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Introdução

Colletotrichum é um gênero de fungo ascomiceto 
que engloba muitas espécies causadoras de doenças em 
uma gama extensiva de hospedeiro, tanto em pré 
quanto em pós-colheita.COUTO & MENEZES [1] 

 Serra & Silva [2]  afirma que a antracnose é uma 
das principais doenças de frutos em pós-colheita, sendo 
considerada de elevada importância econômica no 
Nordeste do Brasil. Levando-se em consideração a 
importância sócio-econômica do agronegócio nesta 
região, principalmente em relação a fruticultura, um 
estudo mais detalhado de Colletotrichum spp. torna-se 
fundamental para fornecer subsídios  para o 
desenvolvimentos de outros trabalhos referentes a 
aplicação de medidas racionais de controle desta 
doença. FILHO[3]

Este fungo apresenta muitas variações que são 
refletidas na sua morfologia, fisiologia e 
patogenicidade, ocasionando variações na sua 
capacidade de utilizar diferentes substratos, assim 
como alterações na faixa de temperatura, pH e 
produção de enzimas. PRUSKY [4]   

Hancock & Millar [5] afirmam que os fungos ao 
encontrar um substrato insolúvel, sintetizam e secretam 
enzimas apropriadas que produziram metabólitos 
solúveis, os quais serão absorvidos enzimaticamente.
Estas enzimas podem  aceleram ou catalisam uma 
reação, sendo especificas para um determinado 
substrato.

Este trabalho objetivou avaliar a produção 
enzimática em  substratos sólidos, sobre isolados do C. 
gloeosporioides do cajú (Anacardium occidentale L.), 
manga (Mangifera indica L.), de  jiló (Solanum gilo 
L.), de maracujá (Passiflora edulis Sims e Passiflora
spp.), de abacate (Persea americana Mill.(P. 

gratissima Gaertn)), de bastão de imperador (Etlingera 
elatior (Jack) RM Smith), de goiaba (Psidium guajava L.), 
de pimentão (Capsicum annuum L.), de C. musae  (Berk e
Curt.) von Arx. (Teleom.Glomerella musarum Petch) da 
banana (Musa spp.), e C. fragariae (Brooks) do morango 
(Fragaria vesca L.). 

Material e Métodos

Para realização deste trabalho de pesquisa procedeu-se 
com a determinação da atividade lipolitíca para verificar a 
habilidade de degradação de lipídios; atividade proteolítica, 
verificando a hidrolise da caseina; atividade amilolítica, 
pela degradação do amido: alfa-milase e amiloglicosidase; 
e atividade celulolítica por meio da degradação da celulose, 
seguindo-se as recomendações do protocolo de  Hanckin &
Anagnostakis [6]. 

Obteve-se as espécies de Colletotrichum através de 
tecido vegetal que apresentavam sintomas típicos de 
antracnose ocasionada por  C. gloeosporioides da goiaba 
(Iso 1), manga (Iso 2), do jiló (Iso 3), do maracujá (Iso 4),
do cajú (Iso 5), do abacate (Iso 6), do bastão de imperador 
(Iso 7), do pimentão (Iso 8), o C. musae da banana (Cm), 
do C. fragariae do morango (Cf ).

Após a obtenção dos isolados, transferiu-se um disco 
de 5 mm de diâmetro dos bordos da colônia  contendo a 
estrutura do Colletotrichum para o centro da placa de Petri, 
já contendo os meios referentes para determinação de cada 
atividade enzimática a ser estudada. Estas placas foram 
incubadas em condições de laboratório a 25 ± 2 ºC até o 
término da incubação (cinco dias), quando determinou-se 
as alterações enzimáticas sobre espécies de Colletotrichum, 
através da medição do halo de degradação formado em 
torno da colônia, com auxilio de uma régua milimetrada. 

O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado em arranjo fatorial 4 x 10 (quatro 
tratamentos x dez espécies de Colletotrichum), com um 



total de 40 tratamentos, com cinco repetições por 
tratamento. As médias foram comparadas pelo teste de 
tukey, ao nível de 5 % de probabilidade. Os dados 
foram analisados através do programa Sanest. ZONTA
& MACHADO [7]

Resultados e Discussão 

Observa-se que  todas as espécies de Colletotrichum
estudadas apresentaram a formação de um halo de 
degradação nas atividades estudadas.  

Para atividade proteolítica observou-se que o Iso 1, 
Iso 3, Iso 4, Iso 5, Iso 7, e Iso 8  apresentaram uma 
maior halo de degradação não diferindo entre si. 

Na atividade lipolítica apenas o Iso 3,  Iso 4,  e o Iso 
6 apresentaram  um  halo de degradação.  

Analisando a  celulolítica percebeu-se que apenas o 
Iso 1, Iso 7 e Iso 8 apresentaram  um maior formação 
de halo de degradação, sem diferirem entre si. 

Ao avaliar a atividade amilolítica  notou-se que 
todos os isolados e espécies estudados formaram um 
halo de degradação não diferindo estatisticamente, 
excetuando para o Iso 2 e o Iso 7 que apresentaram um 
menor halo de degradação. 
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Figura 1. Halo de degradação (mm) de atividade enzimática em substrato sólido de espécies de  Colletotrichum 

* Médias seguidas de mesma letra, maiúscula entre as categorias e minúsculas dentro das categorias, não diferem entre si 
pelo teste de Ducan (p ≤ 0,05). CV(%) = 15,78


