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Introdução

As Orquidáceas são plantas superiores que 
apresentam distribuição cosmopolita, englobando 
aproximadamente 1.000 gêneros, que se compõem uma 
das maiores famílias de plantas floríferas do Reino 
Vegetal e uma das mais diversificadas. O gênero 
Catasetum foi descrito em 1822 por L. C. Richard ex 
Kunth. Há várias décadas, esse gênero desperta o 
interesse de botânicos e zoólogos em razão de sua 
incrível adaptação à entomofilia e ao extraordinário 
trimorfismo em suas flores, presente na série 
Orthocatasetum [1, 2].

Graças à beleza, exotismo, fragrâncias e variedade de 
suas flores as orquídeas apresentam uma indiscutível 
importância na indústria horticultural desde o início da 
sua comercialização no final do século XVIII [3].

Na orquidocultura algumas enfermidades podem 
colocar em risco a sua produção, depreciando 
esteticamente as plantas ou mesmo destruindo-as. A 
correta identificação dos agentes causais é, portanto, de 
suma importância para que um manejo adequado seja 
estabelecido, minimizando as perdas. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi identificar o 
agente fitopatogênico associado às lesões foliares em 
Catasetum expansum e seu potencial patogênico a outras 
orquidáceas cultivadas no estado de Pernambuco.

Material e métodos

A) Coleta das amostras com sintomas e isolamento

Folhas de C. expansum exibindo manchas foliares de 
formato irregular, de coloração marrom-clara,
circundada por uma região de cor marrom-escura, com 
diâmetro variando de 3 a 4 cm, cujas lesões tornavam-se 
coalescentes com o desenvolvimento da doença. (Fig. 
1A).

As amostras foram coletadas no município de Vitória 
de Santo Antão (8°20’57 “S e 34°56’49” W), região da 
Zona da Mata de Pernambuco, no período de maio a 
agosto de 2009, as quais foram encaminhadas aos
Laboratórios de Microbiologia e Micologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, para 
isolamento e identificação do agente causal das lesões 
descritas.

Procederam-se as etapas do Postulado de Koch, 
realizando-se inicialmente o isolamento do agente 

patogênico, segundo a metodologia de Menezes & Silva-
Hanlin [4] em meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA). 
Após seis dias as colônias fúngicas foram retiradas do meio 
de cultura e colocadas em tubos de ensaio contendo o 
mesmo meio, sob condições de subcultura. Após o 
crescimento micelial do fungo, foi realizada a cultura 
monospórica. A partir de então, o inóculo foi multiplicado 
para a realização dos testes subseqüentes, foi feito ainda a 
técnica de microcultivo a fim de obter a integridade da 
amostra para testes posteriores.

B) Teste de patogenicidade 

Para confirmar a patogenicidade desse isolado e o seu 
potencial patogênico a outras espécies de orquídeas, folhas 
sadias de C. expansum, Dendrobium anosmum, 
Cyrtopodium sp., Rodriguesia venusta, Cattleya labiata e 
Epidendrum ibaguense, Phalaenopsis sp., foram 
inoculadas com  disco de BDA de 5 mm de diâmetro
contendo estruturas do patógeno, com seis dias de cultivo. 
As folhas foram previamente desinfestadas, lavadas com 
detergente neutro em água corrente e em seguida, o 
material foi submetido a uma assepsia total com álcool a 
70%, seguido do hipoclorito de sódio (1:3; v/v) e enxágue 
em água destilada esterilizada (ADE), sendo postas para 
secar ao ambiente em folhas de papel de filtro estéreis. 

As folhas das orquídeas foram perfuradas com o auxílio 
de um furador de 8 furos, com 3mm de profundidade, em 
duas áreas de ferimentos, sendo depositado o disco 
contendo o micélio do fungo. Para cada espécie de 
orquídea testada foram utilizadas 10 folhas. Após a 
inoculação, as folhas foram acondicionadas em bandejas
plásticas e submetidas a câmara úmida com saco plástico 
transparente. As folhas foram avaliadas após sete dias, 
quanto ao surgimento ou não dos sintomas característicos 
da doença.

C) Reisolamento e identificação do agente etiológico 

Na etapa final do Postulado de Koch realizou-se o 
reisolamento do fungo em questão presente nas amostras
coletadas. O reisolamento se deu a partir das amostras de 
folhas de orquídeas inoculadas artificialmente, das quais 
apresentaram os mesmos sintomas característicos 
observados no campo.

A partir de então, foram confeccionadas várias 
preparações microscópicas, cujo fungo foi identificado com 
o auxílio de chaves dicotômicas disponíveis para 



identificação de fungos fitopatogênicos. Tendo em vista 
as notificações das características morfológicas 
microscopicamente visualizadas, ou seja, a coloração dos 
esporos, a média do comprimento e largura de cem 
conídios e ciquenta apressórios, além do formato dos 
conídios e dos apressórios, foi possível a identificação a 
nível de gênero do agente causal.

Resultados e discussão

No teste de patogenicidade o fungo apresentou-se 
patogênico à espécie C. expansum, confirmando o 
mesmo como agente causal da enfermidade expressada 
por essa orquidácea em campo, após ter sido realizado o 
reisolamento deste mesmo microrganismo a partir dos 
sintomas reproduzidos na inoculação artificial. Na
patogenicidade cruzada onde se determinou o potencial 
do fungo em incitar doença em outras orquídeas, o 
mesmo causou doença em Dendrobium anosmum, 
Cyrtopodium sp., Rodriguesia venusta e Phalaenopsis 
sp., onde também foi notificado apenas seu crescimento 
no reisolamento.

O agente etiológico das manchas foliares em C.
expansum foi identificado como pertencente ao gênero 
Colletotrichum, segundo Finch & Finch [5] gênero que 
abrange diversas espécies fitopatogênicas, tendo como 
hospedeiras algumas orquidáceas. Foram visualizados 
acérvulos em forma de disco, cerosos, subepidérmicos, 
tipicamente escuros, com setas na borda dos conidióforos
(Fig. 1B), conídios hialinos, com comprimento e largura 
médios de aproximadamente (11,4 x 3,8 µm),
unicelulares e oblongos [6] (Fig. 1C). Segundo Sutton
[7], a média dos conídios de isolados típicos de
Colletotrichum acutatum encontra-se num intervalo de
(8,5 - 16,5 x 2,5 – 4µm) e de C. gloesporioides (9-24 x 
3-4,5 µm) com apressórios medindo (8,5-10 x 4,5-6) e 
(6-20 x 4-12) respectivamente. O isolado de orquídea 
apresentou uma media de conídios de (11,4 x 3,8 µm) e 
apressórios (7,7 x 5,2 µm), conforme expresso na Tabela 
1.

Com base no comprimento e largura dos conídios e 
apressórios foi possível observar que o isolado de 
orquídea apresentou características que se enquadram 
tanto em C. acutatum quanto em C. gloesporioides, no 
entanto o formato do apressório, clavado e irregular,
(Fig. 1C) permitiu aproximá-lo mais de C.
gloesporioides, uma vez, que C. acutatum geralmente 
este se apresenta formato clavado e regular.

Até o momento é possível enquadrá-lo no gênero 
Colletotrichum, no entanto, testes adicionais serão 
realizados a fim de elucidar com segurança a espécie 
deste isolado com base em ferramentas moleculares.
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Tabela 1. Comparação entre comprimento e largura de estruturas de Colletotrichum spp

Conídio ApressórioIsolados

Comp. (µm) Largura (µm) Comp. (µm) Largura (µm)

C. acutatum 8,5-16,5 2,5-4 8,5-10 4,5-6

C. gloeosporioides 9-24 3-4,5 6-20 4-12

Colletotrichum sp.
 (Isolado de orquídea)

11,4 3,8 7,7 5,2

Figura 1. .Manchas foliares em C expansum. A) Detalhe da folha com sintomas B)  setas, típicas do gênero
Colletotrichum; C) Conídios hialinos, oblongos, unicelulares e apressórios clavados e  irregulares. st, setas; cn, 
conídios; ap, apressórios.  


