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Introdução

       O gênero Colletotrichum é dos mais importantes 
entre os fungos fitopatogênicos à nível mundial, 
especialmente nas regiões tropicais e subtropicais, 
envolvendo espécies que causam doenças de expressão 
econômica em leguminosas, cereais, hortaliças, culturas 
perenes e diversas frutíferas. COUTO& MENEZES 
[1].
        Estudo básico sobre este fungo é fundamental para 
obter um maior conhecimento sobre a interação 
patógeno-hospedeiro, facilitando assim, meios corretos 
para traçar estratégias viáveis de controle deste 
patógeno.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 
diferentes fontes de carbono e nitrogênio, quanto ao 
crescimento micelial, esporulação sobre isolados do C. 
gloeosporioides do cajú (Anacardium occidentale L.), 
do  bastão de imperador (Etlingera elatior (Jack) RM 
Smith), da goiaba (Psidium guajava L.), do C. musae  
(Berk e Curt.) von Arx. (Teleom.Glomerella musarum 
Petch) da banana (Musa spp.), do C. fragariae
(Brooks) do morango (Fragaria vesca L.). 

Material e métodos

As espécies de Colletotrichum foram obtidas por 
meio de isolados de tecido vegetal que apresentavam 
sintomas típicos de antracnose ocasionada por C.
gloeosporioides da goiaba (Iso 1), do cajú (Iso 5), do 
bastão de imperador (Iso 7), do C. musae da banana 
(Cm),  do C. fragariae do morango (Cf ).

Para avaliação das combinações de carbono e nitrogênio, 
foram utilizadas quatro fontes de carbono (sacarose, amido, 
maltose e lactose), e quatro fontes de nitrogênio (arginina, 
asparagina, nitrato de sódio, peptona), conforme o meio 
basal de Lilly & Barnett [2]. Disco de 5 mm de diâmetro, 
retirados dos bordos da colônia com sete dias de incubação 
foram transferidos para o centro da placa de Petri, contendo 
as diferentes combinações de C x N. 

A avaliação do crescimento micelial utilizou-se uma 
régua  milimetrada tomando-se o diâmetro da colônia.  

Para esporulação, após sete dias de incubação, período 
em que o crescimento micelial de pelo menos uma placa 
cobriu completamente o diâmetro da mesma, preparou-se 
uma suspensão dos conídios, adicionando-se 30 mL de 
ADE  por placa. Posteriormente, fez-se a remoção 
superficial da colônia, com o auxílio de uma escova de 
cerdas macias, para liberação dos conídios. Com a 
suspensão do filtrado em gaze esterilizada com dupla 
camada, determinou-se a concentração de conídios/mL, 
através de câmara de Neubauer.
  O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado em arranjo fatorial 4 x 4 (quatro fonte de 
carbono x quatro fonte de nitrogênio), com cinco 
repetições/ tratamento.

Resultados e discussão 

Os resultados da influência das combinações de C e N, 
sobre crescimento micelial e esporulação das espécies de 
Colletotrichum estudadas estão representadas 
respectivamente, a figura 1 e figura 2. 

Para o crescimento micelial, notou-se que a combinação 
dextrose com  asparagina e com arginina para o Iso 1, Iso 
5, e Iso 7 notou-se que ocorreu um bom crescimento 



micelial não diferindo entre si. Já para o Cf a 
combinação da dextrose com nitrato de sódio foi a que 
proporcionou um maior crescimento fúngico.

Para a combinação de lactose com nitrato de sódio, 
verificou-se que todos os isolados estudados 
apresentaram um bom crescimento micelial, sem 
diferirem entre si,  excetuando-se  o Iso 1 que teve um  
menor crescimento micelial.  

Já na combinação de lactose com arginina o Iso 5,  
Iso 7 e o Iso 1   apresentaram um bom crescimento 
fúngico, não diferindo entre si, mas diferindo dos 
demais isolados  estudados. 

Para esporulação, a combinação de dextrose x 
asparagina e dextrose com nitrato de sódio  o Iso 5 e o 
Iso 7 apresentaram uma boa concentração de 
conídios/mL, sem diferirem entre si.   Já a dextrose x 
arginina proporcionou para o Iso 1, Iso 5, Iso 7, e  Cm 
uma esporulação adequada. Os demais isolados e 
espécies tiveram uma esporulação intermediária  
diferindo entre si. Na combinação de dextrose x 
peptona todos os isolados e espécies promoveram uma 
boa esporulação diferindo. Na combinação de lactose 
com peptona todos os isolados e espécies apresentaram 
uma concentração de conídios/ mL, sem diferirem entre 
si. 

O Iso 5  apresentou uma menor concentração de 
conídios/ mL quando submetidos a combinação de 
lactose x asparagina
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Figura 1. Crescimento micelial de espécies de Colletotrichum submetidas as combinações Carbono x Nitrogênio, após 
sete dias de incubação. 

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma 
letra, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, não 
diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste 
de Tukey. Cv= 4,76%

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma 
letra, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, não 
diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste 
de Tukey. Cv= 1,20%

Figura 2. Esporulação (x106 con/mL) de espécies de Colletotrichum submetidas as combinações Carbono x Nitrogênio, 
após sete dias de incubação. 

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma 

letra, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, não 

diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste 

de Tukey. Cv= 4,00%

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma 
letra, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, não 
diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste 
de Tukey. Cv=  2,30 %


