizar uma ferramenta molecular de 
rápida diagnose para culturas comerciais do estado da Bahia. 

Este estudo também será uma contribuição para o projeto Nexus, Integração Caatinga-Sisal 
(CNPq 23007.009748/2018-04), no qual o Laboratório de Genômica e bioEnergia está ativamente 
participando, que busca, entre outros objetivos, impulsionar as novas cadeias produtivas, o 
desenvolvimento sustentável e a fixação da população na região. 
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METODOLOGIA: 

Escolha dos primers 
De início, executou-se o levantamento bibliográfico e escolha de primers já desenvolvidos, que 

fossem específicos para identificação de Aspergillus welwitschiae. Além da capacidade de identificar a 
espécie, foram utilizados critérios como especificidade e capacidade diferenciá-lo de Aspergillus Niger. 
Foram eleitos dois candidatos a serem testados, um par de primers descrito por Palumbo & O’Keeffe, 
2015 (Aw F: GGGATTTCGACAGCATTTctCAGAAtt e Aw R: GATAAAACCATTGTTGTCGCGGTCa) e o 
outro por Gherbaway et al., 2015 (awaspec: ATTTCGACAGCATTTCTCAGAATTA e cmd6: 
CCGATAGAGGTCATAACGTGG). 

Em paralelo, pesquisadores do grupo executavam análises bioinformáticas com o genoma de A. 
welwitschiae. Uma das etapas do trabalho foi a utilização do programa OrthoFinder, para agrupamento 
de ortólogos entre o conjunto de CDS de 32 espécies de Aspergillus (sendo 40 sequências genômicas 
totais), incluindo 3 espécies de A. welwitschiae (sendo 2 haplótipos isolados do Brasil) com o objetivo 
de identificar possíveis sequências exclusivas de A. welwitschiae. A partir da seleção destas regiões 
exclusivas, foi possível gerar 10 primers (identificados como Aw de 1 a 10) que seriam capazes de 
diagnosticar a presença do fungo em amostras de agave, além de diferenciar a espécie de outros 
Aspergillus seção Nigri. 

Para realização dos PCRs teste, foram utilizados os controles positivos e negativos, e kit 
enzimático para PCR de alta fidelidade (ECRA Biotec). Os produtos gerados foram visualizados através 
de eletroforese em gel de agarose com brometo de etídio. 
Avaliação da eficácia dos primers  

Seguindo os parâmetros utilizados por Dieffenbach et al. (1993), e Oliveira & Urashima (2017), o 
primer selecionado foi avaliado quanto a especificidade e a sensibilidade. A especificidade foi definida 
pela frequência com que o par de primers gera produtos de PCR (bandas) satisfatoriamente visíveis pela 
metodologia de eletroforese, com a aplicação do marcador escolhido. Já a sensibilidade foi testada pela 
da capacidade do par de primers de gerar produtos de PCR a partir de concentrações mínimas de DNA; 
para isso foram feitas diluições até quantidades mínimas das amostras de DNA, partindo da 
concentração inicial quantificada em Nanodrop.  
Descrição das amostras  

Para a execução dos testes com os primers selecionados, foram 
utilizados os seguintes controles fornecidos por colaboradores, DNA 
extraído de isolado de duas cepas de Aspergillus welwitschiae, a 
amostra identificada como CCI, advindo de um haplótipo brasileiro e a 
amostra CSDI advindo de uma cepa modelo de haplótipo geral. Para 
os testes de especificidade, utilizou-se DNA extraído de Aspergillus 
niger (ATCC), cepa cedida pelo banco de microrganismos da UFMG.   

No estudo epidemiológico foram utilizadas amostras coletadas 
na expedição feita pelo grupo de pesquisa do LGE – Laboratório de 
Genômica e bioenergia do IB – UNICAMP, em 2019, cobrindo a área 
dos principais municípios baianos produtores de agave. Os dezessete 
pontos de coletas estão situados nas cidades de Monte Santo (10 ° 
26′16 ′′ S, 39 ° 19′58′′ W), Itiúba (10 ° 41 ′ 27 ′′ S, 39 ° 51 ′ 10 ′′ W), 
Campo Formoso (10 ° 30 ′ 32 ′′ S, 40 ° 19 ′ 15 ′′ W), Várzea Nova (11 ° 
15 ′ 32 ′′ S, 40 ° 56 ′ 31 ′′ W),Ourolândia (10 ° 58′12 ′′ S, 41 ° 4′58 ′′ W), 
Valente (11 ° 24′43 ′′ S , 39 ° 27′43 ′′ W), Retirolândia (11 ° 29 ′ 42 ′′ S , 
39 ° 25 ′ 33 ′′ W) e Conceição do Coité (10 ° 26′16 ′′ S , 39 ° 19′58 ′′ W) 
todas no Estado da Bahia, e mais de uma propriedade por cidade. Os 

Figura 1: Plantação de A. sisalana em 
Conceição do Coité (BA), onde é possível 
notar uma (a) planta aparentemente 
sadia ao lado de uma (b) planta com os 
sintomas clássicos da podridão vermelha. 
Esse fenômeno é recorrentemente 
encontrado em plantações de A. sisalana. 
Foto por Fábio Trigo Raya. 
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pontos de coleta foram escolhidos utilizando critérios de diferenças climáticas e isolamento geográfico.  
No total são 214 amostras de indivíduos de Agave sisalana, Híbrido 11648 e Híbrido 400 folhas, 

alguns sem sintomas da podridão vermelha ao lado de outros visivelmente doentes (Fig. 1). Amostras 
de folhas foram coletadas e mantidas resfriadas até a chegada ao laboratório, onde foram congeladas 
em nitrogênio líquido a -70ºC e acondicionadas em ultra freezer a -80ºC. De acordo com Duarte et al. 
(2018), após a colonização o patógeno é detectável em todos os tecidos vegetais. 
Preparação das amostras e extração de DNA 

Para a preparação das amostras, as folhas congeladas foram trituradas através da moagem em 
moinho de bola e por maceração tradicional com cadinho e pistilo. A extração do DNA total da amostra 
será feita a partir da metodologia por CTAB adaptada de Doyle & Doyle, 1987. 
Cálculo da incidência e distribuição da doença 

Para análise dos resultados, está em processo o diagnóstico de presença e ausência do 
patógeno em todas as amostras de Agave. Com a tabela de dados será possível aplicar os cálculos 
epidemiológicos de incidência, prevalência e a distribuição da doença através do índice de dispersão. A 
incidência poderá ser calculada pelo número total de indivíduos com o resultado de infecção positivo 
pelo total de indivíduos amostrados, enquanto a prevalência será definida pelo número de áreas 
contendo pelo menos uma planta diagnosticada com a doença, sendo então, a porcentagem final das 
áreas afetadas pelo total do universo amostrado (VALE et al., 2004). 

Por fim, propõe-se definir um índice de dispersão (D), que será calculado a partir do padrão de 
aglomeração de doentes nas microrregiões, com base na média (x) e na variância (s²), que de acordo 
com Vale et al. (2004), pode ser calculado como (Variância (s2)/ Média (x)). Quando (D<1), indica padrão 
espacial regular, (D=1), aleatório e (D>1), agregado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Trabalhos como o de Palumbo & 
O’Keeffe (2015) e Gherbaway et al. (2015), 
foram desenvolvidos com o mesmo objetivo 
do presente estudo, desenvolver um 
diagnostico rápido e eficiente para o fungo 
Aspergillus welwitschiae, porém, nos 
primeiros testes utilizando os controles (CCI, 
CSDI e ATCC) mostraram que não seria 
possível a distinção entre a espécie alvo e a 
espécie críptica (Fig. 2, A).  

Quanto aos primers desenvolvidos 
pelo grupo, somente o AW8 apresentou uma 
variação significativa na amplificação, 
diferenciando a espécie de A. niger por duas 
bandas (Fig. 2, B). Neste caso, haveria um 
problema de especificidade no anelamento do 
primer, que poderia ser corrigido com 
variações na reação e na temperatura de 
anelamento. Foram testadas então, a reação 
padrão em três temperaturas diferentes 
(Fig.2, B), além de uma segunda reação 
otimizada com as mesmas três temperaturas 
(Fig. 2, C). A temperatura 2 em condição de 
otimização, foi eficiente para não amplificação 

Figura 2. A: Gel de eletroforese contendo, da esquerda para a direita; 
Marcador KASVI de 1Kb, controle negativo do par de primers AWF/AWF e 
bandas de amplificação para CCI, CSDI e ATCC. Para o conjunto de primers 
Awaspec/Condc6, as bandas de amplificação para CCI, CSDI, ATCC e controle 
negativo, seguidas do marcador KASVI de 1Kb. B: AW_8 Reação A da esquerda 
para a direita, as bandas de amplificação para CCI, CSDI e ATCC nas 
temperaturas de anelamento 1, 2 e 3. C: AW_8 Reação B. Da esquerda para a 
direita, as bandas de amplificação para CCI, CSDI e ATCC nas temperaturas de 
hibridização 1, 2 e 3. 

A 

C 
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da amostra de A. Niger (ATCC), sendo possível então, a detecção apenas do alvo de interesse, o A. 
welwitschiae. 

Devido ao bom resultado, 
optou-se pelo uso do primer AW8 
para prosseguimento do estudo. 
Os testes de sensibilidade para o 
primer 8 apresentaram 
resultados significativos quanto a 
eficiência de amplificação sendo 
o limite de detecção, 0,75 ng/uL 
na diluição de 50X, de acordo 
com as bandas presentes na 
figura 3.  

Quanto a especificidade, 
foram realizados 10 reações 
utilizando o primer AW8 e o 
controle CCI, sendo elas em dias diferentes. Em todas as repetições, o primer foi capaz de amplificar o 
gene alvo, sendo a frequência de amplicação dada como 100%. Para além, o primer está sendo capaz 
de detectar o gene alvo em amostras de tecido de folha, longe do caule, local onde é iniciado a infecção 
(ABREU, 2010; DUARTE et al., 2018). Além de detectar o gene alvo em amostras de agave 
aparentemente sadias o que mostra a possível apalicação da ferramente no diagnostico precoce da 
doença. 

Em resumo, os primers previamente desenvolvidos na literatura não foram capazes de separar 
as espécies crípticas de Aspergillus. Como é de fundamental importância a identificação correta do 
fitopatógeno A. welwitschiae para execução deste projeto, novos primers foram desenvolvidos utilizando-
se como referência análises bioinformáticas buscando genes exclusivos de A. welwitschiae. A partir das 
técnicas de biologia molecular aplicadas, foi possível desenvolver, verificar a eficácia e atestar a 
sensibilidade de um novo conjunto de primers capazes de segregar e verificar a espécie alvo, 
diferenciando-a de A. niger. Os ensaios de ecoepidemiologia molecular da doença nas amostras 
advindas de plantações da Bahia, seguem para as etapas finais, já apresentando bons resultados de 
eficácia para o par de primers. 

CONCLUSÕES: 
A partir dos testes executados, conclui-se que foi desenvolvido com êxito um par de primers 

capaz de diagnosticar a doença da podridão vermelha em tecido vegetal de Agave. Através da detecção 
de gene exclusivo do agente causador, Aspergillus welwitschiae. A ferramenta molecular desenvolvida 
se mostrou específica, eficaz e com alta sensibilidade, não só capaz de detectar o patógeno em plantas 
visivelmente doentes como também em amostras de plantas aparentemente sadias, em provável início 
da infecção.   

  

Figura 3: Gel de eletroforese apresentando da esquerda para a direita, banda da 
amplificação de CCI e banda de amplificação de CSDI, primeiro em sua concentração inicial 
e depois em sequência para suas respectivas diluições de 2, 5, 10, 50, 100 e 1000 vezes. 
Marca dor molecular 1kb (KASVI). 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Os resultados aqui reportados estão sendo utilizados para a escrita de uma patente. Além disso, 
há um artigo em desenvolvimento, que será publicado em revista internaiconal. O artigo trata da 
genômica comparativa de A. welwitschiae e o novo método para diagnóstico molecular da podridão 
vermelha aqui reportado. 
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