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Introdução

A podridão negra do abacaxi (Ananas comusus L.) é 
considerada uma das doenças mais importante em 
condições pós-colheita de armazenamento e transporte 
de frutos. O agente etiológico da podridão negra do
fruto do abacaxizeiro é o fungo Chalara 
(=Thielaviopsis) paradoxa (De Seynes) Hoehn, cuja 
forma teleomórfica corresponde a Ceratocystis 
paradoxa (Dade) C. Moreau. É um fungo da classe dos 
Deuteromycetes, da sub-classe Hyphomycetidae, da 
ordem Moniliales, da família Dematiaceae [1]. 

O conhecimento da biologia de uma doença para o 
estabelecimento de medidas de controle requer a 
identificação e a caracterização de seu agente 
patogênico. A caracterização morfológica, fisiológica, 
nutricional, conhecimento acerca da virulência e 
atividade enzimática fungos, podem fornecer 
informações imprescindíveis para tais estudos, bem 
como fornece subsídios para trabalhos relacionados à 
biologia, genética e bioquímica, possibilitando um 
melhor entendimento da relação patógeno-hospedeiro-
ambiente [2].

A análise da produção enzimática de fungos em meio 
sólido proposta por Hankin & Anagnostakis [3]
também é considerada um método simples e rápido 
para a identificação de variantes genéticas em uma 
população, pela presença ou ausência de enzimas 
específicas, havendo a possibilidade de associação 
entre a produção de enzimas extracelulares do
patógeno e seu grau de virulência com o hospedeiro. 
Muitos fungos produzem enzimas de importância no 
processo de patogênese, podendo a produção dessas 
ajudar na caracterização patogênica de certos fungos
[4]. Acredita-se que o conhecimento acerca da 
capacidade de produção de enzimas hidrolíticas 
extracelulares torna uma alternativa no auxilio da 
diferenciação de espécies ou de isolados dentro de uma 
mesma espécie [5].

Diante da importância desse patossistema C. 
paradoxa x abacaxi e estudos fisiológicos de C. 
paradoxa praticamente inexistem na literatura 
especializada, o objetivo deste trabalho foi elucidar a 

produção de enzimas extracelulares de isolados deste 
fungo. 

Material e métodos

A. Obtenção dos Isolados de C. paradoxa

Os quatros isolados de C. paradoxa CFM-1183 
(CP1) da Paraíba, e os isolados CFM-1188 (CP2), 
CFM-1029 (CP3) e CFM-2152 (CP4), utilizados, 
foram obtidos de abacaxi e coco. Estes isolados, 
identificados segundo Ellis[6], foram mantidos em 
meio de cultura de BDA a 4ºC por seis dias.
B. Atividade Enzimática

Os isolados foram avaliados quanto às atividades 
amilolítica, lipolítica, proteolítica e celulolitica, em 
meios de cultura sólidos. Para tanto, discos de meio 
contendo estruturas do fungo com 0,5 cm de diâmetro, 
retirados da borda de colônias jovens, foram repicados 
individualmente para o centro de placas de Petri, 
contendo os meios sólidos para o estudo das enzimas, 
incubadas a 23ºC por cinco dias. 

Para detectar a atividade proteolítica, foi utilizada 
metodologia descrita por Barbosa [7].

Para a avaliação da atividade lipolítica, utilizou-se 
Tween-20 (monolaurato de sorbitan) como substrato. O 
meio conteve 10 g de peptona, 5 g de NaCl, 0,01 g de 
CaCl2, 20 g de agar, 1000 mL de água destilada e pH 
ajustado para 6,0. O Tween-20 foi autoclavado 
separadamente e adicionado ao meio (1 mL para cada 
100 mL de meio). A atividade da enzima lipolítica do 
fungo foi observada como um precipitado pela
formação de cristais de sais de cálcio ou como um halo 
claro deste precipitado ao redor das colônias. 

A habilidade para degradar amido foi determinada
seguindo a metodologia descrita em Menezes & Assis 
[8] A área amarelada ao redor da colônia, em contraste 
com o meio azulado, indicou a atividade amilolítica.

A determinação da atividade de degradação de 
celulose foi realizada como descrito por Neirotti & 
Azevedo [9]. 

A avaliação consistiu na medição do diâmetro do 
halo em dois sentidos diametralmente opostos. Foram 



utilizadas cinco placas para cada meio, sendo a unidade 
amostral a placa de Petri.

Os dados das atividades enzimáticas de C. paradoxa
foram submetidas à análise de variância, utilizando o 
teste de Tukey a 5% para comparação de médias,
considerando as enzimas e os isolados como efeitos 
principais.

Resultados e Discussão

Foi observado que em todos os isolados estudados, a 
atividade enzimática que promoveu um maior halo de 
degradação foi à atividade amilolítica. As outras 
atividades desempenharam um crescimento 
intermediário entre si (Gráfico 1).

O halo de degradação da atividade celulolitica foi 
expressa por um halo opaco e muito estreito de difícil 
visualização, porém suficiente para validar tal 
atividade. Este resultado está de acordo com os estudos
obtidos com isolados de Colletotrichum [10,11], onde a 
atividade celulolítica cinco dias após incubação, 
embora com halo pequeno, foi suficiente para 
caracterização dos isolados. Já Stamford [12] Com 
relação à produção de enzimas celulolíticas observou 
que os micro-organismos como Fusarium, Aspergillus
não apresentaram esta atividade enzimática. Pode-se 
observar que apenas o isolado CP2 diferiu
estatisticamente dos demais isolados de C. paradoxa, 
apresentando maior halo de degradação.

  A atividade amilolitica proporcionou para os 
isolados CP4 e CP3 a formação de maior halo de 
degradação, diferindo dos demais. Os fatores
determinantes que viabilizam esta seleção, através da
maior ou menor capacidade de expressão da atividade 
enzimática, incluem a correlação direta entre a 
capacidade degradativa dos micro-organismos, e 
principalmente tamanho do halo [13]. Resultado 
semelhante foi obtido por Stamford [12] com isolados 
de Aspergillus sp., os quais apresentaram atividade 
amilolitica satisfatória.

Quanto à atividade proteolítica e lipolitica, pode-se 
observar que não houve diferença estatística 
significativa entre os isolados de C. paradoxa 
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Gráfico 1. Avaliação da atividade enzimática na formação do halo enzimático (mm) dos isolados de Chalara paradoxa 
em meios sólidos, aos cinco dias de incubação

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
CV(%): Amilolitica = 3,33; Celulolitica = 22,36; Proteolitica = 38,46.
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