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33 Análise da variabilidade genética do fungo Botryosphaeria  
spp., com o uso de marcadores moleculares RAPD 
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O fungo Botryosphaeria spp. é um dos agentes causadores do declínio da 
videira, doença caracterizada pela morte gradual das partes superiores da 
planta. Pouco se conhece sobre a variabilidade genética do fungo no Brasil. 
Marcadores moleculares RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 
baseiam-se na amplificação simultânea de locos dispersos no genoma, 
utilizando um único primer de sequência arbitrária, que anela em vários 
pontos do DNA genômico. As vantagens de marcadores RAPD são a 
simplicidade, rapidez e baixo custo, além de requerer baixa quantidade de 
DNA e revelar alto grau de polimorfismo. Com o objetivo de estimar a 
variabilidade genética de Botryosphaeria spp. no centro-sul do Brasil foi 
realizado um estudo exploratório, com o uso de marcadores RAPD. Quarenta 
e quatro isolados, mantidos na coleção do Laboratório de Fitopatologia da 
Embrapa Uva e Vinho, e procedentes de quatro Estados das regiões Sul e 
Sudeste do Brasil, foram obtidos em diferentes cultivares de videira com 
sintomas de declínio. A análise molecular procedeu com a extração de DNA 
do fungo e amplificação de fragmentos por PCR, utilizando-se 24 primers de 
RAPD. O polimorfismo, gerado por 110 marcas resultantes, foi analisado, 
originando uma matriz de similaridade conduzida pela estimativa das 
distâncias genéticas e um dendrograma pelo método de UPGMA. Nos testes, 
verificou-se a formação de diversos grupos de isolados, com similaridade 
variando entre 0,45 e 1,00 estimada pelo coeficiente DICE. Não foi observada 
correlação entre o agrupamento e a procedência dos isolados. Conclui-se 
que existe um alto nível de polimorfismo na coleção avaliada. 
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