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Introdução

Várias doenças têm sido relatadas como causadoras 
de grandes perdas na produção de abacaxi. O Brasil é o 
maior produtor mundial de abacaxi, respondendo por 
13,4% do total anual produzido, no período de 2001 a 
2006 [1]. A grande importância da cultura evidencia-se 
pelo aumento da demanda, pois o abacaxi, esta cada 
vez mais apreciado em todo mundo. Em condições de 
pós-colheita a podridão negra do fruto do abacaxizeiro 
causada por Chalara (=Thielavipsis) paradoxa (De 
Seynes) Hoehn, é considerada a principal doença em 
todo o mundo. No Brasil, ela apresenta especial 
importância na Região Norte/Nordeste, onde é a 
doença economicamente mais importante [2]. Uma 
importante característica da podridão negra do abacaxi 
é o seu longo período de incubação, mediante as 
distintas vias de infecção: através de ferimentos no 
pedúnculo, em decorrência do corte na colheita, e da 
remoção de mudas tipo filhotes; e por meio de 
ferimentos na casca, resultantes do manuseio e 
transporte inadequados. A partir do ferimento no 
pedúnculo, o patógeno avança pelo eixo central em 
direção ao ápice da fruta e mais lentamente na polpa, 
dando origem a uma lesão em formato de cone, de 
coloração amarela intensa [3], que pode ocorre desde o 
crescimento inicial do fruto, mas os sintomas só 
aparecem após a colheita, ou, ainda, durante o 
armazenamento e o transporte. 

A principal fonte de inóculo primário do patógeno é 
constituída por microconídios e clamidósporos que 
sobrevivem no solo ou no fruto apodrecido sob 
condições de alta umidade relativa do ar, os esporos 
podem ser produzidos nos restos de cultura e 
disseminados pelo vento para frutos ainda não colhidos 
[4]. 

Os sintomas da podridão negra do abacaxi são 
favorecidos por vários fatores, intensificada pela 
associação de alta umidade relativa e temperatura 
amena [5]. A redução das perdas em pós-colheita na 
cadeia produtiva de frutas representa um constante 
desafio. Diversas medidas tecnicamente viáveis, têm 
sido propostas, porém, muitas delas são incompatíveis 

do ponto de vista econômico e ambiental. A maioria 
converge à redução do inóculo. 

Desta forma o conhecimento da biologia de uma doença 
para o estabelecimento de medidas de controle requer a 
identificação e a caracterização de seu agente patogênico. 
Mesmo que estudos acerca de C. paradoxa venha sendo 
desenvolvidos no país, a caracterização morfológica e
fisiológica de isolados coletados de diferentes locais da
região Nordeste são imprescindíveis para caracterizar 
isolados de C. paradoxa dos estados de PE e PB por meio 
da morfologia de colônias, crescimento micelial e 
esporulação em diferentes meios de cultura.

Material e métodos

A. Obtenção dos Isolados de Chalara paradoxa

Foram utilizados quatro isolados de C.paradoxa obtidos 
de frutos de abacaxizeiro e de coqueiro com lesões 
características da doença. Pelo processo de isolamento, 
retirou-se destes frutos fragmentos da região de transição 
da lesão, ou seja, parte do tecido sadio e parte do tecido 
lesionado. Estes foram em seguida, desinfestados com 
álcool (70%) solução de hipoclorito de sódio (1,5%) e, 
posteriormente, duas porções de água destilada esterilizada 
(ADE). Por fim, os fragmentos foram colocados em placas 
de Petri contendo o meio de cultura batata-dextose-ágar 
(BDA), em condições de laboratório (temperatura de 25 
±2°C e umidade relativa de 68 ±2°C).

O isolado de C. paradoxa CFM-1183 (CP1) foi oriundo 
da Paraíba, e os isolados CFM-1188 (CP2), CFM-1029 
(CP3) e CFM- 2552 (CP4) de Pernambuco, obtidos da 
Coleção de Fungos Fitopatogênicos “Profª Maria Menezes” 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde 
encontram-se em tubo de ensaio contendo meio BDA,
preservados em geladeira a 4ºC para a execução da 
presente pesquisa. 

B. Avaliação da Influência dos Meios de Cultura

    - Crescimento Micelial
Os isolados de C. paradoxa foram transferidos para 

placas de Petri com meio de BDA, e após sete dias de 
crescimento foram incubados em placa de Petri, contendo 
os seguintes meios: BDA (batata-dextrose-ágar,); CDA 



(cenoura-ágar-dextrose); AVA (aveia em flocos-agar-
dextrose); Czapek (CzA) (Sacarose-K2HPO4-
NaNO3;MgSO4.7H2O, KCL; FeSO4.7H2O; agar) 
Armstrong (ARM) (Sacarose, 20g; MgSO4.7H2O, 
0,4g; KCL, 1,6 g; Ca(NO3)2, 5,9 g; 2 mL de solução 
micronutrientes (FeSO4.7H2O; ZnSO4. H2O), sendo os 
três primeiros meios semi-sintéticos e os dois últimos 
sintéticos. As referidas quantidades de cada meio 
correspondem a um litro do mesmo [6].

Após 24 horas de incubação iniciou-se a avaliação 
do crescimento micelial (CM), através da leitura, com 
auxílio de uma régua milimetrada em dois sentidos 
diametralmente opostos. O delineamento estatístico 
utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo 
fatorial 5x4 (cinco meio de cultura x quatro isolados de 
C. paradoxa), com um total de 20 tratamentos, com 
cinco repetições por tratamento (unidade experimental 
– placas de Petri). As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5 % de probabilidade. Os 
dados foram analisados utilizando-se o programa 
Sanest.

- Esporulação
Procedeu-se após cinco dias de incubação, período 

em que o crescimento micelial de pelo menos uma 
placa cobriu completamente o diâmetro da mesma. O 
preparo da suspensão dos conídios foi realizada
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 estatístico 
utilizado foi idêntico ao crescimento micelial, sendo 
necessária, para efeito de comparação de médias, a 
transformação dos dados em √x+0,5.

Resultados e Discussão

A. Influência dos meios de cultura no crescimento 
micelial de Chalara paradoxa

Observou-se variação quanto ao crescimento 
micelial (CM) entre os isolados de C. paradoxa 
(Gráfico 1). O CM de C. paradoxa no meio BDA foi 
significantemente superior aos demais meios, com 
exceção do isolado CP4 que apresentou maior CM no 
meio AVA. Os meios CZA, ARM, e CDA induziram 
crescimento micelial intermediário dos isolados. A 
grande variação entre os isolados é decorrente do 
aproveitamento dos nutrientes contidos nos meios de 
cultura empregados [7].

O isolado CP3 mostrou um bom crescimento 
micelial em todos os meios testados, sintéticos e semi-
sintéticos. A constituição do meio de cultura utilizado 
pode influenciar no modo de crescimento do fungo [8].

B. Influência dos meios de cultura na esporulação 
de Chalara paradoxa

Pode-se observar que, de modo geral, a maior 
esporulação (conídios/mL) foi obtida no meio BDA, meio 
esse responsável pelo maior crescimento micelial. Já os 
meios ARM, CNA e CZA, promoveram uma esporulação 
intermediária (Gráfico 2).

Analisando as características particulares de cada isolado 
dentro de cada um dos cinco tipos de meio de cultura, 
observa-se que o CP3, mostrou maior esporulação no meio 
AVA. O isolado CP2 obteve maior influencia para a 
produção de conídios no meio BDA. Ao analisar o meio 
CDA, percebe-se que este meio propiciou uma menor 
esporulação, dificultando a produção de conídios dos 
isolados estudados mostrando-se, portanto, menos 
expressivo. Neste trabalho foi notório que os meios que 
proporcionaram maior crescimento micelial também 
induziram a uma boa esporulação, estando em 
conformidade com outros trabalhos semelhantes, onde o 
meio BDA além de proporcionar bom CM, também 
contribuiu para considerável esporulação [9]. Comprovou-
se neste estudo, que meios semi-sintéticos proporcionaram 
subsídios nutricionais básicos para o crescimento e 
esporulação do fungo em estudo [10], os quais forneceram 
determinadas substâncias que funcionam como 
estimuladores de crescimento e reprodução, o que torna 
esses meios mais eficientes do que os sintéticos.
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Gráfico 1. Influência de meios de cultura no crescimento micelial (mm) dos isolados de Chalara paradoxa em 
diferentes meios, aos cinco dias de incubação. BDA (batata-dextrose-ágar); CDA (cenoura-dextrose-ágar); ADA (aveia-
dextrose-ágar); CZA (Czapek-ágar); ARM (Armstrong-ágar)

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma letra minúscula entre tratamentos e maiúsculas dentre os tratamentos, não diferem entre si 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. CV(%) = 5,31.

Gráfico 2. Influência de meios de cultura sobre esporulação (x106 con/mL) de isolados de Chalara paradoxa, aos cinco 
dias de incubação. BDA=Batata-Dextrose-Ágar; CZA=Czapek; AVA=Aveia-Dextrose-Ágar; ARM=Armstrong; 
CDA=Cenoura-Dextrose-Ágar

*Médias de cinco repetições. Médias seguidas de mesma letra minúscula entre tratamentos e maiúsculas dentre os tratamentos, não diferem entre si 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Dados transformados em √x+0,5. CV(%) = 24,61.


